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मानवी देह 
 

भाग दुसरा 
 

प्रस्तावना 
 

मानवी्देह्या्प स्तकाच्या्पचहल्या्भागात्गभभप्रकरणासह्शारीरवणभन्येऊन्गेले्आहे.्या्द सऱ्या्
भागात्इंचद्रयचवज्ञानािे्चनरूपण्केले्आहे.्अलीकडे्झालेल्या्वास्तव्आचण्रसायन्या्शास्त्ाचं्या्वाढीने्
प्रस्त त्शास्त्ात्त्या्शास्त्ािंा्समावशे्अचिकाचिक्होत्आहे.्इंचद्रयचवज्ञान्हे्जीवचवज्ञानािे्एक्अंग्आहे.्
वास्तव् रसायन्आचण्जीवचवज्ञान् या् शास्त्ाचं्या् अभ्यासानंतर् मानवी् इंचद्रयचवज्ञानािा् अभ्यास् वैद्यकीय्
चवद्यालयात् करावयािा् असतो.् या् तीनही् शास्त्ावंर् प्राथचमक् स्वरूपािे् गं्रथ् मराठीत् झालेले् आहेत.्
तथाचप्या्शास्त्ाचं्या्प्रौढ् चनरूपणास्लागणारी्पचरभाषा्अद्याप्प रेशी्झालेली्नाही.्इंचद्रयचवज्ञानातील्
प्रकरणात्उपयोगी्पडतील्अशी्प स्तके्इंचद्रयरसायन्या्नावाने्इंग्रजीत्झालेली्आहेत, तशी्मराठीत्
झालेली् नाहीत; म्हणून् येथे् रसायनशास्त्ािे् चवविेन् करताना् रसायन-पचरभाषा् बरीि् वाढवनू् घ्यावी्
लागली्आहे. 
 

रसायनपचरभाषेसंबिंी् दोन् गोष्टी् सागंणे् आहेत् त्या् अशा् की् मूलद्रवयािंी् चिन्हे् आंतरराष्ट्रीय्
आहेत् ती् तशीि् वापरली् आहेत.् त्यािंी् नाव्े या् चिन्हावरून् स िण्याजोगी् केली् आहेत.् दोन् नावे्
सोचडयम्व्पोटाचशयम्ही्तशी्नाहीत.्ती्इंग्रजी्भाषेतील्नाव्ेअसून्आपल्याकडे्प ष्ट्कळ्रूढ्झाली्
आहेत.् त्याचं्याशी् ज ळतील् अशी् नावे् साम द्र् व् पालाश् अशी् वापरली् आहेत.् सामाचसक् नाव्े कशी्
बनवावीत्यासंबिंी्काही्आंतरराष्ट्रीय्संकेत्आहेत्त्याि्िरतीवर्भाषातंराकरताही्संकेत्केले्आहेत.्
तथाचप् या् संकेतान सार् चसद्ध् होणाऱ्या् नावापेक्षा् अचिक् स टस टीत् आचण् लोकप्रचसद्ध् द्रवयनामास्
अन सरून्असणारी्नाविे्इंग्रजीत् चवशषे्रूढ्आहेत.् त्याि्िरतीवर्मराठीतही्नाव्े चदली्आहेत.्ती्
बह शः् संस्कृताचिष्ठि् आहेत.् जी् सहज् समजण्याजोगी् नाहीत् त्यासाठी् मराठी् साचहत्य् पचरषदेिा्
पचरभाषाकोश्पहावा. 

 
शास्त्ाथाच्या्दृष्टीने्रसायनप्रकरणे्लोणावळे्येथील्कैवल्यिामािे्रसायनी्डॉ.्करंबळेकर्यानंी्

तपासून् पाचहली् आहेत.् ध्वचनशास्त्चवषयक् आचण् वीज–ऐंचद्रय–चवषयक् भाग् येथील्
ज्योचतर्ववद्यापचरसंस्थेतील् एक्कायभकते श्री.् गोखले् यानंी् तपासले्आहेत.् संगीतचवषयक् भाग् प्लाइट्
लेफ्टनंट् चि.गोववद्आपटे्यानंी्साचंगतला्तसा् चलचहला्आहे.्इचतहास्प्रकरणातील्पाश्चात्यपरंपरेिा्
इचतहास्डॉ.्आनंदराव्पराजंपे्यानंी्तपासला्आहे.्इतर्प्रकरणे्डॉ.्कोलते्यानंी्पाचहली्आहेत.्सवभ्
सहायकािंा् मी् आभारी् आहे.् प्रकरणे् चलचहताना् बऱ्याि् प स्तकािंा् उपयोग् केला् आहे.् कोणत्याही्
प स्तकािा् सरसकट् अन वाद् केला् नाही.् काही् प स्तकातील् चवशषे् चविाने् आचण् अंकात्मक् कोष्टके्
आिारासाठी् घेतली्आहेत्त्यािंा् जेथल्या् तेथे्उल्लेख्केला्आहे, आकृत्यासाठी्स द्धा् त्याि्प स्तकािंा्
उपयोग्केला्आहे. 

 
शवेटच्या् प्रकरणात् इचतहास् चदला् आहे.् त्यात् पौवात्य् परंपरेिा् इचतहास् देताना् बह शः् मूळ्

संस्कृत् पचरभाषा् कायम् ठेवनू् स श्र तशारीरस्थानातील् विनािें् केवळ् भाषातंर् चदले् आहे.् त्याचं्या्
योग्यायोग्यतेबद्दल् मतप्रचतपादन् केलेले् नाही.्कारण् प्रत्यक्ष् शारीर् व् ऐंचद्रय् चवषयािें् चववेिन्अगोदर्
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केलेले्आहे, त्यावरून्वािकानंा्आपले्मत्बनचवता्येईल.्हठयोगगं्रथातील्शारीरवणभनािा्अथभ्बराि्
गूढ्आहे्तो्मला्जसा्स िला्तसा्चदला्आहे.्सर्िदं्रशखेर्वेंकटरामन््यानंी्नव्ेदृचष्टचवज्ञान्चलचहले्
आहे्त्यािी्तज्ज्ञाकंडून्ििा्अद्याप्झालेली्नाही.्म्हणून्त्यािा्समावशे्केवळ्इचतहासप्रकरणात्केला्
आहे.्या्प स्तकाच्या्पचहल्या्भागािे्दोन्खंड्आहेत.्पचहल्या्खंडािी्पषृ्ठे्१्ते्४३२्(प्रकरणे्१्ते्१५)्
द सऱ्या्खंडािी्पृष्ठे्४३३्ते्८७७्आहेत.्(प्रकरण्१६्ते्३४.) 

 
वैनायकगृह, } म. णव. आपटे 
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प्रकरि ३५ 
 

चलनमीमांसा आणि वीज-ऐंणिय 
 

या् गं्रथाच्या्पचहल्या्भागात्शरीरािे्अवयवशः्वणभन्झाले.्आता्आपणाला्या्अवयवािें्कायभ्
कसे् िालते् ते् पहावयािे् आहे.् यासंबिंी् जे् शास्त्् त्यास् ऐंचद्रय् असे् नाव् चदले् आहे.् अवयवासि्
कायभदृष्ट्या्इंचद्रय्म्हणावयािे्असा्संकेत्केला्आहे.्त्यावरून्हे्नाव्चदले्आहे.्अगदी्ढोबळ्दृष्टीने– 

 
डोळ्यानी्बघतो, ध्वनी्पचरसतो्कानी, पदी्िालतो्। 

 
इत्यादी्गोष्टी्सहज्कळण्याजोग्या्आहेत.्पण्यापेक्षा्प ष्ट्कळ्अचिक्बारकाईने्पाहणे, ऐकणे्िालणे्या्
चिया्कशा्िालतात्ते्समजावनू् घेण्याजोगे्आहे.्डोळे्कान्हात्पाय्या्अवयवािें्अवयव्आपणास्
माहीत्झालेले्आहेत, आचण्मासं्िैतनगात्र्इत्यादी्गाते्रही्माहीत्झालेली्आहेत.्या्तपशीलावरून्
चियाज्ञान् चवकचसत् करून् घेतले् पाचहजे.् अन्न् िावले् जाते, जठरात् उतरते् आचण् शवेटी् मल् बाहेर्
पडतात्हे्काही्कोणास्सागंावयास्नको.्पण्अन्नािे्रसायनदृष्ट्या्अनेक्घटक्आहेत, त्यािंी्रूपातंरे्
शरीरात्कसकशी्घडतात, शवेटी्मल्कसे्उत्पन्न्होतात, आचण्असे्होत्असताना्शरीरात्राहते्काय, 
त्यािा्शरीरास्उपयोग्काय्होतो, हे्म द्दाम्प्रयोग्करून्ठरचवलेले्आहे.्ते्जाणून्घेणे्अवश्य्आहे.्या्
ज्ञानािा् उपयोग् शरीरप्रकृती् स िारण्याकडे् होतो् हे् साहचजकि् आहे.् वैद्यकीय् वयवसाय् करणारास्
यासंबिंी्ज्ञान्अवश्य्आहे. 
 

शरीरातील्अस्स्थ, संिी, स्नाय,ू याचं्या् रिनेवरून्याचमकदृष्ट्या्शरीरािे्िलन्कसे्घडते् हे्
आपणाला् कळून् ि कलेलेि् आहे.् तथाचप् मासंतंतू् आचण् िेतनीतंतू् यािें् सूक्ष्म् संबंि् आचण् त्यािंा्
िलनामिे्उपयोग्कसा्होतो, याचवषयी्ज्ञान्चमळवनू्घेण्यािे्राचहलेले्आहे्ते्आता्आरंचभले्पाचहजे.्
आपल्या् इच्छेच्या्आिीन् नसलेले् असे् एक्िलन् शरीरात् नेमाने् िाललेले् असते् ते् हृदयािे् स्पदंन.्
चवजेच्या्साचहत्यािा्उपयोग्करून्या्िलनािा्प ष्ट्कळ्चवस्तरशः्अभ्यास्झालेला्आहे.्त्यािा्उपयोग्
चिचकत्सेच्या्कामी् होत्आहे.्अचतसूक्ष्म्असे् चवजेिे्तरंग्आपल्या्मेंदूत्उत्पन्न्होत्असतात.् त्यािेही्
वकचित््पचरशीलन्येथे्करून्घेणे्चहतािे्आहे. 

 
स्वयंपे्ररणेने् हालिाली् करता् येणे् हा् प्राचणमात्रािा् चवशषे् आहे.् वानसाच्या् अंगी् असे् कतृभत्व्

नसते.् हे् कतृभत्व् मासंपेशींनी् प्रकट् होते.् काही् मासंपेशी्आकरसतात्आचण्काही्लाबंतात.् पचरणामी्
काही् अवयव् वकवा् सबिं् देह् स द्धा् एका् चठकाणिा् द सऱ्या् चठकाणी् जातो.् आपल्या् इच्छेिी् पे्ररणा्
मासंपेशीस्पोिते्ती् िेतन्या् म्हणून् जे्अवयव्साचंगतले्आहेत् त्यातून्पोिते.् िेतनी्व्मासंपेशी्यािंा्
संबिं् त टला् तर् पे्ररणा् मासंास् चमळत् नाहीत; असे् मासंिेतनी् चवयोग् घडण्यािे् प्रसंग् फार् क्वचित््
घडतात.्पण्घडतात्तेवहा्ही्गोष्ट्कळून्येते.्इच्छेिी्पे्ररणा्थेट्मासंाला्चमळावी्अशी्शरीरात्योजना्
नाही.् इच्छापे्ररणा् िेतनीद्वाराि् मासंतंतंूना् चमळावी् अशी् योजना्आहे.् तथाचप् मासंास् पे्ररणा् थेट्लागू्
पडत्नाही्असे्नाही.्बाह प रःस्थ्चद्वदल्स्नायचू्या्मासंपेशीवर्जोराने्बोट्आडवे्दाबनू्सरकवले्असता्
अशी्पे्ररणा्लागू्पडते्असा्अन भव्येतो.्मासं्नेहमीि्त्विेने्आच्छादलेले्असते्तेवहा्त्याला्अपरोक्ष्
िेतना्सहजगत्या्देता्येत्नाही.्त्विेच्या्द्वारा्चदली्तरी्ती्परोक्षि्झाली.्अशी्परोक्ष्पे्ररणा्चवजेच्या्
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बदलत्या्प्रवाहाच्या्रूपाने् देता् येते.्इतर्प्राण्यािें्मासं्उघडे्करून्त्यास्पे्ररणा्परोक्षपणे्िेतनीद्वारा्
वकवा्अपरोक्षपणेही्देता्येते.्चवजेच्या्पे्ररणािा्उपयोग्करणे्फार्सोयीिे्असते, कारण्त्यािे्मोजमाप्
फार् बारकाईने्करता् येते.् स्वाभाणवक पे्ररिा चेतनीद्वाराच णमळतात् म्हणून् तशाि् परोक्ष् पद्धतीने् त्या्
प्रयोगादाखलही्वापरण्यािी्रीत्आहे. 

 
आपण् चजला् मासंपेशी् म्हटले्आहे् चतच्यात् अनेक् मांसतंतू् असतात.्आपण् चजला् िेतनीतंतू्

म्हटले्आहे्चतच्यातही्अनेक्चैतनतंतू्असतात.्मासंतंतू्ही्एक्पेचशका्असते.्िैतनतंतू्ही्स द्धा्एक्
पेचशका्असते.्मासंपेचशकेमध्ये्प्राकलािे्लाबंट्भाग्झालेले्असतात्ती्तंत के्होत.्प्रत्येक्िैतनतंतूतही्
अनेक्तंत के्असतात्ती्सवभ्एकाशी्एक्ज ळून्असतात.्शवेटी्मासंपेशीत्गेल्यावर्मात्र्ती्वगेवगेळी्
होतात. काहीत्ती्दहापाि्असतात्तर्काहीत्ती्शदेीडश्ेदेखील्असतात.्मासंात्िेतनीतंतू्चशरताना्
त्या्तंतूवरील्समन्वयी्आवरण्आचण्मासंतंतूवरील्आवरण्सलग्होतात.्आता्आतील् चैतन प्राकल्
आचण्मांसप्राकल यांचा थेट संपकक ्होतो.्ती्एकजीव्होतात्की्नाही् हे्समजणे्कठीण्आहे, पण्ती्
सलग्होतात्एवढे्मात्र्चदसून्येते. 
 

 
आ॰्३५·१:१्चशचथल; २्प्रतत; ३्संक चित्मासंतंतू. 

 
एकंदर्अवयवािी्हालिाल्होऊ्न्देता्आपणाला्आपले्मासंवपड्घट्ट्करता्येतात.्अशा्वळेी्

मासंतंतंूिी् लाबंी् बह ताशंी् चजतक्यास् चततकीि् राहते, परंत ् त्यात् ताण् मात्र् उत्पन्न् होतो.् अशा् वळेी्
मासंतंतूच्या्काही्भागात्वकचित््संकोि्झालेला्असून्बाकीच्या्भागात्चततकाि्प्रसार्झालेला्असतो.्
अशा् संकोिास् एकायाम् [Isotonic.] संकोच् म्हणतात.् आयाम=लाबंी.् एकादा् वजनदार् पदाथभ् हातात्
िरून्आपण् वर् उिलतो् तेवहा् आपल्या् हाताच्या् काही् मासंतंतंूिा् संकोि् घडून् येतो.् त्यािी् लाबंी्
स्पष्टपणे्कमी्होते, रंदी्वाढते.्अशा्संकोिास्एकताि्[Isotomic.] संकोच्म्हणतात.्पदाथभ्लहान्मोठा्
उिलू्त्याप्रमाणे्ताण्लहान्मोठा्असतो.्वजन्वाढवीत्जाता्एका्मयादेपलीकडे्ते्उिलता्येत्नाही, 
तरी्मासंतंतूत्ताण्उत्पन्न्होतोि्होतो. हा्ताण्लाबंीच्या्अन रोिानेि्असतो.्लाबंी्वाढवण्यािी् वृिी्
वजनािी्असते.्चतला्चवरोि्करणारा्ग ण्तो्ताण्[Tension तन्यता.], असा्येथे्अथभ्घ्यावयािा्असतो. 
 

चनकोप् आचण् अभगं् शरीरात् मासंसंकोि् वरिेवर् घडतात् ते् पूणभपणे् एकायाम् वकवा् पूणभपणे्
एकताण्असे्केवहाही्नसतात, हाताने्उिल्सािल्न्करता्तो्हालवणे्यात्संकोि्घडतो्तो्बह ताशंी्
एकताण्असतो, आचण्अचतचरक्त्भारी्वजन्उिलण्याच्या्प्रयत्नात्घडतो्तो्बह ताशंी्एकायाम्संकोि्
होय.् चवश्रातं् मासंतंतू् ल ला् असतो, उद्य क्त् मासंतंतू् ताठ् असतो्आचण् संक चित् मासंतंतू् ताठ् असून्
आखूड्व्जाड्असतो.्मासंतंतूत्प्रवाही्द्रवय्असते्त्यािी्माडंणी्संकोि्घडून्येताना्बदलते, आचण्
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प्रसरण्घडून्येताना्प नः्बदलते.या्गोष्टीस्काही्वेळ्लागतो.्मासंतंतू्ताण्घेऊन्ताठ्होणे्ही्जशी्
एक् चिया्आहे् तशी् ताण् सोडून् सईल् होणे् ही् द सरी् चिया्आहे.् प्रत्येकीस्काही् वळे् लागतो.् तो्
मोजण्यािा्प्रयत्न्झालेला्आहे.्संकोचनाचा काल्[Contraction period.] आणि्णिणथलनाचा काल्[Relaxation 

period.] बह िा् समसमान्असतात.् दोही् चमळून् ०-१् सेकंद् इतका् अल्पकाळ्असतो.् मासंतंतूस् पे्ररणा्
चमळाल्याबरोबर्संकोिन्घडते्असे्नाही.्तत्पूवीही्काही्काल्जातो् त्याला् मुग्धकाल् [Latent period.] 
म्हणतात.्हा्काल्०-०१्सेकंद्इतका्थोडा्असतो.्मासंतंतूच्या्वतभनातील्हे्तपशील्पश मासंावरील्
प्रयोगावरून्काढलेले्आहेत.् पशूमंध्ये् चवचविता् प ष्ट्कळ्आहे् तरी् या् बाबतीत् ती्आढळून् येत् नाही.्
पशूप्रमाणे् मानवही् स्तनी् आहे् यावरून, आचण् मानवावरही् प्रयोग् झालेले् आहेत् त्यावरून, ही् मापे्
मानवासही्लागू्आहेत, असे्आढळून्येते. 
 

म ग्िकाल, संकोिनकाल, प्रसरणकाल्(चशचथलनकाल)्जे्आताि्साचंगतले्ते्क्षचणक्पे्ररणानंी्
उत्पन्न्होणारे्पचरणाम्आहेत.्चनत्य्जीवनात्माणूस्ज्या्अगदी्िलाखीच्या्म्हणून्चिया्करतो्त्यािंा्
काल् देखील् ०·१् सेकंदापेक्षा् अचिक् असतो.् दीघभ् काल् उभे् राहणे् वकवा्आणखी् काही् काम् करणे्
झाल्यास्मासंताण्तास्चन्तास्राखला्जातो.्या्कामी्ज्या्पे्ररणा्उत्पन्न्होतात्त्या्मेंदूतून्िेतनीद्वारा्
मासंास् चमळत् असतात.् त्यािंा् आरंभ् मात्र् आपल्या् इच्छेने् झालेला् असून् त्यात् कमी-अचिकपणाही्
इच्छेन सार्आणला्जातो.्क्षचणक्एकादीि्पे्ररणा्येते्असे्सहसा्घडत्नाही.्एकादे्वळेी्स्वप्नात्वकवा्
अिभवट्झोपेतील् तंद्रीत् वकवा् मननाच्या्आरंभी्अवस्थेत् एकेरी्झटका् [Twitch.] (झक्कार)्अन भवास्
येतो.्पण्त्यािा्नेम्सागंवत्नाही.्पश मासंपेशीवर्प्रयोग्करताना्मात्र्क्षचणक्पे्ररणा्देता्येते.्पश मासं्
अलग्करून्संजीवन–चवद्रवाने् [रक्तप्रकरण्अखेर् पहा.]् चजवतं् ठेवता् येते्आचण्त्यास् चवजेच्या् पे्ररणा् देता्
येतात.्अशा् पे्ररिा परोक्ष रीतीने्चेतनी–द्वारा् चदल्या्जातात.्िेतनीिाग्याच्या्लहानशा्भागात्चवजेिा्
संतत् प्रवाह्सोडला्असता्असे्आढळते्की, प्रवाह्स रू्करताना्आचण्थाबंवताना् मात्र् मासंसंकोि्
घडतो, प्रस्त त् प्रवाह् द बभल् असला् म्हणजे् स रवातीस् मात्र् संकोि् घडतो; प्रवाह् मध्यम् असला् तर्
स रवातीस् व् थाबंवणीसही् संकोि् घडतो; आचण् प्रवाह् प्रबल् असला् म्हणजे् िनप्रस्थ् मासंाजवळ्
असल्यास् केवळ् थाबंवणीस् संकोि् घडतो, परंत ् ऋणप्रस्थ् मासंाजवळ् असल्यास् केवळ् स रवातीसि्
संकोि्घडतो.्यावरून्तत्त्वबोि्असा्होतो्की्:– 
 

 
आ॰्३५·२्मासंसंकोिनािे्आलेखन. 
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आ॰्३५·३्एकाकी्संकोि्व्ग्लाचनपचरणाम. 

 
१)्प्रवाहाच्या्स रवातीला्वकवा्त्यािे्बल्[Strength.] वाढवताना्ऋणप्रस्थाच्या्[Negative electrode.] 

जागी्स्फ रण्[Excitation.] उत्पन्न्होऊन्इतरत्र्पसरते. 
 
२)् प्रवाहाच्या् थाबंवणीला् वकवा् त्यािे् बल् उतरवताना् िनप्रस्थाच्या् [Positive electrode.] जागी्

स्फ रण्उत्पन्न्होऊन्इतरत्र्पसरते. 
 
३)्प्रवाहबल्सतत्एकि् ठेवले्तर्थोपवणीच्या् वळेी् होणाऱ्या् स्फ रणापेक्षा्स रवातीिे् स्फ रण्

अचिक्असते. 
 
चवजेच्या् प्रवाहािे् बळ्दोन् गोष्टीवर्अवलंबनू्असते.् चवजेिा् दाब् वकवा् चवजेिे्ऊजभ् [Voltage.] 

आचण् ती् ज्यातून् वाहणार् त्या् वाहकािा् चवरोि.् [Resistance.] ऊजाच्या् मानाने् बल् अचिक् आचण्
चवरोिाच्या्मानाने् ते्कमी्होते.्मन ष्ट्यशरीराच्या्बाबतीत् चवरोि्शरीरघटना्व्आकृती्यावर्अवलंबनू्
असतो.्कोणत्याही्माणसाच्या्बाबतीत्तो्एकाएकी्बदलत्नाही.्खूप्जेवण्झाले, अंगाला्घाम्आला, 
असे्काही्असेल्तर्तो्बदलेल.्असे्काही्न्झाल्यास्मािूस सुमारे ८० (व्होल्ट) V णवजेचे ऊजक सहन 
करू िकतो.्शरीराशी्वयवहार्करताना्ऊजभ्यापेक्षा्प ष्ट्कळ्कमी्असले्पाचहजे्हे्उघड्आहे. 

 
आपल्या् काकंाचलक् मासंवपडानंी् जे् काम् आपण् करतो् त्यािा् कालाविी् एका् मासंझक्कारास्

लागणाऱ्या् अविी् इतका् अल्प् किीि् नसतो.् तो् प ष्ट्कळ् अचिक् असतो.् तेवहा् आपल्या् या् चिया्
झक्कारस्वरूपाच्या् किीि् नसतात.् त्यािें् स्वरूप् त टक् झक्कार् असे् नसले् तरी् ते् झक्कारमाचलकाचं्या्
स्वरूपािे् असणे् संभवते.् एका् झक्कारात् म ग्िकाल, संकोि् काल् व् प्रसरणकाल् अशा् तीन् अवस्था्
असतात.्त्यापंैकी्चतसरी्अवस्था्संपण्यापूवीि्जर्नवीन्पे्ररणा्चमळाली्तर्अंशतः्संक चित्मासंासि्
प नः्संकोि्करावयास्लावल्यासारखे्होते.्पचहल्या्संकोिात्द सऱ्या्संकोिािी्चमळवणी्होते.्चतसऱ्या्
अवस्थेच्या्आरंभीि् नवया् पे्ररणेिा् संकोिपचरणाम् स रू् झाला् म्हणजे् एका् संकोिानंतर् प नः् संकोिि्
िालू्राहतो, इतकेि्नवहे्तर्त्या्संकोिािी्यिाही्वाढते.्एकीमागून्द सरी्पे्ररणा्देणे्म्हणजे्पे्ररिेचा्
कंप् िालू् ठेवणे् होय.् या् कंपािंी् चक्षप्रता् (प नयोजना)् म्हणजेि् कंप्रता् सेकंदात् ३०् च्या् पेक्षा् अचिक्
असली् म्हणजे्संतत-संकोि् [Tetanic contraction.] िालू्राहतो.्ही् कंप्रता् [Frequency.] १००्च्या्वर् नेली्
म्हणजे्संकोि्इतका्मोठा्होतो्की्दोन् चवभक्त् पे्ररणाचं्या्पचरणामाचं्या्बेरजेपेक्षाही्तो्मोठा्असतो.्
कंप्रता्आणखी्वाढली्म्हणजे्मात्र्उलट्पचरणाम्होतो.्म्हणजे्संकोि्म ळीि्घडत्नाही.्संकोि्जादा्
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घडण्यािी्अवस्था्ती् परमोत्साही् [Exaltation phase.] अवस्था् म्हणतात्आचण् नंतरिी्अवस्था् चनरत्साही्
अवस्था्वकवा्म ग्िावस्था्[Refractory phase.] म्हणतात. 
 

 
आ॰्३५·४्संततसंकोि 

 
पे्ररणािंी् कंप्रता् िारपािश्े केल्याने् संततसंकोि् न् घडता् मासंात् चनरत्साही् अवस्था् येते.्

यावरून्असा्बोि्होतो्की्मासंाकडून्वयवस्स्थत्काम्घडण्याला्देण्यात्येणारी्पे्ररिा खंणडतच पाणहजे्
ती् अखंड् उपयोगी् नाही, इतकेि् नवहे् तर् चतच्यात् पडणारे् खंड् संकोिकालाच्या् स मारािे् पाचहजेत.्
स्वाभाचवकपणे्जी्मासंकाये्घडतात्ती्घडत्असता् त्यास्ज्या् पे्ररणा् िेतनीद्वारा् चमळतात्त्या्अथात््
अशाि् झक्कारमाचलकाचं्या् स्वरूपाच्या् असल्या् पाचहजेत.् ती् एक् दीघभकाचलक् पे्ररणा् नसते, तर्
अल्पकाचलक् पे्ररणािंी्माचलका्असते.्दोन् पे्ररणातील्कालािें्अंतर्अध्या्दशाशं् सेकंदाच्या्स मारात्
असते.्मासंतंतूिा्पचहला्ग ण्प्रतीत्होतो्तो्संकोच्यता् [Contractility.] हा्होय.् त्याच्याि्बरोबर्द सरा्
ग ण्प्रतीत्होतो्तो्प्रसायभता्[Extensibility.], चतसरा्ग ण्प्रतीत्होतो्तो्तन्यता्[Tonicity.] आचण्िवथा्प्रतीत्
होतो्तो्पे्रयभता्[Excitability.] हा्होय.्या्पे्रयभतेच्या्मयादा्आताि्पाचहल्या.्कंप्रतेिा्चविार्करताना्बल्
योग्य्मयादेत्असाव्ेहे्उघडि्आहे. 
 

मासंतंतू् आकरसतो् तेवहा् त्यािी् लाबंी् कमी् होते् आचण् रंदी् वाढते.चवशषे् बलाने् ताण् चदला्
असता् लाबंी् वकचित्् वाढू् शकते् पण् हा् बलात्कार् चनघून् जाताि् ती् पूवभपदावर् येते.् अथात्् या्
बलात्कारासही् मयादा् पाचहजे.् त्या् पलीकडे् मासंतंतू् त टून् जातो.् मयादेत्का् होईना् पण् पूवभपदावर्
येण्यािा्जो्ग ण्त्यास्स्वाग्रह्[Elasticity.] वकवा्चिवटपणा्म्हणतात.्हा्चिवटपणा्फार्महत्त्वािा्आहे.्
मासंकायभ्आखूड–लाबं्होण्यानेि्सािावयािे्असते.्प रेपूर् चिवटपणा् वकवा्स्वाकृतीिा्आग्रह्असला्
तरि् ते् सािते.् एकादी् मासंपेशी् जास्तीत् जास्त् चकती् ताण् सहन् करू् शकते् यावरून् चतिे् बल, 
पराकाष्ठेिे्बल्[Absolute muscular strength.], मोजण्यािी्पद्धत्आहे.्सािे्उदाहरण्घ्यावयािे्तर्जास्तीत्
जास्त्चकती्वजन्हाताने्उिलता्येते्ते्पाचहल्याने्उिलण्यास्उपयोगी्पडणाऱ्या्स्नायचेू बल्मोजले्
जाते.् मासंपेशीिी् जाडी् चतच्यातील् मासंतंतूच्या् संख्येवर् अवलंबून् असते.् म्हणून् तंत बलािा् चविार्
करताना्या्संख्येिाही्चविार्केला्पाचहजे.्वयवहारतः्तंतू्मोजणे्शक्य्नसते.्म्हणून्आडवया्छेदाच्या्
पषृ्ठागचणक-बल् [Specific muscular strength.] असे् मोजतात.् मानवी् मासंपेशीच्या् बाबतीत् हे् बल् १् cm.्
[Absolute muscular strength.]्गचणक्५्ते्१०्चकलोग्राम्भरते. 
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एकाद्या्मासंपेशीला्लागोपाठ्प ष्ट्कळशा्पे्ररणा्देत्राचहल्यास्िमशः्संकोिािी्यिा्कमी्कमी्
होत्जाते, चशचथलनकाल्उिरोिर्वाढत्जातो, म्हणजेि्अचतसंकोि् [Contracture.] घडतो.्होता्होता्
संकोि्म ळी्घडति्नाही.्अथाति्मासंपेशीिे् बल्नाहीसे् होते, चतला् ग्लानी् [Fatigue.] येते.्सामान्य्
भाषेत्थकवा्आला्असे्म्हणतात.्येथे्मासं्आचण्त्यातील्िेतनी्अशा्दोन्गात्रािंा्संबिं्आहे.्त्यापंैकी्
कोणत्या्एकास्ग्लानी्येते, का्दोहोसही्येते? असा्येथे्प्रश्न्उत्पन्न्होतो.्मासंास्अपरोक्ष्म्हणजे्थेट्
पे्ररणा्देणेही्शक्य्आहे.्अशा्प्रसंगी्िेतनीद्वारा्ग्लानी्आल्यानंतर्अपरोक्ष्मासंपे्ररणाने्मासंसंकोि्घडून्
येतो्असे्आढळते.्त्यावरून्ग्लानी प्रथम चैतन गात्रात्येते्असे्म्हणाव्ेलागते.्िैतन्गात्रािेही्दोन्भाग्
पथृक्पणे्तपासण्याजोगे्आहेत.्एक्िेतनीदाम्[Nerve trunk.] आचण्द सरा्िेतनीिी्मासंातं्ग ंतलेली्अगे्र.्
िेतनीिी्अगे्र्स न्न्करणारे्एक्औषि्आहे, आचण्िेतनीदामािी्जागृती्पहाण्यािेही्सािन्आहे.्त्यािंा्
उपयोग्करून् पाहता, ग्लानी् येते् ती् प्रथम्या् मासंिेतनी-द वयाति् येते.् दामजागृती् असतानाि् द वा्
चनकामी्केला्असता्पे्ररणा्मासंात्जात्नाही, ग्लानी्येते् तेवहा्मासं्व्िेतनीदाम्यात्जागृती्असते, 
असे्आढळते. 
 

आपल्या् स्वाभाचवक् वयवहारात् काकंाचलक् मासंपेशीना् पे्ररणा् मेंदूकडून् िेतन्याचं्या् मध्यस्थीने्
चमळतात.्एकादी्चिया, उदाहरणाथभ्हाताच्या्एका्बोटाने्दोरी्ओढून्चतजवर्टागंलेले्वजन्उिलणे्हे्
करून् थकवा्आल्यानंतर् त्याि् बोटाच्या् कायभकारी् मासंवपडास् अपरोक्ष् म्हणजे् थेट् चवजेच्या् साह्याने्
पे्ररणा् देता् येतात.्अशा् प्रसंगी्आढळून् येते्की, अशा्अपरोक्ष् पे्ररणेने्थकवयाच्या्स मारास् होत् होता्
त्याहूनही्अचिक्मासंतंतूिा्संकोि्होतो, कारण्वजन्अचिक्उंिीवर्उिलले्जाते.्यावरून्असे्चसद्ध्
होते्की् प्रथम्थकवा् येतो् तो् मासंतंतंूना् नवहे् तर् मध्यवती्िैतन् वयहूातील् पेचशकानंा् येतो.्श्रमानंतर्
काही्काळापयभत् चवश्रातंी् घेतली्तर्मासंतंतू्व्तत्संबद्ध्िैतन्तंतू्प नः्कायभक्षम्होतात.्ही् चवश्रातंीही्
दोन्प्रकारे् घेता् येते.्केवळ्थकवा्आलेल्या्अवयवासंि्चवश्रातंी्पण्द सऱ्या्एकाद्या्अवयवास्थोडेसे्
श्रम, हा् एक् प्रकार् झाला.् द सरा् प्रकार् असा् की् सवभि् ऐस्च्छक् चिया् बदं् ठेवणे.् पचहला् प्रकार्
श्ांतणवश्ांती् [Active rest] आचण्द सरा् संपूिक णवश्ांती् [Complete rest.] होय.्श्रातं्अवयव्िागंले्कायभक्षम्
होण्यास्श्रातंचवश्रातंीि्संपूणभ्चवश्रातंीपेक्षा्अचिक्चहतावह्ठरते.्पचहल्या्प्रकाराच्या्चवश्रातंीने्द सरीपेक्षा्
कायभक्षमता्अचिक्येते. 
 

पचरश्रमाने् येणाऱ्या् ग्लानीच्या्कारणािंा् चविार्करता्असे्स िते्की्शस्क्तदायी् जे्शाकभ रद्रवय्
आचण्हवतूेन् चमळावयािे्ऊवभद्रवय्O₂्ही्कमी्पडल्याने् ग्लानी् येत्असेल, वकवा्िलनचियेने् जे्मल्
उत्पन्न् होतात् ते् मासंाभोवती् साठल्याने् ग्लानी् येत् असेल.् दोनही्कारणे् एकदम्लागू् होत्असतील्
असेही्शक्य्आहे.्प्रयोगाथभ्पश शरीरातून्बाहेर्काढलेल्या्आचण्अगोदर्थकलेल्या्मासंपेशीिी्तपासणी्
करताना् असे् आढळते् की् शाकभ रद्रवयािा् त टवडा् म्हणण्यासारखा् उत्पन्न् झालेला् नसतो.् आता् न्
थकलेली् मासंपेशी् बाहेर् काढून् चतच्या् रक्तवाचहन्यातून् तचिकाम्लाचद् [Lactic acid] मलद्रवये् म द्दाम्
खेळचवली् तर् थकवयािी् सवभ् लक्षणे् उमटतात्आचण् ती् मल-द्रवये् जर्लवणचवद्रवाने् ि वनू् काढली–
लवणचवद्रवि्रक्तवाचहन्यातून्खेळचवले्तर–ग्लानीिी्लक्षणे्नाहीशी्होतात, असे्आढळते.्यावरून्हे्
चसद्ध्आहे्की, तचिकाम्लाचद्मलिव्ये ग्लानी उत्पन्न करतात.्अन्नद्रवयािंा् त टवडा् हे् ग्लानीिे्कारण्
नसून्मलद्रवयािंा्संिय्हेि्ग्लानीिे्कारण्असते. 
 

मासंतंतू्लाबंट्असतो.्तो्संकोि्पावतो् तेवहा्सवभच्या्सवभ्एकदम्संकोित्नाही.्िमािमाने्
शजेार्शजेारिा्एकेक्भाग्संकोि्पावतो्आचण्पसरतोही.्अशी्ही् संकोचाची लाट्पसरत्असते.्ही्
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लाट् पसरण्यािा् वगे् मोजता् येतो.् या्कामी् चवशषे्स ग्रहण् [Sensitive.] सािने् वापरावी्लागतात.्अशा्
सािनानंी् समजून् येते् की, ही् लाट् वकवा् हा् तरंग् पश मासंामध्ये् सेकंदास् ६् मीटर् या् वगेाने् पसरत्
असतो.्मानवमासंातही्तोि्वगे्असण्यािा्संभव्आहे.्जी्गोष्ट्मासंतंतूिी्तीि्िेतनीतंतूिी्असावी्असे्
समजून् त्या् बाबतीतही् तपास् कसोशीने् झालेला् आहे.् या् तपासात् असे् आढळून् आले् आहे् की, 
िेतनीतंतूत् स द्धा् स्फ रण् िमशःि् पसरते.् या् पसरण्यािा् वगे् वेगवगेळ्या् िेतन्यात् वगेवगेळा् असतो.्
मासंिालना्करणारे्जे्िेतनीतंतू्असतात्त्यात्हा्वगे्सेकंदास्६०्ते्१२०्मीटर्पयंत्असतो.्वदेना्
वाहणारे्अंतम भख्िेतनीतंतू्असतात्त्यात्आचण्सामान्यतः्कारचणक्तंतू्असतात्त्यात्हा्वेग्सेकंदास्
१् ते् ३०् मीटरपयंत् असतो.् सामान्यतः् तंतू् अचिक् जाड् असला् म्हणजे् त्यातील् स्फ रणवहनािा् वगे्
अचिक्असतो. 
 

िेतनीतून् स्फ रण् पसरण्यािा् वगे् आचण् मासंतंतूत् स्फ रण् पसरण्यािा् वगे् हे् दोन्ही् माचहती्
आहेत.्आता्िेतनीस्पे्ररणा्देऊन्त्यािा्पचरणाम्मासंतंतूच्या्अंती्प्रकट्होण्यािा्वेळ्मोजला्तर्तो्
चकती्भरला्पाचहजे्हे्दोन्तंतूच्या्साधं्यापासून्आरंभािे्आचण्अंतािे्अंतर्मोजून्ठरू्शकते, हे्उघड्
आहे.् प्रत्यक्षात् प्रस्त त् वळे् त्याहून् अचिक् भरतो.् तो् का? या् प्रश्नािे् उिर् असे् स िते् की, दोहींच्या 
साधं्यात हा णवलंब्होत्असला्पाचहजे.्या्साधं्यात्काही्रासायचनक्चवचिया्होत्असली्पाचहजे, असा्
एक् तकभ ्आहे.् रासायचनक्आचण्अरासायचनक् चियासंबिंी् एक् महत्त्वािी् गोष्ट् अशी्आहे्की् १०° ने्
तपमान् वाढचवल्यास् (रासायचनक)् चवचियावगे् द प्पट् चतप्पट् होतो; इतर् (अरासायचनक)् चियािंा् वगे्
फार् तर् पंिमाशंाने् वाढतो, अचिक् नाही.् तपमानवाढीिा् पचरणाम् पाहता् तो् रासायचनक् चिया्
दशभचवणाराि्आहे् असे्आढळते.् रासायचनक् तपासणी् करता् असे्आढळून् येते् की, स्फ रण-संिमािे्
प्रसंगी्अशीचतल्चपिामोद्[Acetyl choline.] हे्द्रवय्उत्पन्न्होते्आचण्मासंाच्या्चनरत्साही्अवस्थेत्ते्एका्
चवतंिकाच्या् [Enzyme, चवरजण.]्योगाने्नाहीसेही्होते.्प्रस्त त् चवषयात्एक्गोष्ट्स्पष्ट्होते्की, स्फ रण–
संक्रमि नेहमी संचालक चेतनीतून मांसात होते, उलट होत नाही. 
 

काकंाचलक्मासं्आचण्कोष्ठमासं् याचं्या्अंतगभत् रिनेत् भेद्असतो् तो् मागेि्साचंगतला्आहे.्
त्याचं्या् कायभरीतीतही् भेद् असतो् तो् आता् पाचहला् पाचहजे.् संकोिन् हा् कोष्ठमासंािाही् िमभ् आहे.्
कोष्ठमासंतंतूिे् संकोचन् आचण् त्यामागोमाग् होणारे् प्रसरिही् काकंाचलक् मासंतंतूच्या् पेक्षा् फार्
सावकािीचे्असते.्म ग्िकालि्अनेक्सेकंदे्िालतो.्संकोिनकाल्२०्सेकंद्वकवा्अचिकही्िालतो.्
ही्झाली्क्षचणक्पे्ररणाच्या्पचरणामािी्गोष्ट.्या्प्रसंगी्वकमान्पे्ररक्स द्धा्काकंाचलकाला्लागतो्त्यापेक्षा्
अचिक् लागतो.् लागोपाठ् पे्ररणा् चदल्या् असता् कोष्ठमासंात् संततसंकोि् घडून् येतो.् या् पे्ररणामिील्
कालािे् अंतर् काकंाचलक् मासंास् लागते् त्याहून् अचिक् असलेले् िालते.् कोष्ठमासंािा् संततसंकोि्
फारि् दीघभकाल् चटकून् राहतो.् पिनेंचद्रयातील् मासंतंतू् तासचन् तास् संकोि् संभाळून् राहतात.्
रक्तवचहन्याचं्या्रिनेत्जे्मासंतंतू्असतात्त्यािंा्चविार्केला्तर्असे्म्हणाव्ेलागते्की, त्यािंा्संकोि्
तर् जन्मभर् िालू् असतो.् तो् म ळीि् नाही् असे् सहसा् घडत् नाही.् तो् कमी् अचिक् होतो् पण् नेहमी्
असतोि.् त्यास् पूणभ् चवसावा्नसतो.्अशा्दीघभकाचलक्संकोिास्तरतरी् [Tone. Tonic contraction.] वकवा्
तरस्स्वता्असे्नाव् चदले्आहे.्काकंाचलक्मासालंा्स द्धा्जागृतावस्थेत्अशी्तरतरी्असते.्तरतरी्हा्
अल्पमात्र्पण्दीघभकालीन्संकोि्असतो. 
 

इतर्गात्राप्रमाणे् चैतनगात्रातही चयन–रासायचनक्घडामोड–सतत्िालू्असते्पण्ती्अगदी्
थोडकी्असते.् िेतनीमिे्ऊवािा् वयय्होतो्आचण्कौद्वािा्उद्भव्होतो.्ऊवाबरोबर्िैतनपेचशकेतील्
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शाकभ र्व्ओषट्द्रवये्खपत्असतात.्ऊवभ्चमळाला्नाही्तर्िेतनीिे्िेतनीयत्व–स्फ रण्येण्यािा्ग ण–
आचण्वाहकत्व्या्दोनही्ग णानंा्बाि्येतो.्तचिकाम्ल, अमोद, आचण्पस्फ चरकाम्ल्[Lactic acid. Ammonia. 

Phosphoric acid.] हे्मल्िेतनीत्उत्पन्न्होतात.्बाह्य्पे्ररणा्चदल्या्असता्िेतनीतील्ियन्१६्टके्क्वाढते.्
मासंतंतूत् उष्ट्णता् उत्पन्न् होते् तशी् िेतनीतंतूतही् उष्ट्णता् उत्पन्न् होते, परंत ् ती् प ष्ट्कळि्कमी् मानाने्
उत्पन्न् होते.् मासंात् उत्पन्न् होते् त्याच्या् दशलक्षाशं् ती् कदाचित् भरेल.् चवशषे् स ग्रहण् सािनानंीि् ती्
कळून्येणे्शक्य्आहे.्मासंातल्याप्रमाणेि्िेतनीतही्उष्ट्णतोद्भव्अंशतः्थोड्या्चवलंबाने्होतो.्हा्अंश्
एकंदर्उष्ट्णतेच्या्एक्दशाशंाच्या्स मारात्असतो. 
 

प्रत्येक्प्राण्यावर्त्याच्या्भोवतालच्या्सृचष्टघटकािंा्काहीना्काही्पचरणाम्होत्असतो.्त्यातील्
काही्गोष्टींिी्जाणीव्प्राण्याला्आपोआप्होत्असते्आचण्काहींिी्अन भवाने्उत्पन्न्होते.्या्जाचणवेने्
आपल्या् चहतासंबिंी्जागृती्प्रत्येकाला्थोडीबह त्असते.् चतलाि् चैतन्य्[Irritability.] असे्म्हटले्आहे.् हे्
िैतन्य्संकचलतपणे्ज्यािे्त्याला्असतेि्पण्चवभक्तपणे्प्रत्येक्गात्रपेचशकेलाही्असते.्वचरष्ठ्प्रतीच्या्
प्राण्यात्अशा्तऱ्हेिे्िैतन्य्चवचशष्ट्गात्रात्एकवटलेले्आढळते.्ते्एकंदर्शरीरास्अन लक्षनू्उत्पन्न्होत्
असून् त्यान सार्काही्कमभही्तसेि्सवभ्शरीराच्या्संकचलत् चहतास्अन लक्षनू्घडत्असते.्या् चवचशष्ट्
गात्रास्आपण् िैतन् गात्र् म्हटले्आहे.् वचरष्ठ् प्राण्यािा् देह् अनेक् अवयवािंा् बनलेला् असतो.् त्यािें्
परस्परावरही्पचरणाम्घडत्असतात.्त्यानंा्अन लक्षनूही्शरीरवयापार्असाव्ेलागतात्आचण्असतातही.्
पचरस्स्थती्आचण्अंतःस्स्थती्या्दोहींना्अन लक्षनू्वयापार्घडत्असतात.्वयापारक्वकवा्कारक्[Effector 

organ.] अवयवही् चवचशष्ट्असतात.्िैतन्गात्रात् जे् स्फ रण्उत्पन्न्होऊन्कारक्गात्रास् चमळते् त्याला्
िेतना् [Stimulus.] असे् नाव् आहे.् िेतना् उत्पन्न् करणारे् जे् अंतगभत् वकवा् बाह्य् कारण् ते् िेतक्
[Stimulus=Stimulating agent.] होय.् वयापारक् गात्रात् प्रम ख् गात्र् मासं् होय.् ते् िेतनीय् [Excitable.] असते, 
म्हणजे्ते्िेतना्घेऊ्शकते.्िेतनी-तंतू्देखील्िेतनीय्असतो्म्हणजे्असे्की्तोही्िेतकापासून्िेतना्
घेऊ्शकतो. 
 

ठोका, िटका, चवजेिा्झटका, असे् चनरचनराळे् चेतक्संभवतात.् त्यापैकी्वीजयोग्हाि्िेतक्
सोईस्कर्आहे.् त्यािे् मोजमाप् नीट्करता् येते्आचण् त्याला् योग्य् मयादेत् वापरणेही् सोयीिे् असते.्
स्वचे्छा्हाही्एक्िेतक्आहे.्पण्त्यािे्माप्करणे्सोयीिे्नाही.्िेतनेिे्पचरणाम्कारक्इंचद्रयाचं्या्द्वारे्
दोन् होऊ् शकतात.् मासंसंकोिन् आचण् स्त्वण.् त्यापैकी् पचहलाि् पचरणाम् मोजमापास् स लभ् आहे.्
िेतकािी् यिा् कमी-जास्त् असू् शकते.् त्यािी् एक् चकमान् यिा् असते.् चतजपेक्षा् ती् कमी् असल्यास्
पचरणाम्काही् घडत् नाही.् िेतनीय् गात्राच्या् अवस्थाभेदाने् हे् वकमानही् [Threshhold.] कमी्जास्त्असू्
शकते.्उदाहरणाथभ.्बऱ्याि्चवश्रातंीनंतर्मासतंतूत्िेतना्उत्पन्न्होण्यािे्जे्वकमान्असते्ते्प ष्ट्कळ्वळे्
श्रम् केल्यानंतर्कायम्रहात्नाही, वाढत्जाते.्तोि् चततकाि्पचरणाम्होण्यास्अचिक्यिेिा् िेतक्
पाहीजे, असे्होते.्होता्होता्मासं्म ळी्िेतना्घेति्नाही.्वकमान्अचतशय्होते, िेतनीयता्[Excitability.] 
शून्य्होते, थकवा्येतो. 
 

अंतम भख् [Afferent.] आचण् बचहम भख् [Efferent.] असे् दोन् प्रकारिे् िेतनीतंतू् असतात.् मासंतंतंूना्
पे्ररणा् देणारे् तंतू् बचहम भख्असतात,् तसेि्प्रवपडातून्स्त्ाव्उत्पन्न्होण्यास् पे्ररणा् देणारे् तंतूही् बचहम भख्
असतात.्यातंील् िेतनानंाि्आपण् पे्ररणा् म्हटले्आहे.्कारक् िेतना् त्या् पे्ररणा्असेही् म्हणता् येईल.्
अंतवरचद्रयात्पसरणारी् चवगूढानामक् िेतनी्आहे.् चतच्यात्काही्बचहम भख् तंतू्आहेत् ते्कारक्नाहीत, 
उलट्िालू्चिया्बदं्पाडणारे्आहेत.्असे्तंतू्हृदयाच्या्मासंात्जाणारे्आहेत.्एकादे्वळेी्असे्घडते्
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की्पोटावर्मोठा्ठोसा्बसतो.्त्यािा्पचरणाम्असा्होतो्की, हृदयािी्चिया्बदं्पडते.्थोड्याि्वळेात्
हृदय्िालू्झाले्तर्ठीक, नाही्तर्मृत्यूि्ओढवतो.्अशा्प्रसंगी्पोटात्जेथे्ठोसा्बसला्असेल्तेथील्
अंतम भख–िेतनीतंतू–द्वारा्अंतम भख् िेतना्मेंदूकडे्जातात्आचण्मेंदूतून्बचहम भख् िेतना् चवगूढा् िेतनीत्
उतरून्पचरणामी्हृदयस्पदंन्थाबंते.्स्पंदन्हा्हृदयमासंािा्िमभ्आहे.्त्या्अन्वये्स्पदंन्िालू्असते्ते्
थाबंवणे्म्हणजे्पे्ररणा्नवहे्ही्प्रतीरिा्[Inhibition.] झाली.्प्रती्म्हणजे्उलट्ईरणा्म्हणजे्चिया्झाली.्
पे्ररणाच्या्उलट्प्रतीरणा्हा्एक्िेतनेिा्प्रकार्होऊ्शकतो, हे्या्उदाहरणा्वरून्समजून्येते. 
 

स्वाभाचवकपणे्चिचिकेत्[Neurone.] िेतना्उत्पन्न्झाली्म्हणजे्ती् चतच्या्म ख्य्(महा)्प्रसराला्
अन सरून् द सऱ्या् टोकाकडे् जाते.् कृचत्रम् रीतीने् िेतना् उत्पन्न् करतात् तेवहा् ती् मध्येि् उत्पन्न् केली्
असता् दोनही् टोकाकडे् पसरते.् परंत ् एका् चिचिकेतून्द सरीत्जाताना् ठराचवक् चदशनेेि्जाते.् इतर्
चदशसे्थबकते.्अंतमुकख्व्बणहमुकख्ही्नाव्ेत्या्चदशवेरून्केलेली्आहेत.्बचहम भख्चिचिकेिे्तीन्प्रकार्
आहेत.् एकीतून् वाहणाऱ्या् िेतना्िलन्उत्पन्न्करतात, द सरीतून् वाहणाऱ्या् िेतना् िलन्थाबंचवतात्
आचण्चतसरीतून्वाहणाऱ्या्िेतना्स्त्वण्उत्पन्न्करतात.्िलनपे्ररक्[Motor.], (िलन)्प्रतीरक्[Inhibitory.] 
आचण् स्त्वणपे्ररक् [Secretory.] असे् हे् तीन् प्रकार् होत.् अंतम भख् िेतनािें् अनेक् प्रकार् आहेत.् सवांना्
सामान्यपणे्ज्ञापक् [Receptor.] म्हणता् येईल.् ज्या् इंचद्रयातून् त्या् चनघतात् त्याचं्या् चवचशष्टत्वान्वये् त्यािे्
प्रकार्संभवतात.् स्पशभ् रस्रूप्गंि्आचण्श्रव्असे् पाि्प्रकार्तर् प्रचसद्धि्आहेत; पण्एका् स्पशांत्
अनेक् उपप्रकारही् आहेत.् संस्पशभ, उष्ट्ण, शीत, पीडा् आचण् वदेना् इतके् उपप्रकार्आहेत.् ज्ञापनािंा्
चविार्स्वतंत्र्प्रकारणात्करावयािा्आहे.्अंतम भखाचं्या्त लनेने्बचहम भखानंा्कारक्[Effector.] असे्म्हणता्
येईल.् िेतनािंी्आयात-चनयात्करणे्या्कामी्कारक् म्हणजे् चनयापक्आचण्ज्ञापक्म्हणजे्आयापक्
असेही्ठरते. 
 

अलीकडील्पन्नास्वषात् चवज्ञानप्रयोगकारानंी्मासंिेतनीसंबंिािा्अभ्यास्कसोशीने्िालचवला्
आहे.् त्यात् त्यानंी् चवजेच्या् उपकरणािंा् सतत् उपयोग् केला् आहे.् त्याम ळे् कालमापनात् सेकंदािा्
लक्षाशं् आचण् चवजेिा् दाब् मोजण्यात् वहोल्ट् या् एकमानािाही् दशलक्षाशं् मोजता् येऊ् लागला् आहे.्
त्यावरून् काकंाचलक् मासंािे् ग णिमभ् बारकाईने् समजले् आहेत, इतकेि् नवहे् तर् हृदय् या् अत्यंत्
महत्त्वाच्या्अंतवरचद्रयािेही्ग णिमभ्समजले्आहेत.्रोगचनदानात्आचण्रोगचिचकत्सेत्या्ज्ञानािा्उपयोग्
प्रत्यही्होत्आहे.्प्रयोग्प्रथमतः्पशूचं्या्शरीरावर् केले्जातात.् नंतर्स रचक्षतपणे् त्यावरून् चनघणाऱ्या्
चनयमािें्प्रत्यंतर्मानवी्शरीरावर्कसे्घ्याव्ेते्स िते.्असे्प्रत्यंतर्घेतले्जाते्आचण्मानवी्देहास्लागू्
पडणारे् चनयम् चनचश्चत् होतात.् अशा् रीतीने् वैणजक-ऐंणिय् [Electrophysilogy.] अशी् एक् नवीन् चवज्ञान-
शाखाि्उदयास्आली्आहे.्या्शाखेत्प्रकट्झालेल्या्काही्गोष्टी्चवशषे्लक्षात्ठेवण्याजोग्या्आहेत्त्या्
अशा्:− 
 

चनरचनराळ्या्जातींिा्प्राण्याचं्या्मासंतंतूिा्आचण्एकाि्जातीच्या्प्राण्याच्या्चवचवि्अवयवातील्
मासंतंतंूिा, त्यािप्रमाणे् एकाि् प्राण्याच्या् चनरचनराळ्या् अवस्थेतील् मासंतंतूिा् त लनात्मक् अभ्यास्
करण्याकरता, त्यात्िेतना्उत्पन्न्करणारे्चकमान्ऊजभ्चकती्ते्माहीत्असाव्ेलागते.्वयवहारात्या्ऊजभ्
वकमानापेक्षा् िेतक्ऊजािे् चद्वग ण् वकमान् अचिक् उपयोगी् असते.् चद्वग णवकमान्ऊजभ् असताना् िेतना्
उत्पन्न् होण्यास् कमीत् कमी् चकती् कालाविी् लागतो् तो् मोजतात.् चकमान् िेतक् ऊजास् औजभक्
[Rheobase.] म्हणतात.्एकाद्या्मासंपेशीत्संकोि्घडवनू्आणण्याकरता्भरपूर्अविी्देऊन्कमीत्कमी्
चकती्ऊजभ् द्याव्े लागते् ते् मोजावयािे.् हे्औजभक्झाले.् याच्या् द प्पट्ऊजभ् देऊन्कमीत्कमी् चकती्
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कालाविी् ठेवला् असता् संकोि् घडून् येतो् ते् पहावयािे.् या् कालाविीस् णद्वगुि-चेतक-अवधी्
[Chronaxie.] वकवा्संके्षपतः्चद्विेिी्म्हणतात. 
 

चवजेच्या् प्रवाहाने् मासंतंतूत्संकोि्घडून् येण्यास् जे् चकमान्ऊजभ्लागते् ते्ऊजभवकमान्होय.्
चकमान्ऊजभ्असून्देखील्चकमान्कालाविी्झाल्याचशवाय्संकोि्घडत्नाही.्बह िा्हे्चकमान्ऊजभ्२०्
V असते, आचण्चकमान्उपयोजन्कालाविी्सेंकदाच्या्सहस्त्ाशंािा्पन्नासाशं्असतो.्ऊजभ्वाढवीत्जाता्
कमी्कमी्वेळात्संकोि्घडत्जातो.्ऊजक ४०्V केले्असता हा कालावधी सेकंदसहस्त्रािांच्या दिांिाचा 
दिांि होतो.्२०्V पेक्षा्कमी्केले्असता्मात्र्संकोि्म ळीि्घडत्नाही, मग्कालाविी्चकतीही्वाढवा, 
त्यािा्काही्उपयोग्होत्नाही. 
 

गात्र णद्वचेधी मांससंकोचाचा अवधी 

 सेकंद्सहस्त्ाशं सेकंद 
 
मानवी्कंकालमासं   
बाहूतील्आक ं िकमासं ०·०८्ते्०·१६ ०·०३० 
प्रसारकमासं ०·१६्ते्०·३२ ०·०४० 
बेडकािी्लकारिेतनी्व्वपढरी ०·३ ०·१०० 
चवलायती्शवेंडािे्अंग चलमासं ११्ते्१४ ५·००० 
बेडकाच्या्जठरािे्मासं ३०्ते्१०० १५्ते्२० 

(Text book of Physiology–by Bykov P. 495) 
 

वीजप्रवाहािा्उपयोजनाविी्योग्य्त्यापेक्षा्कमी्असला्म्हणजे्त्याने्िेतना्उत्पन्न्होत्नाही.्या्
गोष्टीिा्उपयोग्अंतवरचद्रयानंा्ऊब् देण्याकडे् चिचकत्सावयवहारात्केला्जातो, तो्असा् :्वीजप्रवाहािी्
कंप्रता्सेकंदास्१००,०००्इतकी्मोठी्ठेवतात.्पचरणामी्कालाविी्अत्यल्प्होतो.्असा्प्रवाह्शरीरातून्
जाऊ्देतात्तेवहा्अंतवरचद्रयानंा्उष्ट्णता्मात्र्चमळते, मासंसंकोिकारक्िेतना्चमळत्नाही. 

 
एकादा् मासंतंतू् तोडला् असता् त टीने् तयार् झालेले् पषृ्ठ् आचण् त्या् तंतूिे् लाबंट् पषृ्ठ् यामिे्

ऊजभभेद्आढळून्येतो.्लाबंटपषृ्ठाच्या्अपेके्षने्चछन्नपषृ्ठ्ऋणवीजिारण्करणारे्ठरते.्हे्दोन्भाग्जर्एका्
वीजवाहकाने्जोडले्तर्त्यात्प्रवाह्आढळून्येतो.्अशा्प्रवाहाला्अपकारप्रवाह्[Injury current.] म्हणतात.्
अपकार्करण्याबरोबर्हा्ऊजभभेद्पश शरीरात्स मारे्०·०८्V असतो.्त्यानंतर्एका्तासात्हा्ऊजभभेद्
चनम्यापयंत्उतरतो.् िेतनी्तोडली्असता् चतच्यातही्असा्ऊजभभेद्उद्भवतो्पण्तो् ०·०३्V च्या्वर्
जात्नाही.्मानवी् िेतनीच्या्बाबतीत्तर्तो्०·००६्V च्या्स मारात्असतो.्हळू्हळू्हा्ऊजभभेद्कमी्
कमी्होत्होत्दहा्चदवसात्नाहीसा्होतो.्शीतरक्त्प्राण्याचं्या्शरीरात्तो्तीस्चदवसपयंत्चटकतो. 

 
अपकार्होण्यािी्गोष्ट्सोडा्पण् चनत्यािे्शरीरवयापार्करीत्असतानाही्मासंवपडािा्कायभरत्

भाग्आचण्चवश्रातं्वकवा्कायंचवरत्भाग्याचं्यातही्ऊजभभेद्आढळतो.्कायभरत्भाग्कायभचवरताच्या्मानाने्
ऋणावस्थेत्असतो्पण्अपकारीत्भाग्त्याच्याही्पेक्षा्अचिक्ऋणावस्थेत्असतो.्याम ळे्कोणतेही्दोन्
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भाग्एकमेकास्जोडले्असता्वीजप्रवाह्तयार्होतो.्अशापैकी्कायभरत्आचण्कायभचवरत्वकवा् चवश्रातं्
यामिे्जो्प्रवाह्आढळतो्त्यास्कायकप्रवाह्[Action current.] म्हणतात.्हृदयाच्या्मासंतंतूत्उत्पन्न्होणाऱ्या्
कायभप्रवाहािी् प्रिीती् एका् िमत्काचरक् प्रयोगाने् चमळते् तो् प्रयोग् असा.् बेडकाच्या् पायातील् मासंवपड्
आचण् त्याला् जोडलेली् िेतनी् उगडी् करून् ती् िेतनी् त्याच्याि् हृदयावर् चवसजभकाच्या् तळापासून्
त्याच्याि्टोकापयंत्लावनू् ठेवावयािी.्असे् केल्याने्हृदयाच्या्प्रत्येक्संकोिापूवी, वपढरीमासं्संकोि्
पावते्असे्आढळते.्हृदयाच्या् चवसजभकाचं्या्संकोच्यापूवी् त्याति्जो्कायभप्रवाह्उत्पन्न्होतो् त्यािा्हा्
पचरणाम्असतो.्हृदयाच्या्मासंाच्या्म ग्िकालापेक्षा्वपढरीमासंािा्म ग्ि्काल्कमी्असतो. 
 

अपकाचरत्(द खावलेल्या)्भागात् चवजेिे्ऋणत्व्बराि्वेळपयंत् चटकते्तसे्तें्कायभरत्भागात्
चटकत्नाही.् िेतनाप्रसाराबरोबर्या्ऋणत्वािा्प्रसार्झपायाने्होतो.्कायभरत्भागात्ऊजभ्झपायाने्
बदलत्असते.्त्यात्ऊजािे्तरंग्महात्वरेने्उसळत्असतात.्या्तरंगानंा्कायकतरंग्म्हणतात.्कायभरत्
भाग् आचण् चवश्रातं् भाग् यािंा् जोड् वीजवाहकाने् केला् असता् प्रवाह् चमळतात् ते् कायभप्रवाह् होत.्
कायभतरंगान्वये्या्तरंगाचं्या्यिेतही्िढउतार् चनमाण्होतात.्मानवी्मासंचिया् चकतीही्अल्पकाचलक्
असो, चतजम ळे्उमटणाऱ्या्कायभप्रवाहात्तरंग्अन भवास् येतात, इतकेि्नवहे् तर् त्या्तरंगात्आणखी्
लहान्लहान्तरंग्ग ंफलेले्आढळतात.्यािे्कारण्असे्की, एका्मासंवपडात्(मासंपेशीत)्प ष्ट्कळसे्
मासंतंतू्(मासंपेचशका)्असतात.्त्यािें् चवचविसंि्चवचवि्वेळी्थोडथोड्या्कालातंराने्संकोि्पावतात.्
अगदी् थोडके् मासतंतूि् घेऊन् कायंप्रवाह् पाचहले् तर् ज्या् िेतना् दृष्टीस् पडतात् त्यािंी् कंप्रता्
सेकंदागचणक्३्ते्७०्असल्यािे्आढळते.्या्मयादेत्संकोिाच्या्आचिक्याने्ती्अचिक्होत्असल्यािे्
चदसून् येते.् िेतनीतंतू्आचण्तत्संबद्ध्मासतंतू् चमळून्िलनप्रत्यंग् [Motor unit.] असते.्माससंकोि्जेवहा्
द बभल्असतो्तेवहा्ही्प्रत्यंगे्एकसाथ्संकोि्पावत्नाहीत्आचण्प्रत्येकातील्िेतनािंी्कंप्रता्थोडकीि्
असते.्म्हणून्प्रत्येक्तंत संिात्अप रा्आचण्अल्पसंतत्संकोि्होतो.्परंत ्सबंि्मासंतंतू्संकोि्पावतो्
तेंवहा्त्यातील्मासंतंत संिाच्या्संकोिात्थोडी्चवचविता्असली्तरी्त्यािंा्संकचलत्पचरणाम्एका्संपूणं्
संकोिासारखा्होतो्प्रबल्संकोि्होतो्तेंवहा्अचिक्मासंतंत -संि्कामी्येतात, इतकेि्नवहे्तर्त्यात्
उसळणाऱ्या्िेतनािंी्कंप्रताही्अचिक्असते. 

 
कायभप्रवाह्व् चवश्रातंप्रवाह्यािंी्उपपिी्लागते्ती्अशी् :– मासंतंतूच्या्आचण् िेतनीतंतूच्याही्

पषृ्ठावर्एक्ववचशष्ट्सीमास्तर्असतो.्या्थरातून्ऋणवीजदले्पार्जाऊ्शकतात्पण्िनवीजदले्तशी्
पार्जाऊ्शकत्नाहीत.्सीमास्तराच्या्आतबाहेर्वीजवाही्दलािंी्[Ions.] संहती्सारखी्नसते.्तंतंूच्या्
आत्ऋणदलािें्आचिक्य्असते.्दले्बाहेर्जाऊ्पाहतात.्परंत ्िनदलाचं्या्ओढीने्ती्सीमास्तराच्या्
बाह्यागंाशी् थोपून् राहतात.् त्याम ळे् सीमास्तराच्या् बाह्य् पषृ्ठाशी् िनदलसंिय् आचण् आतल्या् पषृ्ठाशी्
ऋणदलसंिय्होतो.्अपकार्घडत्नाही्तोवर्सवभ्सीमास्तरभर्ऊजभ्एकसारखे्एक्असते.्अपकार्
घडताि् ऋणदले् आतून् बाहेर् जातात.् त्याम ळे् अपकारके्षत्र् इतर् के्षत्राच्या् अपेके्षने् ऋणोच्चयी् ठरते.्
अपकार्झाला्नसला्आचण्िेतावणी्चदलेली्असली्तर्िेतनावाही्तंतूत्स द्धा्अशीि्गोष्ट्घडते.्फरक्
एवढाि्की, अपकार् झाला् असताना, वीजदलांच्या हालचाली अणनवतीं् [Irreversible.] असतात.् म्हणजे्
स्स्थती् पूवभपदावर् येत् नाही.् िेतनावाही् अपकाररचहतािे् तसे् नसते.् अशा् तंतूतील् वीजदलाचं्या्
हालिाली्स चनवती्[Easily reversible.] असतात.्स्स्थती्सहज्पूवभपदावर्येते. 
 

एकंदर्चनष्ट्कषभ्असा्चनघतो्की, चेतनावहन्ही्चिया्तरंगमय्असते.्प्रत्येक्स्फ रणानंतर्एक्
म ग्िकाल् येतो.् क्षचणक् संकोि् झाल्यानंतर् वकचित्् कालपयंत् तंतू् संपूणभपणे् अिेतनीय् असतो.् हा्
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पूणभम ग्िकाल्[Absolute refractory period.] होय.्यानंतर्वकचित््कालपयंत्तो्अचिकाचिक्िेतनीय्होतो.्हा्
सापेक्षम ग्िकाल् [Relative refractory period.] होय.् स्फ चरत् व् म ग्ि् अशा् अवस्था् आलटून् पालटून् येत्
असतात. 

 
िेतनीच्या्तंतूत्म ग्िावस्था्चटकते्त्यापेक्षा्ती्मासंतंतूत्अचिक्चटकते.्हृदयमासंात्ही्अवस्था्

चवशषे् मोठी् असते.् त्याम ळे् त्या् संबंिाति् चतिा् शोि् प्रथम्लागला.् उष्ट्णरक्त् प्राण्यामध्ये् ही् अवस्था्
िेतनीत्एक्सहस्त्ाशं्सेकंदभर्तर्कंकालमासंात्अडीि्तीन्सहस्त्ाशं्सेकंदभर्चटकते; परंत ्हृन््मासंात्
ती्त्याच्या्शभंरपट, काही्दशाशंसेकंदभर्चटकते.्सामान्यतः्चेतनीत वहनत्वरा्ज्या्मानाने्अणधक्त्या्
मानाने्मुग्धकाल कमी्होत्असतो, असे्आढळते. 
 

चवजेने्िेतना्देताना्कंप्रता्सेकंदात्१००्असली्आचण्ऊजभ्अल्पि्असले्तर्प्रत्यक्ष्िेतनीत्
सेकंदात्केवळ्३०्िेतना्उत्पन्न्होतात.्ऊजभ्वाढवले्असता्कंप्रता्वाढवता्वाढवता्१००्करावी्तेवहा्
िेतनािंी् कंप्रता् १००्झाल्यािे्आढळते.् त्याि् वळेी् अचिकात्अचिक्मासंसंकोि्उत्पन्न् होतो.् अथात्
अशा् प्रसंगी् हा् संकोि् संतत् स्वरूपािाि् असतो.् वयस्क्तशः् मासंतंतूच्या् संकोिािी् यिा् वाढते् ती्
कंप्रताचिक्याम ळे् वाढते.्अथात्अशा्अनेक्मासंतंतूतील्संकचलत्पचरणाम् म्हणून्सवभ् मासंवपडाच्याही्
संकोिािी्यिा्वाढते.्सामान्यतः्असा्चनयम्सागंावयास्हरकत्नाही्की, बाहेरून्येणाऱ्या्िेतावण्यानंी्
िेतनीतंतूत्िेतनापरंपरा्उत्पन्न्होते.्बलवत्तर चेतावणयांनी चेतनांची कंप्रता्वाढते.्िेतनािंी्यिा्मात्र्
एका्लहानशा्मयादेच्या्आति्वाढू्शकते. 

 
हेलालेखी् [Oscillograph.] म्हणून् एक् सािन् आहे.् त्याने् चवजेच्या् ऊजािे् अचतसूक्ष्म् हेलकावे्

चलचहले्जातात.्हेला्म्हणजे्हेलकावा.्या्सािनाने्एकाद्या्िेतनीिे्काही्अंतरावरील्दोन्वबदू्जोडले्
आचण्हेलालेखीतील्तंतूस्िेचतका्लावली्तर्ऋणत्वािा्तरंग्एकदा्एकातून्आचण्एकदा्द सऱ्यातून्
जातो.् अगदी् थोडथोड्या् कालातंराने् असे् प नः् प नः् घडते.् या् गोष्टीिे् रेखाचित्र् शजेारच्या्आकृतीत्
काढले्आहे.्िेतनावतं्िेतनीभाग्काळपट्केलेला्आहे.्अचिक्+्व्उणे्− या्चिन्हानंी्िन्ऋण्दलानंी्
वयापलेले्भाग्दाखचवले्आहेत.्अ्आचण्आ्ही् िेतनीिी् स्थाने् हेलालेखी्सािनाने्जोडलेली्आहेत.्
वत भळात्दाखचवलेला्बाण्चजकडे्झ कलेला्आहे्चतकडे्प्रवाह्िालू्आहे्असे्समजावयािे. 
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आ॰्३५·५्िैतनतंतूमध्ये्कायभप्रवाह. 

 
Ⅰ येथे्िेतना्अ्या्स्थानाजवळ्आहे, पण्अद्याप्तेथे्पोिली्नाही.्म्हणून्येथे्अ्आचण्आ्या्

स्थानामिे्ऊजभभेद्नाही. 
 
Ⅱ येथे् िेतना्अ् येथे् पोिली्आहे.्आ् च्या्अपेके्षने् अ्ऋणोच्चयी्आहे.्आलेखाच्या्कागदावर्

उजवीकडे्दाखचवल्याप्रमाणे्िढती्रेघ्उठते.्अगोदर्त्याजवर्सरळ्आडवी्रेघ्होती्(ती्Ⅰ मिे्चदसत्
आहेि). 

 
Ⅲ िेतना्िेतनींतून्लोटत्िालली्आहे.्ती्अ्च्या्पलीकडे्आहे्पण्आ्येथे्पोिलेली्नाही.्या्

दोन्ही्स्थानी्ऊजभ्शून्य्आहे.्रेखाटीत्िढलेले्ऊजभ्पडत्आहे.्वत भळातील्बाण्उभा्आहे.्त्याला्झोक्
नाही. 

 
Ⅳ िेतना्आ्येथे्पोिली्आहे.्अ्च्या्अपेके्षने्आ्ऋणोच्चयी्आहे.्रेखाटीत्रेघ्खाली्गेली्आहे.्

कारण्प्रवाहािी्चदशा्उलटली्आहे्ती्वत भळातील्बाणाने्दाखचवली्गेली्आहे. 
 
Ⅴ िेतना्आ्च्या्पलीकडे् गेली्आहे.्अ्आचण्आ्या्स्थानामिे्ऊजभभेद्प नः्शून्यि्झालेला्

आहे.्रेखाटी्सरळ्आडवी्िालली्आहे.्वत भळातील्बाण्उभा्आहे. 
 
येथे्साचंगतलेल्या्वीजिारक् रेण दलाचं्या् हालिाली्बरोबर्काही् रासायचनक् चवचियाही्घडून्

येत्असतात. 
 
िैतन्तंतूला्पे्ररणा्चदली्असता्त्यात्जे्ऊजभभेदािे्तरंग्उसळत्असतात्ते्लक्षात्घेता्िेतना्

या्शब्दािी्वयाख्या्करता्येते्ती्अशी्:– 
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एकादी्िैतनपेचशका् (वकवा् मासंपेचशका)् चडविल्याने् चतच्यात्जी् क्षचणक्झपाट्याने वाढिारी 
आणि झपाट्याने खचिारी णवजेच्या ऊजाची आणि रासायणनक घटनेची णभन्नता उत्पन्न होते्चतला्िेतना्
म्हणतात. 
 

क्षचणक् पण् प नः् प नः् झपायाने् चदलेल्या् िेतावण्यािंा् चविार् वरती् केलाि् आहे.् िेतावणी्
एकादीि् वकवा् सावकाशपणे्अनेक् वळेा् देऊन् पाहता् चतला् चवचशष्ट् चकमान् बल्असल्याचशवाय् चतिा्
काहीि् पचरणाम् होत् नाही.् मासंसंकोि् म ळी् होति् नाही.् चकमान् मयादा् ओलाडूंन् अचिक् बलवान्
िेतावणी् चदली् असता् बलचनरपेक्षपणे् पचरणामी् एकाि् एक् यिेिे् संकोिन् घडते् असा् अन भव् येतो.्
पािपंिवीस्वषापूवी्या्गोष्टीस्चवशषे्महत्व्देऊन्त्यास्‘सवभ्वा्शून्य’ [All or none.] पचरणाम्असे्म्हणत्
असत.् असा् पचरणाम् होतो् ही् गोष्ट् जरी् सत्य् असली् तरी् चतिे्आता् महत्त्व् राचहलेले् नाही.् कारण्
शरीरामिे्स्वाभाचवकपणे्अशी् िेतावणी्किी्होत्नाही.्िरीरात चेतना उत्पन्न होतात त्या क्षणिक पि 
महात्वरेने पुनरावृत्त अिा असतात.्त्याचं्या्संबंिी्जे्चनयम्आढळतात्ते्वर्चदलेि्आहेत. 
 

मासंगत् िेतनीतंतूतून् संथ् वीजप्रवाह् सोडला् असता् केवळ् स रवातीला् आचण् शवेटी् तो्
थाबंवताना्मासंास्झटका् येतो्असे् पूवी्साचंगतले्आहे.्अशा्प्रसंगी्प्रवाह्िालू्असताना् िेतनीतंतूत्
काही् पचरणाम् घडत् नाही् असे् नाही.् प्रवर्वतत् [Induction current.] प्रवाहाच्या् साहाय्याने् िेतकवकमान्
[Threshhold of stimulation.] ठरव्ूपाहता्कळून्येते्की, ऋणप्रस्थाजवळ्िेतनीयता्वाढते्आचण्िनप्रस्थाच्या्
जवळ् ती् कमी् होते.् या् पचरणामानंा् वीजोपिव् [Electrotonus.] म्हणतात.् हा् उपद्रव् दोनही् प्रस्थाचं्या्
पलीकडे्आचण् दोहींच्या् मिेही् िेतनीतंतूत् पसरतो.् दोनही् प्रस्थांकडे् वगेवेगळे् उपद्रव् एकमेकाचवरद्ध्
असल्याम ळे्दोहीच्या्मिील्एका्स्थानी्तो्शून्य्असतो्हेही्सहजि्आहे.्िेतनी्ऐवजी्मासंातून्प्रवाह्
नेला्असतानाही्असेि्उपद्रव्चदसून्येतात्पण्त्यािंा्प्रसार्कमी्असतो. 
 

िेतनीतून्चवजेिा्प्रवाह्िालू्ठेवला्असता्चतिी्िेतनीयता्जाते्तेवहाि्वाहकताही्जाते.्योग्य्
यिेिा्प्रवाह्ठेवनू्िेतनीत्अवाहकता्तास्चन्तास्ठेवता्येते, इतकेि्नवहे्तर्ती्प्रवाह्थाबंचवल्याने्
क्षणािांत्नाहीशीही्करता् येते.्मासंपेशीतील् िेतनी् त्याचं्या्साधं्यात्अवाहक्करून्ठेवनू् चतच्या्इतर्
भागात्तासन्तास्प्रवाह्िालू्करता् येतो, आचण् नंतर्तो् रचहत्करून् िेतनीस्स्फ रणे् देणारा्प्रवाह्
िालू् करता् येतो.् असे् केल्याबरोबर् मासंािे् संकोिन् झालेले् चदसून् येते.् मासंात् प्रवाह् प्रथमपासून्
ठेवल्याने्त्यास्थकवा्आला्असता, तसे्होऊ्नये्म्हणून्िेतनी्अवाहक्करण्यात्येते.्चेतनी व मांस या 
संचात प्रथम थकवा त्यांच्या सांध्यात येतो मग मांसात येतो, चेतनी–दामास थकवा णकत्येक तासपयंत येत 
नाही, असे्आताच्या्प्रयोगावरून् चदसून् येते.् (िैतन् पेचशकानंा्थकवा्अगोदर् येतो् हे् पूवी्साचंगतलेि्
आहे.)्यावरून्िेतनी्अग्लपनीय्[Indefatigable.] असते्असे्म्हणतात. 
 
हृद वीजालेखी्Eletrocardiograph. 
 

मन ष्ट्याच्या् शरीरास् यत््वकचित्् अपाय् न् करता् चवजेच्या् सािनािंा् उपयोग् करून् हृदयाच्या्
कायभक्षमतेिी्प ष्ट्कळ्माचहती्चमळवता्येते.्त्या्माचहतीिा्उपयोग्चिचकत्सावयवहारात्वारंवार्होतो.्या्
वयवहारात् ज्या् तत्त्वािंा् उपयोग् होतो् ती् आतापयंत् साचंगतली् गेली् आहेति.् म ख्य् गोष्ट् अशी् की, 
कायभरत् गात्र् आचण् अकायभरत् गात्र् यात् सूक्ष्म् ऊजभभेद् असतो.् अकायभरताच्या् अपेके्षने् कायभरत् गात्र्
ऋणोच्चयी् असते.् हृदयािे् काम् सतत् िालू् असते.् तरी् कोणत्याही् एकाि् वळेी् त्यािे् काही् मासंतंतू्
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कायभरत्असतात, तर्इतर्अकायभरत् वकवा् चवश्रान्त्असतात.् म्हणून्या्दोन्भागामिे्ऊजभभेद्उत्पन्न्
होतो.् चवशषे्कालिमाने्कोणत्याही्एका् चठकाणी्कायभ्िालते् त्या्अन रोिाने्ऊजभभेदही्कमी-अचिक्
होत् असतात.् सवभ् हृदय् चवश्रान्त् असते् तेवहा् सवभत्र् ऊजभसाम्य् असते.् ऊजभभेद् नसतो.् ऊजभभेदाच्या्
आरंभवबदूपासून् वीजके्षत्राच्या् कषभरेषा् [Lines of force.] सवभ् चदशास् पसरतात.् वक्षोदेशात् हृदय् मिोमि्
नसते, अमळ्चतरकसपणे्वसलेले्असते.्त्याम ळे्दोन्चतरप्या्अक्षरेषानंा्अन लक्षनू्प्रस्त त्कषभरेषा्पसरत्
असतात.् त्यािें् चित्र् शजेारच्या् आकृतीत् दाखचवले् आहे.् या् अक्षरेषानंा् अन लक्षनू् समपक्षतेने् दोन्
शरीरभाग्योग्य्आलेखी्उपकरणास्जोडले्असता्जो्आलेख् चमळतो् तो् शजेारी् नंतरच्या्आकृतीत्
दाखवला्आहे. 
 

६्वया्आकृतीतील्त टकरेषा्समोजभ्दाखचवतात. 
 
७्वया्आकृतीत्जे्बाण्दाखचवले्आहेत्त्याच्या्समोरील्अवयव्वीजवाही्तारानंी्उपकरणास्

जोडलेले्आहेत. 
 

 
आ॰्३५·६्हृदयोत्पन्न्कषभरेषा 

 
परीक्ष्य् मन ष्ट्य् उताणा् व् स्वस्थ् चनजवनू् हे् जोड् करावयािे् असतात.् कोणते् शरीरभाग्

उपकरणास्जोडावयािे्यासंबिंी्संकेत्रूढ्आहेत्ते्असे्:– 
 
पथं्१; डावा्व्उजवा्बाहू.्पथं्२; उजवाबाहू्व्डावी्जंघा.्पथं्३; डावा्बाहू्व्डावी्जंघा. 
 
या्उपकरणाने्जी्रेखाटी्चमळते्चतला्हृद वीजालेख्[Electrocardiogram.] म्हणतात.्या्आलेखात्

मिल्या्आडवया् रेषेपासून्वर् चनघणारे्तीन्आचण्खाली् चनघणारे्दोन्तरंग् चदसून्येतात.्या्तरंगानंा्
आकृतीत्दाखचवल्याप्रमाणे्साकेंचतक्अक्षरनामे्चदलेली्आहेत.्ती्P Q R S T प्क्व्र्स्त्र्अशी्आहेत.्
प्र्त्र्हे्तरंग्वर्जाणारे्आचण्क्व्स्हे्खाली्जाणारे्तरंग्आहेत.्यातील्पचहले्P हे्Preauricular 
(आदापूवभ)्या्शब्दावरून् घेतलेले्आहे.्इतर्अक्षरे् त्यामागून् येणारी्वणभमालेतील्अक्षरे्आहेत.्प्हा्
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तरंग्आदायकाचं्या्उिेजनाने्झालेला्असतो.्आदायकाचं्या्स्फ रणाने्त्याचं्या्संकोिापूवी्०·०१्ते्०·०२्
सेकंद्प्रवाह्उत्पन्न्होतो. 

 
तरंग् प् हा् डावयाउजवया् आदायकाचं्या् ऊजांिा् संकचलत् पचरणाम् असतो.् डावयाच्या् योगाने्

होणारा्तरंग्खाली्जाणारा्आचण्उजवयाच्या्योगाने्होणारा्तरंग्वर्जाणारा्असतो.्दोनही् चमळून्
तरंग्वर्जाणाराि्उत्पन्न्होतो. 

 
रेखाटीिा्क्वर्सत्र्हा्भाग्चवसजभकाचं्या्स्फ रणािंा्पचरणाम्असतो.्म्हणून्त्यास्चवसजभकग ंफा्

[Ventricular complex.] म्हणतात. 
 

प्आचण्क्व्यामिील्कालावकाश्हे, आदायकापासून्चवसजभकापयंत्स्फ रण्जाण्यास्लागणाऱ्या्
वळेेिे्चनचश्चत्लक्षण्असते. 

 
क्व्हा्तरंग्चवसजभकाचं्या्आक ं िनापूवी्स मारे्०·०२्सेकंद्चनघालेला्असतो.्आदाचवसजभक्द्वारे्

बदं्होण्यापूवीि्हा्तरंग्उत्पन्न्करणारा्ऊजभभेद्नाहीसा्झालेला्असतो. 
 
चवसजभकािे्सवभ् भाग्काही् एकदम् स्फूती् घेत्नाहीत.् चपटकमासंाच्या्उिेजनाने्क्व्हा्तरंग, 

चवसजभकाच्या्ब धं्याच्या्स्फ रणाने्र्हा्तरंग्आचण्हृदग्राच्या्स्फ रणाने्स्हा्तरंग्उत्पन्न्होतो. 
 
चवसजभकाचं्या्सवभ्मासंवपडभर्स्फ रण्असल्याम ळे्स्आचण्त्र्याचं्या्मिील्अवकाशात्ऊजभभेद्

शून्य्असतो.् चवसजभकमासंात्ज्या्रसायनचिया्िालतात्त्याम ळे्त्र्हा्तरंग्उसळत्असावा्असा्तकभ ्
आहे. 

 
या्रेखाटीत्आडवी्अंतरे्कालमान्आचण्उभी्अंतरे्ऊजभमान्दाखचवतात. 
 
एका् प् पासून् द सऱ्या् प् पयंत् हृदयचियेिी् एक् फेरी् प री् होते.् सेकंदात् ६०् अशी् आवृिी्

असल्यास्एका्प्पासून्प ढील्प्पयंत्एक्सेकंद्होते.पथं्२्मिे्ऊजभ–माने्इतर्पथंातल्यापेक्षा्अचिक्
असतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्३५·७्हृद्वीजालेखी्पंथ 

यात्प्+्०·४्mv (ऊजभसहस्त्ाशं) 
क्व्− ०·१ 
र्+्१·६ 
स्− ०·४ 
त्र्+्०·७ 
 

कागदावर्१्सहस्त्ाशं्ऊजाने्(mv ने)्१्cm उंि्रेघ्न्यावी्अशी्योजना्असते.्कागद्सेकंदात्
१् cm सरकावा् अशीही् योजना् असते.् यावरून् तरंगामिील् व् त्याचं्या् भागामिील् कालातंर् आचण्
ऊजांतर्यािंा्बोि्होऊ्शकतो. 
 
मस्तुवीजालेखी्Electro-encephalograph. 
 

मानवी्मेंदूच्या्सालीमध्ये्चवजेिे्ऊजभभेद्सतत्उत्पन्न्होत्असतात.्या्ऊजांच्या्देखील्लाटा्
असतात.् चवश्रातंी्आचण् चनद्रा् घेत्असताही्ऊजभलहरी्उत्पन्न्होतात.्अवसादक्औषिे् देऊन्जी्गाढ्
चनद्रा् येते् त्या् चनदे्रत्मात्र्त्या्नाहीशा्होतात.्या्मस्त –ऊजभलहरीत्मोठ्या छोट्या्आचण्मागस्अशा्
तीन्प्रकारच्या्लहरी्आढळतात.्मोठ्या्लहरींिे्ऊजभ्स मारे्५०० V [प्रय त्=्दशलक्ष.]्प्रय ताशंापयंत्असते.्
अशा्लहरी्सेकंदात्१०्च्या्स मारात्उसळतात.्डोळ्यावर्िागंला्प्रकाश्पडला्असताना, टक्लावनू्
पहात्असताना, स्क्लष्ट्हालिाल्करीत्असताना, त्यािप्रमाणे्काही्अवघड्चविार्करीत्असताना, त्या्
नाहीशा्होतात.् त्या्मोठ्या्लहरीति्छोया्लहरी्ग ंतलेल्या्असतात.्मोठ्या्नाहीशा्झाल्या् म्हणजे्
छोया्स्पष्ट् चदसून् येतात.्गाढ् चनद्रा्आली्असताना्मोठ्या्लहरींच्या्मागून्लहरी् येतात् त्या्मागस्
लहरी्होत.्त्या्अचिक्मंद्असतात, सािारणपणे्एका्चमचनटात्त्या्४्वकवा्५्असतात.्अथाति्त्या्
अचिक्मंद्अचिक्लाबं्आचण्कमी्कंप्रतेच्या्असतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मस्त वीजालेख्चमळचवण्याकरता्परीक्ष्य्माणसाच्या्डोक्याच्या्चवचशष्ट्चठकाणी्केस्काढून्टाकून्
वीजवाही् ल कण् फासून् त्यात् वीजवाही् तारािंी् अग्रवबबे् दाबून् बसवतात् आचण् त्या् तारा् आलेखी्
सािनाशी् योग्य् त्या् चठकाणी् जोडतात.् सािन् िालू् केले् म्हणजे्कागद् प ढे् सरकतो्आचण् त्याजवर्
टेकलेल्या् लेखण्यानंी् शाईच्या् रेघा् उमटवल्या् जातात.् या् लेखण्या् िालवण्याच्या् कामी् त्या् त्या्
चठकाणामिील्वीजप्रवाहािंा्उपयोग्होतो.्उभी्मापे्ऊजािी्आचण्आडवी्कालदशी्सेकंदािी्असतात.्
त्यािबरोबर्याि्कागदावर्हृद्वीजालेखही् घेता् येतो.्हृदयािा् स्पदं्एका् सेकंदाच्या्आत्एक्पडत्
असल्याम ळे्कालमापन्नजरेत्भरण्यास्मदत्होते.्कागद्िारण्करणारे्नळकाडें्असते्ते्चफरवणाऱ्या्
िचलत्राच्या्वेगावरून्आडवया्रेघेवरील्कालमान्नेमके्समजण्यािी्वयवस्था्असते. 
 

 
आ॰्३५·८्मस्त वीजालेखनाकरता्तंत योजना.्गंगावतरण.्क्क ं भीय्खंडावर,्म्मौलीयखंडावर,्भ्

भालीय्खंडावर,्ि्संिलनममावर. 
 

परीक्ष्य्मन ष्ट्यास्स्वस्थ्बसवनू् वकवा् चनजला् ठेवनू्आलेख्घेतात.्प्रसंगी् त्यास्प्रश्न् चविारून्
डोळे्उघडावयास्वकवा्चमटावयास्सागंून्काय्फरक्होतात्ते्पाहता्येते.्त्याने्झोप्घेतली्तर्वकवा्
तो् ध्यानमग्न् झाला् तर् काय् होते—् अथात्् मस्त –ऊजभभेदासंबिंी–ते् पाहता् येते.् तारा् डोक्यास्
चिकटवनू्असा्माणूस्बसल्याने्गंगावतरणािी्आठवण्होते.्यावरून्या्प्रसंगास्गंगावतरण्असे्नाव्
चदले्आहे.्शजेारच्या्आकृतीत्आठ्गंगापथ्दाखचवले्आहेत.्िार्डाव्ेिार्उजवे, भाल्क ं भ्आचण्
मौचल्या्प्रदेशात्एकेक्आरंभस्थान्आहे.्शीषीयात्एकेक्आरंभस्थान्आहे्ते्िालनाममावर्येणारे्असे्
चनवडले्आहे.्उभ्या् चदशते्ऊजभ्दाखचवले्जाते् ते् ५mm. ला्५०V प्रय ताशं्आहे्आचण्आडवया् चदशते्
कालाविी्दशभचवला्जातो्तो्सेकंदागचणक्२५्mm. आहे.्आलेखािंी्एकि्जोडी्उतरून्चदली्आहे.्
उजवा्ि्आचण्उजवाि्म्जोडून्पचहला्आलेख्आला्आहे.्डावा्म्आचण्डावाि्क्जोडून्द सरा्
(खालिा)्आलेख्आला्आहे.्आलेखाचं्या्अशा्िार्जोड्या्चदल्या्आहेत.्आत र्पेंगत्असताना्पचहली्
जोडी्आलेली्आहे.्अिभवट्झोपेत्असताना् द सरी्जोडी्आलेली्आहे.्जागेपणी् पण्डोळे् चमटलेले्
असताना्चतसरी्जोडी्चमळालेली्आहे.्डोळे्उघडून्ते्हालवीत्असताना्िवथी्जोडी्चमळालेली्आहे.्
या्आलेखातील्शवेटिा्भाग्चगिमीड्आहे.्त्या्वळेी्आत रास्कोणी्चवचशष्ट्पाह णे्त्याजकडे्आल्यािी्
वाता्चदली्होती. 
 

— 
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आ॰्३५·९्मस्त वीजालेख.्तळ्डावीकडे 

 
आ॰्३५·१०्मस्त वीजालेख.्तळ्डावीकडे. 
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प्रकरि ३६ 
 

परावतकन 
 

मन ष्ट्य्जगात्वागतो्तो्तीन्प्रकारे्वागतो्:्(१)्स्वतःच्या्इच्छेने्काही्हालिाली्करतो्(२)्
काही् हालिाली् आपोआप् होतात् आचण् (३)् काही् हालिाली् करावयास् चशकतो.् यापंैकी् प्रत्येक्
प्रकारच्या्वतभनािा्तपशील्अभ्यासण्याजोगा्आहे.्स्वचे्छेने्होणाऱ्या्हालिाली्ज्या्अवयवामध्ये्घडतात्
यािंा्तपशील्माहीत्आहे.्इच्छेिी्पे्ररणा्मेंदूत्उत्पन्न्होते्हेही्माहीत्आहे.्ती, िलनप्रत्यंगे्जे्मासंवपड्
त्याचं्यापयंत्ज्या्मागे्पोिते्ते्मागभ्म्हणजे्िेतन्या्त्याही्पाहून्झाल्या्आहेत.्यासंबिंी्आणखी्तपशील्
पहावयािा्आहे्तो्प ढे्पाहू.्वतभनािा्हा्प्रकार्म्हणजे्इच्छावतभन, द सरा्प्रकार्म्हणजे्परावतभन्[Reflex 

action.] आचण् चतसरा् प्रकार् म्हणजे् संवतभन् [Conditioned reflex.] होय.् यापंैकी् द सरा् प्रकार् तपशीलाच्या्
दृष्टीने्सवात्सािा्आहे.्त्यािाि्अभ्यास्प्रथम्करणे्इष्ट्आहे. 
 

हसणे्रडणे, वशक्येणे, ओकारी्येणे, ठसका्येणे, इत्यादी्चिया्आपोआप्घडतात्तरी्त्यांना्
काही् कारण् नसते् असे् नाही.् काही् िमत्काचरक् गोष्ट् पाचहली् वकवा् ऐकली् म्हणजे् हसू् येते, काही्
द ःखदायक्गोष्ट्अन भवली्की्रडू् येते, भलती्गोष्ट्पोटात् गेली् वकवा् तेथे्उद्भवली् म्हणजे्ओकारी्
येते, घशात् क्षोभकारक् पदाथभ् गेला् की् ठसका् येतो.् हसणे् व् रडणे् या् दोनही् चियात् म ख्य् कतृभत्व्
म खमासंािे् असते.् त्यास् श्वसनाच्या् मासंपेशींिेही् साहाय्य् असते.् तथाचप् दोनही् चिया् आपल्या्
इच्छेवािून् घडतात् इतकेि् नवहे् तर् त्या् थाबंचवण्यािी् इच्छा् असल्यास् तसे् करण्यास् प्रयास् पडतात्
आचण् चकत्येक् वळेा् ते् सफल्होतही् नाहीत.् उलट्म द्दाम् हसण्यारडण्यासही् प्रयास् पडतात्आचण् ते्
सफल्होण्यािी्शक्यताही्अल्पि्असते.् वशक्ओकारी्ठसका्यािंीही्गोष्ट्तशीि्असते.्या् चियानंा्
उपयोगी्पडणाऱ्या्मासंपेशी्माहीत्आहेत्आचण्त्यानंा्पे्ररणा्देण्यास्मागभभतू्िेतनीतंतू्असतात्त्यािंा्
समावशे्ज्यात्असतो्त्या्िेतन्याही्माहीत्आहेत.्या्चवचवि्चियािंी्कारणे्जेथे्उद्भवतात्तेथून्मेंदू्व्
कशा्याजकडे् िेतनीतंतू् ज्यात्असतात् त्या् िेतन्या्माहीत्आहेत.्आरंभी्यात्अंतम भख् िेतना्उत्पन्न्
होतात्त्याि्शवेटी्मासंपेशीत्जाणाऱ्या्िेतनीतंतूत्बचहम भख्िेतना्उत्पन्न्करतात, यात्संशय्नाही.्या्
दोनही् मागांना् जोडणारे् द वे् असतात् तेही् चिचिकारूप् असतात, यातही् शकंा् नाही.् अंतमुकख 
चेतनीतंतूवाटे चेतना वाहिे आणि काही णचणत्तकांच्या मध्यस्थीने बणहमुकख चेतन्यात चेतना वाहणविे्असे्
एकंदर्परावतभनािे्स्वरूप्ध्यानात्येते. 
 

 
आ॰्३६·१्िेतनापरावतभनािा्प्रतीक्मागभ. 

 
परावतभनाच्या्मागाला्कंसािी्उपमा् देतात.् त्यािा्डावा् वकवा्आद्य्खंड्अंतम भख्िेतनीतंतूिा्

संि्असतो.्अंत्य्खंड्बचहम भख्िेतनीतंतंूिा्संि्असतो.्बह िा्दोनही्तंत संिाना्जोडणारा्लहान्मोठा्
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चिचिकासंिही्असतो.्तो्कंसाच्यामध्ये्गोवल्यासारखा्असतो.्इच्छािेतना्या्वतभनावर्लागू्होण्याला्
िेतनीमागभ् असतो् पण् तशा् िेतना् िालू् नसतानाि् हे् परावतभन् सफाईने् घडते.् एकादे् वेळी् आपल्या्
पायाला्म ंगी्िावते्वकवा्काटा्टोितो्त्यावळेी्िावल्या्टोिल्यािी्जाणीव्उत्पन्न्होते्न्होते्तोि्पाय्
आखडला्जातो, आपण्तो्ब द्धध्या्आखडतो्असे्नाही.्आपण्गाढ्झोपेत्असताना्जर्हातापायाला्
म ंगी्िावली्तर्चनजल्या्चनजल्याि्िावल्यािी्जाणीव्न्होताि्हात्पाय्आखडला्जातो; इतकेि्नवहे्
तर् ती् म ंगी् हाताने् झटकली्जाते.् एकादे् वळेी्आपण्उघड्या्अंगानेि्झोपी् गेलो्आचण् मग् गारठा्
पडला्तर, प्रथम्झोपल्या्झोपल्याि्आपण्प ढे्वाकून्हातपाय्आखडून्घेतो्तेही्परावतभनि्असते.्ही्
परावतभने्संरक्षणरूप्असतात.्आणखी्काही्परावतभने्वारंवार्घडणारी्आहेत.्डोळ्यावर्प्रकाश्पडला्
म्हणजे्तारका्(बाह ली)्आकरसते.्भलतेि्अन्न्पोटात्गेले्तर्ओकारी्येते.्नाकात्ि ळीिे्कण्गेले्
की्वशक्येते.्डोळ्यात्कण्जाऊ्लागले्की्डोळे्चमटतात, त्यातूनही्कण्आत्गेलाि्तर्संपत्रसंप टात्
शजेारच्या्अश्र वपडातून्अश्रू्वहात्येऊन्पापण्या्चलवचलवतात्आचण्उपद्रवी्कण्बाहेर्लोटून्देतात.्ही्
सवक परावतकने संरक्षक स्वरूपाची्आहेत.्हसणे्व्रडणे, रागीट्म द्रा्करणे्ही्परावतभने्केवळ भावप्रकटन 
करिारी्आहेत. 
 

परावतभने्असंख्य्आहेत.्त्यापंैकी्काही्आरोग्यपरीके्षकचरता् चवशषे्उपयोगी्आहेत्ती्अशी्:–्
(१)्कनीयस–परावतकन.्डोळ्यात्प्रकाश्जाण्याच्या्वाटेत्पचहला्पडदा्कनीयस.्त्यास्स्पशभ्झाल्याने्
पापण्या् चमटतात.् या् प्रसंगी् मस्त कात् िेतनासंिातं् होते, तेथे् अंतम भख् िेतना् येतात् आचण् तेथील्
चिचिकाचं्या्मध्यस्थीने्त्या्बचहम भख्तंतूत्जातात.्शस्त्चिचकत्सा्करण्याकरता्एखादे्औषि्ह ंगावयास्
देऊन् ग ंगी् आणावयािी् असते.् त्या् प्रसंगी् ग ंगी् नीट् आली् की् नाही् हे् पाहण्याकरता् आत राच्या्
डोळ्यातील्कनीयसास्वकचित््स्पशभ्करतात, लगेि्पापण्या्चमटल्या्तर्ग ंगी्आली्नाही्असे्समजते.्
(२)्तारकापरावतकन.्डोळ्यात्जी्बाह ली्असते् चतला्तारका् म्हणतात.्डोळ्यावर्पडणाऱ्या्प्रकाशाने्
चतिी् रंदी् कमी–अचिक् होते.् प्रकाशाने् रंदी् कमी् कमी् होत् जाते.् ग ंगीिे् औषि् अचत् झाल्याने् ती्
अचिकाचिक् रंद् होते.् या् प्रसंगी् िेतनासंिातं् मस्स्तष्ट्कात् (मध्यमस्तूत)् होत् असते.् (३)् उदर–
परावतकन.्उदराच्या्प्राक्तटास्वरून्खाली्वकवा्खालून्वर्बोटाने्एका्रेषेत्स्पशभ्केला्तर्त्या्त्या्
चठकाणच्या्त्विेखालच्या्मासंतंतूिे्आक ं िन्होत्जाते.्या्प्रसंगी्कशतेील्वक्षस्य्८्ते्१२्िमाकंाचं्या्
चवभागात् िेतनासंिातं् होते.् (४)् मुष्ट्कंवर परावतकन.् जघन्यस्नावाखालील् ऊरत्विेच्या् उपमध्य्
काठावरून्एका्रेषेत्बोट्ओढले्असता्म ष्ट्क्उिलले्जाते.्या्प्रसंगी्कटीय्१, २्िमाकंाच्या्चवभागात्
िेतनासंिातं्होते.्(५)्पादतल–परावतकन.्पायाच्या्तळवयावर्रेघ्ओढली्असता्पायािी्बोटे्द मडली्
जातात.् या् प्रसंगी् िेतनासंिातं् कटीय् ५् व् चत्रकीय् १् या् चवभागात् होते.् (३), (४), (५)् यानंा्
त्विापरावतभने्वकवा्अगूढ्परावतभने्म्हणतात. 
 

(६)् णद्वदल–परावतकन.् कोपराप ढे् चद्वदलस्नावावर् ठोका् चदला् असता् प्रबाहू् उिलला् जातो.्
याप्रसंगी्गै्रव्४, ५्चवभागात्िेतनासंिातं्होते. 

 
(७)्जानु–झक्कार.्ग डघ्याच्या्वाटीवर्ठोका्चदला्असता्जंघा्माडंीच्या्रेषेत्आणली्जाते.्या्

प्रसंगी्कटीय्३, ४्चवभागात्िेतनासंिातं्होते. 
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(८)्गुल्फ–झक्कार.्घोयापाशी्टािेच्या्स्नावावर्ठोका्चदला्असता्पाऊल्मागे्वळवले्जाते.्
या्प्रसंगी्चत्रकीय्१, २्या्चवभागात्िेतनासंिातं्होते.्या्तीन्परावतभनासं्गूढ्परावतभने्म्हणतात, कारण्
त्यािंा्आरंभ्त्विेखालील्स्नावगात्रात्होतो.्त्यासि्स्नावपरावतभने्असेही्म्हणतात. 

 
ज्या् माणसावर् ही् परावतभने् पहावयािी् त्यािे् लक्ष् जर् त्या् गोष्टीकडे् नसल् तरि् ती् िागंली्

उमटतात, कारण्तो्माणूस्इच्छा-िेतनेने्ती्दाबू्शकतो.्एखादे्वेळी्अपघाताने्एखाद्या्माणसािी्कशा्
त टून्जाते.् ही् तूट्जर् ग्रव्भागाच्या्खाली् वक्षोदेशात्झाली् तर् माणूस्ल ळा् होऊन्का् होईना् पण्
चजवतं् राहू् शकतो.् काही् चदवस् लोटल्यानंतर् स मारे् मचहन्याच्या् आत् काही् परावतभने् स्पष्ट् होऊ्
लागतात.्प्रथमतः्पादतल्(प्रसारणरूप–) परावतभन्[Babinsky’s reflex. हे्परावतभन् चनकोप्शरीरात्जीचवताच्या् केवळ्

पचहल्या्वषीि्दृष्टीस्पडते, नंतर्नाही.]्दृष्टोत्पिीस्येते.्तळपायास्बोटाने्चडविले्असता्त्यािा्आंगठा्पषृ्ठेकडे्
वळतो्आचण्बोटे्एकमेकापासून्दूर्होतात.्यानंतर्उदरपरावतभन्[Babinsky’s reflex. हे्परावतभन् चनकोप्शरीरात्

जीचवताच्या् केवळ्पचहल्या्वषीि्दृष्टीस्पडते, नंतर्नाही.]्उमटते.् नंतर्जान झक्कार्व्ग ल्फझक्कार्अन भवास्येतात.्
यानंतर्आक ं िनरूप्परावतभने्उमटू्लागतात.्प्रथमतः्पावलास्िेतना्चदल्याने्ग डघ्यात्थोडीशी्द मड्
येऊ्लागते्आचण्नंतर्िरणावर्कोठेही्िेतना् चदली्असता्जाघेंत्व्ग डघ्यातही्जोराच्या्द मडी्पडू्
लागतात.्होता्होता्िरणातील्दोनही्द मडी्सहज्म्हणजे्काही्बाह्य्िेतकावािून्थोड्याशा् येतात.्
एका् िरणात् चदलेल्या् िेतनेने् त्यास् द मडी् येतात् तर् तचदतरास् त्याच्या् उलट् ताठपणा् येतो.् या्
परावतभनाला्वयत्यस्त्प्रसारक्[Crossed extensor reflex.] परावतभन्म्हणतात. 
 

वर् परावतभनािंी् उदाहरणे् सागंताना् चद्वदलपरावतभन् साचंगतले् ते् त्यानंतर् साचंगतलेल्या्
जान झक्कार्व्ग ल्फझक्काराप्रमाणे्झक्काररूपि्असते.्चद्वदलस्नावावर्ठोका्बसला्म्हणजे्चद्वदलस्नायलूा्
झटका्येतो.्असाि्झटका्चत्रदलस्नायूला्वकबह ना्कोणत्याही्स्नायलूा्त्याच्या्स्नावावर्ठोका्चदल्याने्
येणे्शक्य्आहे.्या् चियानंा्स्नावपरावतकने् म्हणतात.्यासंबिंी्उपपिी्अशी् :– ठोका् चदल्याने्क्षचणक्
तणाव्उत्पन्न्होऊन्मासंतंतू् वकचित््लाबंतात.्या्लाबंवणीम ळेि्त्यातील्अंतम भख् तंतूत् िेतना्उत्पन्न्
होतात.्या्िेतनािें्परावतभन्कशतेील्चिचिकात्होऊन्त्याि्तंतूतील्बचहम भख्तंतूत्िेतना्उद्भवतात.्
त्याम ळे् मासंतंतू् वकचित्् कालपयंत् पण् जोराने् संकोि् पावतात.् हाि् झक्कार् होय.् मासंतंतू् आचण्
स्नाय सूते्र् यात् खास् कामचगरी् करणारे् अंतम भख् िेतनीतंतू् असतात् त्यात् हे् परावतभन् उद्भवते.् या्
परावतभनात् तंतूतील्तणावाने् िेतना्उत्पन्न्होतात.् म्हणून् त्यास्मांसतणतक–परावतकन् [Myotatic. reflex.] 
असेही्म्हणतात. 
 

मासंतचतक् परावतभन् इतर् परावतभनाहून् तपशीलाच्या् बाबतीत् बरेि् चभन्न् असते.् या् िेतनािंी्
कंप्रता् [Frequency.] सेकंदास् स मारे् १०् इतकी् कमी् असते.् एका् चिचिकेतून् द सरीत् संिातं् होण्यािा्
कालही्अगदी्थोडा, एकाद्या्सहस्त्ाशं्सेकंदापेक्षाही्थोडा्कमीि्असतो.्त्यावरून्असे्चसद्ध्होते्की, 
या्प्रसंगी्अनेक्संिातंी्असण्यािा्संभवि्नसतो.्एका्चिचिकेतून्अंतम भख्िेतना्येतात्आचण्त्याशी्
संपकभ ् [Synapsis.] असणाऱ्याि् बचहर्म ख् िेतना् वाहणाऱ्या् चिचिकेत् जातात.् एकाि् तंतूत् िेतना्
जाण्यायेण्यािे्हे्मागभ्कशते्एकमेकास्ठेपून्असतात, हेि्साहचजक्आहे.्(द सरा्एक्पयाय्संभवतो्तो्
असा्की, अंतम भख्िैतन्तंतूला्शाखा्असतात, त्या्शाखेिा्संपकभ ्बचहम भख्चिचिकेशी्झालेला्असणे.)्
या् परावतभनामिे् म ग्िकाल्अगदी्थोडा्असतो्आचण् चिचिकेमिे्थकवा् येण्याला् प ष्ट्कळ्वेळ्लागतो.्
सबिं्मासंवपडािा् चविार्करता्असे्चदसून्येते्की, बह संख्य्मासंतंतंूपैकी्काही्थोड्याशाि्मासंतंतूत्
एका् वळेी् संकोि् होतो, इतर् मासंतंतू् चशचथल् राहतात, परंत ्कायकरत तंतंूचा संच वेळोवेळी बदलत 
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असतो.्म्हणून्दीघभकाल्संकोिन्कोणाति्नसले्तरी्एकंदर्मासंवपड्तरतरीत्राहतो.्त्यातील्काही्
तंतू् संकोि् पावलेले् असताति.् अथाति् हा् संकोि् अल्पमानािा् असतो.् अशा् अल्पमान् संकोिासि्
तरतरी्वकवा्तरस्स्वता्असे्नाव्चदले्आहे.्अशी्तरतरी्तास्चन्तास्िालू्राहू्शकते्हा्या्योजनेतील्
मोठा्लाभ्आहे.्मासंतचतक्परावतभन्िालू्असताना्मेंदूच्या्सालीत्ऊजभभेद्िालू्असल्यािा्अन भव्
आलेला्आहे. 
 

वयवहारदृष्ट्या् मांसतरस्स्वता, मासंामध्ये् तरतरी् असणे् ही् गोष्ट् चवशषे् महत्त्वािी्आहे.् मन ष्ट्य्
झोपलेला्असलेला्म्हणजे्काकंाचलक्मासंात्[श्वसनाच्या्स्नायूंिा्अपवाद्असतो.]्तरतरी्नसते, ते्चढले्असते.्
जागे् होताक्षणीि् थोडीशी् तरतरी् येते.् उठून् बसल्याने् वकबह ना् बसताना् थोडीशी् तरतरी् येते.् उभे्
राचहल्याने् ती् वाढते.् िालणे् आचण् थोडीशी् हातािंी् हालिाल् करणे् यानंी् ती् आणखी् वाढते.् आता्
यानंतर् एकादे् कौशल्यािे् काम् वकवा् भारी् शक्तींिे् काम्करण्यािे् सामर्थयभ् अंगी् येते, अगदी् झोपेतून्
उठताक्षणीि्अशी्कामे्स करतेने्होऊ्शकत्नाहीत.्मल्ल्क स्तीला्उभा्राहतो्तो्एकदम्झोपेतून्उठून्
असे् करीत् नाही.्आिी् पाि् पंिवीस् जोर् बठैका् काढतो् वकवा् द सरा् काही् हलका् वयायाम् करतो.्
तेवढ्याने् थकवा् न् येता् पाचहजे् तशी् तरतरी् येते.् वयायाम् करीत् असताना् प ष्ट्कळसे् स्नाय्ू आलटून्
पालटून्ताणले्जातात.्तेवढ्याने्मासंतचतक्परावतभन्होऊन्ही्तरतरी्येते.्चवश्रातंी्घेऊन्एकादे्वेळी्
तरतरी् न् येता्आळसि् येतो.् तेवहा्शरीराच्या्सवभ् प्रसारक् स्नायूंना् तणाव्े चदल्याने् तरतरी् येते.्असे्
तणाव्देणे्या् चियेस् ‘आळस्देणे’ असे्सामान्य्भाषेत्म्हणतात.्आळस्देणे् म्हणजे्खरोखरी्तणतक-
परावतकन्[Stretch reflex.] घडवनू्आणणे्होय. 
 

स्नाय झक्कार्आचण्तरीष्यात्भेद्असतो्तो्असा्की्झक्कार्आणण्याकरता्ठोका्द्यावा्लागतो.्
त्याने् प्रबल् िेतना् उत्पन्न् होतात.् तशा् तरीषाच्या् िेतना् प्रबल् नसतात, अल्पबल् असतात, आचण्
परावतभनाने् उत्पन्न् होणाऱ्या् िेतनाही् अल्पबलि् असतात.् पचरणामही् अल्पसंकोिि् असतो.् थोडीशी्
हालिाल्केल्याने्असा्संकोि्सवभ् स्नाय वयहूात्सावभचत्रकि्होतो.्खरोखरी्हा्संकोि् हे्हालिालीिे्
फल्नसून्ककणचत् प्रसाराचे फल्असते.्हालिाल्करताना्दोन्स्नाय संि्कामी्येतात.्एकात्संकोि्व्
द सऱ्यात्प्रसरण्होत्असते.्दोनही्अल्पकाचलकि्असतात.्अल्पकालच पि पुनः पुनः तणतक परावतकन 
होत गेल्याने सवकच स्नायतू तरतरी येते.्हठयोगपद्धतीत्जी्आसने्साचंगतली्आहेत्ती्करीत्असताना्
काही् स्नायतू् प्रसारण् होते् आचण् ते् बराि् वळे् चटकवावयािेही् असते.् त्या् योगाने् तचतक् परावतभन्
िागंल्या् प्रतीिे्घडून् येते.् चवचवि्आसने्लागोपाठ् केल्याने्सवभि् स्नायतू्मासंतचतक्परावतभन् होऊन्
उिम् तरस्स्वता् उत्पन्न् होऊ् शकते.्आसनात् हालिाल् अल्प् असल्याने् शस्क्तवयय् चवशषे् न् होता् ही्
तरतरी्आणता्येते, हा्या् वयायामात् चवशषे्लाभ्आहे.्स्नावपरावतभन्हे्वस्त तः्मासंतचतक्परावतभनि्
असते.्त्यातंील्अंतम भख्िेतना्वाहणारे्तंतू्त्या्स्नावातील्आचण्बचहम भख्तंतूही्तत्संबद्ध्मासंतंतूतील्
असे्एकाि्स्नायतूील्असतात. 
 

जागेपिी्तरतरी्उत्पन्न्होणे्हे्परावतभन्घडचवण्यास्चकती्चवचवि्अंतम भख्िेतनामागभ्उपयोगी्
पडतात् ते्पाहण्याजोगे्आहे.्झोपेतून्जागे्होऊन्डोळे्उघडण्याबरोबर्डोळ्यातील्रूपग्राही्अंतम भख्
तंतंूच्या्द्वारा्िेतना्मेंदूच्या्ब ंिात्जाऊन्तेथून्त्या्मासंिालना्उत्पन्न्करणाऱ्या्चिचिकात्संिातं्होत्
असतात.्कानातील्संस्थात्रातून्तशाि्िेतना्मस्स्तकात्आचण्तेथून्मासंिालक्तंतूत्संिातं्होतात.्
उठून्बसताना्आचण्नंतर्या्कामी्उपयोगात्येणाऱ्या्मासंतंतूतील्अंतम भख्तंतूतून्िेतना्कशते्जाऊन्
परावृि् होऊन् प नः् त्याि् मासंतंतूतील् बचहम भख् तंतूवाटे् त्याि् मासंात् येतात्आचण् तरतरीच्या् उत्पन्न्
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करतात; एवढेि्नवहे् तर्उठून्बसण्यािे्कामही् पार् पाडतात.्उठून्उभे् राहताना्आचण् राचहल्यावर्
िरणस्नायतू्अशाि्गोष्टी्घडून् येतात.्एविं्काकंाचलक्मासंात्सावभचत्रक्तरस्स्वता् येते् त्यातील्सवक 
अंतमुकख मागक वापरले जातात. सवक बणहमुकख मागक मात्र वापरले जात नाहीत.्एका्पेशीतल्या्सवभ्मासंतंतूना्
एकदम्कामास्लाव्ूनये्अशी्वयवस्था्असते्असे्चदसून्येते.्एका्पेशीतील्शकेडो्मासंतंतूपैकी्एकदा्
हे्तर्एकदा्ते, असे्वगेवेगळे्तंतू्एकेका्वळेेला्िेतवले्जातात.्इतरात्िेतना्जाण्यास्प्रतीबिं्असतो.्
कोणत्याही्एका्क्षणी्काहींना काम तर काहींना णवसावा्द्यावा, अशी्ही्योजना्असते.्मासं् ग्लपनीय्
आहे, त्यास्थकवा्येतो, तसा्िेतनीस्येत्नाही, िेतनीतंतू्अग्लपनीय्असतो.्अंतम भख्सवभ्िेतनीतंतूत्
िेतना्असल्या्तरी्त्यातून्त्या्एका्वळेी्काही्थोड्या्बचहम भखात्संिातं्वहावयात, इतरात्संिातं्होऊ्
नयेत, ही्योजना्संरक्षक्असते, हे्उघड्आहे. 
 

वक्षोदेशात्कशसे्अपाय्झाल्यानंतर्काही् चदवसानंी्कोणकोणती्परावतभने्उमटतात्याचवषयी्
वर्उल्लेख्केला्आहे.्त्यातील्वयत्यस्त्प्रसारक्परावतभन्असे्जे्साचंगतले्त्यािा्अचिक्चविार्आता्
करणे्आहे.्या्परावतभनात्एका्पायास्द मड्घातल्याने्द सरा्पाय्ताठ्होतो, असे्साचंगतले्आहे.्येथे्
अनेक् चिया् वस्त त:्घडतात.्एक्पाय्द मडताना् त्यािे्आक ं िक्स्नायू्संकोि्पावतात, तर् त्यािेि्
प्रसारक्स्नायू्लाबंतात.्असे्झाल्याचवना्द मडणे्सफाईने्होति्नाही.्याि्वळेी्द सऱ्या्पायािे्प्रसारण्
होते्म्हणजे्त्यािे्प्रसारक्स्नाय्ूसंकोि्पावतात, तर्आक ं िक्स्नाय्ूप्रसरण्पावतात, असे्चदसून्येते.्
माणूस्िालतो्तेवहा्एक्पाय्थोडा्द मंडतो्आचण्द सरा्ताठ्राहतो, द सरा्द मडतो्तेवहा्पचहला्ताठ्
राहतो.्हा्कमीत्कमी्िार्स्नाय संिाचं्या्वतभनािंी, िालणे्या्उचद्दष्टास्अन सरून्होणारी्स संगती्आहे.्
एकाद्या उपयोगी णक्रयेस अनुसरून होिारे सुसंगत परावतकन असते त्यास सुयोजन्[Adaptation.] म्हितात. 
 

मासंतरस्स्वता्उत्पन्न्करणारे्परावतभन्म्हणजे्एका्अंतम भख्चिचिकेच्या्तंतूवाटे्िेतना्कशकेडे्
वकवा्मेंदूच्या्ब ंिाकडे्जाऊन्द सऱ्या् बचहम भख् चिचिकेच्या् तंतूवाटे् परत् येणे् होय.्बह िा्यात्मध्यस्थ्
चिचिकेिे्अंग्नसते.्परंत ् जेवहा्स योजन्घडते्तेवहा्एका् चिचिकेतून्येणारी् चेतना अनेक बणहमुकखात्
उतरते.् हा् भेद्दशभवण्याकरता् पचहल्यास्न सते्संिमण् म्हटले्आहे्तसे्द सऱ्यास्न् म्हणता्पणरवाह्
[Irradiation.] असे्म्हटले्आहे.्एकीतून्अनेकीत् िेतना्उतरताना्(परतताना)्मध्यस्थ्एक् वकवा्अनेक्
चिचिका्असणे्संभवते.् वयत्यस्त्प्रसारक्परावतभन् हे्एक्सोपे्व्सािे्उदाहरण्म्हणून् घेतलेले्आहे.्
त्याऐवजी्द सरे्अवघड्जचटल्परावतभनही्घेता्येण्याजोगे्आहे.्पायाला्म ंगीने्िागंला्िावा्घेतल्यािे्
उदाहरण्घेऊ्या.्अशा्प्रसंगी्पाय्मागे्घेतला्जातोि्पण्हाताने्म ंगी्पकडण्यािाही्प्रयत्न्होतो.्हे्
परावतभन् घडत् असताना् पायाच्या् त्विेतून् कशते् येणाऱ्या् िेतना् हाताच्या् मासंपेशीत् परततात् असे्
आढळते.्कशतेील्पायाच्या् त्विेतून् िेतना् घेणाऱ्या् चिचिका्आचण्हाताच्या्मासंपेशीत् िेतना् नेणाऱ्या्
चिचिका् यात् अंतर् बरेि् असते.् तेवढ्या् अंतरात् बऱ्याि् मध्यस्थ् िेचतका् असण्यािा् संभव् असतो.्
वभगाचं्या्साहाय्याने्पाहण्यािी्ही्गोष्ट्असल्याने्नेमकी्संख्या्सागंणे्कठीण्आहे. 
 

वरील्प्रकारे्स योजन्होण्यास्िेतनािंा्पचरवाह्लागतोि्पण्त्याबरोबर्इतर्मागे्संभवणाऱ्या्
िेतनािंा् प्रचतबिंही् [Inhibition.] वहावा् लागतो.् एका् पायातून् चनघणाऱ्या् िेतना् द सऱ्या् पायाच्या्
आक ं िकस्नायतूही्पसरण्यािा्संभव्आहे्पण्प्रसंगी्तसे्घडत्नाही.्म्हणून्तशा्मागात्त्यास्जाण्यािा्
प्रचतबिं्असतो्असे् म्हणता् येते.्पायाला्म ंगी्जर्कडकडून्िावली्तर्दोनही्पाय्आखडतात् तेवहा्
अथात्द हेरी्पचरवाह्होतो, पण्त्याि्वेळी्प्रसारक्मासंात्जाण्यास्प्रचतबंिही्होतो.्एका्पायाला्जर्
प ष्ट्कळ्म ंग्या् एकदम्कडकडून्िावल्या्तर्माणूस् त्या्ओरबडून्काढण्यािी्िडपड्करील, आरडेल्
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ओरडेल् इ॰.् अशा् प्रसंगी् पचरवाह् प ष्ट्कळ् फैलावेल, प्रचतबिं् थोडासा् राहील् पण् तो् स संबद्ध् राहणे्
एकंदरीत्कठीणि.् ते्सवभ् दंशाच्या्यिेवर्आचण् त्या्माणसाच्या्इतर्ग णावर्अवलंबनू् राहील.्एका्
पायाला्जोराने् चडविले्असता्दोनही्पाय्आखडले्जातात्ही्गोष्ट्मेंदू्व्कशा्यािंा्संबंि्वक्षोदेशी्
त टलेल्या्माणसाच्या्वतभनातही्चदसून्येते.्एकूण्चनष्ट्कषभ्असा्की, परावतकनाने सुयोजन घडत असताना 
प्रणतबंधही घडत असतो.् बचहम भख्मागांपैकी्काही् मागभ् िेतना्जाण्याला्ख ले् राहतात, इतर्आडचवले्
जातात.् दोनही् गोष्टी् पचरणामास् अन कूल् असतात.् येथे् वापरलेला् प्रचतबंि् हा् शब्द् पूवी् वापरलेल्या्
प्रतीरण्या्शब्दाहून्वेगळ्या्अथािा्आहे्हे्उघड्आहे. 
 

परावतभनात्होणारा्पचरवाह्सावभचत्रक्होण्यािी्साहचजक्प्रवृिी्असते्असे्गभाच्या्वतभनावरून्
चदसून् येते.्गभांमध्ये्सातवया्आठवया्मचहन्यात्ज्या्िळवळी्होतात् त्या्सावभचत्रक्असतात.् त्या्वळेी्
िेतनािंा्आरंभ्कोठून्होतो् ते्सागंणे्कठीण्आहे.्अकाली्गभभपात्झाल्यास्बाह्यागंी्कोठेही् केलेला्
क्षोभ्सवभत्र्पसरण्यािी्प्रवृिी्चदसून्येते.्पूणभ्चदवसानंी्जन्म्झाल्यावर्देखील्असे्आढळते्की, न सत्या्
ओठास्स्पशभ्केल्याने्िोषणरूप्परावतभन्होते, इतकेि्नवहे्तर्हन वटीस्वकवा्गालास्स्पशभ्केल्यानेही्
िोषणरूप्परावतभन्घडते.्नवजात्मूल्रडते्व्हातपाय्हालवते, वकबह ना्श्वसन्करते्तेंही्परावतभन्
असते.् त्यािा्आरंभ्सवांगत्विेच्या्हवशेी्झालेल्या् स्पशाने्होतो.् नंतर् त्याच्या्हालिाली्पिनेंचद्रयात्
उद्भवलेल्या् परावतभनाच्या् असतात.् प्रौढपणी् चदसून् येणाऱ्या् परावतभनाच्या् हालिाली् हळू् हळू् उमटू्
लागतात.्मध्यंतरी्ग दग ल्यानंी्हसू् येणे, हे्एक्परावतभन्उमटते.् ते्काही् चदवसानंी्बरेि्सौम्य्होते.्
परावतभनािे्िैतचनक्मागभ्तयार्होण्यास्काही्वषे्लागतात.्परावतभनावर्इच्छेिी्थोडीबह त्छाप्असते.्
इच्छामागभ्केवहा्उत्पन्न्होतात्ते्नेमके्सागंणे्कठीण्आहे.्इच्छेिा्प्रभाव्अगदी्चशश पणीि्चदसून्येतो्
हे् खरे.् तरी् मलमूत्र् चवसजभनावर् इच्छेिी् िागंली् छाप् तयार् होण्यास् िारपाि् वकवा् अचिकही् वषे्
लागतात्असे् कैक्प्रसंगी्आढळते.्गभककाली सावकणत्रक असलेले परावतकन हळू हळू पुष्ट्कळसे मयाणदत 
होते. 
 

आरंभक्िेतक्अचतचरक्त्असले्तर्िेतनािा्सावभचत्रक्प्रसार्होतो्हे्एक्दोन्उदाहरणावरून्
िागंले् चदसून् येते.् समजा् एकाद्याला् कोणीतरी् ढकलले.् अशावळेी् स्वाभाचवक् परावतभन् म्हणजे् तोल्
सावरण्याच्या्हालिाली्घडून्येणे्होय.्पण्ढकला्मोठा्असला्तर्सावरणयाऐवजी कोलमडिे्घडते.्
सावरणे्हे्योग्य्मयादेत्राचहलेले्पचरवाहरूप्आहे.्उलट्कोलमडणे्हे्अमयाद पणरवाह-रूप्आहे.्येथे्
अमयाद्व्समयाद्म्हणजे्असंबद्ध्व्स संबद्ध्असे्आहे.्स संबद्ध्पचरवाह्म्हणजेि्स योजन्होय.्येथेही्
पचरवाहाबरोबर्प्रचतबंि्असतोि्हे् ध्यानात्घ्याव.े्प्रचतबिं्नसेल्तर्असंबद्ध्चिया्होईल्ती्िोक्यािी्
असण्यािा्संभव्असतो.्पाण्यात्पडून्ब डत्असलेल्या्माणसािी्िडपड्हे्असंबद्ध्पचरवाहािे्उत्कृष्ट्
उदाहरण्आहे.्या्प्रसंगी्िेतना्उत्पन्न्होतात.्त्या्पाण्यािा्देखावा्व्अंगस्पशभ्यानंी.्त्याचं्या्परवतभनाने्
असंबद्ध् हालिाली् उत्पन्न् होतात.् पोहण्यािी्कला् चशकावी्लागते् ती् तशी्अवगत् नसल्याने्असंबद्ध्
परावतभन्होते.्ते्इष्ट्पचरणाम्घडवीत्नाही.्तरंगण्यािी्इच्छा्असते्तरी्चतला्योग्य्वतभनमागभ्सापडत्
नाही.्बचहम भख्िेतना्संक ल्होतात, गोंिळ्होतो.्प्रस्त त्प्रसंगी्संक लता्उत्पन्न्होते्ती्मूळ्िेतना्प्रबल्
असतात्म्हणून्नवहे, तर्त्या्अपचरचित्असतात्म्हणून्होय. 
 

वयत्यस्त्प्रसारक्परावतभन्म्हणून्जे्साचंगतले्आहे्त्यातील्तत्व्आणखी्दोन्प्रकारे्साचंगतले्
जाते.् अन्योन्य–िेतनायोग्आचण्अन्योन्य–िेतना-प्रचतबिं् असे् ते् दोन् प्रकार् होत.् शरीरात् जे् स्नायू्
आहेत्त्यात्काही्आक ं िक्तर्काही्प्रसारक्तर्काही्उपसारक, काही्समाक ं िक्तर्काही्चवस्तारक्
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(उदा॰ डोळ्यािी्बाह ली्आवळणारा्व्सैलावणारा्अशा)्परस्पर्चवरद्ध्वतभन्करणाऱ्या्जोड्या्आहेत.्
स संबद्ध्चिया्घडण्याला्एकािे्चजतके्आक ं िन्चततकेि्त्याच्या्चवरद्धािे्प्रसारण्झाले्पाचहजे.्एकािे्
चजतके्प्रसारण्चततकेि्द सऱ्यािे्आक ं िन्झाले्पाचहजे.्तसेि्ते्चनकोप्परावतभनाच्या्वळेी्घडून्येते.्
आक ं िक्व्प्रसारक् स्नाय्ूआपल्यातील् िेतनातंतंूच्याद्वारा्असे्स य क्त्वतभन्घडवनू्आणतात, म्हणून्
अशा् वतभनास् अन्योन्य-चेतनायोग् [Reciprocal innervation.] आचण् चवरद्धािंा् प्रचतबिं् म्हणून् अन्योन्य-
चेतनाप्रणतबंध् [Reciprocal inhibition.] अशी् द हेरी् नाव्े देतात.् दोहीिे् समावशेक् नाव् अन्योन्य् िेतनायन्
असेही्देता्येईल. 
 

 
आ॰्३६·२्अन्योन्य्िेतन.्उजवया्माडंीत्प्रसारक्चशचथल्(चनवृि)्तर्आक ं िक्आक ं चित्(प्रवृि).्

त्याि्वळेी्डावया्माडंीत्प्रसारक्प्रवृि्आचण्आक ं िक्चनवृि. 
 

एका्चनयातीच्या्मागाने्परावतभन्िालू्असताना्चनराळ्या्आयातीच्या्मागे्पण्त्याि्चनयातीच्या्
मागांने्परावतभन्होऊ्शकते्काय? असा्प्रश्न्केला्तर्त्यािे्उिर्काढणे्अगदीि्सोपे्आहे.्वकबह ना्
त्यािे् उिर् अस्पष्टपणे् चदलेलेि् आहे.् स्नावपरावतभने् होतात् तेवहा् त्याि् चनयातमागें् अगोदरि् एक्
परावतभन् िालू् असते् ते् आपण् अगोदरि् पाचहलेले् आहे.् जागेपणी् तरतरी् येते् तेवहा् तत्कारक्
अल्पसंकोिी्परावतभन्िालू्असतेि.्अल्पबल्िेतना्िालू्असता्त्याि्मागे्प्रबल्िेतना्िालू्झाल्यािे्
हे् उदाहरण् आहे.् परंत ् झक्काररूप् स्नावपरावतभनािे् उदाहरण् कशाला् पाचहजे? आपल्या् सामान्य्
हालिालीिेि्उदाहरण्लागू्पडण्याजोगे्आहे.्या्हालिाली्करण्यापूवी्तरतरी्आलेली्असणे्एवढीि्
गोष्ट्येथे्अवश्य्आहे.्जाग्आल्याबरोबर्डोळे्उघडण्याने्थोडीशी्तरतरी्येते.्ती्आल्यावर्आपण्ज्या्
हालिाली्करतो्त्यािंी्पूवभचसद्धी्या्तरतरीने्झालेलीि्असते.्पावलाला्शजेारी्शजेारी्जर्दोन्म ंग्या्
िावल्या्तर्पचरणामी्परावतभन् तेि्घडते.्त्यािे्बळ्वाढते.्दोहींच्या्ऐवजी्जर्प ष्ट्कळ्म ंग्या्िावल्या्
तर्पचरवाह्होऊन्चवस्तृत्परावतभन्होते्आचण्या्क्षोभकारणािंा्अचतरेक्झाल्यास्संक ल्परावतभन्होते, 
गोंिळ् होतो्आचण्शवेटी् सवभि् हालिाली् थाबंतात.् संकुल परावतकन होत असताना चेतनांचा प्रणतबंध 
कमी कमी होतो पि अखेर प्रणतबंधच सावकणत्रक होतो. 
 

म ंगी्िावण्याने्होणाऱ्या्परावतभनािाि्अमळ्चनराळ्या्रीतीने् चविार्करण्याजोगा्आहे.्समजा्
एक् म ंगी् हाताला् िावली्आचण् चतच्या् दंशाम ळे् होणारा् हात्आखडण्यािा् पचरणाम्झाला.् नंतर् म ंगी्
काढून् टाकून् हात् पचहल्यासारखा् लाबं् केला् तोि् प नः् एक् म ंगी् िावली् तर् काय् होते? आता्
पचहल्यापेक्षा्अचिक्जोराने्तेि्परावतभन्घडते.्म ंगीिा्दंश्पचहल्या्इतकाि्तीव्र्असला्तर्ही्गोष्ट्होते्
तथाचप् दंश्कमी्तीव्रतेिा्असला्तरीही्परावतभन्कमी्जोरािे्न्होता् चततक्याि्जोरािे्होते.्एकूण्
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पचरणामतः्एकि्गोष्ट् चदसून्येते्की् पूवभदंशाने्परावतभनास्अचिक्बळ्येते् वकवा्परावतभन्स कर्होते.्
तेि्चनराळ्या्रीतीने्असेही्साचंगतले्जाते्की, चेतनाणनयातीचा मागक पूवानुभवाने चेतनावहनाला अणधक 
सुलभ होतो.्या्चियेस्स लभीकरण्[facilitation.] वकवा्न सते्स करण्म्हणतात.्िेतना्वाहण्याला्एकदा्
वापरलेला्मागभ्मागून् येणाऱ्या्तसल्याि् िेतनानंा्उिरोिर्अचिक्स लभ्होतो.्याि्जातीच्या् िेतना्
प्रबल् होता् होता् अचतप्रबल्झाल्या् की् त्या् अपाय् करतात; मागभ् स लभ् होण्याऐवजी् पगंू् होतो.् वतभन्
चबघडून्जाते.्काही्मयाचदत्प नरावृिी्सौकयभ्उत्पन्न्करते.्त्याबाहेर्सौकयाऐवजी्अपाय्होतो.्प्रथम्
मासंात्ग्लानी्येते्आचण्नंतर्िेतनीत्वहनास्प्रचतबिं्उत्पन्न्करतो. 
 

मानवी् शरीरावर् मोजमापासचहत् परावतभनासंबिंी् प्रयोग् करता् येतात् पण् ते् थोडे.् चवशषे्
तपशीलवार्माचहती्चमळचवण्याकरता्मानवावर्प्रयोग्करणे्इष्ट्नसते.्असले्प्रयोग्क त्री, माजंरे, ससे, 
बेडूक, अशा् प्राण्यावंर् केले् गेले्आहेत.् कशा् व् मेंदू् यािंा् संबिं् तोडून् चवचशष्ट् के्षत्रात् त्विेवर्आचण्
त्विेखालच्या्मासंात्व्िेतनीसही्चवजेिे्िेतक्लावनू्पचरणाम्मोजून्पाहता्येतात.्िेतनीतंतूतून्िेतना्
वाहते्आचण्चिचिकेच्या्ब ंिातून्िेतना्द सऱ्या्चिचिकेत्संिातं्होतात.्िेतनीतंतू्व्चिचिकाममभ्यातून्
िेतनािंी्िाल्कशी्काय्होते्ते्पाचहले्असता्या्दोन्अवयवात्जो्भेद्चदसून्येतो्तो्असा्:– 
 
चेतनीतंतूत– 
 

१) िेतना्दोनही्चदशात्वाहतात. 
२) एका्िाग्यात्वहनािा्वेग्जोच्या्तोि्असतो. 
३) एकामागून्एक्उत्पन्न्झालेल्या्िेतना्तशाि्पथृकपणे्वाहतात. 
४) िेतनािंी्कंप्रता्सेकंदात्१००्हून्अचिक्असली्तरी्जशीच्या्तशीि्राहते. 
५) िेतक् थाबंवल्याबरोबर् तद त्पन्न् िेतनाही् थाबंतात.् अचतप्रबळ् िेतनानंा् हा् चनयम् लागू् पडत्

नाही. 
६) िेतनोद्भव्सवभ्गोष्टी्झटक्यास्उदय्व्अस्तही्पावतात.् पूवभ्स्फ रणािी्बािा्उिरस्फ रणाला्

होत्नाही. 
७) ्ियनमान्अल्प्असते.्िेतना्वाहताना्ते्षष्ठाशंाने्वाढते. 
८) ग्लानी्येत्नाही.्चकत्येक्तासपयंत्िेतना्वहात्राहू्शकतात. 
९) िेतना्वाहण्यास्स्वभावतः्प्रचतबिं्होत्नाही. 

 
चेतनाममात– 

१) िेतनासंिमण्अंतम भखातून्बचहम भखात्होते, उलट्होत्नाही. 
२) िेतनासंिान्त्होताना्थोडा्का्होईना्पण्चवलंब्होतो. 
३) िेतना्एकामागून्एक्आल्या्तरी्त्यािें्मीलन्संभवते.्पूवभ्िेतनेने्िेतनीयता्वाढलेली्नसते्

तेवहाि्त्यािंा्पथृक्पणा्चटकतो, एरवी्नाही.्(कलम्६्पहा). 
४) आयात-िेतनाचं्या्कंप्रतेपेक्षा्चनयात-िेतनािंी्कंप्रता्चभन्न्असू्शकते. 
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५) िेतनािंी्आयात्संपल्यानंतर्स द्धा्चनगामी्िेतना्उद्भवतात. 
६) चिचिकाममाच्या् पूवभवयापारािा् पचरणाम् नवया् वयापारावर् स्पष्टपणे् आढळून् येतो.् िेतनीयता्

सहजासहजी्बदलते.्स लभीकरण्याम ळे्घडते.्(३्कलम) 
७) ियनमान्बरेि्वरिढ्असते.्चवश्रातंीपेक्षा्कायभकाळी्३, ४्पट्ऊवभ्O2्खपतो. 
८) िेतनािंी्आयात्वरिेवर्झाल्याने्ग्लानी्येते्असे्वारंवार्मध्यस्थ्चिचिकात्घडते. 
९) िेतनावहनास्प्रचतबिं्वरिेवर्घडून्येतो. 

 
वक्ष्आचण्उदर्यात्जी्कोष्ांगे्आहेत्त्यावर्आपल्या्इच्छेिा्ताबा्नसतो.्त्यात ज्या हालचाली 

होतात आणि स्त्रविणक्रया होतात त्या सवक परावतकनरूप असतात.् त्याचं्याचवषयी् चवविेन् चवचवि्इंचद्रयािें्
वयापार् सागंताना् केले् जाईल.् कोष्ठागंात् उत्पन्न् होणाऱ्या् िेतनािंा् पचरणाम् परावतभनरूपानेि्
उदरतटाच्या्स्नायवूर्होऊ्शकतो्तो्ठळकपणे्कळून्येण्यासारखा्आहे.्कोष्ठागें्आचण्उदरतट्यामंध्ये्
पयंत्रपटल्असते.्त्यास्अपाय्झाला्असता, आतड्याच्या्आचण्चकत्येक्अंतवरचद्रयाचं्या्हालिाली्बंद्
पडतात्आचण्उदरतट्ताठ्होऊन्राहतात.्द खावलेल्या्इंचद्रयािे्रक्षण्करण्याकरता्या्दोनही्गोष्टी्
अवश्य् असतात.् उदरतटािा् ताठपणा् हे् पयंत्रास् द खावा् झाल्यािे् स्पष्ट् लक्षण् मानले् जाते.् या्
परावतभनवयापारात्कोष्ठागंातील्िेतन्या्हे्आयातीिे्मागभ्आचण्कशीय्िेतन्या्हे्िेतनाचं्या्चनयातीिे्मागभ्
असतात.्चनकोप्अवस्थेत्आतड्यास्सावरून्िरण्याला्अवश्य्चततकीि्तरस्स्वता्उदरस्नायूत्असते.्
आतड्यािंा् आकार् वेळोवळेी् बदलत् असतो् तरी् उदरतट् नेहमी् त्यािंी् साथ् करतात, हा्
िेतनापरावतभनािाि्पचरणाम्होय. 
 

कोष्ठागंात् ज्या् िेतन्यािंा् वयहू् आहे् त्यास् कारचणक् वयहू् असे् म्हटले् आहे.् या् वयूहािा्
रिनाचवशषे् हा् आहे् की, त्यातील् चनयातीिे् मागभ् कोष्ठागंापयंत् एकसंिी् नसतात.् मध्यंतरी् एकाद्या्
प जंकात्त्यानंा्खंड्पडलेला्असून्तेथेि्त्या्खंडािा्द वा्जमलेला्असतो.् चनयात्मागािा्एक्खंड्
प जंकपूवभ्तर्द सरा्प जंकोिर्असतो.्ज्या् विचिकात् चनयात् िेतनािंा्आरंभ्होतो् त्या् चिचिकािें्ब िें्
मध्य् मेंदूत, मस्त कात, वक्षस्य् व् कटीय् कशा् चवभागाच्या् अपमध्यागंात् आचण् चत्रकीय् कशाचवभागात्
असतात.् वक्षःकटीय् [Thoracodorsal.] चवभागाशी् जोडलेल्या् कारण् वयहूास् प्रकारुणिक् आचण्
करोचटचत्रकीय् [Craniosacral.] वयहूास् प्रणतकारुणिक् म्हणतात.् िेतनासंिमणासंबंिात् या् दोन् वयहूात्
महत्त्वाचे भेद्असतात्ते्असे्:– 
 

प्रचतकारचणक् तंतूत् िेतना् उद्भवल्यापासून् त्यािंा् कोष्ठागंात् पचरणाम् उमटेपयंत् कालाविी्
लागतो्तो्अल्प्असतो.्तो्सेकंदाच्या्शताशंाने्मोजण्याइतपत्असतो.्काहीत्तर्तो्सेकंदसहस्त्ाशंाच्या्
टप्प्यात्असतो. 

 
प्रकारचणक्तंतूत्िेतना्उद्भवल्यापासून्त्यािंा्कोष्ठागंात्पचरणाम्उमटेपयंत्कालाविी्लागतो्

तो्अल्प्नसतो.्तो्सेकंदापेक्षा्बराि्मोठा्असतो.्क्वचित्५०, ६०्सेकंदािंाही्असतो.्हा्पचरणाम्िेतना्
थाबंल्यावरही्काही्सेकंदेि्काय्पण्चमचनटे्देखील्चटकून्राहतो. 

 
बह िा् िेतना् वाहण्यािा् वगे् प्रकारचणक् प जंकोिर् तंतूत् असतो् त्यापेक्षा् प्रचतकारचणक्

(प जंकपूवभ)्तंतूत्अचिक्असतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोष्ठागंावर् प्रचतकारचणक् वयहूातील् प ंजकोिर् तंतंूच्या् उिेजनाने् जे् पचरणाम् होतात् तेि्
चपिामोदाने् [Acetyl choline.] होतात.् एकंदर् कारचणक् वयहूाच्या् प ंजकपूवभ् तंतूिे् जे् पचरणाम् प जंकावर्
वहावयािे्तेही्चपिामोदाने्होतात. 
 

प्रकारचणक्प ंजकोिर् तंतूवर्उिेजनािे् जे्पचरणाम् वहावयािे् तेि्अचिवृक्कीन्सयंदाने्होतात.्
(प्र॰्५९्पहा.) 

 
कारचणक्प ंजकात् चिचिकाब िें्असतात्आचण्त्या्एकेकातून् चनघालेला्एकेक्असे्तंतू्असून्

चशवाय् चिचिकासंपकभ ् न् होताि् अभगंपणे् येते् जाते् तंतूही् असतात.् चिचिकाब न्िे् तसेि् तंतूही् सूक्ष्म्
असल्याम ळे् त्याजचवषयी्हा्तपशील् वभगाचं्या्साह्याने्प्रत्यक्ष् चसद्ध्होणे्कठीण्असते.्तथाचप्तो्एका्
य क्तीने् चसद्ध्करता् येतो् ती्य क्ती्अशी् :– चवरळ् केलेले् चनकोटीन्नामक् रसायन्प जंकास्फासले्
असता् एका् चिचिकेतून् द सऱ्या् चिचिकेत् चेतना संक्रांत होणयास अटकाव् होतो् पण् एकाि् तंतूत्
अखंडपणे् िेतना् वाहण्यास् अटकाव् होत् नाही.् या् य क्तीने् कोणते् तंतू् अखंडपणे् प जंकात् ग ंतलेले्
असतात्आचण्कोणते्खंचडत्असतात्ते्सहज्समजू्शकते. 

 
प्रचतकारचणक्वयहूात्पूवभ्व्उिर्तंतंूिी्गाठ्पडण्यािी्चठकाणे्त्या्त्या्इंचद्रयापासून्अलग्अशी्

िारि्आहेत.्पल्लवी्प जंकात्कनीचनकेत्जाणारे् तंतू, मूिभन्यतालव्प जंकात्आचण् तेथेि्नाक्व्तालू्
याचं्या्आस्तरास्जाणारे्तंतू्ग्रचथत्होतात.्अवहानव्व्अवचजवह्प्रवपडास्जाणारे्तंतू्अवहानव्प जंकात्
ग्रचथत्होतात्आचण्तोंडािे्आस्तर्व्अवकणभ्प्रवपड्यात्जाणारे्तंतू्ओतप जंकात्ग्रचथत्होतात.्इतर्
सवभ्पूवभतंतू्त्या्त्या्कोष्ठागंापयंत्जातात.्तेथेि्उिरतंतंूिा्उगम्होतो. 
 
प्रणतकारुणिक तंतंूना चेतना देणयाचे पणरिाम– 
 

चेतनी कोष्ांग पणरिाम 

करोटीया्चतसरी कनीचनका तारका-आक ं िन 
करोटीया्सातवी लाला्प्रवपड चवरळ्लालास्त्ाव 
चवगूढा श्वसचनका मासंसमाक ं िन 
चवगूढा हृदय चनस्तेजन.्स्पंदमंदीकरण 
चवगूढा जठर जाठरस्त्ाव 
चवगूढा जठरमासं आक ं िन 
चवगूढा अंत्रमासं आक ं िन 
चवगूढा हृदय्मेखचलकाप्रवा आक ं िन 
(कटीर)–कोष्ठागंी बस्स्तसंकोिक आक ं िन 
 मेहनीकंकण चशचथलन 

क क्षी वाटोळ्या्मासंतंतंूिे 
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 संकोिन्आचण्लाबंट 
मासंतंतूिे्चशचथलन. 

 
रक्ताचभसरण, श्वसन, पिन, उत्सजभन् इ.् वयापारात् प्रणतकारुणिक् िेतनामागांिा् काय् काय्

उपयोग्असतो, हे्त्या्त्या्प्रकरणात्साचंगतले्आहे.्त्यावरून्जीवनवयापारातील्त्यािें्असामान्य्महत्त्व्
ध्यानात् येईल.् त्यावरून् हेही् समजून् येईल् की, प्रचतकारचणक् वयहूाच्या् चभन्न् चभन्न् मागात् स्पष्टपणे्
पथृक्त्व् कायम् ठेवनू् चिचिकान्वये् िेतना् वाहतात.् उदाहरणाथभ् जठरमागात् आिमण् न् करता्
हृदयस्पदंािे्मंदीकरण्होऊ्शकते, आचण्प्रपािक्प्रवपडातून्स्त्ाव्उत्पन्न्करणाऱ्या्िेतना्आतड्याच्या्
हालिालीत्काही्घालमेल्करीत्नाहीत.्या्वकवा्त्या्मागात्पृथक पिे चेतना वाहू िकतात. 
 

त लनेने्पहाता्प्रकारुणिक्व्यहूात्असा्पृथक पिा्अनुभवास्येत नाही.्एकाद्या्ममात्िेतनािंी्
आयात्झाली्असता्ती् नेमक्या्एकाि्मागाने्परावृि्होते्असे्नाही.्ती्अनेक् चनयातमागात् चशरते.्
प्रकारचणक्प ंजकोिर्तंतू्कोठे्कोठे्उद्भवतात्ते्प ढील्कोष्टकात्दाखचवले्आहे्:– 
 

अवयव  पूवकतंतुप्रभव उत्तरतंतुप्रभव चेतनापणरिाम 

कनीचनका  व₁ (ग₇) ऊध्वभ्गै्रवप जंक तारकाचवकासन 
अश्र वपड  व₁ (ग₇) ऊध्वभ्गै्रवप जंक अश्र स्त्वण 
लालाप्रवपड  व₁ (ग₇) ऊध्वभ्गै्रवप जंक घनदाट्अल्प्लालास्त्ाव 
हृदय  व₁्ते्व₄ तारकाप जंक स्यंद-त्वरा-बल-विभन 
जठर 

} 
व₅्ते्व₁₀ त ंदीय, ऊध्वभ्व 

अिर्िचरत्रीय्प ॰ं 
अल्प्स्त्ाव 

जठर-अंत्र-मासं संकोिप्रतीरण 
बस्स्तसंकोिक  क₁्क₂्क₃ अिर्िचरत्रीय्प ॰ं तरस्स्वता–विभन 
मेहनीकंकण  क₁्क₂्क₃ अिर्िचरत्रीय्प ॰ं तरीष–विभन 
चशरो्भ ज–त्विा–उपप्रवा  व₁्व₂ गै्रव्प जंक संकोिन 
उदर्कोष्ठागं-उपप्रवा  व₂्ते्व₁₂ व्आचण्त ंदीय्प ॰ संकोिन 
पल्मन्-मस्त -उपप्रवा  वकचित््संकोिन 
काकंाचलक्मासं्उपप्रवा  क₁्क₂्क₃ क्आचण्चत्र॰्प ॰ं चनयम्नाही 
हृदय-मेखचलका  व₁्व₂ तारकाप जंक चवकासन 
स्वदेप्रवपड  सवभ-  स्त्वण 
रोमािंक्मासं  माचलका  संकोिन 
क क्षी  त्र₂्त्र₃्त्र₄  लाबंट् मासंािे् आक ं िन् पे्ररण्

वाटोळ्या् मासंािे् चशचथलन्
प्रतीरण 
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प्रत्येक् इंचद्रयाला् प्रकारचणक् व् प्रचतकारचणक् या् दोनही् वयहूातून् िेतना् चमळण्यािी् योजना्
असते.् त्यािें् पचरणाम् एकमेकीच्या् चवरद्ध्असतात.् जेवहा् एक् इष्ट् वकवा् उपयोगी्असतो् तेवहा् द सरा्
अचनष्ट्असतो.्पचरणाम्समजून्घेण्याकरता्उिरतंतूस्िेतक्लावण्यािा्प्रयोग्करून्पाहता्येतो.्परंत ्
स्वाभाचवकपणे्या्िेतना्येण्यािे्मागभ्कोणते्ते्पाहणे्कठीण्आहे.्याम ळे्तसे्आयातीिे्तंतू णनणितपिे 
माहीत झालेले नाहीत.् ते्कोणते्असावेत्याचवषयी्तकभ ्मात्र्िागंला्करता् येतो.्स्वदेािीि्गोष्ट्घ्या.्
श्रम्करीत्असताना्शरीरात्मल्व्जादा्उष्ट्णता्उत्पन्न्होत्असते.्त्या्वळेी्स्वदे् येण्याने्या्दोनही्
गोष्टींिा्चनकाल्झटपट्करता्येतो.्स्वेद्उत्पन्न्करवणाऱ्या्िेतना्मल्व्उष्ट्णता्यानंीि्उत्पन्न्केल्या्
जातात्आचण्त्विेत्जाणाऱ्या्िेतनीतंतंूना्चमळतात्याचवषयी्संशय्नाही.्चनयातीिे्मागभ्माहीत्आहेत.्
त्यानंा् येऊन् चमळणारे् आयातीिे् मागभ् कोणते् संभवतात् हे् तकाने् जाणता् येते.् प्रकारचणक् व्
प्रचतकारचणक्यात्एक्भेद्असा्सागंता् येतो्की, प्रकारुणिकाने अपचयन वाढते तर प्रणतकारुणिकाने 
उपचयन वाढते.्तथाचप्हा्भेद्चवशषे्समथभनीय्नाही. 
 

कारचणक्वयूह्हा्इच्छािीन्नाही.्हात्हालवण्याच्या्इच्छेने्तो्हालवता्येतो्तसे्जठर्वकवा्
आतडे्काही्इच्छेन सार्हालवता्येत्नाही.्याि्वयहूास्स्वायि्असेही्म्हणतात्पण्स्व्म्हणजे्स्वचे्छा्
मात्र्नवहे.्स्वायि्म्हणजे्त्या्त्या्इंचद्रयाच्या्आयि्वकवा्आिीन्असा्अथभ्असतो्पण्तोही्समथभनीय्
नाही.्खरोखरी्कोणत्याही्कोष्ांगात चालिारे स्त्रवि ककवा चलन त्या त्या इंणियाने केलेले असते असे 
नव्हे.्त्यास्िेतना्िैतनतंतंूच्या्द्वारा्चमळालेली्असते.्या्िेतनेिा्आरंभ्त्याि्इंचद्रयात्सहसा्नसतो.्
द सऱ्या् एकाद्या् इंचद्रयात् म्हणजे्कोष्ठागंात्असतो् वकवा् बाह्यागंातही्असतो.् उदाहरणाथभ् तोंडात्घास्
िघळीत्असता्जठरात् पािकरसस्त्वण्होते.् त्विेस्थंड् हवा् वकवा् पाणी्लागताि्श्वासािी् िडपड्
होते.्पण्असा्चवचशष्ट्प्रसंग्नसताही्श्वसन्व्अचभसरण याचं्या्इंचद्रयािें्वतभन्एकमेकाचं्या्मेळात्आचण्
इतर्हातपाय्इत्याचदकाचं्या्मेळातही्िालते, हे्त्या्त्या्चठकाणी्दाखचवलेले्आहे.्काकंाचलक्मासंािे्
िैतचनक्संबंि्त टले्असता्त्यािे्कायभ्घडति्नाही्तसे्कोष्ठागंािें्होत्नाही.्त्यािें्कायभ्िालू्राहते.्
एवढ्यावरूनि् त्यानंा् स्वायि् म्हणावयािे्असेल्तर् म्हणाव.े्खरोखरी्कोष्ांगांच्या णक्रया परावतकनरूप 
असतात. 
 

परावतभनासंबंिी्प ष्ट्कळ्प्रयोग्पशूवरती्झालेले्आहेत.्केवळ्कशमेिे्कोणती्परावतभने्घडतात्
ते् पाहण्याकरता् पशूिी्कशा्आचण्मेंदू्यािंा्संबंि्तोडून्टाकतात.्अशा् प्राण्यास् चवभक्तकश–प्राणी्
[Spinal animal.] म्हणतात.् अशा् प्राण्यामिे् वयत्यस्त् प्रसारक् परावतभन् िागंले् दृष्टोत्पिीस् येते.् अशा्
प्राण्याच्या्िेतन्यािंी्पश्च्म ळे्तोडली्असता्तरस्स्वता्नाहीशी्होते.्तरस्स्वताकारक्आयातिेतनािें्मागभ्
चनरपयोगी्झाल्यािा्हा्पचरणाम्असतो.्क त्र्याच्या्खादं्यावर्त्विेस्चडविल्याने्त्याच्या्पायाच्या्पजंाने्
तो् तेथे्खाजवतो.् हे्परावतभन्खाजव परावतकन् (कंडूयन्परावतभन् [Scratch reflex.]) म्हणून्प्रचसद्ध्आहे.्
खादं्याच्या्त्विेत्बरेि्आयातीिे्िेतनीतंतू्असतात.्त्यातील्एकाद्याला्बराि्वेळ्चडविल्याने्प्रथम्जरी्
खाजवणे् स रू् झालेले् असले् तरी् ते् काही् वळेाने् बंद् पडते.् असे् झाल्यानंतर् द सऱ्या् एकाद्या् त्याि्
खादं्यावरच्या् त्विेतील् अंतम भख् तंतंूपैकी् द सऱ्या् एकाद्याला् चडविले् असता्खाजवपरावतभन् घडते.् या्
प्रसंगी्मध्यस्थ्चिचिकामिे्िेतना्प्रचतबंि्घडला्होता्असे्सहजि्अन मान्चनघते.्एकाद्या्मासंवपडािा्
परमसंकोि्मोजून् ठेवावा.्असे्करण्याकरता् त्याच्या् बचहम भख् िेतन्यानंा् िेतक्लावावे्लागतात, असे्
केल्यावर्मग्त्याऐवजी्त्याच्या्अंतम भख्िेतन्यानंा्िेतक्लावावते.्या्प्रसंगी्मात्र्परमसंकोि्होत्नाही.्
त्याहून् कमी् मानािा् संकोि् होतो.् यावरून् हे् चसद्ध् होते् की्अंतमुकख चेतना सवक बणहमुकखात एकदम 
उतरत नाहीत. काहीत त्यांना प्रणतबंध होतो. 
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मासंाने्िेतना्स्वीकारण्याच्या्बाबतीत्जो्साकेंचतक्णद्वगुि चेतक अवधी्म्हणून्मागे्साचंगतला्
तो्णवभक्तकि प्राणयामधे वाढलेला असतो, असे्आढळून्येते.्कशा्मेंदूपासून्चवभक्त्केल्यानंतर्अंतम भख्
िेतनीतंतूतून्अचिक् कंप्रतेच्या् िेतना् वाहवल्याखेरीज् परावतभन् घडत्नाही.् कंप्रता् बदलली् नाही् तर्
िेतना्देत्राहण्यािा्काल्वाढवावा्लागतो्तेवहा्संकोि्प्रकट्होतो.्अचिक्िेतनािंी्चमळवणी्करून्
घ्यावी्लागते, हा्इत्यथभ.् मेंदूिा्संबिं्िालू्असताना् त्यािा्काही्प्रभाव्खालच्या्कशारूप्इंचद्रयावर 
घडत्असतो्असेही्यावरून्म्हणणे्भाग्पडते.्ही्गोष्ट्क ते्र्व्माजंर्याचं्या्बाबतीत्आढळून्येते्असे्
नवहे्तर्काही्अंशी्ती्बेडकामिेही्आढळते.्कशा्चवभक्त्झाल्याने्माणूस्या्अपकाराने्स न्न्होतो्तो्
काही् महीने्लोटल्याखेरीज्ताळ्यावर् येण्यािी् चिन्हे्उमटत्नाहीत.् पूणभपणे्अवयंग्असा्किीि्होत्
नाही, थोडा्थोडा्स िारतो.्माकडाला् पूवभपदी् येण्याला्एकादा्द सरा्मचहना्प रतो; क ते्र्माजंर्यानंा्
याहून् कमी् वळे् प रतो, काही् चदवस् लागतात; तर् बेडूक् एकाद्या् तासाच्या् आति् पूवभपदी् येतो.् हे्
कालाविी्साचंगतले्ते्वयत्यस्त्प्रसारक्परावतभनास्अन लक्षनू्आहेत. 
 

मन ष्ट्य्संपूणभ्चवसावा्घेण्याकरता्भ ईवर्वकवा्चबछान्यावर्पसरतो.्परंत ्थोडेसे्का्होईना्काम्
करणे्असेल्तर्बसला्राहतो् वकवा्उभा् राहतो.्बसले् वकवा्उभे्राहणे्यासाठी्मासंपेशींिा्उपयोग्
एकमेकींच्या् मेळातं्करावयािा्असतो् हे्उघड्आहे.्ठाम्बसणे् वकवा्सावरून्बसणे्आचण्उभे्राहणे्
यास्अवस्थान् [Posture.] म्हणतात.्यासाठी्काकंाचलक्मासंपेशींिा्उपयोग्करावयािा्असतो.्जागृती्
बरोबर्मासंतचतक्परावतभन्स रू्होते्आचण्आपल्या्इच्छेन सार्बसणे, उभे्राहणे्वकवा्िालणे्इ.्चिया्
आपण्करतो.् त्या्करताना्आरंभ्इच्छापे्ररणेने्होतो् हे्खरे.्तरीही् पे्ररणा्आपणाला्एकसारखी्िालू्
ठेवावी् लागत् नाही.् बहुत काळपयंत बसिे ककवा उभे राहिे चालू राहते ते परावतकनाने राहते.्
चनरचनराळ्या् स्नायूंिा्संकोि-प्रसार्एकमेकाचं्या् मेळात्स योचजत्होतो.्उभे् राहताना्िरणाचं्या्आचण्
वरच्या् कबंिाच्याही् प्रसारकस्नायतू् तद्चवरद्धापेक्षा् अचिक् संकोिन् घडून् येते.् बसताना् कबंिाच्या्
स्नायतू्संकोिन्तसेि्राहते्पण्िरणस्नायूंिी्वयवस्था्चनराळी्राहते.्याचशवाय्चकती्तरी्प्रकारे्शरीर्
सावरून्एका्स्स्थतीत्ठेवता्येते.्योगपद्धतीिी्चनरचनराळी्शकेड्यावारी्आसने्करण्याकरता्चततक्या्
चवचवि् रीतींिी् अवस्थाने् राखावयािी् असतात.् प ष्ट्कळशी् परावतभने् यात् गोवलेली् असतात.् सािी्
तरस्स्वता् ज्या् त्या् पेशीतील् आयात-चनयात् मागांनी् उत्पन्न् होते.् याचशवाय् कशचे्या् एका् काडंातील्
चिचिकामंाफभ त् वयत्यस्त् परावतभने् घडतात.्लागोपाठ् वरच्या्खालच्या् िेतनीमिील्कशाभाग् तो्काडं्
होय. 
 

हातापायाचं्या्योजनेिा्मेळ्घालण्याकरता्बऱ्याि्दूरच्या्कशाकाडंािंा्संबिं्वापरावा्लागतो.्
या्वापरात्बऱ्याि्मध्यस्थ्चिचिकािंा्उपयोग्होतो.्मानेच्या्ठेवणीशी्मेळ्घालावयािा्म्हणजे्त्याच्याही्
वरच्या्काडंािा्उपयोग्अवश्य्असतो.्कशचे्या्वर्मस्त क्हा्अवयव्असतो.्त्यात्श्वसन्व्अचभसरण्
या् चियािंी् ममे्असतात् म्हणून् त्याशी्संबिं् त टला्असता्जीव्जगू् शकत्नाही.् मस्त क-कशासंबद्ध्
आहे.् पण् त्यावरच्या् मेंदूच्या्काही् भागास्अपाय् वकवा्आमय् (आजार)्झाला्आहे, असे्असेल्तर्
चवकृचत-स्थानान सार्अवयवास्ताठरपणा्येतो.्अशा्आत रािे्डोके्िरून्उजवीकडे्तोंड्चफरचवले्तर्
डाव्ेहात्पाय्आखडतात्वकवा्म डपतात्वकवा्आक ं चित्होतात्म्हणा्आचण्त्याि्वळेी्उजवे्हात्पाय्
हे्अवयव्पसरतात.्तोंड्जर्समोरि्ठेवले्तर्हात्आखडतात्आचण्पाय्मात्र्पसरतात.्अशाप्रसंगी्
जो्ताठरपणा्येतो्त्याला्मस्तकाहणत्(मस्तकहीन)्दृढता्[Decerebrate rigidity.] असे्म्हणतात. 
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मस्तकाहचत-दृढतेसारख्या् गोष्टींिी् उपपिी् लावण्याकरता् प्रयोग् करावयािे् ते् बह शः् कुते्र व 
मांजर यावर्केले्गेले्आहेत.्मकभ टावरही्काही्प्रयोग्झालेले्आहेत.्मस्त क्आचण्मध्यमेंदू्(मस्स्तष्ट्क)्
यािंा्संबिं्त टला्असता्माजंरािे्हात्पाय्आचण्मानही्ताठ्होतात, आचण्शपूेट्वकचित््वरिे्वळण्
घेऊन्ताठि्राहते.्पाय्मागे्आचण्हात्प ढे्रोखलेले्राहतात.्हे्अवयव्म द्दाम्द मडू्म्हटले्तरी्तसे्
करण्यास् महाप्रयास् पडतात.् अशा् प्राण्याच्या् कशामस्त कािंा् मस्स्तकाशी् असलेला् संबंिही् तोडला्
असता, ताठरपणा्राहतोि्पण्शपूेट्सरळ्वकवा्वकचित्खाली्वाकते्आचण्मान्ताठि्पण्मागे्वाकते्
आचण् म खवटा् वकचित् वरती् कलतो.् मस्त कात् जी् क ं जरिना् असते् ती् चबघडवली् असता् आचण्
चतजबरोबरि्अपमध्य्संस्थममभही्चबघडचवले्असता, प्रस्त त्ताठरपणा्नाहीसा्होतो.्प्राणी्उभा्असला्
म्हणजे् त्याच्या् हातापायाचं्या् प्रसारक् स्नायतू् चवशषे् तरस्स्वता् उत्पन्न् होते् ती् तेथील् मासंातील्
अंतम भखतंतूतून्कशते्आयात्होणाऱ्या्िेतनाचं्या्परावतभनाने्आचण्त्याति्भरीला्संस्थममातून्कशतेील्
कारकममात् येणाऱ्या् िेतनानंी् उत्पन्न् झालेला् असतो.् संस्थममात् येणाऱ्या् िेतना् कानात् असलेल्या्
संस्थेंचद्रयात्उत्पन्न्झालेल्या्असतात.्संस्थममभ् मस्त कात्असते् तेथून् त्या् परावृि्होऊन्जातात.्या्
द हेरी्िेतनामं ळे्पतनचवरोिी्स्नाय्ू[Antigravity muscles.] त्(हातापायाचं्या्प्रसारकस्नायतू)्जादा्ताठरपणा्
आलेला् असतो.् मध्यमेंदूशी् कशासंबंि् कायम् असला् म्हणजे् जादा् दृढता् येत् नाही.् मध्यमेंदूतील्
रोचहतममातून्चनघणाऱ्या्िेतना्या्कामी्प्रतीरण्उत्पन्न्करतात्असे्चदसते. 
 

मध्यमेंदूमिे्कृष्ट्णममभ्आहे्त्यािा्संबिं्स्तूपबाह्य्वयहू्म्हणून्जो्म्हणतात्त्याच्याशी्असतो, परंत ्
कायभदृष्ट्या् त्यािे्संबंि्अद्याप् स्पष्ट्झालेले्नाहीत.् रोचहत ममािे्कायभ् मात्र्प्रयोगावरून्स्पष्ट्झालेले्
आहे.्एकाद्या्माजंरािा्मेंदू्रोचहताच्या्खालील्भागापासून्चवभक्त्केला्असता्त्यािे्जे्वतभन्चदसते्ते्
आचण् एकाद्या् माजंरािी् स्थली् वरच्या् भागापासून् चवभक्त् केली् असता् त्यािे् जे् वतभन् घडते् ते् यािंी्
त लना्केली्असता्चदसून्येते्की्रोणहतहीन पिूत्:– 
 

(१) वर्साचंगतल्याप्रमाणे्मस्तकाहचतमूलक्दृढता्ठळक्असते. 
(२) परसाहाय्याचवना्हालिाल्करता्येत्नाही. 
(३) एकच्या्एक्अवस्थान्राखता्येते.्द सरे्चदले्असता्त्यात्बदल्करता्येत्नाही. 
(४) तोल्राखता्येत्नाही.्ढकलले्असता्पडते, सावरत्नाही. 
(५) शरीरािे्चनकोप्तपमान्राखता्येत्नाही. 
(६) श्वासोच्छ््वासात्िलचबिल्होते. 

 छालाणदरणहत स्थलीवंत पिूत्[Thalamic animal.] आढळते्की. 
(१) मस्तकाहचतमूलक्दृढता्येत्नाही. 
(२) परसाहाय्यावािून्उभे्राहू्शकते. 
(३) आडव्े पाडले् असता् आपण् होऊन् उभे् राहते.् या् कामी् उपयोगी् पडणाऱ्या् परावतभनास्

स वलस िारण, स वलन्[Righting (reflex)] म्हणतात. 
(४) तोल्राखता्येतो.्ढकलले्असता्सावरते.्पडत्नाही. 
(५) शरीरािे्चनकोप्तपमान्राखता्येते. 
(६) श्वासोच्छ््वास्चनकोप्असतो. 
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–छालाचदरचहत्पशूत्स वलस िारणरूप्परावतभन्आढळते्तसे् ते्माणसात्आढळत्नाही.्छालचवकृती्
झालेल्या्माणसाला्ढकलल्यावर्सावरण्यािे्सामथभ्नसते. 
 

मस्स्तकािे्तीन्भाग, प रातन, अचतप रातन्आचण्नूत्न, असे्पूवी्साचंगतले्आहेत.्त्यापंैकी्पचहले्
दोन्संस्थममाशी्संबचंित्आहेत.्या्भागाचं्या् चवकृतीने् जे् पचरणाम्होतात् तेि् संस्थणवकृतीने् होतात.्
शरीरस्स्थचतचवज्ञान्आचण्तद्भव्परावतभन्बदं्पडते.्नूत्नमस्स्तकात्चवकृती्झाली्असता्मासंतरीष्कमी्
होतो.् आचण् मासंािे् सामर्थभयही् कमी् पडते.् क त्र्यामाजंरािे् मस्स्तक् काढून् टाकले् असता् िालणे्
डळमळीत्आचण्हेलकावदेार्होते, कोणतीही्चिया्नेमकी्करता्येत्नाही, िािपडत्होते, वकवा्म ळीि्
न्होता्आवती्भोवती्चाचपडिेच घडते.्एखादे्इंचद्रय्प्रयोगासाठी्काढून्टाकणे्या्कृत्यास्अपाकरण्
[Ablation.] म्हणतात. 
 

 
आ॰्३६·३्मस्स्तकसंबिंािंा्नकाशा.्२्मध्यम्वृंत.्३्अिर्वृतं. 

 
अिरस्थली् ममे् अनेक् आहेत.् त्यातून् चनघणारे् तंतू् मध्यमेंदू.् मस्त क् व् कशा् यात् जाऊन्

कारचणक् चिचिकाशंी् संपकभ ् साितात.् प्रािंलािा् संबिं् प्रचतकारचणक् चिचिकाशंी् असून् इतरािें् संबंि्
प्रकारचणकाशंी् असतात.् अचिदशभ् [Supraoptic.] ममािा् संबंि् चपचहतप्रवपडाच्या् पश्चभागाशी् असतो.् तो्
त टला्असता्अचतचरक्त् मूत्रोत्पत्ती्होते, अवस्थली-ममांना् चवजेच्या् पे्ररणा् चदल्या्असता्झटपट्झोप्
येते.्यावरून्तेथे्स्वापममक्आहे्असे्कोणी्कस्ल्पतात.्परंत ्तसे्करणे्योग्य्नाही, असेही् चकत्येकािें्
म्हणणे्आहे.् शरीरात् प्रसंगान सार् कमी् अचिक् उष्ट्मोत्पत्ती् होत् असते, सवभ् शरीरािे् स्वास्र्थय् चटकून्
राहण्याकचरता् त्यािे् तपमान् एका् लहानशा् टप्प्याच्या् आत् वकवा् बाहेर् जाणे् इष्ट् नसणे, तपमान-
चनयमनाकरता्उष्ट्णता्अचिक्होईल्ती्घामावाटे्बाहेर्जाणे्वकवा्कमी्होईल्तेवहा्ती्उत्पन्न्होण्यािी्
योजना्करणे, या्गोष्टी्घडवनू्आणणारे्ममभ्ते्तापनममक्[Heat regulating centre.] होय.्हे्प्रािंलेत्असते.्
अवस्थलीिे्संबिं्वरती्स्थली्व्छाल्याशंीही्असतात.्छालसंबिं्त टले्असता्माजंर्वकवा्क ते्र्क्ष ल्लक्
कारणावरून्िोि्प्रकट्करते.् त्यास् वृथा्िोि् [Sham rage.] म्हणतात.्सामान्य् स्पशानेही् माजंर् केस्
वपजारते, खेकसते, शपेटीिी् वळवळ् करते.् छालीतून् अशा् प्रसंगी् प्रतीरण-िेतना् यावयात् तशा् येत्
नाहीत, हे्या्आचवष्ट्कारािे्कारण्होय. 
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शरीरास्कोणी्अपाय्केला्असता्िोि्येणे्आचण्अपकारकावर्हल्ला्करण्यास्प्रवृि्होणे्ही्
साहचजकि्गोष्ट्आहे.्आत्मसंरक्षणाथभ्ती्अवश्य्आहे.्स्पशाने्अपाय्झाला्असल्यास्स्पशेंचद्रयात्िेतना्
उतपन्न् होऊन् कशकेडे् वहात् जातात.् कशीय् िेतनीच्या् मागल्या् म ळावर् जो् प जंक् असतो् तेथे्
चिचिकाब ंि् असते, आचण् तंतू् त्विेपयंत्आचण्कशपेयंतही् पसरलेला् असतो.् यापैकी् कशतेील् शाखा्
मस्त कातील्कीलकीलकममांपयंत्पोिते.्त्याशी्संपकभ ्पावलेल्या्चिचिकेतील्आता्हा्द सरा्तंतू्थेट्
स्थलीममापयंत्पोिलेला्असतो.् त्याशी्संपकभ ् पावलेल्या् चिचिकेच्या्आता्हा् चतसरा् तंत ् मस्तकाच्या्
छालीपयंत् पोिून् तेथे् अपकारसंवेदना् उमटते.् तेथेि्खरोखरी् िोिभाव् उत्पन्न् वहावयािा, आचण् मग्
त्यािा्पचरणाम्कारक्इंचद्रयाच्या्द्वारा्प्रकट् वहावयािा्अशी्स्वाभाचवक्योजना्असते.्परंत ् स्थलीिा्
छालीशी् संबंि् त टला् असता् स द्धा् िोिािी् लक्षणे् उमटतात.् िोिवतभन् हे् एक् अनेक् िलने् चमळून्
घडणारे्परावतभन्आहे.्ते्क्ष ल्लक्कारणाने्थोडे्आचण्मोठ्या्कारणाने्प ष्ट्कळ्उमटाव.े्परंत ्हा् णववेक्
छालसंबंधानेच्उत्पन्न्होतो, तदभावी् नाहीसा् होतो.्िोिाप्रमाणेि् इतर्भावनािंीही् गोष्ट्आहे.्आनंद्
प्रगट्होताना्देखील्त्यािें्कारणाशी्काही्प्रमाण्रहाव्ेते्छालसंबंिाखेरीज्राहात्नाही.्आनंदोत्पादन्
वकवा् सामान्यतः् भावनोत्पादक् संवेदना् उत्पन्न् करण्याच्या् िेतना् स्थलीत् आल्या् की् तत््प्रदशभक्
इंचद्रयावाटे् प्रकट् होतात.् स्थलीला भावनाममक म्हितात.् त्यािे् कारण् आताि् साचंगतले.् स्थलीला्
त्यािबरोबरि्जागृचतममभही्म्हणतात.्छालचवकृती्असून्स्थली्चनकोप्असेल्तर्जाणीव्चशल्लक्राहते. 
 

स्थलीच्या्शजेारी्पचरस्थलीममे्असतात.्त्यास्अपाय्घडला्असता्माणसाच्या्अंगािी्गठडी्
वळते.्मान्व्पाठकणा्प ढे्वाकतात, हातापायाच्या्घड्या्पडतात, त्या्ज्याच्या्त्याला्उलगडत्नाहीत.्
हे्अवस्थान्मोठ्या्भयापासून्संरक्षण्करण्यािे्वकवा्लपून्राहण्यािे्आहे.्अशा्स्स्थतीत्शरीर्टणक्
होऊन्राहते.्या्दृढ्व्ठाम्अवस्थेत्आत राला्हालिाली्करण्यािी्इच्छा्सहसा्उत्पन्न्होत्नाही्आचण्
झालीि्तर्ती्प्रभावी्होऊ्शकत्नाही.्यावरून्असे्अन मान्चनघते्की, पणरस्थली हे ममक इच्छेनुसार 
घडिाऱ्या हालचालीमध्ये तोल संभाळणयाच्या उपयोगी पडिारे, वकबह ना् िालण्याबोलण्याच्या् कामी्
उपयोगी् असणारा् मासंपेशींिा् सहकार् ज ळवनू् आणणारे् आहे.् वानराच्या् पचरस्थलीस् अपाय् घडला्
असता्त्याला्िालता्येत्नाही. 
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आ॰्३६·४्छालीसंबंिी्अंतम भख्िेतनामागािा्नकाशा.ं 

 
मन ष्ट्यािे् जीवन् स रळीत् िालावयािे् असल्यास् त्यािे् वतभन् बाह्य् पचरस्स्थतीशी् आचण् अंतगभत्

इंचद्रयािंा्अंतःस्स्थतीसही्अन रूप्असले्पाचहजे्हे्उघड्आहे.्पचरस्स्थती्आचण्अंतःस्स्थती्यातून्उत्पन्न्
होण्याऱ्या् िेतना्एका्मागाने्मध्यवती्िैतन्अवयवाकडे्जावयात्आचण् तेथून्परतून्कारक्अवयवात्
उतरावयात्अशी्शरीरात्वयवस्था्असते.्अशा्वयवस्थेने्घडणारे्वतभन्ते्परावतभन्होय.्मध्यवती चैतन 
व्यहू हा जिू आरसा आहे.् त्यावरून् िेतनाचकरण् परतत्आहेत, अशा्कल्पनेने् ही् शब्दयोजना् उत्पन्न्
झालेली् आहे.् शरीरात् परावतककांचे अनेक मजले् आहेत.् कशा् हा् पचहला् मजला.् कशतूेन् होणारे्
परावतभन्सािे्व्सोपे्असते.्तणाव–परावतभन् हे्सवात्सािे्परावतभन; हेि्मासंतचतक्परावतभन.्याने्
काकंाचलक्मासंात् तरतरी् उत्पन्न् होते.् वयत्यस्त् प्रसारक् परावतभन् हे् त्याहून्थोडे् स्क्लष्ट्असते.् म ंगी्
झटकताना् होणारे् परावतभन् त्याहून् स्क्लष्ट् असते.् ओकारी् हे् मस्त कात् होणारे् परावतभन् आहे.्
रक्ताचभसरणास् लागणारे् चनयमनरूप् परावतभन् बरेि् स्क्लष्ट् असते् ते् येथे् घडते.् संस्थममभ् व् मस्स्तक्
यातून्घडणारे् परावतभन् त्याहून् स्क्लष्ट्असते.् तोल्सावरणे, ठाम्उभे् राहणे्आचण्सामान्य्अवस्थाने्
संभाळणे, या्गोष्टी्मध्यमेंदूतील्ममाच्या्द्वारा्होणाऱ्या्आहेत.्त्या्आणखी्स्क्लष्ट्आहेत.्अंतवरचद्रयािंी्
दखल् घेणे् ही्अत्यंत्महत्त्वािी्गोष्ट्अिरस्थलीत्घडून् येते.् त्याहून्अचिक् स्क्लष्ट् चिया् स्थलीतील्
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आचण् कौशल्याच्या् चिया् पचरस्थलीतील् परावतभनाने् साितात.् याचं्याही् वरिा् मजला् छाल् होय.्
त्यासंबिंी्चनरूपण्प ढील्प्रकरणात्करू. 
 

— 
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प्रकरि ३७ 
 

इच्छावतकन आणि संवतकन 
 

इच्छावतभन्ही्गोष्ट्सकृत््दशभनी्अगदी्सािी्आहे.्आपल्या्इच्छेने्जे्वतभन्घडते्ते्इच्छावतभन.्
तथाचप्सागंोपागं् चविार्करता्आपल्या् इच्छेन रूप्वतभन्होण्याला् प ष्ट्कळि्मयादा्आहेत, असे्कळून्
येते.्पक्षी्आकाशात्उडतात्तसे्उडण्यािी्इच्छा्झाली्तरी्ते्घडणे्शक्य्नसते, तसेि्मत्स्यासारखे्
पाण्यात् ड ंबनू् चवहरावे् म्हटले् तरी् तेही् शक्य् नसते.् शक्याशक्यतेच्या् मयादाही् आपण् अन भवानेि्
जाणतो.्जन्मतः्इच्छा्असते्की्नाही्हे्आपणाला्कळत्नाही, कारण्आपली्प सट्स्मृतीस द्धा्वयाच्या्
चतसऱ्या्वषापयंत्देखील्पोित्नाही.्तथाचप्इच्छा्नसते्असे्नाही्आचण्चतला्अन सरून्वतभन्घडत्
नाही्असेही्नाही.्वतभनाच्या्संभावय्मयादाचं्या्आत्इच्छा्असली्म्हणजे्तसे्वतभन्घडते.्लहान्मूल्
क शीला्वळते, पालथे्वळते, रागंते, उभे्राहते, िालते.्या्गोष्टी्स मारे्बारा्मचहन्यात्घडतात.्त्याला्
या्गोष्टी्कोणी् चशकवीत्नाही.्तशी् त्यािी्इच्छा्होते् म्हणण्यापेक्षा्तशी्उपजत बुद्धीच्असते.्वयात्
आल्यावर्मैथ नभावना्उत्पन्न्होते्तीस द्धा्उपजत्ब द्धी [Instinct.]्ि्असते्असे्म्हटले्पाचहजे.्माणसाला्
लहानपणापासून् चशक्षण् चमळत्असते.् त्यािा् पचरणाम् त्याच्या् वतभनावर्सतत्होत्असतो.् तरीदेखील्
प ष्ट्कळ्गोष्टी्उपजतब द्धीनेि्घडतात्याचवषयी्शकंा्नाही. 
 

माणसाच्या्त लनेने्पश पक्ष्यानंा्चशक्षण्असे्फार्थोडके्असते.्तेही्ठरावीक्असते.्अल्पकाळात्
ते्समाप्त्होते.् नंतर्उपजतब द्धीने्तो् प्राणी्आपले् वयवहार्करतो.्भोवतालच्या्सृचष्टवयापारापासूनही्
काही्बोि्पश पक्षी्घेतात्पण्तोदेखील्ठराचवक्स्वरूपािा्असतो.्म्हणून्एका्जातीच्या्सवभ् प्राण्यािें्
वतभन् बह शः् एकसारखे् असते.् त्याचं्या् अंतःप्रवृिी् एकसारख्या् असतात.् पक्ष्याचं्या् बाबतीत् दोन् गोष्टी्
मोठ्या् िमत्कार् स्वरूपाच्या् आहेत.् कोचकळा् कावळ्याचं्या् घरयात् जन्माला् येतात.् तरी् घरटे्
सोडण्याच्या् बेताच्या् झाल्यावर् त्या् कावळ्यािंी् संगत् सोडून्कोचकळाचं्या् संगतीत्जातात्आचण् प नः्
अंडी्घालण्याच्या्स मारास्कावळ्याचं्या्घरयाति्जातात, आचण् तेथे्अंडी् घालून्मोकळ्या् होतात.्
िातक्परदेशाहून् भारतात् येऊन् बरैागी् पक्ष्याच्या् घरयात्अंडी् घालतात्आचण्मोकळे् होतात.्िार्
मचहन्यानंी् ते् भारत्सोडून्जातात.् त्या् वळेी् त्यािंी् चपलेदेखील् बैरागी् पक्ष्यािंी् घरटी्सोडून्आपल्या्
जातभाईबरोबर् परदेशी् जातात.् अंडी् घालण्यास् देशातंरास् जाणारे् पक्षी् प ष्ट्कळ् आहेत् त्यािंी् चपले्
बालवयाति् मागभदशभनावािून् देशातंरास् गेल्याचवना् रहात् नाहीत.् हे् वतभन् उपजत बुद्धीचेच् म्हणाव्े
लागते. 
 

आता्चशक्षण्आचण्उपजतब द्धी्यािंा्काय्संबंि्आहे्ते्पाचहले्पाचहजे.्चशक्षण्म्हणजे्द सऱ्याने्
साचंगतलेली्गोष्ट्करीत्राहणे्असे्एकपरी्म्हणता्येईल.्ही्गोष्ट्सागंणारा्कोणी्माणूस्असला्म्हणजे्
त्याला्आपण्ग र्म्हणतो.्पण्ग र-वािूनही्चशक्षण्होऊ्शकते.्द सऱ्यािे्पाहून्आपण्काही्गोष्टी्करू्
लागतो.् त्या्आपल्या् अंगवळणी् पडतात.् हेदेखील् चशक्षणि्झाले.् द सऱ्यािे् ऐकले् वकवा् पाचहले् की्
आपल्याला्अन करणािी्स्फूती्येते.्चतने्आपण्हालिाल्करतो.्ती्प नः्प नः्केल्याने्पक्की्होते्आचण्
मग् चवशषे्प्रयास्न्पडता्ती्घडू्लागते.्प्रथम्आपण्उठून्बसणे्िालणे्इत्यादी्सामान्य् चियािंीि्
गोष्ट्घेऊ्या.्या्गोष्टी्बाळपणी्आपण्अंतःप्रवृिीने्करतो्म्हणा्वकवा्द सऱ्यािे्पाहून्करतो्म्हणा.्त्या्
करताना्इच्छेची पे्ररिा्असते.्चशश पणी्वकवा्बालपणी्आपल्या्इच्छेिी्पे्ररणा्कोठवर्आपण्िालवतो्
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ते् चनश्चयाने् सागंता् येणार् नाही.् पण् प्रौढपणी् या् गोष्टी्करताना्आरंभीि् केवळ् त्या्करण्यािी् पे्ररणा्
इच्छेने्चमळालेली्असते, बह शः्या्चिया्आपोआपि्घडतात, त्या्परावतभनरूप्असतात्यात्शकंा्नाही. 
 

िालाव्ेअशी्आपल्याला् इच्छा् होते् तेवहा् िालण्याकरता्कोणकोणत्या् स्नायूंिा् उपयोग्कसा्
चकती् कोणत्या िमाने् करावयािा् या् तपशीलाच्या् गोष्टी्आपल्याला् म ळीि् माहीत् नसतात.् तरी् त्या्
यथायोग्यपणे्केल्या्जातात, इतकेि्नवहे्तर्त्याकरता्काही्स्नायतू्िेतनािंा्प्रचतबिं्मोजका्नेमक्या्
वळेी् करावयािा् असतो, तोही् तसा् केला् जातो.् स योजना् ज्यात् उिम् तऱ्हेने् सािलेली्आहे् असे् हे्
परावतभन्मेंदूत्चनयंचत्रत्झालेले्असते.्यात्िेतनािंा्पचरवाह्असतो्आचण्त्यास्प्रचतबंिही्असतो.्सािे्
िालणे्आपण्अल्प् वयाति् चशकतो् पण् प्रौढ् वयात्आपण् द सऱ्या् अनेक् गोष्टी् चशकतो.् कसरतीच्या्
गोष्टी, कलाकौशल्याच्या्गोष्टी्या्आपण्प्रयत्नाने्चशकतो.्त्या्अवगत्होतात्आचण्अभ्यासाने्त्या्तशा्
रक्षण्करावया् लागतात.् अभ्यास् स टला्की् चवसरतात.् अनभ्यासािा् अविी् असेल् त्या् मानाने् त्यािंा्
चवसर्होत्जातो.्या्बाबतीत्वयस्क्तशः्भेद्प ष्ट्कळ्असतात.्कोणी्थोड्या्अनभ्यासाने्चवसरेल, कोणी्
मोठ्या अनभ्यासाने् चवसरेल, पण् द सरेही् भेद्आहेत.् ती् चिया्कोणत्या् उपयोगी्आहे् यावरही् चतिा्
चटकाऊपणा्अवलंबनू्आहे.् चशवण्यािी् वकवा् चवणण्यािी् चिया् चवसरते, तशी्पोहण्यािी् चिया् चवसरत्
नाही; वकबह ना् ती् किीि् चवसरत् नाही.् ती् संरक्षि-णक्रया्आहे.् त्यात् ग ंतलेली् परावतभने् रक्षणकारी्
आहेत.्त्यािें्सुयोजन्णचरस्थायी्असते.्ती्उत्पन्न्करणाऱ्या्िेतना्इतरापेंक्षा्प्रबल्असतात. 
 

बसण्या-िालण्यासंबंिातील् परावतभने् चिरस्थायी् असतात् तर् उपजत् ब द्धीतील् परावतभने्
स चिरस्थायी् असतात; ती् प ढल्या् चपढीतही् उतरतात.् अथात् या् वरूनि् असेही् कळून् येते् की, ती्
कोणत्या् तरी् पूवीच्या् चपढीत् चशकून्तयार् केलेली्असली् पाचहजेत.् प नः्कोचकळेिेि्उदाहरण् घेऊ.्
फार्फार् पूवीच्या्एकाद्या् चपढीत्असे्घडले्असले्पाचहजे्की्कोचकळेला्अंडी्घालण्याच्या्समयास्
आयतेि्कावळ्यािे्घरटे्चरकामे्सापडले.्तेथे्चतने्आपली्अंडी्टाकली.्कावळीिी्अंडी्अगोदर्तेथे्
होती.् कावळीने् ती् सवभ् अंडी् साभंाळली.् कोचकळेला् काहीि् काम् पडले् नाही.् नंतर् हीि् सवय्
जन्मातंरात्स्स्थर्झाली.्या्गोष्टीला्अथात्प रावा्नाही.्हा्केवळ्तकभ ्आहे.्जैव्शास्त्ात्हे्अद्याप्एक्
कोडेि्आहे.्तथाचप्हा्तकभ ्स प्रचतष्ठ्आहे्असे्मानाव्ेलागते.्जीव्आचण्जीववतभन्यािंा्िम्लक्षात्घेता्
ही्गोष्ट्संभवनीय्ठरते.्मानवािा् चविार्करता् चदसून् येते्की्काही्परावतभन्स्वयंचसद्ध्असते; आचण्
काही् चशकून् चसद्ध्कराव्ेलागते.् तोंडात्अन्न्पडले्की्लाळ्स टणे् हे्सहज वतकन्आहे् पण्पाण्यात्
पडल्यावर्पोहणे, हे् चशकाव्ेलागते.् ते् संपाणदत वतकन्आहे.्या्दोनही्वतभनािंा्बह ताशं्परावतभनरूपि्
असतो, वकबह ना्पचहले्वतभन्तर्चनवळ्परावतभनि्असते्ते्सहज्[Inborn.] असते.्द सरे्मात्र्संपाचदत्
[Acquired.] असते्ते्बह ताशंी्परावतभन्असते.्सवयीने्ते्दृढमूल्होते. 
 

जन्मचसद्ध् म्हणजेि् सहज् परावतभनापंैकी् त्विापरावतभने् आचण् स्नावपरावतभने् यापेक्षा्
कोष्ठागंपरावतभने्चवशषे्महत्वािी्आहेत.्त्यापंैकी्सवात्सािे्परावतभन्म्हणजे्अम्लस्पशाने्(अम्लस्पशाने्
देखील)्लाळ्स टणे् हे्आहे.्लाळ्स टावी्अशी्इच्छा् केल्याने्काही्ती्स टत्नाही.्तथाचप् विि्प ढे्
आल्याने् ती् स टते.् स ग्रास्अन्नाच्या् वासाने् वकवा् दशभनाने् असा् थोडासा् पचरणाम् होतो.् याला् संयुक्त्
परावतकन् वकवा् संवतकन् असे् नाव् चदले्आहे.् अन्नाच्या् स्पशाने् लाळ् स टणे् हे् पके्क् घटलेले् जन्मचसद्ध्
(सहज)् परावतभन्आहे.् त्याला् अन्नदशभनािी् जोड् चदल्याने् सहज् िेतक् अन्नस्पशाच्या् अभावी् देखील्
परावतभन् घडणे् हे् संवतभन् आहे.् हा् संवतभनपचरणाम् अल्पाशंाने् अन्नदशभनाच्या् अभावी् देखील् अन्नाच्या्
उल्लेखाने् म्हणजे्अन्नचवषयक्गोष्टी्ऐकल्याने् देखील्घडतो.्तोंडाला्पाणी्स टणे् हे् त्या्गोष्टीिे्प्राकृत्
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वणभन्आहे.्येथे्संय क्त्िेतक्अन्नदशभन्वकवा्अन्नशब्दश्रवण्हा्आहे.्परंत ्त्याऐवजी्अन्नसेवनाच्या्वळेी्
होणारी् एखादी् ठळक् गोष्ट् हीस द्धा् संय क्त् िेतक् होऊ् शकते.् उदाहरणाथभ् जेवणाच्या्आरंभी् ‘हरहर्
महादेव’ असा्एकादा्नेमाने्होणारा्गजर. 
 

 
आ॰्३७·१्क त्र्यािे्लालास्त्ावमापन.्लालास्त्ोत्वळवनू्बाहेर्सोडला्आहे.्लालास्त्ाव्बाटलीत्साठत्

आहे. 
 

प्रस्त त् प्रसंगी्अन्नस्पशभ् हा् सहज–िेतक् [Unconditioned stimulus.] असून्अन्नसूिक्शब्दश्रवण्हा्
संय क्त िेतक्असतो.्प्रथम्संय क्त–िेतक्[Ⅽonditioned stimulus.] लागू्होऊन्मग्सहज-िेतक्लागू्होतो्
ही्नेहमी्घडणारी्गोष्ट्आहे.्असे्वारंवार्घडत्गेल्यानंतर्जर्सहज्िेतक्काही्वळेा्लावला्गेलाि्
नाही्तरी्लालास्त्वण्घडते्ते्संवतभन्होय.्संवतभन्प्रस्थाचपत्झाल्यानंतर्मिून्मिून्सहज्िेतक्ल प्त्
असला् तरी् संवतभन् िालू् राहते.् परंत ् सहज-िेतक् जर् कायम् लोपचवला् तर् काही् आवतभनानंतर्
संवतभनही्लोपून्जाते.्एकाि्वेळी्दोनही्िेतक्लागू्असताना्मस्तकाच्या्छालीत्दोनहीच्या्कें द्रामिे्
तात्प रता्द वा्जमलेला्असतो.्त्याला्काही्वळेा्द जोरा्[Reinforcement. बलािान.]्न्चमळाला्तरी्परावतभन्
घडते् तेि्संवतभन.्पण्असा् दुजोरा्जर्मिून्मिून्तरी्न णमळेल तर जमलेला दुवा णनखळून जातो.्
परावतभन् घडत् नाही.् संवतभन् नाहीसे् होते.् येथे् हेही् लक्षात् ठेवले् पाचहजे् की् शब्दश्रवण् अन्नसूिक्
असावयािे्तर्त्या्दोहोिा्संबिं्अगोदर्असला्पाचहजे.्तसा्अन भव्नसेल्तर्हे्वतभन्घडणार्नाही.्
हरहर् महादेव् हा् शब्दप्रयोग् भोजनापूवी् होतो् हे् अन भवलेले् असले् तरि् भोजनाभावीही् काही् वळेा्
भोजनािी्भावना्होऊन्लालास्त्वण्होईल्तसे्नसले्तर्होणार्नाही. 
 

हरहर्महादेव्ही्जेवणािी्सूिना्आहे्असे्ज्याला्माहीत्नाही्त्याने् हे्शब्द्ऐकले्तर्तो्ते्
कोठून आले् ते् शोिून् काढण्यािा् प्रयत्न्करील् एवढा् काय् तो् त्या् शब्दािंा् पचरणाम् त्याच्या् मनावर्
होईल.्द सरा्काही्अथभ्अवगत्असेल्तर्त्याला्अन सरून्काही्वतभन्घडेल.्कोणते्वतभन्घडेल्हे्
त्यािी्जोड्कोणत्या्सहज्परावतभनाला् चदली्आहे्या्गोष्टीवर्अवलंबनू्आहे.्कोणताि्अथभ्आगाऊ्
चदला् गेला्नसला्तर् ते्परावतभन्केवळ् णदिाबोधक् [Orienting reflex.] होते.्हरहर्महादेव्ही् सैन्याच्या्
प्रयाणािीही्आरोळी्असणे्शक्य्आहे.्ती्तशी्अंगवळणी्पडलेली्असली्म्हणजे्वतभन्तदन सार्घडते.्
सूिकग ण् [Signalling property.] अगोदरच्या् वतभनाने् ठरलेला् असतो.्कानावर् पडणारे् शब्द् भोजनसूिक्
नाहीत् वकवा् सैन्यप्रयाणसूिकही् नाहीत् असा् जर् पूवान भव् असेल् तर् त्या् शब्दािंा् काहीि् कारक्
पचरणाम्होत्नाही.्त्यािा्चदशाबोिक्व्शोिक्पचरणामही्नाहीसा्होतो.्चतकडे्द लभक्ष्होते.्मेंदूमध्ये्त्या्



 

 

अनुक्रमणिका 

िेतनानंा् कोणत्याही्कारकमागे जाणयाला प्रणतबंध् होतो.् क त्र्यामिे् चदग्शोिक् परावतभन् सहज् उत्पन्न्
होऊ्शकते.्मेंदूशी् त्यािा्संबिं्त टला्तरी् ते्नाहीसे्होत्नाही.्माणसात्त्यािी् चवफलता्पटल्यािे, 
त्यातील्िेतना्प्रचतबद्ध्होऊन्ते्नाहीसे्होते. 
 

संवतभनाने्लालास्त्ाव्होतो्इतकेि्नवहे्तर्जठरातही्पािकरसािंा्स्त्ाव्होतो.्असे्स्त्ाव्िालू्
असता्अन्य्कारणाने्द ःखसंवेदना्उद्भवल्या, उदाहरणाथभ्त्विेला्म ंगी्िावली्वकवा्िटका्बसला्तर्
लगोलग्स्त्ाव्थाबंतो.्तो्उत्पन्न्करणाऱ्या्िेतनांिा्प्रचतबिं्होतो.्हा्प्रचतबिं्संवतभनाति्होतो्असे्नवहे्
तर्सहज्परावतभनातील्स्त्वणातही्होतो.्असा्सामान्य्चनयमि्समजावा्की, एक्स रळीत्चिया्िालू्
असता्द ःखसंवदेना्उद्भवल्या्तर्त्या्स रळीत्चियाचं्या्िेतनानंा्प्रचतबिं्होतो.्दुःखाच्या तीव्रतेनुसार्
हा्प्रणतबंध्तीव्र्स्वरूपािा्होतो. 
 

अपकारक्पदाथभ्पोटात्गेला्असता्ओकारी्वहावा्हे्सहज्परावतभन्आहे.्अशी्ओकारी्होत्
असताना्ओकारी् िरण्याकरता् घेतलेले्भाडें् वकवा् त्या प्रसंगी्जवळपास्असणाऱ्या् एखाद्या् पदाथािा्
संबिं्मनात्दृढ्झाला्तर्ओकारीिे्सहज्कारण्नसताना्देखील्मळमळ्आचण्ओकारी्देखील्होते, 
हे्संवतभन्होय.्मानचसक्चवरोिी्प्रयत्नाने्ते्दाबनू्टाकता्येते.्पण्िेतना्त्या्चदशनेे्वाहू्लागतात, हीि्
गोष्ट् येथे् ध्यानात् ठेवण्यासारखी्आहे.् भल्या-ब ऱ्या् चेतकांच्या साहचयाने्आवातंर् पदाथभ् वकवा् घटना्
यानंाही्भलेबुरेपि्तात्प रते्का्होईना्पण्येत्असते, ही्गोष्ट्अशा्प्रसंगानंी्चसद्ध्होते. 
 

रग्णालयात् केवहा् केवहा् असे् रग्ण् येतात् की् त्याचं्या् आतड्यात् स्त्वणाऱ्या् प्रपािक् रसात्
त्विेबाहेर्येण्यास्वाट्तयार्झालेली्असते.्अशा्रग्णाच्या्समोर्त्याच्या्भोजनािे्पदाथभ्आणून्ठेवले्
पण्भोजन्करण्यास्मात्र्चवलंब्होऊ्चदला्तर्२।३्चमचनटानंी्भोजन्न्करता्स द्धा्प्रपािकरस्बाहेर्
येताना्चदसून्येतो.्साक्षात््अन्नाच्या्जठराशी्होणाऱ्या्संपकाने्जे्परावतभन्प्रपािक्प्रवपडावर्वहाव्ेतेि्
तदभावी् न सत्या् दशभनाने् होणे् हेि् संवतभन् होय.् अशा् प्रसंगी् अन्नािे् पदाथभही् प्रत्यक्ष् न्आणता् न सते्
भोजनाचवषयी्संभाषण्िालू्केले्तरी्स द्धा्प्रपािकस्त्ाव्चनघतो्असेस द्धा्आढळून्येते.्रग्णालयातील्
रग्णाच्या्आतड्यातून्त्विेबाहेर्वाट्पाडण्यािे्प्रसंग्येतात्तसे्जठरातून्बाहेर्वाट्पाडण्यािेही्प्रसंग्
येतात.्अशाप्रसंगी्भोजनाच्या्गोष्टी् केल्याने् वकवा्भोजनािे्ताट् प ढे् माडूंन् ठेवण्याने् प्रत्यक्ष्भोजन्न्
करताि् जठरातून् पािक् स्त्ाव् चनघतो् असे् चदसून् येते.् ही् रग्ण् माणसािी् गोष्ट् झाली.् पण् अरग्ण्
क त्र्यावर्चगळणीतून्अन्न्बाहेर्पडाव्ेअशा्करता्वाट्पाडता्येते्आचण्जठर्व्अंत्र्यातून्स्त्ाव्बाहेर्
पडण्याच्या् वाटा् पाडण्यात् येतात.्क त्र्याने् मासं्खावे् ते् त्याच्या् चगळणीतून् बाहेर् पडाव्ेआचण् चनवळ्
स्त्ावि्जठरातून्व्अंत्रातून्चनघावा्असे्केले्असता्अन्नस्पशावािून्जठर्व्अंत्र्यातून्परावतकनाने स्त्राव्
चनघालेले्चदसतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्३७·२्क त्र्यािे्चमर्थया्भोजन.्तोंडातून्मानेत्आचण्मानेतून्बाहेर्त्यािप्रमाणे्बाहेरून्मानेवाटे्
जठरात्वाटा्केल्या्आहेत.्अन्न्तोंडातून्बाहेर्पडत्आहे.्जठरातून्उदरतटाबाहेर्परस्पर्वाट्

पाडलेली्आहे्चतच्यावाटे्जठरस्त् त्बाहेर्भाडं्यात्पडत्आहे. 
 

मूत्राच्या्उत्पिीसंबंिी्क त्र्याच्या्बाबतीत्संवतभन्आढळून्येते्ते्असे.्पाणी्चपण्यानंतर्थोड्याि्
वळेात्मूत्रोत्पिी्वाढावी्हे्सहज्आहे.्आता्दर्वळेी्पाणी्चपण्याच्या्वळेी्जर्त तारी्वाजचवली्तर्अशा्
प ष्ट्कळ् आवृत्यानंतर् पाणी् न् देताि् त तारी् वाजवली् तरी् मूत्रोत्पिीिी् वाढ् होते् असे् आढळते.्
मूत्रोत्सगासंबंिी्एका्आत रावर्केलेल्या्प्रयोगावरून्तचद्वषयक्संवतभन्समजून् येते् ते्असे.्आत राच्या्
मूत्राशयात्एका्नळीवाटे्पाणी्भरण्यािी् वयवस्था्आचण्तेथील्द्रवािा्दाब्मोजण्यािी् वयवस्था्केली.्
दाब् मोजण्यािे् सािन् आत राच्या् समोर् ठेवले.् त्याला् त्यावरून् ते् माप् समजून् येई.् चवचशष्ट् दाब्
आल्यावर् मूत्रोत्सगािी् पे्ररणा् होई.्असे् वारंवार्झाल्यावर्एकदा्आत राच्या् मूत्राशयात् पाणी् न्भरता्
त्याच्या्न्कळत्ते्द सरीकडे्भरून्त्याच्या्देखत्दाब्नेहमीप्रमाणे्िढू्चदला्तेवहाही्त्याला्वास्तचवक्
मूत्राशयात् दाब् न् वाढताि् मूत्रोत्सगािी् पे्ररणा् झाली् हे् संवतभन् होय.् मलमूत्रचवसगाच्या् जागेसंबिंी्
मानवीसमाजामिे्काही्चवशषे्संकेत्असतात.्त्याम ळे्या्णक्रयांची णवणिष्ट पणरस्स्थतीिी सांगड्घातलेली्
असते्तशी्ती्नसेल तर त्या णक्रया घडणयास अडचि पडू लागते.्मलमूत्र्असतानाही्योग्य्जागा्नसेल्
तर्आलेला्आवगे्ख ला्न्होता्आवरून्िरला्जातो.्याच्या्उलट्योग्य्जागा्अगदी्उिम्म्हणजे्त्या्
त्या् कृत्याला्स योग्य्असली् म्हणजे्मलमूत्र्नसताना् देखील्उत्सजभनािा्आवगे् येतो.् मूत्र्नसते्असे्
सहसा्घडत्नाही.्थोडेसे्असते, तेवढ्यािाि्उत्सगभ्होतो.्ही्संवतभनािीि्उदाहरणे्होत.्येथे्उत्सगभ्न्
घडला्तरी्ती्शारीर-चिया्घडते.्उत्सगभ्करण्यािा्पदाथभ्नसला्तर्तो्घडत्नाही, इतकेि. 
 

द ग्िस्त्ावाच्या् बाबतीत् संवतभन्आढळून् येते.् गवळीवाड्यातल्या् चवशषे् द िाळ् गायी् वासराच्या्
स्पशावािून्दूि्देतात.्स्वाभाचवक्वकवा्सहज्िेतक्म्हणजे्वासराने्अिळाला्केलेला्स्पशभ्होय.्या्
स्पशािे् अन करण् गवळी् करतो.् चशवाय् आंबोण् हे् चवलोभन् प ढे् ठेवलेलेि् असते.् या् गोष्टींना् पूवी्
साचंगतल्याप्रमाणे् सहज् िेतकािा् द जोरा् न् देताि् अस्वाभाचवक् िेतक् प्रभावी् ठरतो.् वयाख्येप्रमाणे् हे्
नेमके्परावतभन्होत्नाही्हे्खरे, पण्पचरणामतः्हे्तसेि्असते.्प ष्ट्कळ्वेळा्वासराच्या्िोखण्याबरोबर्
आंबोण्आचण् मग् न सतेि्आंबोण्असे् असते, तर् ते् वयाख्येप्रमाणे् संवतभन्झाले् असते.् तथाचप् येथेही्
स्वाभाचवक् िेतकाच्या् ऐवजी् अस्वाभाचवक् िेतक् वतभन् घडव्ू शकतो, ही् गोष्ट् घडतेि.् यास् संवतभन्
म्हणावयािे्नसल्यास्अनुवतकन्म्हणाव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मानवी् जीवनात् संवतभन् जमून् येणे् आचण् ते् स टून् जाणे् या् गोष्टी् वरिेवर् घडत् असतात.्
त्यासंबिंी्उपपिी्अशी्:्संवतभन्संस्कार्मस्तकाच्या्छालीत्घडतो.्छाल्चनकामी्झाली्असता्संवतभन्
घडत्नाही.्छालरचहत्पशूवर्हा्संस्कार्घडत्नाही.्छालचिचिका्परस्पर्संबद्ध्असतात.्छालीतील्
काही्चिचिकात्अंतम भख्िेतन्यातून्िेतना्येतात्आचण्काही्चिचिकातून्बचहम भख्मागात्िेतना्जातात.्
या् दोन् प्रकारिे् अनेक् संि् असून् ते् तृतीय् प्रकारच्या् चिचिकानंी् एकमेकाशी् ज ळलेले् असतात.्
परावतभनकंसािंा्समावशे्याति्असतो.्अंतम भख्िेतनािें, स्पशभ्रस्रूप्गंि्ध्वचन्असे, प्रम ख्पाि्प्रकार्
आहेत.्त्या्प्रत्येक्प्रकारात्स्थानपरत्वहेी्अनेक्संि्असतात.्हे्सवभ्ज्ञापक्[Receptor.] संि्होत.्कारक्
[Effector.] संि् ते् बचहम भख् संि् होत.् त्यात् स्त्ावक् [Secretory.] व् िालक् [motor.] असे् प्रकार् असतात.्
कारक् चिचिकािें् इंचद्रयावयवपरत्वहेी् संि् असतात.् छालीतील्ज्ञापक् व्कारक्संिािंी् एकेक्जोडी्
जमवणाऱ्या्मध्यस्थ्चिचिकािें्प ष्ट्कळि्संि्संभवतात.्छालीतील्ज्ञापक्व्कारक्चिचिकाचं्या्संिानंा्
तत्कायावरून् वगेवगेळे् कें द्र् [Centres.] म्हणतात.् हीि् ममे् होत.् छालीत् ज्ञापक-कारक् योग् घडवनू्
आणणे्म्हणजे्संवतकनाची स्थापना करणे्होय. 
 

संवतभन् हे् जोड् परावतभन् असते.् एक् सहज् परावतभन् असते.् त्यास् प्रासंचगक् जोड् द सऱ्या्
परावतभनािी्द्यावयािी्असते.्ज्या्परावतभनािी्जोड्द्यावयािी्त्यािा्अंतम भख्मागभ्िालू्असतानाि्म ख्य्
सहज् परावतभनािा् अंतम भख् मागभ् िालू् केला् म्हणजे् त्यािा् कारक् मागाशी् अगोदरि् संबंि् प्रस्थाचपत्
असल्याम ळे् त्यािा्कें द्र्िेतनावतं्होतो.्प्रथम्अथात््अंतम भख्िेतना्ज्ञापक्कें द्रात्पोितात.् तेथून्त्या्
कारक्कें द्रात् पोितात.् प्रासंचगक् अंतम भख् कें द्र् िेतनावतं् केलेला् असला् म्हणजे् तेथून् िेतनापचरवाह्
होऊन् सहज् परावतभनातील् कारककें द्रास् चमळतो.् तेथून् करणेंचद्रयापयंतिा् मागभ् घटलेलाि् असतो.्
त्यामागे्िेतना्परावृि्होतात.्अशा्रीतीने्संवतभन्ज ळचवले्जाते.्सामान्यतः्असा्एक्चनयमि्आहे्की, 
एका कें िास चेतना णमळाली की तेथून णतचा पणरवाह त्याच काली चेतनावंत असलेल्या अन्य कें िास 
णमळतो.्म ठी्वळल्याने्जान झक्कार्बळावतो.्कोणतेही्मोठ्या्कष्टािे्काम्करणे्असेल्तेंवहा्आपण्त्या्
कामी् उपयोगी् पडणाऱ्या् मासंपेशीबरोबर् इतरानंाही, ओठ् दाबून, म ठी् वळून, आणखीही् काही् स्नायू्
टणक्करून, द जोरा् चमळवनू् देतो.्तशीि्गोष्ट् येथेही्घडते.् एक्परावतभन-मागभ् प रा्असतो.् त्याच्या्
शवेटच्या्भागास्नवा्मागभ्ज ळवला्जातो. 
 

संवतभनािी् स्थापना् होण्याकरता् दोन् अंतर््म ख् मागभ् एकाि् वळेी् िालू् असून् त्या् दोहोंपैकी्
एकािा् परावतभनमागभ् घटलेला् असला् पाचहजे, हे् ध्यानात् आलेि् असेल.् संवतभनािी् अशी् स्थापना्
झाल्यानंतर् असहज् अशा् प्रासंचगक् अंतम भख् मागातल्या् िेतना् सहजाच्या् समकालीन् साहाय्यावािून्
कारक्मागात्वळणे् म्हणजे्खरे्संवतभन्घडणे्होय.्असे्घडते्हा्अन भव् येतोि.्असे्संवतभन् चकती्
चटकाऊ् असते, याचवषयी् चनरचनराळे् अन भव् येतात.् परंत ् काही् काळपयंत् तरी् ते् चटकणे् म्हणजेि्
संवतभन, नाही् तर् नाही.् स्वाभाचवक् (सहज)्अंतर््म ख्मागात् िेतना्िालू् नसताना् त्याच्या् बचहर््म ख्
मागाने्मात्र् त्या्िालू्होतात.्अथात्् त्या्प्रासंचगक्िालू् केलेल्या्अंतर््म ख्मागातून् येतात् हे्उघडि्
आहे.् प्रासंचगक् परावतभन-कंसाच्या् पचहल्या् भागातून् स्वाभाचवकाच्या् शवेटच्या् भागापयंत् िेतना-मागभ्
स्थापनाच्या्वेळी्िालू्केला्होता्त्यािा्मागोवा्तोपयंत्चटकून्राचहला्होता, असेि्यावरून्चदसून्येते.्
आपणास् चनरचनराळ्या्गोष्टींिी्स्मृती्राहते् तेवहा्असेि्घडत्असते.्मस्तकछालीवर्घडलेले् संस्कार्
काही्वेळा्णटकून राहतात, यात्शकंा्नाही.्तसेि्या्प्रसंगीही्घडत्असले्पाचहजे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रासंचगक्िेतावणीस्स्वाभाचवक्परावतभनािा्द जोरा्मिून्मिून्चमळत्गेला्नाही्तर्ते्संवतभन्
चटकत्नाही.्कमी्अचिक्काळ्लोटल्यावर्ते्प सटून्जाते.्ही्गोष्ट्स्मृती्चटकण्या्न्चटकण्यासारखीि्
आहे.्ज्या्वस्तूिी्स्मृती्राहावयािी्चतिी्दशभन्वकवा्श्रवण्इ.्रीतींनी्उजळणी्झाल्याखेरीज्ती्चटकत्
नाही.्तथाचप्प नरावृिी्हे्एकि्चटकाऊपणािे्कारण्आहे्असे्नाही.्काही्गोष्टींिी्प नरावृिी्म ळीि्न्
होतादेखील्त्यािंी्स्मृती्चिरकाल्चटकते.्अशा्गोष्टी्मानवी्आय ष्ट्यात्काही्थोड्या्थोडक्याि्घडतात.्
काही्प्रसंगािे्ठसे्इतके्ठळकपणे्मस्तकछालीवर्उमटलेले्असतात्की्ते्किीि्प सटत्नाही.्असे्
प्रसंग् थोडेि् असतात् आचण् त्यािी् प नरावृिी् होण्यािी् शक्यताि् नसते.् आपल्या् आय ष्ट्यात् घडणारे्
आनंदािे् वकवा्द ःखािे्काही्उत्कट्प्रसंग्असे्असतात.्संवतभनािी्गोष्ट्तशीि्आहे.्काही्परावतभने्
अन्नासंबंिी्आहेत, काही्शरीररक्षणासंबंिी्आहेत.्म ंगी्िावल्याने्अंग्आखडणे्हे्संरक्षिणवषयक्आहे.्
असल्या् स्वाभाणवक परावतकनािी प्रासंणगक चेतना जोडून णदल्याने जी संवतकने घडतात ती इतरापेक्षा 
अणधक णटकाऊ असतात.् ती् स्थापण् होण्यासही् चवशषे् प नरावृिीिी् गरज् नसते.् िार् दोन् आवृत्त्या्
देखील्ती्संवतभने्जमण्यास्प रे् पडतात.्यातील् मूळ् स्वाभाचवक्परावतभने् चवशषे्दृढ्असतात् हे् त्या्
चटकाऊपणािे्समपभक्कारण्आहे. 
 

स्वाभाचवकपणे्जे्संवतभन्घडते्ते्जीचवतवयापाराच्या्दृष्टीने्महत्त्वािे्आहे.्याचवषयी्सवात्सािे्
उदाहरण् म्हणजे् प्राशनीपरावतभनािें् आहे.् अन्नस्पशाने् लाळ् स टणे् हे् सहज् परावतभनाने् अन्नदशभनाने, 
अन्नगंिाने्वकवा्अन्ननामश्रवणाने्लाळ्स टणे्हे्संवतभन्होय.्संवतभनाने, पातकस्त्ाव्आगाऊ्तयार्असणे्
हे् अन्नपिनास् चवशषे् अन कूल् आहे.् हीि् गोष्ट् जठर् व् अंत्र् याचं्या् संबिंीही् लागू् असते.् प्राशनी-
परावतभनाचं्या् बाबतीत् सहज् िेतक् व् प्रासंचगक् िेतक् यािें् संबंि् उलटस लट् होऊ् शकतात.् काही्
म लानंा्दूि्पाजण्याकरता्आई्माडंीवर्घेते.्तेवहा्माडंीिा्स्पशभ्हा्प्रासंचगक्िेतक्आचण्दूि्हे्सहज्
िेतक्अशी्जोडी्असते.् नंतर्माडंीवर्पडल्यावािून् मूल्दूि् घेत्नाही.् तेवहा् दूि्हा्प्रासंचगक्िेतक्
आचण्माडंीिा्स्पशभ्हा्सहजिेतक्असे्नाते्जमलेले्आढळते.्दूि्चपण्यासंबिंी्मस्तकछालकें द्र्आचण्
माडंीस्पशभकें द्र् याचं्यात् चेतनाणवणनमय् उभयपक्षी् होतो.् मानवी् वयवहारातील् प ष्ट्कळ् सवयींची उपपत्ती्
अशा्रीतीने्अन्योन्य्संवतभनतत्त्वावरून्लागू्शकते. 
 

अन्योन्य्संवतभनािे्िागंले्ठळक्उदाहरण्भ केच्या्वदेनािें्आहे.्भकू्लागली्म्हणजे्जठरािे्
मासं्जणू्आत्अन्न्आहेि्अशासारखे्आळोखे्चपळोखे्देऊ्लागते.्अन्नाच्या स्पिाने जे नेहमी व्हावयाचे 
ते अन्न नसताना होऊ लागते.्कारण्अन्न्जठरात्नसले्तरी्भ केच्या्समयी्असावी्तशी्रक्तािी्स्स्थती्
त्यावळेी्असते.्भकू्असतानाि्भोजन्कराव्ेही् स्वाभाचवक्योजना्असते.्भकू्आहे्पण्भोजन् केले्
नाही्अशा्वेळी्ती्िालू्होते.्अन्न्हे्भोजन-कें द्रास्िेतना्देणारे्स्वाभाचवक्कारण्आचण्रक्ताचदकािंी्
ब भ क्षाकालिी्स्स्थती्हे्द सरे्कारण.्यापंैकी्कोणत्याही्एका्कारणाने्भोजनकें द्रास्िेतना्चमळते्असे्
येथे्घडून्येते.्दोन्आयातिेतनामागभ्एकमेकास्दोन्कें द्रस्थानानंी्जोडलेले्असतात.्त्यािंी्एकमेकात्
चेतनांची देवघेव्होऊ्शकते, असा्या्गोष्टीवरून्चनष्ट्कषभ्चनघतो.्जठरिालक्िेतनामागभ्हा्चनयातमागभ्
असून्जठरातून्व्रक्तवाचहन्यातून्अंतम भख्िेतना्वाहणारे्मागभ् हे्आयातमागभ, असा्वयहू् येथे्कायभरत्
असून्दोन्आयातमागाच्या्मेंदूतील्कें द्रात्िेतनािंी्देवघेव्होत्असते, असा्इंचद्रयवयापार्िालतो. 
 

प्राशनी्संवतभन्िालू्असताना्एकादा्चनराळा्िेतक्लागू्केला्तर्त्या्वतभनात्काय्फरक्घडून्
येतो् ते्पाहण्यासारखे्आहे.्भोजनप्रसंगी्जर्एकादी्भयािी् सूिना्आली, समजा्शत्रिूी्आरोळी्ऐकू्
आली, तर्पािकरसाच्या्स्त्वणािंी् चिया्भयाच्या्तीव्रतेन सार्कमी्होते.्मोठ्या्भयाने्थाबंते् देखील.्
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िेतक्अगदी्सामान्य्असला, समजा्सामान्य्वयवहारािी्बातमी्ऐकली्तर्स्त्वणात्काहीही्कमतरता्
उत्पन्न् होत् नाही.् िेतक् चवशषे् स खद् असला, उदाहरणाथभ् एकादे् गोड् गाणे् कानी्आले, तर् स्त्वण्
स िारण्यािाही् संभव् असतो.् उलट् एकादा् ककभ श् आवाज् ऐकू् आला् तर् स्त्वण् कमी् पडते.् िेतक्
अचतरेकी्असला, उदाहरणाथभ्दीघभकालपयंत्तेि्तेि्गाणे्कानावर्पडत्गेले, तर्स्त्वणात्कमीपणाि्
येतो.् िेतक्तातडीिा्असला, उदाहरणाथभ् मूत्रावेग्आला, तर्स्त्वण् तेवढ्या् वळेाप रते्थाबंतेि.्असे्
चभन्न् चभन्न् पचरणाम् घडून् येतात.् सुखद चेतक सोडून, बाकीच्या सवक चेतकांच्या बाबतीत पणरिामी 
चेतनाप्रणतबंध उत्पन्न होतो, असेि्आढळून्येते.्हा्प्रचतबिं्िेतकाचं्या्तीव्रतेन सार्कमीअचिक्असतो. 
 

माणसािे् जे् वतभन्सतत्घडत्असते् त्यात् इच्छान वतभन् असतेि् पण् त्याहून् अचिक् परावतभन्
अथात््संवतभनही्घडत्असते.्संवतभनात् एका् परावतभनातंगभत् िेतकास्द सऱ्या् िेतकािी्जोड् चदलेली्
असते.् या् िेतकास्आणखी् चतसऱ्यािी्आचण्िवर्थयािी्जोड्असणे्काही्असंभवनीय् नाही.् नीटपणे्
कोणतेही् काम् करावयािे् असल्यास्आपण् बहुणवध आणि बहुत चेतकांची जोड् होता् होईतो् टाळतो.्
चजतके्िेतक्अचिक्चततका्अंचतम्कायात्घोटाळा्होण्यािा्संभव्अचिक्असतो.्एका्िेतकािा्द जोरा्
द सऱ्यास्असण्यािा् संभव्असतो, नाही् असे् नाही.् परंत ् तशी्ज ळवणी्आपणास् म द्दाम्करून् घ्यावी्
लागते.्आपण्घर्बािंतो्तेवहा्चनरचनराळ्या्खोल्या्चनरचनराळ्या्कामाकरता्बािंतो.्तेथे्साचहत्यसंभार्
त्या् त्या् कायास् अन कूल् असाि् रिून् घेतो.् असे् न् केल्यास् प्रत्येक्कायात् घोटाळा् होण्यािा् संभव्
असतो.् संवतभनासंबिंी् चनयम् शोिून् काढण्याकरता् एकाद्या् स्वतंत्र् खोलीिी् आवश्यकता् असते.् त्या्
चठकाणी्ज्या्िेतकािे्पचरणाम्पाहावयािे्ते्नीटपणे्मोजमापासचहत्लावता्आले्पाचहजेत्आचण्काढून्
घेताही्आले्पाचहजेत.्प्रयोग्मानवी्प्राण्यावरि्करावयािे्ठरचवल्यास्त्याच्या्इच्छावतभनािा्बराि्मोठा्
अंश् एकंदर् वतभनात्असावयािा, म्हणून् प्रयोगाथभ् बह िा्क त्र्यािी् चनवड्करतात.्खोली्संपूणभपणे् बंद्
ठेवनू् आत् त्याच्या् जीवनास् अवश्य् ते् सवभ् जागच्या् जागी् प रचवण्यािी् वयवस्था् करून् अवलोकन्
करणाराने्बाहेर्राहूनि्सवभ्काही्करावे्अशी्वयवस्था्करतात. 
 

क त्र्यावर् प्रयोग्करताना्लालास्त्ाव्करणारेि् िेतक् प्राथचमक् म्हणून् बह िा् चनवडले्जातात.्
लाळेिा्थेंब् चन्थेंब्मोजण्यािी् वयवस्था्असते.् चवजेच्या्योगाने्कोठे्टोिणी्करणे् वकवा्लहान्मोठा्
िक्का्देणे, या्गोष्टींिी्सोय्करून्ठेवतात.्एकादा्चदवा्लावण्यािी्सोय्आचण्नेमका्आवाज्काढण्यािी्
सोय् केलेली् असते.् क त्र्याला् उभा् चनश्चल् ठेवण्यािी् वयवस्था् असून, त्याला् चवचशष्ट् अवयव् हलवता्
येण्यािी् मोकळीक् ठेवणे् असल्यास् तशीही् वयवस्था् असते.् एका् प्रयोगात् एका् चठकाणी् चवजेिा् िक्का्
देण्यािी्वयवस्था्केली्असून्तेथेि्हलकीशी्थोपणीही्ठेवलेली्होती.्प्रथम्िक्क्यािा्उपयोग्करून्
पाहता्त्याने्क त्रा्पाय्जरा्उिली्असे्आढळले.्नंतर्न सत्या्थोपणीिा्उपयोग्करून्पाहता्तो्पाय्
जरा् हालवी् पण्उिलीत् नसे.् मग्थोपणीिा्उपयोग्अगोदर्आचण् त्या् मागोमाग् िक्क्यािा् उपयोग्
केला् तेवहा्तो्पाय्उिलला्जाई.् नंतर्न सत्या्थोपणीनेही्तो् पाय्उिलला्जाई.् येथे्संवतभन्लागू्
झालेले् कळून्आले.् यानंतर् माडंी् पाठ् व् मान् या् तीन् चठकाणी् थोपणी् लावनू् त्यापैकी् ती् माडंीवर्
लावतानाि्केवळ्चवजेने्िक्का्द्यावयािा्इतर्चठकाणी्तसा्िक्का्द्यावयािा्नाही्असे्केले, तेवहा्प्रथमतः्
क त्रा्सवभदा्पाय्उिली्पण्नंतर्तो्केवळ्माडंीवर्थोपणी्लावली्असताि्पाय्उिली, इतर्चठकाणी्
तसे् करीत् नसे.् या् प्रसंगी् तीन णिकािच्या थोपिीतला फरक संवतकनात् स्पष्ट् झाला.् इतर् दोन्
चठकाणच्या्िेतना्छालीत्इतरत्र्पसरण्याला्प्रचतबंि्झाला. 
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द सऱ्या्एका्प्रयोगात्चमचनटात्६०्टक्वाजवता्वाजवता्क त्र्याला्खाद्य्द्यायिे्आचण्चमचनटात्
१००्टक्वाजवताना्खाद्य्द्यावयािे्नाही्असे्वरिेवर्केले्असता्क त्र्यास्खाणे्न्देतास द्धा्६०्टक्
वाजताना्तोंडात्लाळ्येऊ्लावली्पण्१००्टक्वाजताना् येत्नसे.् नंतर् चनराळ्या्प्रयोगात्६०्च्या्
ऐवजी्७०, ८०, ९०्टक्वाजवले्असताना्क त्र्याला् त्यातला्फरक्जाणवतो्असे्लाळ्स टण्यावरून्
कळून् आले.् परंत ् काही् चदवसानंी् संवतभन् ल प्त् झाल्यावर् प नः् ते् नवया् प्रयोगाने् ९०् टक् होण्यावर्
बसचवले् असता् १००् टक् ऐकल्यानेही् लाळ् स टावी् असे् होऊ् लागले.् यािा् अथभ् असा् की् १०् च्या्
टप्प्यातला् भेद्कळू्लागण्यास्संवतभन् बसवावयािे् ते् एकदम् १०् च्या्टप्प्यात्बसू्शकत्नाही.् प्रथम्
मोठा्टप्पा्िरला्पाचहजे.्प्रथम्६०्ते्१००्अशी्जोडी्वापरावी्मग्७०, १००्मग्८०, १००्असे्करता्
९०, १००्आणून्इष्ट्पचरणाम्होऊ्शकतो.्अल्पमानाने्चभन्न्असलेले्िेतक्ओळखू्येण्याला्म्हणा्वकवा्
अल्पभेदात् चनवड् (चनवभरण् [Differentiation.]) करता् येण्यास् म्हणा, िमाने् प्रयोग् केले् पाचहजेत.्सदृि 
चेतकामधे णनवकरि क्रमानेच होऊ िकते. 
 

मस्तकाच्या्छालीत्िेतनाप्रवशे्कोणकोणत्या्मागानी्होतो्आचण्त्यािंी्तेथे्काय्वयवस्था्होते, 
यासंबिंी्काही्थोडी्सोपी्सािी्उदाहरणे्आतापयंत् चदली्आहेत.् त्यावरून् चदसून् येते्की् िेतनािंा्
प्रवशे् प्रथमतः् काही् कें द्रात् होतो.् तेथून् त्या् िेतना् इतरत्र् पसरण्यािी् प्रवृिी् असते.् एका् कें द्रात्
िेतनाप्रवशे् झाल्यावर् द सऱ्यात् िेतनाप्रवशे् झाला् तर् दोनही् चमळून् त्या् िेतना् एका् चनयातमागात्
उतरतात, असा् एक् संभव् असतो.् परंत ् द सराही् एक् संभव् असा् असतो् की् पचहल्यातील् िेतना्
पसरण्यास् प्रचतबिं् उत्पन्न् होतो.् पणरवाह ककवा प्रणतबंध् अशा् दोन् वृिी् मस्तकछालीत् िालू् होतात.्
सामान्य् वयवहारात् प ष्ट्कळ् िेतक् एकाि्समयी्लागू् असतात.् अथात्अनेक् मागे् िेतना् मस्तकातील्
अनेक्कें द्रात्जातात.्पचरणामी्एखाद्या् चनयात्मागात्िेतना्िालू्होतात, पण्अनेक्मागात्जाण्यास्
त्यासं्प्रचतबंिि्होतो.्प्रचतबिंािा्पचरणाम्अंतवरचद्रयातही्प्रकट्होतो्त्याअथी्तो्स्थली–उपस्थलीतही्
उतरतो्असे्म्हणाव्ेलागते.्परावतभन्घडत्असताना्मस्तकछालीत्वीजविभसी्[Of electric potential.] तरंग्
उसळत् असतात.् हे् मस्त वीजालेखाच्या् साहाय्याने् कळून् येते.् प ष्ट्कळ् िेतक् एकदम् िालू् असताना्
िेतनाप्रचतबिं्प ष्ट्कळ्चठकाणी्होतात.्होता्होता्झोप्येते.्वीजविभसी्तरंग्मंदावतात. 
 

झोप्येण्याकरता्स्वाभाचवक्अन कूलता्िेतनानंा्प्रवेश्म ळीि्बदं्केल्याने्चमळते.्दारे्चखडक्या्
बदं् करून् चदव्े मालवनू् खोलीत् चनजल्याने् ध्वचनप्रकाश् तरंगानंा् बदंी् होते.् आडव्े पडून् राचहल्याने्
मासंतरस्स्वता्कमी्होतो.्िेतनािंा्प ष्ट्कळसा्भरणा्याि्तीन्प्रकारे्होत्असतो.्इच्छावयवहार्बदं्ठेवणे्
आचण्शवेटी्मनोवयापारही्बदं्करणे् हे्ज्यािे् त्याच्या्आिीन्असते.्मनोवयापार्बदं् ठेवणे् हे् त्यातल्या्
त्यात्अचिक्अवघड्असते.्तरी्बाकीच्या्गोष्टी्बदं्केल्याने्िेतनाप्रचतबिं्बळावतो्आचण्झोप्येते.्झोप्
आली्तरी्मिून्मिून्काही् स्थळी्अस्पष्ट् िेतना् राहतात.्स्वप्न् हा् त्यािंाि्पचरणाम्असतो.् व्यामोह्
[Hypnosis.] म्हणून् एक् स्स्थती्आहे.् एक् मन ष्ट्य् द सऱ्याशी् काही् संभाषण् व् इतर् सािे् वयवहार्करून्
त्याला् आपल्या् पूणभपणे् आिीन् करून् घेतो.् इतरत्र् त्या् द सऱ्यािे् लक्ष् रहात् नाही.् या् वयामोहात्
िेतनाप्रचतबिं्काही्चनवडक्चठकाणीि्असतो्तरी्ही्चठकाणे्प ष्ट्कळ्असतात.्िेतनावतं्चठकाणे्पचहला्
मन ष्ट्य् य क्तीने् ठेवील् तेवढीि् असतात.् वयामोहातस द्धा् मस्त वीजालेखात् मंद् तरंग् येतात.् समािी्
लावल्याने्अशा्आलेखात्काय्फरक्होतात्ते्अद्याचप्नीटपणे्कळून्आले्नाही. 
 

झोपेमधे्बाह्य्चिया्तर्बदंि्असतात्पण्अंतकरणियांच्या णक्रयातसुद्धा बरेच बदल्घडून्येतात.्
हृदयािी्स्पदंत्वरा्कमी्होते.्हृदयातून्प्रचतक्षणी्बाहेर्पडणारा्रक्तराशीही्कमी्होतो.्रक्तदाब्स द्धा्
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कमी् होतो.् श्वसनािी् त्वरा् कमी् होते.् बह तेकामिे् श्वास् अचिक् खोलवर् ओढला् जातो.् एकंदरीत्
वाय चवचनमयही्कमी्होतो.्ियनत्वरा्१०्ते्१५%्कमी्होते.्मूत्रचवसगभत्वरा्कमी्होतें.्तथाचप्मूत्रघनता्
थोडी् वाढते.् मूत्रात् प्रस्फ चरक् लवणे् अचिक् होतात.् स्वदेचवसजभन् थोडे् वाढते.् जठर् व् अंत्र् याचं्या्
स्त्वणचियात् म्हणण्यासारखा्फरक्पडत्नाही, पण्लालास्त्वण्व्अश्र स्त्वण्कमी् होते.् नेत्रगोल्वर्
आचण् अपमध्य् चदशसे् ढळतात.् डोळे् चमटतात.् याबाबत् खालच्या् ढापणीपेक्षा् वरिी् अचिक् सरकते.्
डोळ्यातील्तारका्(बाह ली)्आक ं चित्होते.्शरीरतपमान्वकचित््उतरते. 
 

जन्मतः्चदवसाकाठी्जागृती्थोडी्आचण्चनद्रा्प ष्ट्कळ्अशी्रहाटी्असते.्वयोमानाने्चनद्रा्कमी्
होत् होत् प्रौढपणी् ती् चदवसाकाठी् ८।९् तासापयंत् कमी् होते.् वृद्धामिे् ती्आणखी् कमी् होते.् झोपेत्
जाणीव् नाहीशी् होते.् कोणत्याही् इंचद्रयाच्या् द्वारा् िेतनाग्रहण् होत् नाही.् तथाचप् सवभ् इंचद्रयािंी् अशी्
बचिरता्सारखी्नसते.्गंि, रचि, वदेना, स्पशभ्व्श्रवण्यािंी्बचिरता्उिरोिर्कमी्कमी्असते.्जागृती्
आणण्याकरता् िेतकाला् जे्बल्लागते् त्या्मानाने्बचिरता्अचिक्असे् म्हणाव्ेलागते.्या्बलान सार्
चनदे्रिी् गाढता् सागंता् येते.् गाढ् चनदे्रतला् माणूस् जागा् करण्यास् जो् आवाज् लागेल् त्याहून् कमी्
आवाजाने् अगाढ् चनदे्रतला् माणूस् जागा् होतो.् गाढ् चनदे्रत् स्वप्ने् नसतात.् सामान्यतः् प्रौढ् माणसानंा्
चनजल्यापासून्एका्तासानंतर्गाढ्झोप्लागते.्लहान्म लात्गाढ्झोपेिा्वेळ्पचहल्या्द सऱ्या्तासात्
आचण्प नः्आठवया्नववया्तासात्असतो.्अवस्थलीमिील्अंिला्आचण्त्यािंा्जवळिा्भाग्यात्चबघाड्
झाला्असता्चनद्रा्वाढते.्यावरून्जागृणतममें्असावीत्असा्तकभ ्होतो. 
 

मन ष्ट्यािे्प ष्ट्कळसे् वयवहार् सूयभप्रकाश्असताना्िालतात.् सूयभप्रकाश्नसताना्स्वाभाचवक्झोप्
येते.् हल्ली् काही् लोकानंा् म द्दाम् रात्री् जागरणे् करून् वयवहार् करावे् लागतात.् असे् असले् तरी्
अंतवरचद्रयाच्या् वयापारात्जे्बदल्घडून्यावयािे् ते्रात्रीि् येतात, चदवसा्घडून् येत्नाहीत.्माणसाने्
आपले्वयवहारािे्आचण्एकंदर्राहण्यािे्स्थान्पूवे–पूवेकडे्नेले्असता्त्या्त्या्चठकाणच्या्राचत्रकाली्
ते्ते्फरक्अंतवरचद्रयात्घडून्येतात.्एकाि्जागी्न सता्वयवहारकाल्बदलल्याने्जे्घडून्येत्नाही्ते्
अशा्रीतीने्जागा्बदलल्याने्झपायाने्घडून्येते.्झोपेची वेळ बदलल्याने्अंतवरचद्रयािें्वयापार्बदलत्
नाहीत, परंत ्िरीरतपमानात मात्र बदल् होतो.् झोपेत् तपमान् वकचित्् कमी् होते.् वयवहाराने् उत्पन्न्
होणाऱ्या्उष्ट्णतेिा्तो्पचरणाम्असतो. 
 

िेतनोद्भव्व्िेतनाप्रचतबिं्या्दोन्वयापाराबंरोबर्चेतनांचा प्रणतदेि्यािाही्चविार्केला्असता्
सवभ्िैतचनक्वयापारािंी्कारणे्गवसल्यासारखे्होणार्आहे.्प्रचतदेश्म्हणजे्एकाच्या्जागी्द सरा्येणे.्
बाहेरिे् िेतक्लागू् असताना् हे् तीन् वयापार्लागोपाठ्िालू् असल्यािे्आढळून् येते.् िेतकबलान सार्
िेतनाबल् वाढते् हे् सहजि् आहे.् तथाचप् या् वाढीस् स्वाभाचवक् मयादा् वयस्क्तगचणक् चनरचनराळी्
असण्यािा्संभव्आहे.्िेतक्अचतचरक्त्झाल्यास्िेतनाबल्वाढण्याऐवजी्कमी्देखील्होते.्अचतरेकािा्
अचतरेक् झाल्यास् ते् नाहीसे् होते् इतकेि् नवहे् तर् िेतनाग्राही् चिचिकानंा् अपायही् होतो.् पराकाष्ठेला्
िेतकबल्जाऊ्लागले्की्िेतनाबल्कमी्होणे्हा्अपाय्टाळण्यािा्स्वाभाचवक्उपाय्समजला्पाचहजे.्
चेतनाग्रहि आणि चेतनाप्रणतबंध या दोन व्यापारांचा तोल् संभाळणे् हा् िैतनवयहूािा् सद्धग ण् समजला्
पाचहजे.्एका्प्रकारच्या्िेतनावयापाराच्या्जागी्द सरा्िालू्करणे्हादेखील्आणखी्एक्सद्धग णि्होय.्
या् तीन् वृिीन सार् िैतनवयहूािे् कोणी् तीन् तर् कोणी् िार् वगभ् सागंतात.् स िीर, [Sanguine.] द बभल, 
[Melancholic.] आवशेी्[Choleric.] व्मंद्[Phlegmatic.] असे्हे्िार्वगभ्होत.्प्रकृचतवगािी्ििा्करताना्यािंा्
प नः्उल्लेख्येईल.्(प्र.्५८). 
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मस्तकाच्या्छालीिे्संबिं् िेतन्याचं्या्द्वारा्शरीराच्या्सवभ् इंचद्रयाशी्ज ळलेले्असतात.्वस्त तः्
जी्ज्ञानेंचद्रये्आचण्कमेंचद्रये् म्हणून्आपण्समजतो् ती् त्या् त्या् इंचद्रयािंी् केवळ्बाह्य्अगे्र्आहेत.्सवक्
इंणियांची्अंतरगे्र्मेंदूत् गंुतलेली्असतात.् मेंदूिा् मस्तकभाग् चवशषेतः् छाल् हा् इंचद्रयाचं्या् अंतरग्रािा्
सम च्चय् असतो.् गंिवाही, ध्वनवाही् आचण् रूपवाही् िेतन्या् मेंदूशी् स्वतंत्रपणे् ज डलेल्या् चदसतात.्
रचिवाही्िेतनातंतू्इतराबरोबर्काही्करोटीय्िेतन्यात्ग ंफलेले्असतात्तर्स्पशभवाही्िेतनातंतू्कशा्
व् मेंदूिे् ब िं् यातून् वर् छालीकडे् जातात.् ही् ज्ञानेंचद्रयािंी् गोष्ट् झाली.् कमेंचद्रयािंी् कमें् करचवणाऱ्या्
िेतन्यामिील्तंतू्मेंदूिे्ब ंि्व्कशा्यापासून्चनघून्त्या्त्या्इंचद्रयात्जातात.्त्यािें्संबिंही्मस्तकाच्या्
छालीशी् ज ळलेले् असतात.् मस्तक–छालीिा् चवस्तार् बराि् असतो.् छालीवर् उमटलेल्या् चगचरका-
दचरकाम ळे् छालके्षत्र् एरवी् झाले् असते् त्याच्या् स मारे् तीसपट् मोठे् झालेले् असते.् या् चवस्तृत् के्षत्रात्
शरीरातील्ज्ञानेंचद्रये्व्कमेंचद्रये्यािें्संबिं्कसकसे्ज ळलेले्आहेत्यासंबिंी्बराि्शोि्गेल्या्शतकात्
झालेला्असून्छालीवर्इंचद्रयस्थाने्िागंल्या्रीतीने्कळून्आलेली्आहेत. 
 

मस्तकछालीतील्पेचशकारिनेिा्अभ्यास्संशोिकानंी्फार्बारकाईने्केलेला्असून्अशा्चवचवि्
रिनेन सार्छालीवर् एकंदर् पन्नास् के्षते्र् आखून् दाखचवली्आहेत.् त्यापंैकी् प्रत्येक् के्षत्रातील् पेचशका, 
आकार्आकृती, त्यािप्रमाणे्त्यापासून् चनघालेल्या् तंतूिी्जाडी्आचण्परस्परापासून्अंतरे, या्बाबतीत्
इतर्के्षत्रपेचशकापासून्चनराळ्या्असतात.्तथाचप्कायभदृष्ट्या्चवचविता्प ष्ट्कळ्असली्तरी्आखणी्नेमकी्
अशीि्येते्असे्नाही.्म्हणून्येथे्तशी्गणती्चदलेली्नाही.्कायभदृष्ट्या्जे्चवभाग्व्पोटचवभाग्आढळून्
येतात्ते्चदलेले्आहेत.्प्रस्त त्नकाशात्कें द्रीय्दचरका्ही्महत्त्वािी्खूण्आहे.्या्दचरकेच्या्खालच्या्
टोकाशी् आडवी् दचरका् असते.् कें द्रीय् दचरकेच्या् प ढे् व् मागे् ज्या् चगचरका् आहेत् त्यावंरील् के्षत्रास्
संिालक्[Motor.] व्संवदेक्[Sensory.] ममभ्म्हणतात.्संिालकाच्या्प ढे्वरच्या्काठाला्लागून्कोष्ठागं्ममभ्
[Premotor (Visceral) area.] आहे.् संिालकके्षत्राच्या्खालच्या् अिाच्या् प ढे्आणखी् एक्कोष्ठागंके्षत्र् असून्
त्यालाि्लागून्खाली्वािाममभ्[Speech centre.] आहे.्आडवया्दचरकेच्या्खाली्क ं भीय्चगचरकेवर्श्रवणममभ्
आचण् त्याच्याही्खाली्आणखी्एक्वािाममभ्आहे.् मौलीय् खंडाच्या् मागल्या्टोकाशी् चवस्तृत्दृचष्टममभ्
[Visual centre.] आहे्आचण्त्याच्या्वरच्या्भागाला्लागून्प ढे्आणखी्एक्वािाममभ्आहे. 
 

 
आ॰्३७·३्मस्तकछालीतील्संिालन्व्सवदेन्यािंी्के्षते्र. 

हीि्आकृती्प्र.्१५्आ.्८्अशी्आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्३७·४्मस्तकाच्या्मिोमिी्दशभनात्संिालन-संवेदन्के्षते्र. 

हीि्आकृती्प्र.्१५्आ.्७्अशी्आहे. 
 

मस्तकगोलािाच्या्उपमध्य्अंगाला्संिालन्व्संवदेन्ममे्आचण्त्यापंैकी्पचहल्याप ढे्कोष्ठागं्ममभ्
असून्अवघ्राण् [Olfactory.] ममे् मध्याजवळ्आहेत.् मस्तकाच्या् तलपषृ्ठावरही्अवघ्राण्उमटलेले्असते.्
अवघ्राण्आचण् रसनममें् एकात् एक् चमसळलेली् अिरपषृ्ठावरि्आहेत.् ती् एका् शजेारी् द सरे् अशीही्
असतील.्त्याचवषयी् चनश्चय्नाही.्उपमध्य्व्अिरपषृ्ठावर्दृचष्टममभही् [Visual area.] बरेि् चवस्तृत्असते् ते्
अपमध्य्पषृ्ठावरील्ममांशी्सलग्असेि्असते.् त्यात्पट्टयांिी्रिना्न सत्या्डोळ्यानंीही् स्पष्ट्कळून्
येते.्कोष्ठागंममभ्हस्तागंचगचरकेत्आहे्असे्एक्मत्आहे. 

 
संचालन्आणि्संवेदन्ममे्म्हणून्जी्साचंगतली्त्यात्नखचशखान्त्सवक देहाचा समावेि्असतो.्

येथे् या् देहािी् माडंणी् मात्र् खाली् डोके् वर् पाय् अशी् झालेली् असून् आकारदृष्ट्या् त्यातील्
प्रमाणशीरपणाही् पार् चबघडलेला्असतो.् हा् चबघाड्ठळक्दाखवनू्शजेारिी्आकृती्काढलेली्आहे.्
मस्तकाच्या्आडवया्छेदावर्देह्पसरून्ठेवल्यासारखा्दाखचवला्आहे.्सगळ्याचं्या्वरती्आचण्उपमध्य्
पषृ्ठात्िरण्असून्त्यापेक्षा्कबंि्अमळ्लहान्आचण्भ ज्मात्र्त्याहून्मोठा्आहे.्त्यातल्यात्यात्पजंाला्
जागा् मोठी् चमळाली्असून्बोटापंैकी्आंगठा्सवात्मोठा्आहे.् म खवटा्अलग्होऊन्बोटाचं्या्खाली्
आहे.्जीभ्सवात्खाली्असून्त टक्आहे.्संवदेनके्षत्रात्दातही्म खवयाबाहेर्खाली्आले्आहेत. 
 

 
आ.्३७·५्संिालनममांिा्नकाशा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

संिालन्व्संवदेन्के्षत्रात्जे्भाग्चमळालेले्आहेत्ते्त्याचं्या्कायाच्या्दृष्टीने्लहानमोिे्आहेत.्
म खवयािे् संिालन् व् संवदेन् कबिंाच्या् पेक्षा् बरेि् अचिक् आहे.् म खमासंाच्या् हालिाली् चवशषेतः्
चजभेच्या्हालिाली्प ष्ट्कळ्सूक्ष्म्आचण्चवचवि्असतात.्हातापायाचं्या्हालिालीमिेही्असाि्तरतमभाव्
चदसून्येतो.्हाताच्या्बोटाचं्या्हालिालींच्या्त लनेने्पाहता्पावलाच्या्हालिाली्फारि्थोड्या्आचण्
ढोबळ्असतात.्जीभ्हा्लहानसा्अवयव्असून्चतच्या्हालिाली्प ष्ट्कळि्चवचवि्आचण्सूक्ष्म्असतात.्
डोक्याच्या् हालिाली् म्हटल्या् म्हणजे् त्विेिी् हालिाल् असतें् तेवढीि, बाकी् काही् नाही.् कानाला्
हालिाली्अगदी्थोड्या, वकबह ना्नाहीत्म्हटले्तरी्िालेल.्दात्आचण्नखे्यानंा्स्वतंत्र्हालिाली्
नाहीत् तरी् केवळ् म खवयािे् आचण् बोटािें् भाग् म्हणून् आकृतीत् दाखचवले् आहेत.् संवदेनासंबंिी्
आकृतीत्जे्तारतम्य्दाखचवले्आहे्ते्बह शः्वरच्या्सारखेि्आहे.्येथे्मात्र्दात्व्नखे्यानंा्संवदेन्
असते्असेि्समजले्पाचहजे.्या्आकृतीत्जननेंचद्रय्पावलाच्या्खाली्उपमध्य्पृष्ठावर्दाखचवले्आहे. 
 

 
आ.्३७·६्संवेदनममांिा्नकाशा. 

 
आताि्जी्संिलन-ममे्साचंगतली्ती् वयस्क्तशः्एका्एका्मासंपेशीिी्िलनममे्अशी्नसतात्

कारण् कोणत्याही् एका् मासंपेशीस् िेतना् चदल्याने् एकाद्या् अवयवािे् िलन् घडते् असे् होत् नाही.्
अवयविलनास्एका्पेशीिे्आक ं िन्अवश्य्असते्तसेि्तचद्वरध्द्चिया्असणाऱ्या्पेशीिे्चशचथलन्वकवा्
प्रसरणही्अवश्य्असते.्चशवाय्प ष्ट्कळशी्िलने्घडताना्अनेक्पेशी्आक ं चित्वहावयाच्या्आचण्अनेक्
प्रसृत्वहावयाच्या्अशी्योजना्असते.्अशा्योजनांची्ही्कें िे्वकवा्ममे्असतात.्ममभ्वकवा्कें द्र्चवस्तृत्
असले्म्हणजे्त्याला् के्षत्र्म्हणतात.्संिालन्त्यािप्रमाणे्संवेदनाच्या् के्षत्रासंबिंीही्एक्गोष्ट्अशी्आहे्
की्डावया्उजवया्शरीरभागािंा्मस्तकगोलािाशी्संबिं्उजवाडावा्असा्असतो.्अंतम भख्व्बचहम भख्मागभ्
वणभन् करताना् ते् कोठेतरी् एका् चठकाणी् उजवी् डावी् बाजू् बदलतात् असे् पूवी् साचंगतलेले् आहेि.्
संचलनममे हीच वास्तणवक इच्छापे्ररिांची ममे्असतात.्आपणाला्जेवहा्कोणताही्अवयव्हालवण्यािी्
इच्छा् होते् तेवहा् त्यातील् अम क् मासंपेशीिे् अम क् इतके् िलन् आचण् अम क् मासंपेशीिे् चशचथलन्
(प्रसरण)्या्तपशीलाच्या्गोष्टीिी्किीि्इच्छा्उत्पन्न्होत्नाही.्तेवहा्ही्ममे्चवचशष्ट्णक्रयांची्असतात्
हे्याही्रीतीने् चसद्ध्होण्यासारखे्आहे.्तथाचप्योग्य्तपचशलाप्रमाणे् िेतना्उत्पन्न्झाल्याचशवाय् नेमके्
वतभन्हेही्शक्य्नाही.्इच्छेच्या्अन रोिाने्सचवस्तर्चिया-योजना्याि्ममात्होत्असली्पाचहजे्यात्
शकंा्नाही.्स्तूपबाह्य्तंत वयहू्जो्पूवी्साचंगतला्त्यािा्आरंभ्संिालन्के्षत्राप ढे्जे्कोष्ांगके्षत्र्साचंगतले्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यातूनि् होतो.् त्याम ळे् हे् के्षत्र् चमश्रघटनेिे्आहे् असे् म्हणाव्े लागते.् या् वयहूात् चबघाड् उत्पन्न् झाला्
असता् कलाक सरीच्या् चिया् करता् येईनाशा् होतात.् त्यावरून् तदारंभक् पेचशका् कलेला् उपयोगी्
पडणारे्उपयोजन्घडवनू्आणतात्असे्म्हणाव्ेलागते. 
 

मस्तकछालीतील् के्षते्र् समजून् घेण्याकरता् प ष्ट्कळ् प्रयोग् झालेले् आहेत, पण् ते् बह तेक्
पश पक्ष्यावंर.्काही्प्रयोगकारानंी्पारवयावर्प्रयोग्केले, काहीनी्उंदरा-माजंरावर्केले, काहींनी्सशावर्
केले.्परंत ्त्यातल्यात्यात्अचिक्बोिप्रद्प्रयोग्क त्र्यावर्केले्गेले्आहेत.्काही्थोडेसे्प्रयोग्माकडावर्
आचण्काही्विपझंी्व्ओरागं्या्कपींवर्केले्गेले्आहेत.्या्प्रयोगात्एक्तर्मेंदू्उघडा्करून्त्यास्
चवचशष्ट्चठकाणी् णवजेच्या पे्ररिा् देण्यात्आल्या् वकवा्मेंदूिा्काही्भाग्म ळीि्काढून्टाकण्यात्आला.्
चवजेच्या्पे्ररणानंी्संिलनके्षत्रात्चवचशष्ट्हालिाली्घडून्येतात, असे्आढळले.्मेंदूिा्एकादा्भाग काढून 
टाकल्यानंतर्त्या्भागािे्कायक लोप्पावते्हे्उघडि्आहे.्प्राण्याच्या्वतभनात्फरक्घडून्येतो्त्यावरून्
कोणत्या् इंचद्रयाला् बािा्झाली्आहे् ते्कळते.् त्या् त्या् इंचद्रयािा्संबंि् त्या् त्या् मेंद भागाशी् होता्असे्
अन मान्चनघते.्काही्अगदी्थोड्या्प्रसंगी्माणसािा्मेंदू्उघडा्करून्त्यातील्कें द्रीय्दचरकेच्या्प ढल्या्
मागल्या् के्षत्रातील्वेिक्स्थानास्वीजपे्ररणा् चदल्या् गेल्या्आहेत.्या्प्रसंगी्आत रािी्सावभचत्रक्श द्ध्न्
घालवता्त्विेमिे्स्थाचनक्बचिरता्औषिाने्उत्पन्न्करण्यात्आली्होती.्तेवहा्कें द्रीयदचरकेच्या्प ढील्
भागात्संिलन्आचण्मागील्भागात्संवेदन्उत्पन्न्झाल्यािे्कळून्आलेले्आहे. 
 

 
आ॰्३७·७्संिलनममांिा्संबिंचनकाश. 

 
मन्म्हणजे्काय्आचण्बुद्धी्म्हणजे्काय? या्प्रश्नािंी्उिरे्देणे्मोठे्कठीण्आहे.्तरी्चनचश्चत्

म्हणता्येते्की, सवभ्अन भव्जमेस्िरून्त्या्त्या्प्रसंगाला्अन रूप्चहतावह्वतभन्करण्यािी्पे्ररणा्देणारे्
इंचद्रय् ती् ब द्धी, आचण् मन् हे् चतिे् पचहले् अंग.् प्रस्त त् प्रकरणी् असे् सागंता् येते् की, भालीय् खंडािे्
कोष्ठागंके्षत्र् आचण् वािाके्षत्र् याचं्या् प ढिे् स्थान् ब द्धीिे् आहे.् या् चविानाला् प ष्टी् अमेचरकेत् १८५०् त्
घडलेल्या् एका् अपघाताने् चमळालेली्आहे.् एका् कारखान्यातील् एका् यंत्रातील् एक् सळई् चनसटली्



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण्महावगेाने्एका्अचिकाऱ्याच्या्एका्कानाच्या्प ढील्भागात्चशरून्त्याच्या्द सऱ्या्कानाप ढून्बाहेर्
चनघून्गेली.्रीतीप्रमाणे्योग्य्ते्उपिार्झाले.्अचिकारी्त्या्द खण्यातून्बरा्झाला्आचण्कामाला्जाऊ्
लागला.्घरी्त्यािे्वयवहार्ठीक्िालू्झाले्होते.्पण्कारखान्यातले्पूवीिेि्काम्त्याला्नीट्करता्
येईना.्घरच्या्वयवहारापेक्षा्कारखान्यातील्लक्ष्ठेवण्यािे्काम्अथात्अचिक्ब द्धीमिेिे्होते.्त्यासाठी्
पूवभ् घटनािंी् स्मृती् आचण् तात्काचलक् अवलोकनािे् मनन, यािंी् चवशषे् गरज् होती.् ती् गरज् आता्
भागेनाशी्झाली.्यावरून्स्मृती व समन्वय यांची ममे्भालीय्खंडाच्या्उध्वस्त्भागात्पूवी्होत्असत, 
असे्अन मान्चनघते. 
 

क्वचित््मेंदूच्या्या्भागात्गळू्व्आवाळू्उद्भवते.्त्यावर्उपिार्म्हणून्ते्भाग्काढून्टाकावे्
लागतात.्या्प्रसंगीही्ब चद्धलोप्झाल्यािे्आढळून् येते.्पशूिें् हे्भाग्माणसाच्या्मानाने्प ष्ट्कळ्लहान्
असतात.् ते्काढून्टाकले्असता्तो् चनब भद्ध्होतो.् त्यातल्या् त्यात्इतर्पशूपेक्षा्वानरात्ब चद्धकें द्र्बरा्
असतो.्तो्काढून्टाकल्याने्वानरही्अब द्ध्होतो. 

 
मेंदूतील्चवचशष्ट्स्थानी्चवजेच्या्पे्ररणा्देऊन्पाहता्ज्या्स्थानी्त्या्चदल्याने्िलन्घडते्त्यानंा्

आपण्संिलनममे् म्हणतो.् परंत ् काही् चठकाणी् पे्ररणा् चदल्या् असता् िालू् िलन् थाबंते् असा् अन भव्
प्रयोगकारानंा्आलेला्आहे.्या्चठकाणच्या्चिचिका्िलनास्पे्ररणा्न्देता्असलेल्या्पे्ररणा्बदं्पाडतात्
म्हणून् त्यानंा् प्रतीरक् चिचिका् म्हणता् येईल.् हृदयाच्या् संबंिात् चवगूढा् िेतनीतील् चिचिका् प्रतीरण्
करतात्असे्आपण्म्हटले्आहे.्प्रस्त त्चिचिकािें्फाटे्अमक्या्एका्िेतनीत्गेलेले्आहेत्असे्माहीत्
झालेले् नाही.् बह िा् या् चिचिकािें् पचरणाम् एरवी् पे्ररिा वाहिाऱ्यांना आवरून धरिे् अशा् स्वरूपािे्
असतात.् म्हणून् त्या् ज्या् के्षत्रात्आढळतात् त्यानंा् णनग्रहिममे् [Suppression.] असे्वगेळे्नाव् चदले् गेले्
आहे.् ही् चनग्रहणममें्लहान्लहान् असून् गोलािाच्या् वरच्या्काठाच्या्जवळ्आढळली्आहेत.्काही्
कोष्ठागंके्षत्रात्आढळली्आहेत.्स्तूपबाह्य्वयहू्याि्के्षत्रातून्चनघतो.्त्यािे्कायभ्स योजनािे्असल्यािे्वर्
साचंगतले्आहे.्स योजनेमिे्काही्भाग्प्रतीरणाही्असणे्साहचजक्आहे, काही्भाग्प्रचतबिंािा्असणे्हे्
सहजि्गृहीत्आहे.् येथे्प्रचतबिं–िेतना्उद्भव्ून् देणे.्प्रतीरण् म्हणजे्उदभवलेली् िेतना्बदं्पाडणे.्
चनग्रहण्म्हणजे्त्यािे्साम दाचयक्चनयमन्करणे. 
 

 
आ॰्३७·८्चनग्रहण्कें दे्र, बाणानंी्दशभचवली्आहेत. 

 
बोलता्येणे्हा्माणसािा्चवशषे्ग ण्आहे.्माणूस्आचण्वानर्याचं्या्शरीरघटनेत्इतर्पशूचं्या्

त लनेने्पाहता्साम्य्प ष्ट्कळ्आहे.्पण्बोलता् येणे्हा्ग ण्माणसाति्आहे, इतर्कोणातही्नाही.्या्
एका्गोष्टीम ळे्मानव्प्राणी्सवभश्रेष्ठ्ठरतो.्बोलता् येण्याम ळे्ज्ञानािी् देवघेव्करण्यािी्फार्मोठी्सोय्
लाभली् आहे.् वािेम ळे् चवद्यमान् चपढीतील् वयक्तीिे् ज्ञान् एकमेकास् देता् घेता् येते् इतकेि् नवहे् तर्
लेखनािी् जोड् घेऊन् मागील् चपढीिे् ज्ञान, आगामी् चपढीस् सवयाज् देण्यािीही् सोय् झालेली् आहे.्
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म खवयािे्स्नायू, चवशषेतः्ओठ्व्जीभ्आचण्श्वसनेंचद्रये, चवशषेतः्कंठ्यानंी्वािा्प्रकट्होते.्या्सवभ्
अवयवाचं्या् संिलनािी् आचण् संवदेनािंीही् ममे् यथायोग्य् चठकाणी् संिलन् व् संवेदन् याचं्या्
कें द्रदचरकेजवळील् के्षत्रात्आढळताति् पण् त्याचशवाय्आणखी् तीन णिकािी वाचाके्षते्र् मस्तकछालीत्
आढळतात; एक् भालप्रदेशात् म खवयाच्या् िलनके्षत्राशजेारी, द सरे् क ं भीय् खंडात् श्रवणके्षत्राशजेारी, 
आचण्चतसरे्मौचलप्रदेशाच्या्वरच्या्भागात्दृचष्टके्षत्राशजेारी. 
 

 
आ॰्३७·९्कचनष्ठ्ममावर्येणाऱ्या्पे्ररणामागांिा्नकाशा. 

 
(१) पूवान भवावरून  मस्तकछालीकडून 
(२) तत्कालीन नेत्रसंवेदनावरून मस्तकछालीकडून 
(३) तत्कालीन सावभचत्रक्त्वक्संवदेनावरून पचरस्थलीमिून 
(४) तत्कालीन सावभचत्रक्मासंसंचिसंवदेनावरून मस्स्तकामिून 
(५) तत्कालीन संस्थात्रसंवदेनावरून संस्थममामिून. 

याखेरीज्रज्जमूिील्तत््स्थानीय्आचण्चनकट्स्थानीय्िेतना्येत्असतात. 
 

आपणास्कोणत्याही्गोष्टीिे्आकलन्होते्तेवहा्पंिेंचद्रयद्वारा्काही्संस्कार्मस्तकछालीत्केले्
जातात.्अशा् संस्कार-समुच्चयाला एक नाव् देणे् हे् शब्दयोजनेिे् सार्आहे.् प्रत्येक्शब्द्असा् एकादा्
संस्कार्दशभचवतो.्संस्कार्करणाऱ्या् गोष्टीिा्छालीवर्घडतो् तो् प्रथम्संस्कार् होय.् त्यानंतर् त्याच्या्
शब्दाशी्घडणाऱ्या्साहियाने्एक्संस्कार्घडतो्तो्द सरा्संस्कार्होय.्छालीवर्या्दोन्संस्कारािंा्
द वा् जमतो.् संवतभन् घडताना् सहज् परावतभक् िेतना् नसताना् चतच्या् चनयातमागाशी् नवया् प्रासंचगक्
िेतनामागािा्द वा्जमतो्तशासारखीि्ही्गोष्ट्आहे.्येथे्वतभन्घडत्नाही्ज्ञापन्घडते.्यास्संज्ञापन्
(सहज्ञापन)्असे्नाव्देता्येईल.्अशा्रीतीने्िब्द हे पंचेंणियगोचर वस्तंूचे्ककवा्तद्घणटतांचे प्रणतणनधी 
बनतात.्शब्दाला्असे् चवशषे्महत्त्व्असल्याम ळे्त्याचं्या्श्रवणाकरता् चवशषे्श्रवणके्षत्रही् चनमाण्झालेले्
आढळते्ते्सामान्य्श्रवणके्षत्राच्या्शजेारी्असते.्त्याला्िब्दश्विके्षत्र्म्हणाव.े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

शब्दािा् उच्चार् चवचशष्ट् स्नायूंच्या् उपयोगाने्करावयािा्असतो.् प्रत्येक् वणांगचणक्उच्चारचिया्
वगेवगेळी् असते.् इतक्या् सवभ् चिया् िालवण्याकरता् चवस्तृत् के्षत्र् मस्तकाच्या् छालीत् उत्पन्न् झालेले्
असते.्सािारणतः् वयाच्या् द सऱ्या् वषापासून् मूल्वणोच्चार्करावयास् चशकते.्शब्दोच्चार् ऐकून् त्यािी्
नक्कल्करावयास्ते्चशकते.्उच्चारािे्सामर्थयभ्काहींना्द सऱ्या्वषी्तर्काहींना्सातवया्वषापयंत्केवहा्
तरी्येते.्शब्दोच्चारणाच्या्संचालनाचे मस्तकछालीतील के्षत्र्म खसंिालनाच्या्शजेारीि्असते. 

 
लेखन्व्वािन्या्दोन्कला्वािेम ळेि्उत्पन्न्झालेल्या्आहेत.्शब्दाचं्या्अवयवाचं्या् म्हणजे्

वणांच्या्लेखी्ख णा्ठरलेल्या्आहेत.्त्या्ओळखून्त्यािंा्उच्चार्करणे्म्हणजे्वािन.्पाहणे्व्उच्चारणे्
या्दोन् चियािेंि् हे् चवचशष्ट्प्रकार्आहेत.्या् चवचशष्ट्ख णा्पाहणे्आचण्अथात््ओळखणे्यासंबिंी्एक्
ममभ, मस्तकाच्या् छालीत् उत्पन्न् झालेले्आहे.् ते् दृचष्टके्षत्राच्या् शजेारी् असते.् हे्िब्ददिकनके्षत्र् म्हटले्
पाचहजे.्(भाग.्१्प.ृ्४१७.्आकृती.) 

 
माणसाखेरीज् इतर् कोणत्याही् प्राण्याला् वािा् नसते.् तेवहा् एतत््संबंिी् प्रयोग् इतर् प्राण्यावर्

करता् येत् नाहीत.् तथाचप् वािेसंबिंी् माणसातील् काही् जणात् णदसून आलेले दोष् आचण् त्याचं्या्
मस्तकछालीतील् चवकारस्थाने्यािंा् मेळ्कसा्बसतो् ते्पाहून्प्रस्त त्वािाममाना्नावे् चदलेली्आहेत.्
मस्तकातील् शब्दोच्चारणके्षत्रात् चवकार् असला् तर् शब्द् ऐकू् येतो, चदसतो् पण् उच्चारता् येत् नाही.्
शब्दश्रवण् के्षत्रात् चवकार्असला्तर्शब्द् ऐकला्तर्तो्उमगत्नाही् म्हणून् त्यािा्उच्चार्करता् येत्
नाही.्द सरेि्काहीतरी्उच्चार्चनघतात.्शब्ददशभनके्षत्रात्चवकार्असला्म्हणजे्शब्द्चदसला्तरी्त्यािा्
अथभ्समजत्नाही्आचण्तदन सार्उपयोग्करता्येत्नाही. 
 

मस्तकातील्या्वािाममांिी्एक्िमत्काचरक्गोष्ट्अशी्आहे्की्ती्मस्तकाच्या एकाच गोलाधात्
आढळतात.् डावखोरे् लोक् फार् थोडे् असतात.् त्याचं्या् मस्तकात् ती् उजवया् गोलािात् असतात.्
इतराचं्यात्ती्उजवया्गोलािात्असतात.्वािाममे्जन्मानंतर्द सऱ्या्वषी्तयार्होऊ्लागतात.्त्यापूवी्
डावया्उजवयात्तारतम्य्उत्पन्न्झालेले्असते.्ते्या्नवीन्तयार्होणाऱ्या्ममात्प्रकट्होते.्ज्यािे्कायभ्
नीटपणे्कळलेले्आहे्अशाि्छालममांिा्येथे्उल्लेख्केला्आहे.्इतर्छालभागातील्ममें्अद्याप्कळून्
आलेली्नाहीत. 

— 
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प्रकरि ३८ 
 

तीन साधी ज्ञानेंणिये 
 

ज्ञानेंचद्रये्पाि्ही्गणती्पूवापार्िालत्आलेली्आहे.्त्विा्नासा्रसना्श्रोत्र्आचण्नेत्र्अशी्ती्
पाि्ज्ञानेंचद्रये्होत.्त्यातील्श्रोत्र्आचण्नेत्र्यािंी्रिना्बरीि्स्क्लष्ट्आहे.्बाकीच्या्चतहींिी्त्या्मानाने्
सािी्आहे.् त्वचा् हे् स्पशचेद्रय्आहे.् ते्सवभ्शरीरभर्इतर्अवयवावरील्आवरणरूपाने्पसरलेले्आहे.्
त्विेिे्बाहेरून्पिंरावीस्थर्मृत्पेचशकािें्असतात्ते्स कून्ि रगळल्यासारखे्अस्वच्छ्असतात.्त्याच्या्
खाली् स्वच्छ्थर्असतो.् त्यातील् पेचशका् मृतप्राय्असतात.् (पृष्ठ् ११् वर् त्विाछेद्आकृती् पहा)् पण्
स कलेल्या्नसतात.्त्याच्या्खाली्कणाल ्थर्असतो.्त्यातील्पेचशका् चजवतं्असतात.्त्याच्या्खाली्
विभमान् पेचशकािंा् थर् असतो.् हा् थर् सपाट् नसतो् त्यात् टेंगळे् असतात.् त्याना् चपटके् [Papillae.] 
म्हणतात.्त्यात्िैतनतंतूिी्अगे्र्ग ंतलेली्असतात.्या्थराच्या्खाली्स्वदेवपड्केशमूले्आचण्स्स्वदावपड्
असतात.् स्वेदवपडातून् स्वदे् चनघतो् त्याने् उष्ट्णताचवसजभन् होते् हे् उत्सगभप्रकरणी् साचंगतले् आहे.्
स्स्वदावपडातून् स्स्वदा् चनघते.्ती्ओषट्असते.् चतिा्उपयोग् त्विा्मऊ् ठेवण्याकडे्होतो.्कडक्थंडी्
पडते्तेवहा्स्वदेस्त्ावासह्स्स्वदास्त्ावही्थाबंतो्त्याम ळे्कातडी्तडतडीत्राहते.्(प्र.्२७्आ.्५)्(भाग्१.्
प.ृ्१९्तसेि्आ.्प.ृ्११्पहा.) 

 
त्विा् हे्आघातापासून्आचण् उष्ट्णतेपासून् संरक्षि्करिारे् इंणिय् आहे.् तथाचप् येथे्आपणास्

चतिा्ज्ञानेंणिय्म्हणून्चविार्करावयािा्आहे.्त्विेतील्ज्ञानेंचद्रयास्स्पशेंचद्रय्म्हणतात.्ज्यानंा्शब्दज्ञान्
नाही्असे्बचहरे्आचण्ज्यानंा्रूपज्ञान्नाही्असे्आंिळे्लोक्जगात्दीघभकाळ्वावरताना्आढळतात.्
परंत ् स्पशभज्ञान् नसलेला् माणूस् दीघभकाळ्जीचवत् कंठू् शकत् नाही.् काही् वयािींनी् स्पशभज्ञानािा् लोप्
होतो.्तो्थोड्याशाि्भागािा्असला्तर्अशा्हतभागाला्काही्थोडे्चदवस्जीवन्िालवता्येते.्चनकोप्
प्रकृतीच्या्माणसािे्डोळे्पूणभपणे्आचण्कान्अंशतः्चवश्रातंी्वळेोवेळी्घेतात.्त्विा्या्स्पशेंचद्रयाला्पूणभ्
चवश्रातंी्किीि्चमळत्नाही.्तशी्घ्यावीि्लागली्तर्जीचवत्िोक्यात्येते.्अंगाला्िटका्बसला, म ंगी्
िावली, ओरखडा्उठला्तर्कळत्नाही्आचण्पचरणामी्अनथभ्होतो, सवागातूंन्स्पशभिेतनािंी्आवक्
मेंदूत् होत् असल्यानेि् शरीर् स स्स्थतीत् राखण्याच्या् स्वयंभ्ू योजना् तडीस् जातात.् संरक्षक् परावतभने्
म्हणून्त्यािंा्उल्लेख्पूवीि्येऊन्गेलेला्आहे. 

 
प्रािीन्गं्रथकारानंी्केलेल्या्इंचद्रयगणनेत्पाि्कर्मेचद्रये, पाि्ज्ञानेंचद्रये्आचण्मन्हे्एक्इंचद्रय्

अशी्अकरािंी्गणती्आहे.्आि चनक्गं्रथकार्मन्हे्एक्इंचद्रय्इतर्सवभ्इंचद्रयात्अंशतः्समाचवष्ट्आहे्
असे्मानतात.्एकूण्अथभ्तोि.्मन्हे्इंचद्रय्सवांशी्जोडलेले्असून्सवभ्शरीरवयापार्अशा्संयोगानेि्
िालतात् असेि् प्रािीनही् समजत.् आि चनक् शरीरविेे् ज्ञानेंचद्रयानंा् आयापक् [Receptor.] म्हणतात.्
शरीराबाहेरून् वकवा्शरीराच्या्आतून्स द्धा्मेंदूकडे्िैतन–शक्तीिी्आयात्करणे, हा्या्आयापकािंा्
िमभ्असतो.्शरीराबाहेर्वकवा्शरीरात्स द्धा्ज्या्घडामोडी्होतात्त्या्िेतक्होत.्त्याम ळे्िेतना्उत्पन्न्
होऊन् िैतनतंतंूच्या् द्वारा् मेंदूकडे् वाहतात.् तेथून् वकवा् त्या् वाटेतही् त्यािंी् परावतंने् होतात.् हेि्
इंचद्रयवयापार्होत.्परावतभनािे्जे्मागभ्ते्चनयापक्[Effector.] होत्हे्उघडि्आहे.्याि्मागांना्पूवी्आपण्
अंतम भख् व् बचहम भख्मागभ् म्हटलेले्आहे.्शरीराबाहेरिी्आयात्करणारे्आचण्शरीराच्या्आतून्आयात्
करणारे् असे् आयापकािें् दोन् वगभ् सहजि् होतात.् त्यानंा् बचहरायापक् [Exteroceptor.] व् अंतरायापक्
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[Interoceptor.] म्हणतात.्बचहरायापकामिेही्द रायापक्[Distant receptor.] आचण्अदूरायापक्[Near receptor.] 
असे्दोन् वगभ् होतात.् ध्वनी्आचण्प्रकाश्आयात्करणारे् ते् दूरायापक्होत.् इतर्अथात््अदूरायापक्
होत.्आयापकािें् वगीकरण् िेतकाला्अन सरूनही्करता् येते् :् (१)्याचमकायापक.् [Mechanoreceptor.] 
केवळ्स्पशभ, दाब, आघात्यापासून्िेतना्घेणारे्(२)्रसायापक.्[Chemoreceptor.] िेतकाच्या्रासायचनक्
घटनेन सार्िेतना्घेणारे.्(३)्उष्ट्मायापक.्[Thermoreceptor.] तपमानान सार्िेतना्घेणारे्(४)्रजायापक.्
[Pain receptor.] रख्रख, द ःख, पीडा, वेदना्यािंी, जाणीव् देणारे.् चवचशष्ट्रसायापक् चजभेत्असतात.्
याचमकायापक, उष्ट्मायापक्व्रजायापक्या्सवांिा्अंतभांव्त्विेत्असतो.्(गीतारहस्य्प.ृ१०५्व्१२९्
पहा.) 

 
पािी्ज्ञानेंचद्रये् ही्खरोखरी्अग्रेंचद्रये् [End organ.] आहेत.्अग्रेंणिय् म्हणजे् इंचद्रयािे् केवळ्अग्र, 

समग्र्इंचद्रय्नवहे.्मेंदूिा्एकादा्भाग, अग्रेंचद्रय, आचण्या्दोहोस्जोडणारे्िैतन्तंतू्चमळून्समग्र्इंचद्रय्
होय.्बाह्य्वकवा्अंतगभत्िेचतकेपासून्िेतना्घेतली्जाते.्िैतनतंतूतून्ती्मेंदूपयंत्पोिचवली्जाते.्तेथे्
त्या्िेतनािंा्इतर्चठकाणाहून्आलेल्या्वकवा्त्या्चठकाणाहून्पूवी्आलेल्या्िेतनाशंी्मेळ्घातला्जाऊन्
त्यावरून्वतभनरीती्ठरते्आचण्ती्वतभचवणारी् िेतना्कर्मेंचद्रयास् चदली्जाते.्ज्ञानेंचद्रयािंी्कमेंचद्रयाशंी्
मेंदूमिे्गाठ्पडते.्आयापक्आचण्चनयापक्मागांिा्संबिं्तेथे्ज डलेला्असतो.्या्चविारसरणीने्मेंदू्हा्
सवभ्इंचद्रयात्भागशः्समाचवष्ट्असतो. 

 
त्वचेच्या द्वारा्आपणाला् जे् संवेदन् होते् ते् एकाि् प्रकारिे्असते्असे् नाही.् मऊ-खरखरीत, 

शीत-उष्ट्ण, जड-हलके, स खद-द ःखद, इतक्या्गोष्टी्स्पशाने्समजतात.्एकादे्लहानसे्त्विाके्षत्र्घेऊन्
बारीक् टाकािा् स्पशभ् करून् तपासणी् केली् असता् केवळ् स्पशभ् काही् चवचशष्ट् चठकाणीि् कळतो् असे्
समजते.्ही् चठकाणे्संस्पशभस्थाने्होत.्शीत-उष्ट्ण-स्थाने्असतात्त्याचं्या्तपासणीकरता्अचिक्स्क्लष्ट्
सािन्वापराव्ेलागते.् टाक्पोकळ्करून् त्यात् चवचशष्ट्तपमानािे् पाणी्खेळवण्यािी् वयवस्था्असते.्
तपमान् त्विातपमानापेक्षा्कमी्असेल् ते्शीत्आचण्अचिक्असेल् ते्उष्ट्ण् म्हणावयािे.्अशी्तपासणी्
करून्पाहता्संस्पशभ-स्थाने, [Tactile spots.] उष्ट्णस्थाने् [Heat spots.] व्शीत्स्थाने् [Cold spots.] वगेवगेळी्
असतात्असे्आढळते.्एकंदर्संवदेनस्थाने् १्cm् [Heat spots.]् गचणक्स मारे् १२५्असतात.् त्यातल्या्
त्यात्संस्पशभ-स्थाने्उष्ट्मशीतापेक्षा्प ष्ट्कळ्अचिक्आचण्उष्ट्मापेक्षा्शीत्अचिक्आढळतात.्त्यािंी्पसरण्
अवयवशः्बरीि्चभन्न्असते.्संस्पशभस्थानािंा्चवशषे्भरणा्बोटाचं्या्अखेरीस्तळहातात्आचण्तळपायात्
असतो.्हाताच्या्पषृ्ठेवर्१्cm्[Heat spots.]्गचणक्शभंराहून्अचिक्वदेनास्थाने्असतात.्संस्पशामिेही्
पचरस्पशभ्[Touch.] आचण्दमन्[Pressure] असे्भेद्आहेति.्पचरस्पशभ्म्हणजे्केवळ्स्पशभ, दमन्म्हणजे्दाब.्
वदेना्[Pain.] हे्स्वतंत्र्संवेदन्आहे्हे्खरे; परंत ्हेही्खरे्की, कोणत्याही्प्रकारिे्संवदेन्उत्पन्न्करणारा्
िेतक् अचतचरक्त् झाला् म्हणजे् वदेना् उत्पन्न् होतात, मग् ते् उष्ट्ण् असो् शीत् असो् की् संस्पशभ् असो.्
याखेरीज्कंपसंवदेन्[Vibratory sensation.] आचण्कंडू-संवदेन्[Itch sensation.] ही्वगेळी्संवदेने्आहेत, असे्
काहीं्जण्मानतात. 
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आ॰्३८·१्दीघभ-गोल्संस्पशभ-कण. 

 
आ॰्३८·२्आंगठ्याच्या्पषृ्ठेवरील्संवदेन-वबबे.्७्मोकळी्उष्ट्ण. 

१२्चठपकेवाली्शीत.्१८्रेघावाली्संस्पशभ. 
 

वदेना् हे्इतराहून्वगेळे्संवदेन्आहे्ही्गोष्ट्शस्त्कमाकरता्स्थाचनक्बचिरता्आणणारे्औषि्
त्विेखाली्टोिू् देतात् तेवहा्कळून् येते.्अशा्प्रसंगी, िाकूने्कापले्तरी्वदेना्होत्नाहीत, पण्स्पशभ्
कळतो्आचण्त्याहीपेक्षा्दाबले-ओढलेले्समजते.् तेवहा्या्संवदेना्वगेवगेळ्या्आहेत्असे्कळून् येते.्
शीतस्थाने् व् उष्ट्णस्थाने् वेगळी् ओळखू् येतात.् यावरून् त्या् वगेळ्या् संवदेना् आहेत् हे् उघडि्आहे.्
पचरस्पशभ्आचण्दमन्यातला्भेद्तर्नेहमीि्सहज्कळतो.्तेवहा्त्वक-संवेदनेचे प्रकार्पचरस्पशभ, दमन, 
वदेना, उष्ट्ण्व्शीत्इतके्तरी्चनदान्आहेत्यात्संशय्नाही.्कंप्व्कंडू्या्कदाचित््चवकृती्म्हणता्
येतील, पण् बाकीच्यािंी् गोष्ट् तशी् नाही.् त्विेिी् अवयवरिना् वभगाचं्या् साहाय्याने् पाचहली् असता्
अग्रेंचद्रयािें् प ष्ट्कळ् प्रकार् चदसून् येतात.् दमनायापक् अग्रेंचद्रय् बह स्तर-ग चलका-रूप् असते.् याखेरीज्
संस्पशभसंवेदना्घेणारी्नाना्प्रकारिी्अग्रेंचद्रये्आढळतात.्उष्ट्मायापक्लाबंट्गोल्तर्शीतायापक्चनवळ्
गोल् असते.् संस्पशायापकातील् एक् केसाच्या् ब िंाभोवती् ग ंडाळलेले् असते, द सरे् म रडलेले् असते, 
चतसरे्पसरलेले्असते, िवथे्फ गीर्असते्तर्पािव्ेमोकळे्असते.्सहाव्ेबह स्तर्असते. 
 

 
आ॰्३८·३्बह स्तर्ग चलका 
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सवात्सािी्चैतनाग्रांची रचना्असते्ती्अशी्:्िैतन्तंतू्ही्िैतन्पेचशकेिी्लाबंण्असते.्या्
तंतूला्शवेटी्प ष्ट्कळ्फादं्या्फ टतात.्त्या्कातडीच्या्थराच्या्तळातील्पेचशकात्ग ंतून्राहतात.्आणखी्
एका्चठकाणी्अशीि्िैतनागे्र्सापडतात्ती्केसाभोवती.्केसाच्या्म ळाशजेारच्या्काडंाभोवती्त्यािें्एक्
जाळे् बनलेले् असते.् म क्त् िैतनाग्रानंी् पचरस्पशभ् व् रजा् या् दोन् प्रकारच्या् संवदेनािे् ग्रहण् होते.्
केसाभोवती्ग ंडाळलेल्या्िैतनाग्रानंी्केवळ्पचरस्पशभि्ग्रहण्केला्जातो्असा्तकभ ्आहे.्केसािे्मूळ्जरी्
खोल्असले्तरी्त्यािा्दाडंा्वर्चनघालेला्असल्याम ळे्त्यािी्वकचित्हालिाल्झाली्तरी्खोलातल्या्
भागापयंत्ती्पोिते.्माजंर्वाघ्इत्यादी्अंिारात्वावरणारे्प्राणी्आहेत.्त्याना्लाबं्लाबं्चमशा्असतात.्
त्यानंा्ही्संवदेना्िागंली्तीव्र्असते.् चमशाचं्या्योगाने् त्याचं्या्लाबंी्इतक्या् दूरच्या्पदाथािी्जाणीव्
होण्याला्सािन् चमळते् हे्उघड्आहे.् उंदीर्व्ससा्अशा् चबळात्राहणाऱ्या्प्राण्यानंा् चमशािंा्उपयोग्
असाि्होत्असावा्असे्चदसते.्माणसाला्अशा्ताठ्चमशा्नसतात.्ज्या्असतात्त्या्काढल्याने्तेथील्
पचरस्पशभ्बराि्कमी्होतो्यात्शकंा्नाही. 
 

 
आ॰्३८·४्त्विेतील्अग्रेंचद्रये.्१्केशग ंचठत.्२्मृचदत.्३्प्रसृत्४्स्फीत.्५्म क्त. 

 
केसाभोवती्ग ंडाळलेल्या्अग्रेंचद्रयाच्या्रचनेचा णविेष अथक् चजतक्या्िागंल्या्रीतीने्कळू्शकतो्

चततका्तो्इतर्स्पशभचवषयक्अग्रेंचद्रयाच्या्रिनाचवशषेािा्समजू्शकत्नाही.्ती्अंग्रेंचद्रये् चवशषे्समथभ्
होण्याला् त्यािंी् रिना्कशी्उपयोगी् पडते् ते्समजत्नाही.् म क्त्िैतनाग्रानंी्सौम्य् िेतक्असल्यास्
पचरस्पशभ्आचण् तीव्र् असल्यास् रजा् जाणवते.् तथाचप् इतर्कोणत्याही् िैतनाग्रानंी् स द्धा् तसेि् घडते.्
िेतक्मध्यम् इयिेिा्असतो् तेवहाि्उष्ट्ण, शीत, दमन् इत्यादी् चवचशष्ट्संवदेना् उत्पन्न्होऊ्शकतात.्
स्पशभिेतकािी् तीव्रता् कमी् अचिक् करणे् शक्य् आहे् पण् ती् मोजणे् कठीण् आहे.् तथाचप् दोन्
स्पशभिेतकामिील्अंतर्मोजणे्सोपे्आहे.्एक्िातूिा्टोकदार्चिमटा्घेऊन्त्यािी्दोन्टोके्मोजक्या्
अंतरावर्ठेवण्यािी्योजना्करता्येते.्तशी्ती्करून्त्यािी्दोनही्टोके्त्विेवर्ठेऊन्चकती्अंतरावर्
ती् एकि् भासतात् हे् पाहणे् सोपे् आहे.् असे् करून् पाहता् ही् अंतरे् वगेवेगळ्या् चठकाणी् वगेवगेळी्
असल्यािे्आढळून्येते.्उदा॰:– 
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स्थान अंतर 
mm. 

स्थान अंतर 
mm. 

चजभेिा्शेंडा १·१ हातािा्तळवा ११·३ 
बोटािे्म खीन्अंग २·३ हातािे्पषृ्ठीन्अंग ३१·६ 
बोटािे्पषृ्ठीन्अंग ६·८ ग्रीवा ५४·० 
नाकािा्शेंडा ६·८ माडंी, पाठ ६७·१ 
 

एकादी् काठी् हातात् घेऊन् चतिे् द सरे् टोक् दूरच्या् एकाद्या् पदाथांवर् टेकले् तर् पदाथाच्या्
मृद कचठणत्वाचवषयी्संवदेन्चमळते्त्यास्दूरात््संवदेन्म्हणतात. 
 

सेकंदात्५००्वळेा्स्पशभ्केला्तर्तो्तसाि्जाणवतो.्त्याहून्अचिक्वळेा्केल्यास्मात्र्सलग्
स्पशभसंवदेना् उत्पन्न्होते.् एकदा् स्पशभ्करून्तो् तसाि्िालू् ठेवला् तर् त्यािी्जाणीव् हळू् हळू्कमी्
होऊन् नाहीशी् देखील् होते.् कपडे् घातल्यानंतर् थोड्याि् वेळाने् त्यािंा् स्पशभ् चवसरतो.् कपडा्
िाळवल्याने् मात्र् नव्े संवेदन् उत्पन्न् होते.् शजेारिी् दोन् बोटे् फ लीसारखी् ठेवली् आचण् त्या् फ लीत्
शजेारशजेारच्या्बोटाचं्या्कडास्टेकेल्असा्एकादा्टाक्िरला्तर्दोन्टाकािा्स्पशभ्झाल्यािा्भास्
होतो.्फ ली्केली्नसती्तर्जे्शक्य्होते्तेि्आहे्असा्भास्होतो.्हा्सवयीिा्पचरणाम्आहे.्दाबािे्
संवदेन् मोजण्यािे् सािन् उपलब्ि्आहे.् त्याने्दमनककमान् ठरवता् येते.् एका्लहान् के्षत्रातील्अनेक्
चठकाणे्अशी्तपासली्असता्कळून्येते्की् ते्पाठीच्या्मध्यरेषेत्सवांहून्अचिक्असते.्यावरून्असे्
म्हणाव्ेलागते्की्या्चठकाणी्प्रस्त त्प्रकारिी्संवचेदता्[Sensitivity.] सवाहून्अल्प्असते.्याच्या्त लनेने्
इतर्के्षत्रातील्संवचेदता्समजून्येतात्त्या्अशा्:– 
 
उदरािी्मिली्पट्टी १·०६ पावलािी्पाठ ३·३८ 
वक्षोदेश–मध्य्पट्टी १·३९ मनगट–प्रदेश ३·८० 
  (हस्तप्रबाह संचि–प्रदेश)  
वक्षः्पाश्वभदेश १·७९ वरिी्पापणी ७·१६ 
खादं्यािा्प रोभाग ३·०१ कपाळ्(भालदेश) ७·५४ 
 

पचरस्स्थतीप्रमाणे्संवचेदता्बदलते.्तपमान्वाढल्याने्संवचेदता्वाढते.्उलट्ते्कमी्झाल्याने्ती्
उणावते. 
 

चवचशष्ट्संवदेन्उत्पन्न्होण्याला् चवचशष्ट् िेतकािीि्आवश्यकता्असते.्अशा् िेतकाला्स योग्य्
(पयाप्त)्िेतक्[Adequate stimulus.] म्हणतात.्स योग्य्िेतक्जे्संवदेन्उत्पन्न्करतो्त्यात्वाढ्होण्याला्
त्या्िेतकािे्मान्वाढवाव्ेलागते.्संवदेनात्चकमान्वाढ्होण्यास्िेतकात्जी्चकमान्वाढ्करावी्लागते्
ते्त्या्संवदेनेिे्भेदात्मक–ककमान्[Differential thresh hold.] म्हणतात.्समजा्हातावर्२०्ग्राम्वजन्घेतले्
आचण्त्यात्दशाशं्ग्राम्वाढ्करीत्गेलो्तर्वाढ्१्ग्राम्होईपयंत्ती्कळून्आली्नाही, एक्ग्राम्वाढ्
मात्र्कळून्आली्तर्१्हे्वाढीिे्वकमान्झाले.्यात्मोठी्वाढ्कळून्येते्हे्साहचजकि्आहे.्पण्याि्
िमात्२०्िे्२२्कळून्येतात्तसे्२१्िे्२२्केलेले्कळून्येत्नाहीत.्२१्त्चनदान्१·०५्िी्तरी्भर्
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घालावी्लागते.्येथे्पचहल्या्भाराच्या्१/२०्भर्पडली्पाचहजे्असा्चनयम्चनघतो.्२००्ग्राम्वर्१०्िी्
भर्घालावी्लागते.्४००्त्२०्िी्भर्घालावी्लागते.्हे्भेदात्मकवकमान्माणसागचणक्थोडथोडे्चनराळे्
चनघते्इतकेि्नवहे्तर, अत्यल्प्भार्आचण्अचत्मोठा्भार्असताना्हे्ग णोिर्[Ratio.] चटकून्रहात्नाही. 
 

उष्ट्ण्व्शीत्या्संवदेनाचवषयी्पाहता्त्यािंा्सह्य्प्रातंि्प ष्ट्कळ्लहान्असतो.्त्यातील्भेदात्मक्
वकमान्०·५° ते्०·७° असल्यािे्समजते.्आघात, रसयोग, वकवा्वीजयोग, यानंीही्ही्संवदेने्उत्पन्न्होऊ्
शकतात.्पण्हे् िेतक्या्कामी्स योग्य्नवहत, अयोग्य्[Inadequate.] (अपयाप्त)्आहेत, हे्उघड्आहे.्
भेदात्मक् वकमानािा् अल्पतम् अंक् २७° तपमान् असताना्आढळतो.् याि् समयी् शीत् संवचेदता् उिम्
असते्असे्म्हणावयािे.्हातापायापेक्षा्कबंिाच्या् त्वचेची संवेणदता्अचिक्असते.्भ जिरणामिेही्नेदीय्
भागापेंक्षा् दवीय् भागािंी् संवचेदता् अचिक्असते.् िेतक्लागू् होण्यािे् के्षत्र् मोठे् असले् तर्संवचेदताही्
अचिक्होते.् ४०° तपमानाच्या्पाण्यात्न सते्एकादे्बोट्ब डवले्आचण्३७° तपमानाच्या्पाण्यात्सबिं्
हात्ब डवला्तर्हाताला्अचिक्तापलेपणा्वाटतो.्४५° च्या्वर्तपमान्असले्तर्वेदनाि्होतात. 
 

वदेना् उत्पन्न् होणे् ही् एकादी् पचरस्स्थती् असह्य् झाल्यािेि् चिन्ह् असते.् वेदनांमुळे णकत्येक 
अंतकरणियांच्या व्यापारात चलणबचल्होते्ती्परावतभनरूप्असते.्रक्तात्शकभ रा्वाढते, अचिवृक्कीन्स्पदं्
वाढून् रक्तदमन्वाढते, रक्तािी्आळण्यािी्प्रवृिी्वाढते, चपचहतप्रवपडािे् स्पदं्वाढतात्आचण् त्याम ळे्
अनेक्घालचमली्होण्यािा्संभव्असतो.्वदेनािंाही्अचतरेक्होतो्तेवहा्िैतनवयहूात्बरीि्खळबळ्होते.्
हृदयािे् वयापार् मंदावतात, रक्तदाब्उतरतो, तपमानचनयमन् चबघडते्आचण्श्वसन्थाबंण्यािाही्संभव्
असतो.् वदेनािें् परावतभन् म्हणून् वकिाळणे, पीचडत् भाग् आखडून् घेणे, इत्याचद् गोष्टी् आरंभालाि्
घडतात.् या् सवभ् गोष्टी् इच्छापे्ररणेने् थोड्याबह त् आवरता् येतात, पण् ती् गोष्ट् फार् प्रयासािी् असते.्
सामान्य्माणसाच्या्आटोक्यात्नसते. 
 

हेड्नामक्एक्चिचटश्शारीरचवज्ञानी्होता.्त्याने्त्वक्संवदेनासंबंिी्स्वतःवर्एक्प्रयोग्केला.्
त्याने्आपल्या्प्रबाहूतून्हाताच्या्त्विेस्जाणारी्अरीय्िेतनीिी्शाखा्तोडून्टाकली.्नंतर्िेतनीिे्तंतू्
प नः् उगवत्असताना्संवेदना्कशा् उत्पन्न् होतात् त्या्अन भवािे् चटपण् त्याने्करून् ठेवले.् त्यावरून्
त्याने्असे्प्रचतपादन्केले्की, प्रथमतः्वदेनासंवचेदता्उत्पन्न्होते् तेवहा्स्थानासंबिंी्ज्ञान्अगदी्ढोबळ्
असते, त्यािप्रमाणे् उष्ट्णतेिे् ज्ञान् उद्ध्भवते् तेही् ढोबळ् असते; त्यानंतर् काही् चदवसानंी् बारकाईिे्
पचरस्पशभसंवदेन्आचण्उष्ट्णसंवदेन्उत्पन्न्होते.्यावरून्हेड्यािे्म्हणणे्असे्की, पूवोदभव्[Protopathic.] 
अस्पष्ट् आचण् उत्तरोदभव् [Epicritic.] स्पष्ट् अशी् दोन् पृथक संवेदने् शरीरात् उत्पन्न् होत् असून् त्यािें्
एकमेकीवर्सतत्पचरणाम्होत्असतात.्उिरोद्भव्संवदेन्पूवोद्भव्संवदेनापेक्षा्बलविर्असते.्हेड्
यािे् प्रयोग् प्रचसद्ध्झाल्यानंतर् प ष्ट्कळानंी् तेि् स्वतःवर्करून् पाचहले्काहींना् त्यािे् प्रत्यंतर् चमळाले, 
काहींना्चमळाले्नाही. 
 

बचहरायापकापंैकी् त्विेतील् आयापकािंा् चविार् झाला.् आता् अंतरायापकांचा णवचार् करू.्
अंतरायापक्अंतवरचद्रयात् चठकचठकाणी् गोवलेले् असतात.् तेही् िेतन्याचं्या् द्वारा् कशा्आचण् मेंदू् यासं्
जोडलेले्असतात.्अंतरायापकानंी्चमळणारी्संवदेने्अमूक्एका्नेमक्या्चठकाणी्उदभवली्असे्समजून्
येत्नाही.्त्यािा्उगम्वटबाने्दशभचवता्येत्नाही, चवस्तृत्वबबाने्दशभवावा्लागतो.्तहान, भकू, मलमूत्र-
उत्सजभनािा्आवगे्ही्अंतरायापकातून्चमळणारी्संवेदने्[Chemoreceptors.]्घसा, जठर, ग द्बस्ती्इत्यादी्
इंचद्रयात् उदभवतात, इतपति् स्थानचवचनश्चय् ढोबळ् रीतीने् करता् येतो.् बाह्य् आयापकाप्रमाणे्
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अंतरायापकातही् बह स्तरग चलका, लाबंट् गोल, म क्त् िैतनागे्र् असे् प्रकार् प्राशनी् तटात् आचण्
रक्तवाचहनीतटात् आढळलेले् आहेत.् या् अंतरायापकापंैकी् रसायापक् [Chemoreceptors.] आचण्
याचमकायापक्[Mechanoreceptors.] यािंा्चवशषे्उपयोग्श्वसन्प्रकरणी्साचंगतला्आहे.्रासायचनक्घटनेने्
ज्याना् िेतना् चमळते् ते्रसायापक्आचण्आघात्दाब्सरकासरक्इत्याचदकानंी् ज्यानंा् िेतना् चमळते् ते्
याचमकायापक् होत.् त्यापंैकी् दाबासंबंिी् चवशषे् िेतना् घेणारे् आयापक् असतात् त्यानंा् दमनायापक्
[Baroreceptors.] असे् म्हणतात.् याचशवाय् तषभणाने् िेतना् घेणारे् तषायापक् [Osmoreceptors.] आचण्
उष्ट्णशीताने्िेतना्घेणारे्उष्ट्णशीतायापक्[Thermoreceptors.] अंतवरचद्रयात्असतात. 
 

त्विा्कापल्या्टोिल्याने्वदेना्होतात.्त्यािें् चनवारण्करण्याकरता्त्विेखाली्औषि्पसरून्
ती् कापून् बाजूस् सारून् वक्षोदेश् वकवा् उदर् यातील् इंचद्रयावर् शस्त्् िालवण्यािे् प्रसंग् उपिारकावर्
येतात. तेवहा्असे्आढळते्की्या्इंचद्रयास्वदेना्होत्नाहीत.्चवशषे्आश्चयभ्असे्की्मेंदू्व्कशा्यासही्
वदेना्होत्नाहीत.्वदेनायापक्अवयव्या्इंचद्रयात्नसतात्असे्यावरून् चसद्ध्होते.्असे्असले्तरी्
अंतवरचद्रयात्वयािी्उत्पन्न्झाले्असता्द खणे्जाणवते.्प ष्ट्कळ्प्रसंगी्हे्द खणे्छातीत, पोटात्आहे्असे्
संचदग्ि् संवदेन् असून् त्या् बरोबरि् वेदना् होतात् त्या, त्या् त्या् कोठ्याच्या् तटातील् काही् भागात्
जाणवतात.्खादं्यावर्खवायावर्अशाही् चठकाणी् त्या्जाणवतात.्महापटलाच्या्डावया्भागात् वयािी्
असल्यास्खादंा्व्खवाटा्यात्वदेना्जाणवतात.्हृदयास्वयािी्जडला्असतानाही्असेि्होते.्जठरात्
क्षत् पडले् असता, वक्षस्य् सहावी् व् सातवी् िेतनी् ज्या् त्विेत् पसरते् त्या् त्विेत् वदेना् जाणवतात.्
यासंबिंी्उपपिी्लागते्ती्अशी्:्महापटल्व्हृदय्यातील्आयापक्तंतू्गै्रव्िवर्थया्िेतनीशी्ज डलेले्
असून् त्याि् िेतनीिा् चवन्यास् खादं्याखवायात् होतो.् जठरातील् आयापकािंा् असाि् संबंि् वक्षस्य्
सहावया्सातवया्िेतनीशी्असतो.्कशतेील्चिचिकामिे्हे् िेतनासंिमण्घडते.्या्रीतीने्जाणवणाऱ्या्
वदेनास्अंतणरत वेदना्[Referred pain.] म्हणतात. 
 

 
आ॰्३८·५्अंतचरत्वदेनाचनकाश.्१्छाल.्२्स्थली्३्अंतम भख्िेतनी, ४, ५, ६्इत्यादी्चठकाणाहून्िेतना्
आणणारी.्७्महापटलगत्िेतनी.्८्कशा्(गै्रव्४)्९्स्थलीकडे्जाणारा्िेतनामागभ.्िेतना्७्मागे्आल्या्

तरी्४, ५, ६्तून्आल्यासारख्या्भासतात, 
 

आयापकातून्चनघणारे्चैतन तंतू्कसे्कसे्मेंदूपयंत्पोितात्ते्आता्पाहणे्आहे.्संस्पशायापक्
तंतू् कशचे्या् पश्चभागातील् कील-कीलकवृदंात् सामील् होतात.् वकबह ना् प्रस्त त् तंतंूिे् हे् वृंद् बनलेले्
असतात, असे्म्हणणे्अचिक्योग्य्आहे.्या्दोन्वृदंामिे्एक्पातळ्पडदा्असतो.्उपचत्रकीय, चत्रकीय, 



 

 

अनुक्रमणिका 

कटीय्व्अिर्वक्षसय्भागातून्वर्जाणारे्तंतू्चमळून्कीलक्वृंद्बनलेला्असतो.्मध्यवक्षस्य्प्रदेशात्
कीलवृदंात् जाणारे् तंतू् स रू् होतात.् तेथून् वरच्या् भागातून् चनघणारे् तंतू् स रू् होतात.् तेथून् वरच्या्
भागातून् चनघणारे् तंतू् चमळून् कीलवृदं् बनलेला् असतो.् खालच्या् भागात् हा् वृदं् नसतो.् या् दोन्ही्
वृदंातील् तंतू् ज्या् पेचशकाब िंातून् चनघतात् ती् ब िें् पश्च् कशीय् प ंजका् असतात.् त्यातूनि् एक् फाटा्
अग्रेंचद्रयाकडे्जातो्आचण्द सरा्या् वृदंात्सामील्होतो.् या् वृदंातील् तंतूना्जाड्जाड् चिन््मेदोवषे्टणे्
असतात.्स्वतः्कीलकामिील्तंतूपेक्षा्कीलातील्तंतू्अचिक्जाड्असतात.्सवभ्तंतू्सरळ्वर्कीलक-
कील्ममापयंत्जातात.्तेथे्त्या्ममातील्पेचशकाब ंिाशी्त्यािा्संपकभ ्घडतो.्या्मागातील्द सरे्तंतू्त्या्
ममात्उगम्पावतात.्या्द सऱ्या्द वयातील्बह तेक्तंतू्मध्यवती्िूसरागंास्वळसा्घालून्वर्स्थलीच्या्
प रोभागातील्ममापयंत्जातात.्वळसा्घालून्ते्मागून्प ढे्जातात्इतकेि्नवहे्तर, डावे्उजवीकडे्व्
उजव्ेडावीकडे्असेही्जातात.्द सऱ्या्द वयातील्उरलेले् तंतू्थोडेसेि्असतात् ते्मागे्मस्स्तकापयंत्
जातात् (प्र.् १४्आ॰् २)् या् दोन् वृदंात् केवळ्संस्पशभतंतूि् असतात्असे् नाही् तर् मासातन् चनघणारे्
अंतरायापक्तंतूही्असतात.्यामिे्संस्पशापैकी्वदेनायापक्तंतू्मात्र्नसतात. 
 

वदेना्आचण्िीतोष्ट्िायापक्तंतू्कशचे्या्पश्चागंाच्या्िूसर्भागात्जातात.्तेथील्पेचशकाब ंिातून्
चनघणारे् तंतू् हे् या् मागातील् द सरे् द वे् होत.् हे् तंतू् प्राक्संयोचजकेतून् डावी् उजवी् बदलतात.् नंतर्
त्यािेि्अपमध्य्कशास्थलीय्वृदं्तयार्होतात.्हे्तंतू्मस्त कात्गेल्यावर्प्राक्कशास्थलीय्तंतूसमवते्
कशीय स्वल्पवृदं्या्नावाने् स्थलीच्या्अपमध्य्ममापयंत्जातात.्कशीय् िेतन्यातील्वदेना्व्शीतोष्ट्ण्
वाहणारे्तंतू्असतात्त्यािें्चिन््मेदोवषे्टण्अगदी्पातळ्असते.्काहींना्असे्वेष्टण्नसते्देखील. 
 

स्थलीममातून्अंतमुकख चेतना् वाहणारे् तंतू् मस्तक छालीतील संवेदक् के्षत्रापयंत् जातात.् या्
के्षत्रात् वदेनायापक् पोितात्की् नाही् याचवषयी् चनश्चय् नाही.् मानवावर् ज्या् थोड्या् प्रसंगी् मेंदू् उघडा्
करून्वीजेिे्िेतक्लावता्आले्त्याप्रसंगी्तेथे्पचरस्पशभ्आचण्शीतोष्ट्णसंवेदन्उत्पन्न्झाल्यािा्अन भव्
आलेला्आहे, पण् वदेनािंा् अन भव्आलेला् नाही.् वदेनाके्षत्र् मेंदूच्या् छालीत्कोठेतरी् असले् पाचहजे्
याचवषयी्शकंा्नाही; कारण्त्यास्अन लक्षनू्संवतभन्घडचवता्येते, असा्अन भव्आलेला्आहे. 
 

अंतरायापकांचा संबंध कारुणिक व्यहूािी्असतो्हे्पूवीि्साचंगतले्आहे. 
 
रसना 
 

पाि्ज्ञानेंचद्रयापंैकी्जीभ् हे्एक्ज्ञानेंचद्रय्आहे.् चजभेला्रसना् म्हणतात.्चजभेने्होणाऱ्या् चवशषे्
ज्ञानास्रसज्ञान्म्हणतात.्कारण्ते्ज्ञान्रस्म्हणजे्द्रव्या्स्वरूपाच्या्पदाथाच्या्योगानेि्उत्पन्न्होते.्
साखरेिा् दाणा् द्रव् नसतो् स्थाय्ू असतो.् तरी् आपणास् त्यािी् गोडी् समजते् हे् खरे् पण् चजभेवर्
टाकल्यानंतर् साखर् लाळेत् चवरघळल्यावरि् ही् िव् कळते.् लाळ् हे् द्रव् आपल्या् तोंडात् स्वभावतः्
असतेि.्तोंडात्काही्स्थाय्ूद्रवय्आल्यास, वकबह ना्पाण्याहून्वगेळे्द्रवद्रवयही्आल्यास् वकवा्एकादे्
वाय द्रवय्आले्तरीही्पातळशी्लाळ्भराभर्स्त्वनू् त्यात् ते्द्रवय्थोडेबह त् चवरघळते.् त्या् चवरघळ्यािी्
रिी् आपणास् समजते.् तोंडाला् काही् चवकाराने् कोरड् पडते् तेवहा् िव् कमी् होते.् तोंडािी् कोरड्
घालवावयािी् असली् म्हणजे, एकादा् चवरघळाऊ् पदाथभ् तोंडात् िरल्याने् तोंडाला् पाणी् स टते् असा्
अन भव् येतो.् श द्ध् पाण्यास् रिी् नसते.् कािेच्या् भाडं्यात् ठेवलेल्या् पाण्यास् रिी् असते् ती् त्यात्
चवरघळलेल्या्कािेच्या्अंशािी्असते. 
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त्विेत् स्पशायापक् अग्रेंचद्रये् असतात् तशी् ती् तोंडाच्या् आस्तरात् असतात.् अथात्् चजभेतही्
असतात.् तथाचप् णजभेच्या पािीवर् रचिसंवदेनयोग्य् णवणिष्ट् अग्रेंचद्रये् असतात् त्यातली् काही् न सत्या्
डोळ्यानंी्देखील्चदसतात.्चजभेच्या्पषृ्ठेच्या्मागल्या्अंगाला्डावया–उजवयात्एक्कोन्करणाऱ्या्दोन्
रागंात्उंिट्िकत्या्चदसतात.्वभगाच्या्साहाय्याने्पाहता्प्रत्येक्िकतीच्या्भोवती्एकेक्पचरखा्(िर)्
चदसून् येते.् म्हणून् त्यास् पचरवबबे् [Circumvallate.] असे्नाव् चदले्आहे.् चजवहापषृ्ठावर् त्याहून्लहान् वबबे्
चवख रलेली्चदसतात्ती्केवळ्वबबे्[Fungiform.] होत. आणखी्एक्प्रकार्आहे्तो्तंत प जंािंा.् हे् तंत प जं्
[Filiform.] वबबापेक्षा् चवप ल्असतात.्हे्तीनही्प्रकार्भोवतालच्या्आस्तरापेक्षा्उंिट्असतात्म्हणून्त्या्
सवांना्चपटके्म्हणतात.्वबबापेक्षा्िपटे्व्ठेंगणे्चपटक्असतात्त्यािंा्आणखी्एक्प्रकार्असतो्त्याला्
पल्लव-चपटक्[Foliate. Papillae.] म्हणतात. 
 

 
आ॰्३८·६्डावया्भागात्जीभ्आचण्घसा.्चजभेवर्पचरवबबे, वबबे, तंत प जं्आचण्पल्लव-चपटक्आहेत्ते्
शजेारी्मोठे्करून्दाखचवले्आहेत.्चपटकाचं्या्काठाशी्खािा्आहेत्तीि्म क ले्होत.्घशात्पडजीभ, 

चगलाय्आचण्गळढापण्चदसत्आहे. 
 

आता्साचंगतलेली्िार्प्रकारिी्अग्रेंचद्रये्चजभेच्या्पृष्ठेवर्पचरवबबापासून्प ढील्भागात्असतात.्
पण् खरी् रसायापके् सूक्ष्म् असतात् ती् न सत्या् डोळ्यानंी् चदसत् नाहीत, वभगाच्या् साहाय्यानंी् मात्र्
चदसतात.्त्यानंा्रुणचमुकुले्[Tastebuds.] म्हणतात.्ती्चजभेच्या्सवांगभर्असून्चशवाय्गळढापण, घसा्व्
मृद तालू, यािें्आस्तर, यातही्असतात.्म क ल्म्हणजे्कळी.्आकृतीवरून्हे्नाव्चदले्आहे.्या्कळीच्या्
अग्रभागी् तंतू् असून् त्याचं्या् वढे्यात् एक् भोक् असते.् कळीच्या् तळाशी् िैतन् तंतंूिी् अगे्र् असतात.्
कळीच्या् अंतरंगातील् पेचशका् लाटण्यासारखी् लाबंट् द टोकी् असतात.् कळीच्या् बाह्यागंातील् पेचशका्
वशक्याच्या्पट्टयासारख्या्असतात्त्यानंा्चशक्य्[Sustentacular.] म्हणतात.्अंतरंगातील्पेचशका्रचिग्राही्
[Gustatory.] असतात.्चपटक्याचं्या्त्विेत्रचिम क ले्असतात. 
 

रुणचमुकुलांना णमळिारे चैतनतंतू् करोटीय् ७् वी, ९् वी् व् १०् वी् या् तीन् िेतन्यात् समाचवष्ट्
असतात.् याचशवाय् ५् वया् करोटीय् िेतनािेही् तंतू् चजभेत् पसरलेले् असतात.् पण् त्यातून् सामान्य्
स्पशभिेतना् वाहतात.् या् तंतंूिे् उगम् त्या् त्या् िेतनीवर् मेंदूजवळ् जे् प ंजक् असतात् त्यातील्
पेचशकाब िंातून् चनघतात.् याि् पेचशकािें् मेंदूकडे् जाणारे् तंतू् मस्त कातील् त्याचं्या् ममापयंत् जातात.्
मस्त कातून् रचिवाहक् तंतू् मध्यरेषा् ओलाडूंन् पलीकडील् स्थलीत् जातात.् तेथून् चतसरे् तंतू् चनघून्
मस्तकसालीच्या् रचिममापयंत् जातात.् रचिममभ् कोठे् आहे् यासंबंिी् मतभेद् आहे.् मस्तकाच्या्
पाश्वभभागावर्संवदेनाके्षत्र्आहे.् त्यािे्खालिे्टोक्आत्वळून्खोलात्जाते.्या्स मारास्तीन् चगचरका्
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जवळ्जवळ् येऊन् मध्यंतरी् एक् भाग्खोल्दडून्जातो.् त्यास् संगुप्तखंड् म्हणतात.् त्याच्या् सालीत्
रचिममभ् असते् असे् काही् गं्रथकार् [Houssay.] म्हणतात.् रचिममभ् हस्ताकंचगचरकेत् आहे् असे् काही्
गं्रथकारािें् [Bykov. Chatterjee.] म्हणणे् आहे.् चजभेच्या् पषृ्ठेवरील् व् त्या् शजेारील् िैतनतंतंूिा् चवन्यास्
शजेारच्या्आकृतीत्दाखचवला्आहे.्पचरवबबाचं्या्प ढील्भागातील्सामान्य्स्पशभिेतन्या्पािवया्िेतनीतून्
आचण्त्याचं्या्मागील्भागातील्नववया् िेतनीतून्वाहतात.् चजवहा्व्गळढापण्याचं्या्सांध्यातला्काही्
भाग् यात् दहावीिे् तंतू् आहेत् ते् रचिसंवदेना् वाहतात.् पचरवबबाचं्या् मागे् इतरत्र् नववीिे् आचण् प ढे्
सातवीिे्तंतू्रचिसंवदेना्वाहतात. 
 

 
आ॰्३८·७्चजभेत्िैतनतंत चवन्यास.्ि्िेतनी. 

 
आ॰्३८·८्रचििेतनािें्मेंदूपयंत्मार्ग.्स्थ्स्थली.्िे्िेतनी. 

 
रचिम क ले्जरी्सवभत्र्एकाि्स्वरूपािी्असली्तरी्चवी चार्प्रकारच्या्आहेत.्खारट, अंबट, 

गोड्व्कडू, असे्ते्िार्प्रकार्होत.्चतखट्व्त रट्(कषाय)्असे्आणखी्दोन्रचिप्रकार्सागंतात्परंत ्
ते् रिीिे् प्रकार् नवहत् असेि् म्हणावे् लागते.् कषायाच्या् योगाने् स्त्ाव् कमी् होतात् असे् झाल्याने्
रचिम क ले्चनस्ष्ट्िय्होतात.्असे्झाल्याम ळे्िवीत्फरक्पडतो्ती्चवकृती्गणली्पाचहजे.्ज्याला्चतखट्
पदाथभ् म्हणतात् त्यािा् सामान्य् स्पशेंचद्रयाशी् संपकभ ् घडल्याने् देखील् चतखटपणा् अन भवास् येतो.्
चतखटपणा्म्हणजे्आग्जळजळाट्असेि्सामान्यतः्अन भवास्येते.्तेवहा्चतखट्पदाथभ्म्हणजे्सामान्य्
स्पशाच्या् इंचद्रयानंाि् अचतचरक्त् वकवा् असह्य् िेतना् देणारे् पदाथभ् असे् म्हणाव्े लागते.् चजभेवर् या्



 

 

अनुक्रमणिका 

संवदेनािे्वकमान्बरेि्कमी्असते्इतकेि.्जे्चतखट्बोटानंा्झोंबत्नाही्ते्चजभेला्झोंबते.्तथाचप्असा्
फरक्पडण्यािे्एक्उघड्कारण्असे्आहे्की, चजभेवर्स्त्ाव्असल्याने् चतखट्आत्चभनण्यािी् चवशषे्
सोय्आहे्तशी्बोटावर्नाही.्बोटावर्देखील्चतखट्पातळ्करून्आत्घ सवले्तर्ते्झोंबते.्चजभेवर्
रचिम क ले् उघडी् असून् त्यािें् केसल् वरती् चनघालेले् असतात.् त्विेवर् स्पशभम क ले् आत् दडलेली्
असतात.्त्यानंा्िेतना्चमळावयािी्ती्साक्षात्नाही, परोक्षपणे्वरच्या्पेचशकाथराचं्या्मध्यस्थीने्पोिते.्
स्पशभ्व्रसन्यात्हा्भेद्आहे. 
 

णतखट् सोसण्यासंबिंात् माणसामाणसात् भेद् फार् असतो.् य रोपीय् माणसानंा् चतखट् म ळीि्
सोसत् नाही.् चिवडा् ि कून् खाताक्षणीि् डोळ्याला् पाणी् येऊन् डोके् स न्न् होईपयंत् वदेनािंी् मजल्
गेल्यािी्उदाहरणे्आहेत.्असा्चिवडा्आपले्लोक्आवडीने्खातात.्आपल्याकडेही्कमी्अिीक्चतखट्
सोसणारे् लोक् आहेत.् एकाला् जे् सपक् ते् द सऱ्याला् चतखट् लागतें.् चतखटपणािे् एकािे् वकमान्
द सऱ्याच्यापेक्षा् अचिक् असतें.् हा् वकमानभेद् काही् अंशी् स्वाभाचवक् असतो् तर् काही् अंशी् संपाचदत्
असतो, म्हणजे्सवयीने्िढवलेला् वकवा्उतरवलेला्असतो.्अशाि्तऱ्हेिा् ककमानाचा चढउतार्इतर्
रिींच्या्बाबतीतही्आढळतो.्तथाचप्हे्भेद्चतखटासंबिंी्आढळणाऱ्या्भेदा्इतके्नसतात, प ष्ट्कळ्कमी्
असतात. 
 

चमठािी्िव्ती्खारट् वकवा्लवण्होय.् रसायनदृष्ट्या्मीठ् हे्ΝaⅭl होय.्NaBr, Nal, Na₂ 
So₄, Na NO₃्या्सवभ्लवणािंी्िव्खारट्असते.्Rb Br केवळ्कडूि्असतें.्Na, Li, NH₄, यािंी्लवणे्
खारट्व्कडवट्असतात.्Ca, Mg, Rb, Co, यािंी्लवणे्चनवळ्कडू्लागतात.्बह तेक्लोकािें्लवण्
रचिवकमान् ०·०८७् टक्का् चवद्रवाच्या् इतके् असते.् तथाचप् ते् ०·०२् इतके् कमी् असणारेही् काही् लोक्
आढळतात, त्यािंीही्िव्चवशषे्तीक्ष्ण्असते, असे्म्हटले्पाचहजे. 
 

अंबट्द्रवये्प ष्ट्कळ्आहेत, काही्काबभनी्आहेत्काही्अकाबभनी्आहेत.्या्सवात्H°् हा्घटक्
सामान्य्असतो.्अम्ल्द्रवयािें्चवरघळे्करून्त्यातील्सबिं्द्रवयािंी्संहती्लक्षात्घेता्काबभनी्अम्लािें्
रचिवकमान् अकाबभनी् अम्लाचं्यापेक्षा् अचिक् असल्यािे् आढळते.् HCI िे् ०·००१२५् चनष्ठ् असते् तर्
अशीचतक्अम्लािे्०·००५् चनष्ठ्असते.् चनष्ठ् म्हणजे्१०००्CC. त्एक् रैणवभार्द्रवय्असणारे.्H° हेि्
अम्लत्वािे्प्रम ख्लक्षण्आहे.् हे्लक्षात्घेता्या्घटकाच्याि्संहतीने्मोजणी्करणे्अचिक्योग्य्आहे.्
समचनष्ठ् चवद्रवात् अशीचतकाम्लाच्या् पेक्षा् हराम्लाच्या् चवद्रवात् ४·५् पट् H°् असतात् म्हणून् H°् च्या्
संहतीच्या्दृष्टीने्त्यािे्ग णोिर्१२५्× ४·५्:्५००्म्हणजे्५६२·५्:्५००्असे्म्हणजे्जवळ्जवळ्१्:्१्
असेि्ठरते.्तारतम्य्आहे्ते्अकाबभनीपेक्षा्काबभनीिेि्रचिवकमान्कमी्आहे्असे्दशभवणारे्आहे.्हा्भेद्
अगदी्थोडा्आहे.्तथाचप्त्यावरून्अन मान्काढावयािे्तर्इतकेि्चनघते्की, अम्लातील्ऋणदलािाही्
रिीशी्थोडासा्संबंि्असावा, वकवा्िनऋणदले् ज्यातून् चनघतात् त्या् रेणूंिाही्संबंि्असावा.् हे् रेणू्
ओषट्द्रवात्चवरघळून्रचिम क लात्प्रवशे्करीत्असावेत्असा्तकभ ्आहे. 
 

साखरेिी् गोडी् ती् स्वादु् वकवा् गोड् िव् होय.्ऊससाखर् हे् नम न्यािे् गोड् द्रवय्आहे.् चतच्या्
त लनेने् इतर् द्रवयािंी् गोडी् सागंता् येते् ती् अशी् :– घृतोल् व् द्राक्षशकभ रा् ०·७३, उपद ग्िजा् ०·७३्
िान्यशकभ रा् ०·३२, द ग्िशकभ रा् ०·१६; फलशकभ रा् १·७३, डल्सीन् (सूिोल)् २६५, साकरीन् ६७५.् या्
त लनेिा् अथभ् असा्की, एक्ग्राम्ऊससाखरेने् १००् ग्राम् पाण्यास्जी् गोडी् येते् ती् येण्यास् एक्ग्राम्
घृतोल्वकवा्द्राक्षशकभ रा्७३्ग्राम्पाण्यात्चवरघळणे्प रे.्तसेि्उपद ग्िजा्वकवा्िान्यशकभ रा्एकेक्ग्राम्



 

 

अनुक्रमणिका 

घेऊन्३२्ग्राम्पाण्यात्वकवा्एक्ग्राम्द ग्िशकभ रा्१६्ग्राम्पाण्यात्चवरघळली्की्प रे.्द सऱ्या्पक्षी्एक्
ग्राम्फलशकभ रा्१७३्ग्राम्पाण्यात्वकवा्एक्ग्राम्डल्सीन्२६५००्ग्राम्पाण्यात्वकवा्साकरीन्६७५००्
ग्राम् पाण्यात् घालाव्े लागेल.् गोडी् अचिक् त्या् मानाने् रचिवकमान् लहान् असे् आहे.् ऊससारखेिे्
रचिवकमान्शभंरी्०·४्असे्आहे्तर्फलशकभ रेिे्०·२६्असे्आहे.्या्त लनेवरून्चदसून्येते्की्गोडी व 
रासायणनक घटना यांचा साक्षात् संबंध नाही. 
 

काही् द्रवये् कडू् असतात, उदाहरणाथभ् चक्वनीन.् यािे् रचिवकमान् ०·००१६् टक्का् आहे.्
क िल्यातील्कडू् द्रवय् चक्वनीनाच्या् चतप्पट्कडू्आहे.्C. Mg. Rb. Cs यािंी् लवणेही्कडू्असतात.्
त्याचं्या्िवीत्खारट्अंश्अथात््असतोि.्काही्द्रवयािंी्िव्गोड्व्कडू्अशीही्असते.्स्वाद ्अम्ल्व्
कडू्अशा् चतहींिे् चमश्रण् ज्याचं्या् िवीत्आहे्अशीही् द्रवये्आहेत.्श द्ध् पाणी् बेिव्असते् पण्नदीच्या्
पाण्यात् हवा् आचण् लवणे् चवरघळलेली् असतात् त्याम ळे् त्यासं् रिी् येते.् रचिम क लाचं्या् रूपात् भेद्
नसताना्रिीत् भेद्असतो, यावरून्म क लपेचशकाचं्या्रासायचनक्घटनेत् भेद्असावा्असा्तकभ ्आहे.्
चनरचनराळ्या् िवी् चनरचनराळ्या् म क लाचं्या् द्वारा् कळतात् याचवषयी् शकंा् नाही.् कारण् कोकेन्् फासन्
संवदेना्नाहीशा्केल्या्असता्प्रथमतः्वदेनासंवचेदता्नाहीशी्होते, नंतर्कडू, नंतर्स्वादू, नंतर्लवण्
आचण्नंतर्अम्लसंवेचदता्नाहीशी्होते.्सरते्शवेटी्पचरस्पशभसंवचेदताही्नाहीशी्होते.्अशाि्प्रयोगावरून्
कळून्येते्की, चनरचनराळ्या्रुचींची के्षते्र् चनरचनराळी्असतात.्चजभेिा्शेंडा् हे्गोडीिे् चवशषे्के्षत्र्आहे.्
चजभेिे्मूळ्वकवा्मागला्भाग्हे्कडूपणािे्के्षत्र्आहे.्चजभेिा्डावा्उजवा्काठ्हे्अम्लत्वािे्के्षत्र्असून्
चजभेिा्शेंडा्आचण्डावया्उजवया्काठािें्प ढिे्भाग्ही्लवणत्वािी्के्षते्र्आहेत. 
 

एकि्िव् चजभेवर्बराि्वेळ्राचहल्याने् णजभेस थकवा् येतो.्साखर्प्रथम् चजतकी्गोड्लागते्
चततकी्ती्काही्वळेाने्लागेनाशी्होते.्आणखी्काही्वळेाने् चतिा्वीटि्येतो.् त्यािबरोबर्इतर्िवी्
असणाऱ्या्पदाथाचवषयी्हवयास्उत्पन्न्होतो.्गोडामागनू्अंबट्पदाथभ्घेतला्तर्अंबटािे्वकमान्वाढते.्
अंबटामागून् गोड् पदाथभ् घेतला् तर् गोडािे् वकमान् वाढते.् गोडामागून् कडू् पदाथभ् घेतला् तर् कडूिे्
वकमान्कमी्होते्आचण्कडूमागून्गोड्पदाथभ्घेतला्तर्गोडािे्वकमान्कमी्होते.्लेमोनेडमध्ये्गोड्व्
अंबट्यािें्मि र्मीलन्केलेले्आढळते.्प्रथम्चवरळ्अल्क्चवद्रव्घेतले्आचण्मग्वाफेिे्पाणी्घेतले्तर्
ते्गोड्लागते.् चजभेवर्घेतलेल्या्पदाथाला्वास्असल्यास्त्याने्त्याच्या्िवीवर्बराि्पचरणाम्होतो.्
पचरणाम्घ्राणेंचद्रयावर्झाला्की्रसनेवर्झाला्हे्ज्यािे्त्याला्समजत्नाही.्कोकेन्लावनू्एक्इंचद्रय्
बचिर्केले्म्हणजे्द सऱ्यावरील्पचरणाम्कळून्येणे्शक्य्होते.्नाक्बचिर्करून्क्लोरोफॉमं्ह ंगला्तर्
तो्गोड्लागतो.्हा्िवीिा्पचरणाम्अशा्रीतीने्कळून्येतो.्वाय्ूनाकातून्तोंडात्वकवा्तोंडातून्नाकात्
सहजगत्या्जातो. 
 

एकंदर् शरीरवयापार् स रळीत् िालण्याकरता्रुणचसंवेदनांचा् प ष्ट्कळ्उपयोग् असतो.्आहारात्
कोणती्द्रवये्असावीत्कोणती्नसावीत, हे्म ख्यतः्रिीनेि्आपोआप्ठरते.्स्वाभाचवक्अन्नापंैकी्ग्राह्य्
कोणते्अग्राह्य्कोणते्ते्रिीने्बरोबर्समजते.्स्वभावचसद्ध्रिकर्अन्न्अपकारक्नसते्आचण्अपकारी्
असते्ते्रिकर्नसते.्अन्न्चकती्घ्यावे् हे् देखील्सहजगत्या्रिीने्ठरते.्भरपूर्अन्नसेवन्झाल्यावर्
त्यािी्रिी्आपोआप्जाते.्अन्न्पोटात्गेल्यानंतर्ते्पिवण्याकरता्जे्स्त्ाव्स टाव्ेलागतात्ते्स टण्यास्
रिीच्याि्परावृि् िेतना्उपयोगी्पडतात.्अन्नाच्या् चनवडीच्या्बाबतीत्मन ष्ट्ये्बह शः्आचण्इतर्प्राणी्
सवभशः्िव्व्वास्यावर्अवलंबून्असतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रचिसंवदेना्उत्पन्न्करणाऱ्या्योग्य्िेतकािंा्चविार्झाला्आचण्दोन्अयोग्य्िेतकािंाही्चविार्
झाला.्चतखट्व्त रट्पदाथभ्हे्अयोग्य चेतक्होत.्आणखी्एक्अयोग्य्िेतक्सागंण्यासारखा्आहे्तो्
म्हणजे् चवजेिा्प्रवाह्हा्होय.्िनाग्र् चजभेवर्लावले्आचण्ऋणाग्र्द सऱ्या्एकाद्या्शरीरभागास्लावले्
तर्अम्लसंवदेना्उत्पन्न्होते.्उलट्योजना्केली्तर्अल्किमी्िव्प्रत्ययास्येते. 
 
गंधसंवेदन 
 

स्पशेंचद्रय्आचण्रसनेंचद्रय्ही्दोन्इंचद्रये्जवळच्या्पदाथांिे्ज्ञान्करून्देतात.्परंत ्घ्राणेंचद्रय, 
श्रोत्र्व्नेत्र्ही्इंचद्रये्दूरच्या्पदाथांिे्ज्ञान्करून्देतात्ती्दूरायापक्इंचद्रये्होत.्त्यातले्श्रोत्र्व्नेत्र्ही्
दोन् इंचद्रये् रिनेच्या् दृष्टीने् बरीि् स्क्लष्ट्आहेत, पण् घ्राणेंचद्रय् प ष्ट्कळ् सािे्आहे.् नाक् (नाचसका)् हे 
घ्रािेंणिय्आहे.्दूरच्या्पदाथािा्वास्त्याने्कळू्शकतो.्अशा्पदाथांतून्वाय रेणू्चनघून्हवतूेन्आपल्या्
नाकात्जातात.्तेथे्जे्संवेदन्उत्पन्न्होते्ते्गंिसंवदेन्होय.्अवघ्राण्म्हणजे्वास्घेणे.्घ्राणेंचद्रय्म्हणजे्
वास्घेण्यािे्इंचद्रय.्अव्या्उपसगािा्अथभ्खाली्असा्आहे.्घ्राणेंचद्रयािे्द्वार्खाली्असते्त्यावरून्हा्
उपसगभ्लावला्असण्यािा्संभव्आहे.्नाक्ही्श्वासाकरता्हवा्आत्घेण्यािी्वाट्आहे.्नाकात्ज्या्
िार्कपाऱ्या्आहेत्त्यातली्िवथी, जी्सवात्उंिावर्आहे्ती्गंिग्राही्आयापकािें्स्थान्आहे.्बाहेरून्
जी्हवा्नाकात्येते्चतिा्बह ताशं्खालच्या्तीन्कपाऱ्यातून्थेट्मागे्घशात्जातो.्िवथी्कपार्(सापट)्
घशापेक्षा्उंिावर्असते्चतच्यात्हवा्चशरते्ती्अगदीि्मंदपणे.्वास्घेणे्असेल्तेवहा्आपण्म द्दाम्मोठा्
श्वास्घेऊन्नाकप ड्या्फ गवतो्तेवहा्थोडीशी्हवा्वरच्या्कपारीत्चशरते.्त्या्हवते्गंिवंत्रेणू्असले्
म्हणजे्गंिसंवदेना्उत्पन्न्होते.्(प्र.्१०्प.ृ्२९२्पहा) 
 

श्वास्आत्घेताना्तो्जोरािा्असल्यास्हवा्वरच्या्कपारीत्चशरते्तशी्ती्उच्छ््वास्जोरािा्
केल्यासही् वरच्या् कपारीत् चशरते.् या् वळेी् तोंडात् अन्न् असल्यास् त्यातून् उिळणाऱ्या् द्रवयािंा् वास्
समजतो.्तोंडात्घास् घेतल्यानंतर्जो् त्यािा् वास् येतो् तो्अशा् रीतीने् येतो.् ढेकर् देताना्जठरातून्
बाहेर् येणाऱ्या्हविेाही्वास, तसा्काही्असल्यास, येतो्तो्अशाि्रीतीने् येतो.्अशा्प्रसंगी्नाकाच्या्
मागल्या्द्वारातून्हवा्वर्िढते.्नाकामिे्गंिवह्िेतनीतंतू्आहेति्पण्सामान्य्संवेदनािे्तंतूही्आहेत.्
यापंैकी् कोणत्याही् तंतूना् क्षोभ् उत्पन्न् करणारा् वाय रेणू् आत्आला् तर् त्याच्या् तीव्रतेन सार् परावतभन्
घडते.् हे्परावतभन्श्वासािा् चनरोि्करणे्म्हणजे्तो्रोखून्िरणे, वकवा्जोरािा्उच्छ््वास्करणे, अशा्
स्वरूपािे्असते.्कादंा्(पलाडूं)्फोडल्याबरोबर्त्यािा्जो्दपभ्येतो्तो्झोंबरा्असतो, तो्नाकासि्काय्
पण्डोळ्यासही्झोंबतो.्हा्पािवया्करोटीय्िेतनीवरील्पचरणाम्होय.्कादंा्खाल्ल्यानंतर्सवांगातून्
घाण् येते, घामातून् येते, उच्छ््वासातूनही् येते.् तो् खरा् द गंि् होय.् तो् पचहल्या् करोटीय् िेतनीवरील्
पचरणाम्असतो.्अमोदाची झिझि्ही्पाचव्या चेतनीचीच्िेतावणी्असते. 
 

गंधचेतना्उत्पन्न्करण्याला्हवमेिे्फार्थोडे्गंिद्रवय्प रते.्तूप्खवट्झाले्म्हणजे्त्यातून्अम्ल्
प्रकट्होते् ते्एक् चलटर्हवते्एक्लक्षाशं्ग्राम्इतके्थोडे्असले्तरी्गंििेतना्उत्पन्न्करते.् ते्सहा्
लक्षाशं्ग्राम्असले्म्हणजे्तर्िागंलीि्घाण्येते.्कस्तूरीिा्तर्कोयंशस द्धा्गंिोत्पादक्असतो.्त्याला्
आपण् स गंि् म्हणतो.् हा् दाट् केल्यास् उग्रगंि् वाटतो.् प ष्ट्कळशा् स गंिािंी् अशीि् गत् आहे.् चवरळ्
असतानाि्ते्आल्हाददायक्असतात.्रिी्काय्वकवा्गंि्काय्एकि्एक्प्रकारिे्संवदेन्बराि्काळ्
होत् राचहल्यास् त्यािी्जाणीव्कमी्कमी् होत्जाते्आचण्काही् वळेाने् त्यािा् वीटही् येतो.्सौम्य्गंि्
िागंला् असो् वाईट् असो् काही् वेळाने् अंगवळणी् पडतो.् त्यािा् चवशषे् ग णािा् चवसर् पडतो.्
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रचिवकमानापेक्षा् गंिवकमानासंबिंी् वयस्क्तगत् चवचविता् अचिक् असते.् हे् तर् झालेि् पण् आवडी्
चनवडीतही् प ष्ट्कळ् भेद् असतो.् कादं्यािा् वास् प ष्ट्कळानंा् आवडतो् पण् काहींना् म ळीि्आवडत् नाही.्
शपूेिा्वास्काहींना्आवडतो, काहींना्नावडतो. 
 

नाकाला् रसना् म्हणत् नाहीत, नाचसका् म्हणतात.् तरी् नाकाने् होणारे् गंधज्ञान हे रसज्ञानच्
असते.्नाक्कोरडे्पडले्असता्गंिज्ञान्होत्नाही.्उलट्नाकातील्आस्तर्कफचलप्त्झाले्असताही्
गंिज्ञान्होत्नाही. 

 
अनेक्प्रकारिी्गंिद्रवये्एकाि्वळेी्गंिवाही्िेतनीतंतूवर्आल्यास्त्याम ळे्संचमश्र्संवदेना्उत्पन्न्

होतात.्यासंबिंी्चनयम्सागंण्यासारखे्नाहीत.्दूरायापकापंैकी्हे्सािेसीिे्आयापक्श्रोत्र्व्नेत्र्यांच्या्
मानाने्गौणत्व्पावलेले्आहे. 
 

गंधवाही चेतनीतंतू् नाकाच्या् सवोच्च् कपारीच्या् आस्तरात् असतात् तसेि् ते् त्या् समोरील्
अंतरायाच्या्आस्तरात्असतात.्या्आस्तरात्गंिवाही्तंतूच्या्शजेारी्आिारी्पेचशका्असतात.्गंिवाही्
तंतू् हीस द्धा् लाबंलिक् पेचशका् असते.् या् पेचशकेच्या् अग्रभागी् बारीक् बारीक् केसल् असतात.्
पषृ्ठभागापासून्थोड्याशा्अंतरावर्आत्गोलसर्प्रकल्असते.्तेथून्आणखी्आत्िाळणीवजा्हाडातील्
भोकातून् वर् करोटीतील् अवघ्राणकंदात् जातात.् येथे् तंतूच्या् अंत्य् शाखा् असतात.् तेथून् मेंदूकडे्
जाणाऱ्या्द सऱ्या्तंतूिा्आरंभ्होतो.्त्या्तंतूच्या्शाखा्असतात.्दोनही्तंत शाखािें्संपकभ ्येथ्घडतात.्
या् शाखासंगमाम ळे् जी् गाठ् तयार् होते् चतला् ग च्छक् असे् नाव् चदले्आहे.् येथून् चनघणारे् द सरे् तंतू्
अवघ्राणपथ्म्हणून्साचंगतला्त्यािे्घटक्होत.्पिंरावया्प्रकरणात्मेंदूिा्तळ्आचण्संछदापयंत्मेंदूिे्
उपमध्यागं्यात्अवघ्राणमेंदू् म्हणून्साचंगतलेला्आहे.्अवघ्राणपथ्हा् त्यािा् एक्भाग्आहे.्शजेारच्या्
आकृतीत्त्यािे्सात्भाग्दाखचवले्आहेत.्तेथेि्िेतना्वाहण्याच्या् चदशाही्बाणानंी्दशभचवल्या्आहेत.्
त्यात्दाखचवलेला्िवथा् भाग् हस्ताकंचगचरका् हा्आहे.् हेि् प्रस्त त्संवदेनािे्छालीय स्थान् होय्असे्
मानण्यािा्प्रघात्१९६०्पयंत्होता.्हा्समज्यथातर्थय्नाही्असे्अलीकडे्तचद्वदािें्मत्झाले्आहे.्ली्
ग्रॉस् क्लाकभ ् याचं्या् प्रयोगाच्या्आिारे् शवेरगटन् या् शास्त्चवदाने् म्हटले्आहे्की, अवघ्राणकंदािे् संबंि्
उद ंबरके्षत्र, प रःस्थ् चवद्धागंाशी् सलग् असलेला् बदामीभाग् आचण् अवघ्राण–त ंगक, यापयंति् आहेत.्
प्रचसद्ध् मान्यवर् गे्र–कृत् शारीरगं्रथात् अवघ्राणसंवदेनािंा् संबिं् हस्ताकं् आचण् उपच्छद् याशंी् आहे् हे्
चविान्चनरािार्आहे, असे्साचंगतले्आहे. 
 

 
आ॰्३८·९्नाकाच्या्अंतरायाच्या्उजवया्अंगाच्या्िेतन्या्१्प्राक्कारंड्िे.्२्गंिवाही्िे.्३्दीघभ्

मूिभन्यतालव्िे.्४्ऱ्हस्व्मू.्िे. 
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आ॰्३८·१०्गंिग्राही्कफास्तरािा्नकाशा.्केसलवतं्गंिवह्तंतू.्शजेारी्आिारपेचशका. 

 
आ॰्३८·११्गंिमागभ-चनकाश्खाली्गंिग्राही्केसल, मिे्ग च्छक, वर्मेंदूकडे्जाणारे्तंतू. 

 
आ॰्३८·१२्गंिममभचनकाश्१्कंद.्त्यामागे्घ्राणपथ.्२्प रःस्थ्चवद्धागं्३्अचपस्थ्४्हस्ताकं.्५्अंिला.्६्

स्थलीतील्प्राक्ममभ.्७्मस्त चवतान. 
 

रचिममभ्हस्तागंचगचरकेत्आहे्हे्एक्आचण्तेि्संग प्तखंडात्आहे, असे्द मत्रिीसंबिंी्चववेिन्
करताना्साचंगतले्आहे.्पशूमध्ये्गंिसंवेदना्माणसापेक्षा्प ष्ट्कळ्प्रगल्भ्झालेल्या्आढळतात.्माणसामध्ये्
त्यािंा् उत्कषभ् न् होता् ऱ्हास् झाल्यािे् चदसून् येते.् मेंदूमिील् िेतनामागासंबिंी् प ष्ट्कळसे् प्रयोग् पशूवर्
झालेले्आहेत.्त्यातला्त्यात्ते्ससा, माजंर, क ते्र्अशा्पशूवंर्झालेले्असून्माकड्वकवा्माणूस्यात्
त्यािंा्ताळा्चमळणे्द रापास्त्झाल्याम ळे्हे्संिय्आचण्मतभेद्उत्पन्न्झालेले्आहेत. 
 

— 
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प्रकरि ३९ 
 

श्वि वदन व संस्स्थती 
 

दूरायापक्इंचद्रयापंैकी्गंिज्ञानाच्या्इंचद्रयािा्चविार्झाला.्आता्ध्वचनज्ञानाच्या्इंचद्रयािंा्चविार्
करावयािा् आहे.् श्रवण् म्हणजे् ध्वचनज्ञान् होणे.् श्रवणािे् इंचद्रय् कान् असे् समजतात.् पण् बाहेरून्
चदसणारा्कान्हा्त्या्इंचद्रयािा्केवळ्एक्भाग्आहे.्श्रवणािे्इंचद्रय्ते्श्रोत्र्होय.्त्यािे्तीन्भाग्स्पष्ट्
असतात.् त्यापंैकी् कान् हा् एक् भाग.् श्रवणािे्अग्रेंणिय ते अंतःश्ोत्र् होय.् कणभरूपी् बाह्य् श्रोत्र्आचण्
अंतःश्रोत्र् याचं्यामध्ये् मध्यश्रोत्र् असते.् अंतःश्रोत्र् सवांत् महत्त्वािे.् त्यात् श्रवणिेतनीिी् अगे्र् असतात.्
त्यानंा्बाह्य्श्रोत्रात्येणाऱ्या्वाय तरंगापासून्िेतना्चमळतात.्या्तरंगाचवषयी्आगाऊ्थोडे्चवविेन्केले्
पाचहजे.् श्रोत्रात् होणाऱ्या् संवदेनास् ध्वचन् म्हणतात.् म्हणून् प्रस्त त् वाय तरंगानंाही् ध्वचनतरंग् म्हणतात.्
तरंग्ही्एक् चवचशष्ट् चनयमबद्ध्िळवळ्असते.्वारा्ही्एक्वाय रेणूिंी्िळवळि्आहे.्पण् चतला्तरंग्
[Wave.] म्हणत्नाहीत.्वारा्नसला्तरी्हवतेील्वाय रेणू्[Gas-molecule.] हलत्असताति्पण्ती्हालिाल्
सैरावैरा्असते.्चतला्तरंग्म्हणावयािे्नाही.्ती्ऐकू्येत्नाही्पण्वारा्मोठा्असला्तर्त्यािा्सोसाटा्
ऐकू्येतो.्तेवहा्ध्वनी्चनघतो्त्यात्तरंग्असतात्पण्ते्वारा्या्िळवळीत्चमसळलेले्असतात.्वाऱ्यािा्
आघात् कानासि् काय् पण् आपल्या् सामान्य् त्विेसही् जाणवतो.् ध्वनीतरंग् हे् सामान्य् त्विेस् तसे्
जाणवत्नाहीत.्ते्श्रोत्रास्मात्र्िागंले्जाणवतात. 
 

आपण्आपल्या्कंठातून्ध्वनी्उत्पन्न्करू्शकतो्आचण्बाहेर्घंटा्वाजवनू्वकवा्तार्छेडून्ध्वनी्
उत्पन्न्करू्शकतो.् कंठातून् ध्वनी् चनघतो् तोस द्धा् कंठातील् वाक्तंतू् छेडल्यानेि्उत्पन्न्होतो.् घंटेिा्
घ मट् वकवा् तंबोऱ्यािी् तार् वकवा् कंठातले् तंतू् थरथरतात् तेवहा् ते् स्वतःच्या् कंपनान सार्हवेत कंपने्
उत्पन्न्करतात् हे् उघड्आहे.् ही् कंपने् हवचे्या् मध्यस्थीनेि्आपल्या् कानात् येऊन् पोितात.् हवचे्या्
रेणूनंा्िके्क्बसतात.्सैरावैरा्िावणाऱ्या्रेणूनंा्वयवस्स्थत्िाल्चदली्जाते.्सभोवती्सवभ्चदशास्ते्िाल्
करतात.् पण् ध्वनत््पदाथापासून् कोणताही् रेणू् आपल्या् कानापयंत् येऊन् पोितो् असे् नाही.् तो्
शजेारच्याला्िक्का् देतो.् तो् द सरा् चतसऱ्याला् िक्का् देतो, चतसरा्िवर्थयाला् देतो्अशी् परंपरा आपल्या्
कानापयंत्येते.्ध्वनत््पदाथांपासून्कानापयंतच्या्रेषेत्अडथळे्नाहीत्असे्तूतभ्समजू्या.्अशा्प्रसंगी्
या् रेषेतले् रेणू् केवळ्मागे्प ढे्हालतात.्प्रत्येक् रेणूच्या्या्िलनािी्कक्षा्अचतशय्लहान्असते.् रेणू्
चजतका्प ढे् चततकाि्मागे्िळतो.्म्हणून्या्कके्षचा अधक तो त्याच्या चालीचा पल्ला्असतो.्अगदी्क्षीण्
ध्वनी्जो्आपल्याला् ऐकू् येतो् त्याला्कारण्असलेल्या् रेणूचं्या् िालीिा् पल्ला् [Amplitude.] १०-¹⁰् cm. 
इतका्लहान्असतो. 
 

तरंगातील्शजेारशजेारिे्रेणू्आपआपल्या्कके्षत्िालीच्या्िमाने्वगेवगेळ्या्अवस्थेत्असतात.्
त्याम ळे्समावस्थेतल्या्जवळच्या्दोन् रेणूमध्ये्ठराचवक्अंतर्पडत्जाते.्या्अंतरास्तरंगाचा आयाम्
वकवा्लाबंी्म्हणतात.्ध्वचनतरंगािंा्वेग्सेकंदास्३३०्m असा्असतो.्(तपमानान सार्यात्भेद्होतात.)्
एका् सेकंदात् ध्वन्य त्पादक् कंप् चजतके् असतात् चततके् तरंग् एवढ्या् वळेात् उत्पन्न् होतात् म्हणून् या्
कंपनािंी् संख्या् ग चणले् तरंगायाम् [Wavelength.] हा् ग णाकार् ३३०् असणार् हे् उघड् आहे.् यावरून्
तरंगायाम्मोजण्यािी्य क्ती्चमळते्ती्म्हणजे्सेकंदागचणक्कंप्मोजणे्ही्होय.्एकाद्या्सूरकायाच्या्
साहाय्याने्ही्गणती्करता्येते.्सेकंदागचणक्कंपसंख्या्म्हणजेि्थोडक्यात्कंप्रता् [Frequency कंपनत्वरा; 
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कंपचक्षप्रता.].्मानवी्कंठातून्चवचवि्कंप्रतेिे्ध्वनी्चनघतात.् पुरुषी ध्वनीत्प्रिान्कंप्रता्१२५्च्या्स मारात्
आचण्णस्त्रयांच्या ध्वनीत्ती्२५०्च्या्स मारात्असते.्२५०्कंप्रतेच्या्ध्वनीिा्तरंगायाम्एक्मीटर्यापेक्षा्
वकचित््अचिक्असतो्असे्यावरून्चदसून्येते.्आपण्जे्ध्वनी्कानाने्ऐकू्शकतो्त्यािंी्कंप्रता्२०्ते्
२००००् इतकी् चवचवि् असू् शकते.् म्हणजे् त्या् तरंगािें् आयाम् १६·५्m पासून् १६·५्mm पयंत् असू्
शकतात्असे्म्हटले्पाचहजे. 
 

ध्वनी् लहान् मोठे् असतात.् मोठे् चजतक्या् दूरवर् ऐकू् येतात् चततक्या् दूरवर् लहान् ऐकू् येत्
नाहीत.्ध्वणनमहत्ता [Sound–intensity.] त्याच्या्शक्तीच्या्ओघावर्अवलंबनू्आहे्हे्उघड्आहे.्ध्वचनशक्ती्
फार्लहान्असते, ही्गोष्ट्नभोवाणी् ऐकणारास्िागंली्कळते.् चदवयाच्या्त लनेने्या्श्रवणसािनाला्
फारि्थोडी्शक्ती्लागते, हे्मचहन्याच्या्काठी्या्दोन्सािनाकरता्पैसे्भरणारास्िागंले्समजते.्एका्
गं्रथकाराने्असे् चलचहले्आहे्की, एकादा्माणूस्जर्रात्री् चन् चदवसा् बडबडत्राचहला्तर् त्याला्जी्
शक्ती्खिभ्करावी्लागेल्तेवढ्या्शक्तीने्तो्आपले्स्वतःिे्शरीर्एकदाि्क्षणभर्पायाच्या्िवड्यावर्
उिलून्िरू्शकेल. (Knowlton p. 491) द सऱ्या्एका्लेखकाने्(Fletcher p. 70) म्हटले्आहे्की, दहा्
लाख् जणािंी् भाषण–शक्ती् एकवटावी् तेवहा् एक् सािा् चवजेिा् फ गी-चदवा् तेवले.् ओज (वॉट) हे 
िस्क्तत्वरेचे माप्आहे्पण्ते्भाषण–शक्तीिी्त्वरा्मोजण्याच्या्कामी्फार्मोठे्ठरते.्म्हणून्ओजलेश, 
[Microwatt.] म्हणजे्त्यािा्दशलक्षाशं, हे्माप् घेतात.्भाषणशस्क्तत्वरा्दहा्पंिरा्ओजलेश्इतकी्थोडी्
भरते.् मन ष्ट्य् मोठ्याने्ओरडला् तर् ही्िक्तता [Power.] एक्ओजलव् [Mili watt.] म्हणजे्ओजसहस्त्ाशं्
इतकी् भरते.् माणूस् न सता् क जब जला् तर् ही् शक्तता् ओजलेशसहस्त्ाशं् इतकी् उतरते.् केवळ् हळू्
बोलण्यात् स द्धा् ती् ओजलेशदशाशं् इतकी् राहते.् सामान्यतः् १५् ओजलेश् शक्तता् प्रकट् होते् तेवहा्
हवतेील्वाय रेणूचं्या्कंपनािा्पल्ला्शभंराशं्m m असतो. मोठी्शक्ती्चमळाली्म्हणजे्पल्ला्मोठा्होतो्हे्
उघड्आहे. 
 
श्विसंवेदन 
 

श्रवणसंवदेन्उत्पन्न्करण्यास् एक् चकमान् ध्वचनमहिा्लागत्असते.् ती् कंप्रतेन सार् वगेवगेळी्
असते.्या्महिेिे्माप्करण्याकरता्ज्या्चदशनेे्ती्वहात्असेल्त्या्चदशचे्या्काटकोनातील्प्रतलाच्या्
एका्िौरस्cm. गचणक्वाहणारी्शक्ती् हे्माप्घेतात.्हा्िक्तीचा ओघ्ओजलेशाने्मोजला्जातो.्हे्
माप्१्असताना्जी्ध्वचनमहिा्असते्ती्उपमान्समजून्चतच्या्त लनेने्कोणतीही्महिा्सागंावी्अशी्
एक्मापनपद्धचत्आहे.्भाषण्करताना्१०्ओजलेश्तोंडातून्बाहेर्पडतात.्तोंडािी्फट्जर्१०्cm  
असेल् तर् ही् शक्तता् उपमानशक्तता् [Zero intensity level.] असते् असे् चदसून् येते.् ध्वचनमहिा् कानावर्
आघात्करणाऱ्या्हवचे्या्दाबानेही्मोजता्येते.्हवचे्या्दाबािे्फार्लहान्लहान्फरक्कानाला्समजून्
येतात.्म्हणून्वाताबंरदशलक्षाशंा्एवढे्माप्या्कामी्वापरतात.्वाताबंर्म्हणजे्वातावरणािा्साकेंचतक्
दाब् ७६०्mm. Hg. प्रस्त त् माप् संके्षपाने् वा.् द.् ल.् [Bar.] असे् सागंता् येते.्आताि् उपमान् महिा्
साचंगतली्चतने्कानाच्या्पडद्यावर्२०्वा.्द.्ल.्दाब्उत्पन्न्होतो.्जास्तीत्जास्त्कंप्रतेिा्ध्वनी्ऐकू्
येण्याला्इतका्दाब्अवश्य असतो.्यापेक्षा्तो्अचिक्झाला्असताना्कानात्वदेना्उत्पन्न्होतात.्हा्
ध्वनी्स मारे्२०,०००्कंप्रतेिा्असतो. 
 

ध्वचनमहिा्सागंण्यािी्द सरीही्एक्पद्धती्आहे.्या्पद्धतीत्उपमानमहिा्०·०००२०४्वा.्द.्
ल.्इतकी्लहान्घेतात.्उदे्दश्असा्की्श्रावय्महिा्चतजपेक्षा्मोठ्या्असावया.्कोणत्याही्ध्वनीिी्जी्
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कमीत्कमी्श्रावय्महिा्असते् चतला् त्या् ध्वनीिे्श्रावयवकमान [Threshhold of audibility.] म्हणतात.्१०००्
कंप्रतेच्या्ध्वनीिे जे्श्रावयवकमान्असते्त्याजपेक्षा्२०्कंप्रतेच्या्ध्वनीिे्श्रावयवकमान्१०⁹ पट्मोठे्असते.्
या्द सऱ्या्पद्धतीिी्उपमानमहिा्१०००्कंप्रतेच्या्ध्वनीच्या्श्रावयवकमानापेक्षाही्कमी्असते.्या्दोनही्
पद्धतीच्या् उपमानामिे् जरी् असा् भेद् असला् तरी् टप्पे् मोजण्याकरता् दोनही् पद्धतीत् दशग चणत्िम्
घेतात.्या्िमास्लगम्[Log.] िम्म्हणतात, कारण्१०्िा्लगम्१, शभंरािा्२, हजारािा्३, असा्संबिं्
असतो.्शजेारच्या्आलेखा्शजेारी्डावीकडे्पचहल्या्आचण्उजवीकडे्द सऱ्या्पद्धतीच्या्उपमानावरून्
येणारे्अंक्चदले्आहेत.्आलेख्ध्वचनमहिेिे्आहेत.्सवात्खालिी् रेखाटी् वकमान्दाखचवणारी्असून्
सवात्वरिी् रेखाटी्परमश्रावयसीमा्दाखचवणारी्आहे.्या्दोन्रेखायानंी्आतील्के्षत्र्पूणभपणे्वढेलेले्
आहे.्त्यािंी्टोके्एकमेकीस्चमळालेली्आहेत.्संदभभरेषांपैकी्आडवया्रेषानंी्कंप्रता्आचण्उभ्या्रेषानंी्
महिा्दशभचवली्आहे. महिा-दशभक्शून्यरेषा्२०्वा.्द.्ल.्या दाबािी्आहे.्उभ्या्रेषानंी्दशभचवलेले्अंक्
ज्या्लगमिमी्मापािे्आहेत्त्यास्दिांि बेल्अथवा्दबेल्म्हणतात.्बेल्[Bel.] हे्या्कामी्वापरण्यािे्
एकमान्आहे्त्यािा्दशाशं्ते्दबेल.्[Decibel.] 
 

 
आ॰्३९·१्श्रावयसीमालेख 

 
येथील्रेखाया्साध्या्आहेत, कापऱ्या्नाहीत.्एकाि्माणसािे्श्रवणवकमान्व्श्रवणपरममान्

मोजून् रेखाटी्काढली् तर् ती्कापरी् येते, सािी् येत् नाही.् अनेक्जणाचं्या् अवलोकनािें् अंक् घेऊन्
त्याचं्या्वगभमूळािंी्मध्यममाने्काढून् त्यािें्वगभ्काढून् त्या्अंकावरून् रेखाटी्काढली् म्हणजे्ती्सािी्
येते.्तशी्ती्काढलेली्आहे.्रेखायािें्जे्भाग्त टक्काढले्आहेत्त्या्भागात्वयस्क्तशः्अंक्बरेि्चभन्न्
येतात.् या् रेखायाचं्या्आत् संपूणभपणे् त टक् रेषानंी् एकीच्या्आत् द सरी् अशा् दोन् रेखाया्आहेत.्
त्यातील्मोठी्वाद्यवृदंातून् ् चनघणाऱ्या् ध्वनींसंबंिी्असून्िाकटी्मानवी्कंठातून् चनघणाऱ्या् ध्वनींसंबंिी्
आहे.्यावरून्चदसून्येते्की्आपण्जे्ध्वनी्उच्चारतो्त्यािंा्आवाका्लहान्आहे, त्याहून्वाद्यवृदंातून्
चनघणाऱ्या्ध्वनींचा आवाका्मोठा्आहे, आचण्त्याहूनही्आपण्जे्ध्वनी्ऐकू्शकतो्त्यािंा्आवाका्मोठा्
आहे.् श्रावयसीमेच्या् वरती् ध्वचनमहिा् गेल्यास् अल्पकंप्रतेने् घेऱ्या् येतात् आचण् अनल्पकंप्रतेने् वदेना्
होतात, कानठळ्या्बसतात, वकवा्कानािे्पडदे्फ टतातही.्मोठ्या्गडगडाटाने्वकवा्तोफाचं्या्अिानक्
िडाक्याने्असा्अपाय्झाल्यािी्उदाहरणे्घडलेली्आहेत.्मेघािंा्गडगडाट्होतो्तेवहा्१००्दबेलाचं्या्
वर् दाब् सहज् जातो.् १२०् झालेला् मोजला् गेला् आहे.् ध्वन्य त्पादक् कंपनाची िक्ती कंपनाच्या 
पल्ल्याच्या वगकमानाने आणि कंप्रतेच्याही वगकमानाने बदलत असते.् कंप्रता् २००००् च्या् बरीि् पलीकडे्



 

 

अनुक्रमणिका 

गेल्यास्ध्वनी्म ळीि्ऐकू्येत्नाही, तो्अश्रावय्होतो.्श्रावयातीत्[Supersonic.] कंप्रता्म्हणतात्ती्बह िा्
१००,०००्च्या्पेक्षा्अचिक्असते. 
 

स योग्य् िेतकापासून् संवदेन् घेण्यािा् जो् ग ण् त्याला् संवेणदता [Sensitivity.] म्हणतात.्
श्रावयवकमानाने् संवचेदता् मोजली्जाते.् हे् वकमान् चजतके्कमी् चततकी् संवचेदता् अचिक्असते.् उतार्
वयात् संवचेदता् कमी् होते् म्हणजे् श्रवणवकमान् वाढते.् ही् वकमानािी् वाढ् अल्प् कंप्रतेच्या् ध्वनींच्या्
बाबतीत् थोडीशीि् असते् पण् अनल्प् कंप्रतेच्या् ध्वनीबाबत् बरीि् असते.् १०००् च्या् वरच्या् कंप्रतेच्या्
बाबतीत्ही्वाढ्चवशषे्अन भवास्येते. 
 

कंपन् काटा् [Tuning fork.] (सूरकाटा)् म्हणून् एक् ध्वचनसािन् केलेले् असते.् ते् थरारत् ठेवले्
असता्एका्चवचशष्ट्कंप्रतेिा्ध्वनी्ऐकू्येतो.्अशा्श द्ध्ध्वनीला्स्वन [Tone.] म्हणतात.्असा्स्वन्चनघत्
असताना्एकाि्चठकाणी्कालगतीने् त्यािी्महत्ता्कमी्कमी्होत्जाते्आचण्कानाला्प्रतीत्होणारी्
त्यािी्गभीरता [Loudness.] ही्कमी्कमी्होत्जाते.्तथाचप् त्यािी् कंप्रता्बदलत्नाही्आचण्कानाला्
प्रतीत्होणारी्उच्चता [Pitch.] ही्सािारण्माणसाच्या्बाबतीत्बदलत्नाही.्ध्वनीिा्अभ्यास्ज्याने्चवशषे्
केलेला्आहे्त्याला्काही्बदल्जाणवतो्तो्असा.्शसेवाश्ेकंप्रता्असेल्तर्महिा्उतरते्तेवहा्उच्चता्
वकचित्वाढतें.्कंप्रता्३०००्ते्४०००्असेल्तर्महिा्उतरते्तेवहा्उच्चताही्उतरते.्अन्यथा्कंप्रता-
उच्चता्यािें्साहियं्असते. 
 

आपल्या्तोंडातून् जे् ध्वनी् चनघतात् ते् कंपनकायाने्उत्पन्न्होणाऱ्या् स्वनासारखे् स्वन्किीि्
नसतात.्त्यानंा्गभीरता्व्उच्चता्याखेरीज्एक्रुणचरताही [Timbre.] असते.्ती्त्या्ध्वनीतील्स्वनाचं्या्
णमश्तेने उत्पन्न झालेली असते.् उच्चाचरत् ध्वनीत् अनेक् स्वन् असतात.् त्यातील् एकािी् कंप्रता् सवात्
लहान्असते.् त्यास्त्यातील्प्रधान स्वन [Fundamental tone.] म्हणतात.्बाकीिे्उपस्वन [Overtone.] होत.्
स्वन् व् उपस्वन् याचं्या् कंप्रतािंी् ग णोिरे् २,३,४् इत्यादी् पूणभ् अंकानंी् वयक्त् होण्याजोगी् असतात.्
आवाजातील्गोडी्अशा्उपस्वनानंी्उत्पन्न्झालेली्असते.्ठळक्उपस्वनािंी्संख्या्दहा् वकवा् पिंरा्
इतकी्मोठी् वकवा्िार्पाि्इतकी्लहानही्असते.्एकादद सऱ्या्उपस्वनािी्महिा्प्रिानाच्या्¾ च्या्
स मारात्असते्पण्काहीिी्¼ पेक्षाही्कमी्असते.्काहीिी्अचिकही्असते.्भाषणातील्स्वनािंी्महिा्
पचहल्या्मापन-पद्धतीने्३०, ४०, द.्बेल्असते.्उपस्वनािंी्कंप्रता्प रषाच्या्आवाजात्स्वराचं्या्बाबतीत्
३०००् पयंत् तर् बायकाचं्या्आवाजात् ५०००् पयंत्असू्शकते.् वयंजनाचं्या् उिाराच्या् बाबतीत् हे् अंक्
७०००्आचण्८०००्पयंत्असू्शकतात.्भाषणातील्कंप्रतािंी्मयादा्आकृतीमध्ये्जरा्कमी्दाखचवली्
गेली्आहे.्कारण्असे्की्सामान्य्संभाषणात्ही्उच्चारमयादा्२०००्च्या्स मारात्असते. 
 

समजा् आपण् दोन् सूर् उमटवले् तर् एकाद्याला् पचहला् द सऱ्यापेक्षा् तर् एकाद्याला् द सरा्
पचहल्यापेक्षा् रचिर् (गोड)् वाटेल.् पण् असे् प्रसंग् थोडेि् येतात.् आवाजातील रुणचरता त्यातील 
उपस्वनाचं्या कंप्रतेवर आणि महत्तवेरही अवलंबून असते.्दोन्आवाजात्म ख्य्स्वन्एक्असून्उपस्वन्
वगेवगेळे्असले्तर्त्यापंैकी ज्यात्उपस्वनािंी्कंप्रता्द सऱ्या्आवाजातील्उपस्वनाचं्या्कंप्रतेपेक्षा्अचिक्
असते् तो्आवाज्ककभ श् वाटतो.्ककभ शपणा् थोडासाि्असला् तर् वयाख्यानाचद् प्रसंगी् सद्ग ण् ठरतो.्
म ख्य्स्वन्तोि्तो्असलेल्या्दोन्आवाजापंैकी्ज्यातील्उपस्वनािंी्महिा्अचिक्तो्ककभ श्वाटतो.्
संवदे्यता्हा्एक्ग ण्रचिरता्कमी्अचिक्करणारा्आहे.्आकृतीमिे्जी्श्रावयसीमा्दाखचवली्आहे्तीि्
संवदे्यतादशभकही्आहे.् समजा् १०००् पेक्षा् वकचित्् अचिक्क् या् कंप्रतेिा् स्वन्काढला् त्याबरोबर्का्



 

 

अनुक्रमणिका 

कंप्रतेिा्उपस्वन्चनघाला.्यािी्कंप्रता्२, ३्हजार्अशी्असणार.्हजारापासून्उिरोिर्संवेद्यता्कमी्
कमी्होत्जाते.् म्हणून्या्उपस्वनािंी्महिा्असते् त्या्मानाने्कमी्गभीरता्कानाला्भासते.् त्याम ळे्
आवाजािी्रचिरता्वाढते.्याच्या्उलट् मूळ्स्वन्शभंराच्या्स मारातला्असला्आचण् त्यािा्उपस्वन्
जरी् एक् हजारापयंत् गेला् तरी् त्या् उपस्वनािी् संवदे्यता् हजारापयंत् वाढति् असल्याने् उपस्वनािी्
महिा्असते्त्या्मानाने्अचिक्गभीरता्कानाला्भासते.्पचरणामी्आवाज्अचिक्ककभ श्वाटतो. 
 
वदन 
 

आपण्ध्वनी्उत्पन्न्करू्शकतो् ते् कंठातील्वाक्तंतूच्या्वापराने.्पल्मनातील्हवा्जोराने्वर्
लोटली्आचण्वाक्तंतूना्ताण् चदला्की्आवाज्उत्पन्न्होतो.्ताण् चदल्याने् तंतू् एकमेकाजवळ् येतात्
आचण् त्यामिील्फटीतून्हवा्घ सली्की् तंतंूना् कंप् येतात्आचण्वर् चनघणाऱ्या् हवलेाही् कंप् येतात.्
तंतंूना येिारे कंप सबंध लांबीने आणि एक दोन तीन इत्यादी भागिः लांबीने देखील येतात. आवाजातील्
प्रिान्स्वन्सबिं्लाबंीने्आचण्उपस्वन्अंशलाबंीने्उत्पन्न्होतात.्वाक्तंतूना्ताण्चदल्याने्त्यािंी्लाबंी्
थोडीशी्कमी्होते.्हे्आखडण्यािे्मान्ताणाच्या्मानाने्अचिक्असते.्लाबंी्कमी्होत्गेली्की्कंप्रता्
मात्र्अचिक्होत्जाते.्उच्चार्करताना्कंठाच्या्कोठ्यात्वकवा्आकृतीत्काही्फरक्पडत्नाही.्परंत ्
घसा्नाक्तोंड्याचं्या्कोठ्यात्आचण्आकृतीत्फरक्पडतात.्चवचशष्ट्कोठा्आचण्आकृती्यानंी्चवचशष्ट्
वणभ् उमटतात.् हे् फरक् तोंडाच्या् बाबतीत् सवात् अचिक्आचण् नाकाच्या् बाबतीत् त्याहून् कमी्आचण्
घशाच्या्बाबतीत्त्याह नही्कमी्असतात.्तोंड्नाक्घसा्याचं्या्तटात्स्नाय्ूआहेत्त्याचं्या्िलनाने्हे्
फरक्पडतात.्तोंड्उघडता-चमटता्येते, जीभ्नाना्प्रकारे्हालवता्येते, नाकप ड्यािंी्थोडीशी्उघड-
मीट्करता्येते्आचण्घसाही्ख ला्वकवा्आवळ्करता्येतो.्वणोच्चार्करताना्या्गोष्टीकडे्लक्ष्चदले्
असता्त्या्समजू्शकतात. 
 

विोच्चार असंख्य्आहेत.्तरी् स्पष्ट्पथृक्असे्भारतीय्भाषात् ५१् देवनागरी् चलपीतील्वणांनी्
दशभचवण्यािी्िाल्आहे.्त्यातील्ऐ्आचण्औ्हे्जोड्स्वर आहेत. अन स्वार्आचण्चवसगभ्हे्स द्धा्जोडलेले्
उच्चार्आहेत.्ऋ्लृ्हे्उच्चार्र्आचण्ल्चनसटते्आहेत.्हे्सवभ्वजभ्करून्अ्आ्इ्ई्उ्ऊ्ए्ओ्हे्आठि्
स्वर्राहतात.्वयंजनातील्पाि्वगात्पंिवीस्वणभ्आहेत.्याचशवाय्य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ्हे्नऊ्
वयंजनोच्चार्आहेत.्हे्सवभ् चमळून्बेिाळीस्स्पष्ट्पृथक्वणभ्ठरतात.्आ्हा्स्वर्उच्चारताना्तोंड्उघडून्
जीभ्तोंडाच्या्तळाशी् ठेवावी्लागते.्अ्हा्स्वर्उच्चारताना् चतिा्मागला्भाग्थोडा्उिलून्तोंड्अिे्
ख ले् ठेवाव्ेलागते.्क-वगभ्उच्चारताना्तोंड्असेि्अिे्उघडे् ठेवनू् चजभेिा्मागील्भाग्अमळ्अचिक्
उिलावा्लागतो.्ि-वगभ्उच्चारताना्जीभ्तोंडाच्या्छताच्या्मध्याच्या्जवळ्ठेवावी्लागते.्चजभेला्थोडी्
चनराळी्वळणे्देऊन्याि्चठकाणी्चतिा्शेंडा्ठेवनू्ई्आचण्ए्हे्स्वर्आचण्य्आचण्श्ही्वयंजने्उच्चारता्
येतात.्ट-वगभ्उच्चारताना्जीभ्आणखी्प ढे्पण्दाताचं्या्मागेि् ठेवावी्लागते.् तेथेि् चजभेच्या्थोड्या्
वगेळ्या् वळणाने् र् ष् आचण् ळ् हे उच्चार् चनघतात.् त-वगभ् उच्चारताना् वरच्या् कातऱ्या् दातानंा् जीभ्
टेकवावी्लागते.्याि्चठकाणी्चजभेच्या्वेगळ्या्ठेवणीने्ल्आचण्स्हे्वणभ्उमटतात.्जीभ्तळाशी्ठेवनू्
ओठ्चमटून्उघडल्याने्प-वगभ्उच्चारला्जातो.्थोड्या्वगेळ्या्ओठाचं्या्ठेवणीने्व्हा्उच्चार्चनघतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्३९·१्उच्चारण्करताना्म खाच्या्ठेवणी. 

 
स्वर [Vowel.] आचण् व्यंजन [Consonant.] यातील्म ख्य् भेद्हा्आहे्की् स्वर्बराि्वळे्लाबंवता्

येतो्तसे्वयंजनािे्नाही.्वयंजनाति्चवचशष्टत्व्असते्पण्त्यािा्उच्चार्क्षचणक्असतो.्वयंजन्लाबंवायला्
गेलो्तर्ते्चनसटून्जाते्आचण्स्वरि्चशल्लक्राहतो.्स्वरािा्उच्चार्स द्धा्अल्पकाल्करता्येतो्आचण्
तसाि्तो्भाषणातील्शब्द्उच्चारण्यात्असतो्पण्पाचहजे्तर्लाबंवता्येतो.्स्वरात्ऱ्हस्व्दीघभ्आहेत, 
पण्वयंजनात्नाहीत.्शब्दातील्स्वरोच्चार्०·२्ते्०·३्सेकंद्िालतो्पण्वयंजनोच्चार्०·३्सेकंदापेक्षा्कमी्
०·०७् सेकंदस द्धा असतो.्ॲ्आचण्ऑ् हे्दोन्स्वर्इंग्रजीतून्आपल्या्भाषेत्आले्आहेत.्तोंडािे्द्वार्
रंदट्वकवा्लाबंट्करण्याने्ते्उत्पन्न्होतात.्खरे्स्वर्दहाि्ठरतात.्ते्असे्:– अ.्आ.्ॲ.्ऑ.्ओ.्ए.्
उ.्ऊ.्इ.्ई.्वयंजनािें्जे्पाि्वगभ्केले्आहेत्त्या्प्रत्येकात्पाि्पाि्वणभ्आहेत.्त्यातले्पचहले्िार्
उच्चारताना्चजभेिी्ठेवण्थोडी्बदलावी्लागते.्पािवयाला्अन नाचसक्म्हणतात.्अन नाचसक्उच्चारताना्
नाकातून्उच्छ््वास्इतरापेक्षा्जोराने्करावा्लागतो.्इतर्उच्चारात्नाकातून्चनघणारे्तरंग्अगदी्प सट्
असतात. 
 

ए् हा् स्वर् मराठी् भाषणात् ऱ्हस्वि् उच्चारतात् पण् इंग्रजी् भाषणात् तो् ऱ्हस्व् तसा् दीघभही्
उच्चारतात. 
 

आपण् जेवहा् उच्चार् करण्याकरता् वाक्तंतू् ताणतो, तेवहा् ते् थोडेसे् आखूड् होतात् (वकवा्
लाबंतात्देखील).्कंठाच्या्प ढील्भागात्दोनही्वाक्तंतू्एकमेकाशी्टेकतात्आचण्मागील्भागात्फट्
असते्ती्कमी् होते.् म ख्यतः्ताण्वाढल्याने्आचण्वर्घ सणाऱ्या् हविेा्जोर् वाढल्याने् कंप्रता् वाढते.्
प रषाचं्यापेक्षा्बायकांच्या कंिातील वाक तंतू आखूड असतात.्(प रषात् ते्२०् ते्२४्m m असतात्तर्
बायकात् ते् १५् ते् १८्m m. असतात.)् वयात्आल्यावर् म लािें् कंठ् रंदावतात् तसे् म लींिे् रंदावत्
नाहीत.् त्याम ळे् बायकािंा्आवाज् प रषापेंक्षा् उंिा् होतो.् प रषाचं्या्आवाजातील् प्रिान् स्वन् ८०् पयंत्
उतरू्शकतो्तर्बायकािंा्३००्पयंत्िढू्शकतो.्वाक्तंतंूच्या्कंपनाने्जे्उपस्वन्ज्या्महिेिे्उत्पन्न्
होतात्ते्त्या्महिेने्तोंडाबाहेर्पडत्नाहीत.्घसा्नाक्व्तोंड्याचं्या्घाटान सार्त्यात्फरक्पडतो.्या्
कोठ्यात्काही्उपस्वनािंी्महिा्वाढते्आचण्काहींिी्कमी्होते.्आिी्इंचद्रयरिनेमध्ये् वयस्क्तशः् भेद्
असतात् त्यात्आणखी् इष्ट् उच्चाराकरता्आपण् भेद् उत्पन्न्करतो.् त्याम ळे् पचरणामी् प ष्ट्कळ् चवचविता्
उत्पन्न्होते.् वयस्क्तचवशषे्आचण् वणभचवशषे् दोनही् उच्चाचरत् स्वनावलीत् [Note.] आढळतात.् प्रिान् स्वन्
वयक्तीवर्आचण्उपस्वन–महिा्वणावर्अवलंबनू्असतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

उच्चाचरत् ध्वनीत्स्वनािंी्लाबंलिक्माळकाच्या्माळका्असते.्एक्प्रिान्स्वन्आचण्बाकीिे्
उपस्वन् असतात.् ते् स मारे् ५०् असतात.् महिेने् काही् ठळक् असतात् आचण् इतर् प सट् असतात.्
स्वरातील् उपस्वनात् दोन् ठळक् उपस्वन् असतात.् प्रत्येक् स्वरात् वगेवगेळे् उपस्वन् ठळक्असतात.्
त्याजवरून् ते् स्वर्ओळखले्जातात.् त्यािंी् कंप्रता् ती् त्या् त्या् स्वरािी् णवणिष्ट कंप्रता गणली्जाते.्
वयंजनात्िार्वकवा्पाि्स द्धा्चवचशष्ट्कंप्रता्असतात.्काही्आरंभी्प्रकट्होतात्मग्मावळतात.्काही्
मध्यंतरी् स्पष्ट् होतात् आचण् मावळतात् तर् काही् मध्यंतरी् स्पष्ट् होतात् आचण् शवेटपयंत् चटकतात.्
वयंजनािें्प्रकार्अनंत्आहेत.्त्यातले्प ष्ट्कळसे्चभन्न्भाषात्चभन्न्असतात.्काही्अनेक्भाषात्सामान्य्
असतात.्त्यापैकी्चनवडक्प ढे्चदले्आहेत. चवचशष्ट्उपस्वनापंैकी्काही्घशात्उमटतात, काही्नाकात्
उमटतात, तर्काही् तोंडात्उमटतात.्अन नाचसकात् हे् तीन्संि् स्पष्ट्असतात.् प्रधान स्वन सवकस्वी 
व्यस्क्तणवणिष्ट्असतो.्ठळक्उपस्वन्बह ताशंी विकणवणिष्ट्असतात.्वयस्क्तशः्त्यात्भेद्असतात, पण्ते्
थोडे.् चवचशष्ट् म्हणून्साचंगतले्आहेत्त्याचं्या्स माराति्ते्असतात.्४००्च्या्आतले्आचण्४०००्च्या्
वरिे्उपस्वन्न्ऐकले्तरी्वणभ्समजतात, वयक्ती्समजत्नाही. 
 

स्वरणनष् णवणिष्ट कंप्रता 
 

स्वर अन च्च्कंप्रता उच्च्कंप्रता 

अ ५०० १००० 
आ ८४० १२०० 
ॲ ७५० १८०० 
ऑ ६०० ९०० 
इ ४४० २२०० 
ई ४०० २४०० 
उ ४७५ ९५० 
ऊ ४०० ८०० 
ए ५५० २२०० 
ओ ५०० ८०० 

 
अनुनाणसकांची णवणिष्ट कंप्रता 

 
 

घशातून नाकातून तोंडातून 

ङ २०० ६०० २५०० 
न् २०० ६०० १५०० 
म् २५० ६०० १२०० 
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व्यंजनांची णवणिष्ट्कंप्रता 
 

वयंजन आरंभी मध्यापासून अंतापयंत मध्यंतरी 

क  १५००, ४०००. १२००, ३८००. 
ट्   ४३००  ३२००. 
प्  २८००.  १०००, ३६००. 
च् ४८०० २८००, ४८००. १०००, ३०००. 
र्थ    ६००, ३२००. 
स ७०००. ६५००, ७८००. ५००, २९००. 

 
–वाक्तंतूपासून्जी्उपस्वनािंी्माचलका्उत्पन्न्होते्चतच्यात्काही्काही्घसा, नाक्व्तोंड्यात्

प ष्ट्वकवा्कृश्होत्असतात. 
 
इंग्रजी विावलीचे्वगीकरि 
 

श द्ध्स्वर्११. दीघभ्– ū (tool), ō (tone), ó (talk), 
  a (far), a (tape), e (team). 
 

Pure– vowels 
 

ऱ्हस्व u (took) o (ton), á (tap), 
 e (ten), i (tip).  
 
य क्तस्वर्– ४ i, ou, oi, ew. Diphthongs, 
उपस्वर्– ३ w, y, h, Transitionals, 
अिभस्वर्– ५ l, r, m, n, ng. Semivowels 
संघषभ-वयंजने्– ८ सघोष्v, z, th (then), zh (azure). voiced 
 
Fricative – 

Consonants अघोष्f, s, th (thin) sh. unvoiced. 
 
रोि्वयंजने्– ८्सघोष्b, d, j, g. 
Stop– consonants अघोष्p, t, ch, k. 

(Speech and hearing – Fletcher). 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

येथे्वणभसंख्या्३९्गणलेली्आहे.्पण्काही्शास्त्ज्ञानी्ती्४८्आचण्काहींनी्तर्ती्६५्देखील्
मानलेली्आहे. 

 
ऱ्हस्व्आचण्दीघभ्स्वरोच्चारात्फरक्असतो्तो्उपस्वनाचं्या्कंप्रतेत्दाखचवला्आहे.्असा्फरक्

का्पडावा? ऱ्हस्व्स्वरािी्आवृिी्म्हणजेि्दीघभ्स्वर्नाही्काय? असा्एक्प्रश्न्उद्भवतो.्त्यािे्उिर्
असे् स िते् की, एक् तर् चजभेच्या् मागील् भागाच्या् ठेवणीत् फरक् असावा् आचण् द सरे् असे् की, 
उच्छ््वासािा्दाब्वाढून्वेगळ्या्स्वनावर्पडत्असावा.्बह िा्दीघभ्काल्हा्उच्चार् चटकवण्यासाठी्या्
दोनही्गोष्टी्होत्असावयात.्पल्मनातील्चननादनािा्पचरणाम्यात्असला्पाचहजे. 

 
वातावरण्शातं्आहे् त्यात् ध्वनी्नाही्असे्रात्रीच्या्प्रहरी्मात्र्काही्काळपयंत्घडते.् चदवसा्

प ष्ट्कळ् ध्वनी्एकदम्िालू्असतात.् ध्वचनरचहत्अवकाश् चमळवणे्सोपे्नसते.् त्याकरता्खास् वयवस्था्
करावी्लागते.्शातं्जागी्जर्एक्स्वन्िालू्केला्तर्तो्स्पष्टपणे्ऐकू्येतो् हे्सहजि्आहे.्एकाद्या्
कंपनकायाने्ते्सािता्येते.्एकाच्या्जोडीला्दोन्कंपनकाटे्िालू्ठेवले्तर्दोन्स्वन्ऐकू्येतात्हेही्
सहज्आहे.् पण् िमत्काचरक् गोष्ट् अशी्आहे् की, हे् स्वन्जर् वेगवगेळ्या् कंप्रतेिे् असले् तर् त्याचं्या्
बेरजेच्या् कंप्रतेिा्एक्आचण्वजाबाकीच्या् कंप्रतेिा्एक्असे्आणखी्दोन्स्वन्ऐकू् येतात.्हवते्तसे्
तरंग्नसतानाही्ते्उत्पन्न्होतात्म्हणून्त्यानंा्िारीर स्वन [Subjective.] म्हणतात.्त्यातला्एक्मीलन-
स्वन्[Summation tone.] आचण्द सरा्वजभन-स्वन्[Difference tone.] असे्म्हणतात.्समजा्२००्व्३००्कंप्रतेिे्
स्वन्िालू्केले्तर्त्याजबरोबर्आणखी्१००्व्५००्कंप्रतेिे्स्वन्ऐकू्येतात.्ते्शारीर्स्वन्होत.् ते्
आपल्या्श्रवणेंचद्रयात्उत्पन्न्झालेले्असतात.्या्दोनही्शारीर्स्वनािंी्गभीरता्मूळच्या्स्वनापेक्षा्कमी्
असते.्तरी्त्यातल्या्त्यात्वजकनस्वनाच्यापेक्षा मीलनस्वनाची गभीरता कमी्असते. 

 
सारख्याि्कंप्रतेिी्दोन्वादे्य्असली्आचण्त्यातले्एक्स्तब्ि्ठेवनू्द सरे्जवळि्वाजत्ठेवले्

तर्अगोदर्स्तब्ि्असलेलेही्थोड्याि्वळेात्वाजू्लागते.्दोन्कंपनकाटे्एकाि्कंप्रतेिे्असले्आचण्
त्यातला् एक् बठैकीवर् ठेवनू् द सरा् शजेारीि् छेडला् तर् पचहल्यातून् ध्वनी् चनघतो.् तसेि् दोन् एकाि्
कंप्रतेच्या्तारा्एका्फळीवर्माडूंन्त्यातली्एक्छेडली्तर्द सरी्पचहलीच्या्मागोमाग्कंप्पाव्ूलागते, 
चतच्यातून् पचहलीच्या् प्रमाणेि् ध्वनी् चनघतो.् या् चियेस् णननादन् [Resonance.] म्हणतात.् एका् वाद्यातून्
चनघणारे्वाय तरंगि्द सऱ्यास्छेडतात.्दोहीिी्कंप्रता्एकि्असली्म्हणजे्झाले.्वाद्य्वायूपेक्षा्प ष्ट्कळ्
जड्असले्तरी्वायचू्या्िक्क्याने् ते्थोडे्तरी्हालते.्हेलकावयाच्या्एकाि्अवस्थेत्हे्िके्क्बसत्गेले्
म्हणजे् हेलकावयािा् पल्ला् वाढत्जातो.् एका् सेकंदात् एकास् चजतके् कंप् चततकेि् द सऱ्यास् घेण्यािी्
शक्यता् वकवा् पात्रता् (स्वीय् कंप्रता) [Free period.] असल्यास् असे् घडते, एरवी् नाही.् हेलकावयाच्या्
वगेळ्या्अवस्थेत्टक्कर्झाली्तर्शक्ती्वाया्जाईल, उपयोगी्पडणार्नाही.्एका्उभटं्भाडं्याच्या्वर्
जवळि् एक् कंपनकाटा् थरारत् ठेवावा् आचण् भाडं्यात् थोडे् थोडे् पाणी् ओतत् जाव.े् एका् चवचशष्ट्
पाणसळीपयंत्पाणी्आल्यावर्भाडं्यातून्जोरािा्आवाज्येतो.् हेही् चननादनि्असते.् येथे्भाडं्यातील्
हविेा्स्तंभ्हा्कंपमान्पदाथभ्असतो.्त्यािी्स्वीय्कंप्रता्कंपनकायाच्या्एवढी्होते्तेवहा्हे् चननादन्
घडते.् तंबोऱ्यािा्भोपळा्हा् चननादन्करणारा्असतो.्त्यािप्रमाणे्आपल्या कंिाखालील पल्माने आणि 
वरची घसा नाक तोंड ही इंणिये, णननादनाने उच्चारसाहाय्य करिारी असतात. 
 

एक्स्वन्ऐकून्थाबंवला्आचण्लगेि्द सरा्वगेळ्या्कंप्रतेिा्िालू्केला्तर्द सरा्पचहल्यापेक्षा्
उंिा्आहे्की् वनिा्आहे् हे्आपणाला्समजू्शकते.् ज्याला् उंिा् म्हणून्आपण् म्हणतो् त्यािी् कंप्रता्
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अचिक्असते.्अगदी्खालपट्स्वर्असताना्१००्त्१्एवढा्भेद्समजू्शकतो्पण्स्वनकंप्रता्५००्ते्
३०००्असताना्३३०्त्१्वकवा्१०००्त्३्कंपािंा्भेद्झाला्म्हणजे्समजतो.्याहून्अचिक्कंप्रता्झाली्
असता्१०००्त्चकमान्१्कंप्इतका्भेद्झाला्तरि्समजतो.्केवळ्कंप्रताि्बदलली, महिा्बदलली्
नाही, तर्नीचतमापासून्उच्चतमापयंत १५०० स्वनभेद कानाला समजू िकतात.्कंप्रताकके्षिा्मध्यम्भाग्
५००् ते् ३०००्समजतात.् एवढ्यात् केवळ्महिा् बदलली्तर् ३२५् स्वनभेद्कानाला्समजू्शकतात.्
एकंदर्श्रावयकके्षिा्तपास्केला्तर्३४०,०००्स्वन्कानाला्ओळखू्येऊ्शकतात.्अभ्यासाने्कानािी्
संवचेदता् प ष्ट्कळ् स िारता् येते.् अभ्यस्त् माणूस् १०००् आचण् १००१् कंप्रतेिे् स्वन् चभन्न् म्हणून् ओळखू 
शकतो.्महिा्श्रावय-वकमानाच्या्जवळ्असताना्महिाभेद्उिम्समजतो्आचण्परममानाच्या्जवळ्तो्
समजेनासा् होतो.् स्वनाची उच्चता् [Pitch.] समजून येणयाला वेळ णकती लागतो? असा् येथे् प्रश्न् उत्पन्न्
होतो.्त्यािे्उिर्असे्आहे्की, २०्ते्२००्पयंत्कंप्रतेिा्स्वन्समजण्यास्त्यािे्तीन्िार्तरंग्कानावर्
यावयास्पाचहजेत; तेथून्१०००्कंप्रतेपयंत्१०, १२्तरंग; तेथून्१००००्पयंत्स मारे्१००्तरंग; आचण्
तेथून्प ढे्२००्ते्२५०्तरंग्कानावर्येणे्अवश्य्आहे. 
 

सभोवार् शातंता् असताना् एकादा् सूर् वाजला् तर् तो् कानाला् िागंला् ऐकू् येतो.् पण् भोवती्
गलबला्असताना्तो्चततका्िागंला्ऐकू्येत्नाही.्कानािी्संवचेदता्गलबल्यात्बरीि्कमी्होते.्सूर्
ऐकणेि्असेल्तर्ही्गोष्ट्अडिणीिी्आहे, परंत ्तसे्नसेल्तर्गलबल्याच्या्त्रासापासून्कानािा्बिाव्
करण्यास् ती् बरीि् उपयोगी् आहे.् पचरस्स्थतीप्रमाणे् संवेणदता बदलता येिे् या् चियेस् सुयोजना्
[Adaptation.] म्हणतात.्कटकट्जरी् एका्कानावर् येत्असली् तरी् दोनही्कानािंी् संवचेदता् बदलते.्
दूरबोली्जरी्एका्कानाशीि्ऐकावयािी्असली्तरी्द सऱ्या्कानावरिी्कटकट्त्या्ऐकण्यात्वयत्यय्
आणते.् म्हणून् अग्रेंचद्रयाप्रमाणे् अंतवरचद्रयातही् स योजना् घडत् असली् पाचहजे् असे् चसद्ध् होते.् कानाने्
ऐकण्यािे्काम्फार्वळे्करीत्राचहल्यानेही्श्रवणसंवेचदता्कमी्होते.्हा्पचरणाम्मात्र्पचरश्रमाने्येणारी्
ग्लानी् असा् असला् पाचहजे.् हा् पचरणाम् चवश्रातंीने् नाहीसा् होतो.् कानास् असे् पचरश्रम् प्रचतचदनी्
प्रहरान प्रहर्कराव्ेलागल्यास्श्रवणािे्अंतवरचद्रय्चबघडते.्त्यास्अपकार्घडतो्तो्नाहीसा्होणे्कठीण्
असते.्वषान वषभ्हे्घडत्राचहल्यास्कायम्बचिरताि्येते.्ती्त्रासदायक्आवाजाप रतीि्मयाचदत्असते.्
ज्या्कारखान्यात्सतत्मोठाले्आवाज्चनघत्असतात्तेथील्कामगारानंा्असे्अपाय्घडत्असल्यािा्
अन भव्येतो. 
 

एक् सूर् िालू् असताना् जर् द सरा् सूर् िालू् केला् तर् त्यातील्अचिक् महिेच्या् स राने् कमी्
महिेिा्सूर्ऐकू्येईनासा्होतो.्एकाने्द सऱ्यािे्आलोपन्[Masking.] होते.्श द्ध्स्वनि्वाजवले्असता्
पचहल्याने् िालू् असलेला् स्वन् जर् नंतर् िालू् केलेल्या् स्वनापेक्षा् अचिक् महिेिा् असेल् तर् कमी्
महिेच्या्स्वनावर्चवशषे्पचरणाम्घडत्नाही्पण्नंतरिे्स्वन्जर्अचिक्महिेिे्असतील्तर्त्याचं्यावर्
आलोपन्पचरणाम् चवशषे्होतो.्८००्कंप्रतेच्या्स्वनाने ७००्च्या्खालच्या्स्वनावर् चवशषे्पचरणाम्होत्
नाही्पण्त्याच्यावरिे्१०००्पयंतिे्स्वन्बऱ्याि्अंशी्आलोपन्पावतात.्भोवताली्गलबला्िालू्असला्
म्हणजे्गायनावर्चकती्अचनष्ट्पचरणाम्होतो्हे्सवांच्या्पचरियािे्आहे. 
 

वाय रेणूचं्या् वयवस्स्थत् िमशः् आंदोलनाने् उत्पन्न् झालेले् तरंग् असे् ध्वनीिे् वास्तवस्वरूप्
साचंगतलेले् आहे.् मानवी् कंठातून् उच्चारलेल्या् ध्वनीस् चमश्र् तरंगािें् रूप् असते् हे् आताि् साचंगतले.्
अचमश्र्श द्ध्तरंगानंा्स्वन्म्हणतात.्कंठातून्चनघणाऱ्या्वणोच्चारात्अनेक्स्वन्असतात्हेही्सागंून्झाले्
आहे.्कंठातील्वाक्तंतू्ताणल्याने्त्यातील्प्रिान्स्वन्उत्पन्न्होतो.्परंत ्या्तंतंूचा उपयोग न करताही्
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तोंडावाटे् उच्चार् होतात् त्यानंा् कुजबुज् [Whisper.] म्हणतात.् या् उच्चारात् इतर् उच्चाराप्रमाणेि् वणभ्
उमटतात्पण्त्यािंी्गभीरता्फार्कमी्असते.्एरवी्या्वणोच्चारात्जे्प्रिान्स्वन्आले्असते्ते्यात्
नसतात, कारण्वाक्तंतूिा्उपयोग्केलेला्नसतो.्तरी्हवा्कंठातून्घसा, नाक, तोंड, यात्घ सवलेली्
असते्तेवहा्त्याचं्या्घाटान सार्हवलेा्जे्कंप्यावयािे्ते्येताति.्एरवीच्या्उच्चारात्हेि्उपस्वन्म्हणून्
येत् असतात.् या् कोठ्याशी् घडणाऱ्या् घषभणाने् हे् स्वन् उत्पन्न् होतात.् म्हणून् यास् घषभणात्मक् स्वन्
(वयंजने)् म्हणतात.्स्फोटात्मक् [Explosive.] वयंजनेही्या्उच्चारात्असतात.्रोिवयंजनानाि्स्फोटात्मक्
असे्म्हणतात. 
 

उच्चाचरत्वणामध्ये् स्वन्आचण्उपस्वन्यािंा्संि्असतो.् हा्संि् वयंजनापेक्षा् स्वरामिे् प ष्ट्कळ्
सािा्आचण् स्पष्ट्असतो.्गायनामधे् वयंजने् प्रायः्नसतात.्न सतेि् स्वर्असतात् त्याम ळे् त्यात् हे्संि्
अचिकि्सािे्असतात.्याच्या्उलट्गजबजलेल्या्मंडईत्िाललेला्गोंगाट्असतो्त्यात्कोणताि्वणभ्
स्पष्ट् समजत् नाही.् त्यात् प ष्ट्कळ् वणभ् चमसळलेले् असतात.् त्यािंी् महिाही् मिून् मिून् कानात् पीडा्
उत्पन्न्करण्याइतकी् मोठी् असते.् कोणताही् चनयम, वयवस्था, असे् त्यात्काही् काढता् येत् नाही.् तो्
तरंगािंा् सम दाय् वकवा् संि् म्हणण्याऐवजी् गोंिळ् म्हणणेि् योग्य् असते.् गायन् हे् स खदायक् असते.्
भाषण्हे्कानाला्चवशषे्स ख्देत्नाही्आचण्द ःखही्देत्नाही, पण्गोंगाट्वकवा्गलबला्द ःखदायक्
असतो.् काही् गं्रथकार् क जब जण्यातील् ध्वनीना् देखील् गोंिळ, गलबला् कोलाहल् वकवा् कलकल्
[Noise.] असेि्म्हणतात. 
 

ध्वचनतरंग् हे्वायुरेिंूच्या घनतेचे तरंग्असतात.्भोवतालच्या्कोणत्याही्एका् चठकाणी्वायूरेणू्
िमशः्अचिकाचिक्घन्आचण्नंतर्अचिकाचिक्चवरल होत्जातात.्दोन्ध्वचनतरंग्एकमेकात्चमसळले्
आचण्त्यािंी् कंप्रता्थोडीशी् चभन्न्असली्तर्कोणत्याही्एका् चठकाणी्सतत् चभन्न्गोष्टी्घडत्जातात.्
एकदा्दोनही्तरंगाच्या्परम्घनावस्था्एकत्र्येतात.्त्या्वळेी्क्षोभ्मोठा्होतो.्थोड्या्वळेानंतर्अचिक्
कंप्रतेच्या् तरंगािी् घनावस्था् संपेल् पण् द सऱ्यािी् संपणार् नाही.् एकािी् घनावस्था् पूणभ् संपली्आचण्
द सऱ्यािी्चवरलावस्था्पूणभ्संपली्असाही्एक्क्षण्येईल्तेवहा्क्षोभ्शून्य्होईल.्अशा्रीतीने्दाबाचे स्पंद्
[Beat.] उत्पन्न् होतील.् एकापेक्षा् द सऱ्यािी् कंप्रता् चजतकी् अचिक् चततकेि् स्पदं् उत्पन्न् होतील.्
चननादपेयावर्दोन्कंपनकाटे्छेडून्ठेवाव.े्त्याचं्या्कंप्रतेतील्अंतर्३्हे्असले्तर्तीन्सेकंदागचणक्
स्पदं्िागंले्ऐकू्येतात.्स्पंद ऐकवणयाकरता कंप्रतामधील अंतर २० पेक्षा अणधक नसावे.्दोन्स्वनामध्ये्
आडचनडे्म्हणजे्ज्यािंी्पूणभपट्कंप्रतेत्बसत्नाही्असे्स्पदं्उत्पन्न्झाले्तर्ते्द ःखदायक्होतात.्अशा्
प्रसंगी् ते् स्वन् णवसंवादी् [Discordant.] आहेत्असे् म्हणतात.्उदाहरणाथभ् ५००्व् ५४४् िे् स्वन् चवसंवादी्
असतात.्त्यातून्४४्िा्स्वन्उत्पन्न्होतो्तो्५००्वकवा्५४४्याशी्चवसंवादी्असतो. 
 

एकाच्या दुप्पट दुसऱ्याची कंप्रता् असलेले् दोन् स्वन् एकदम् काढले् म्हणजे् णमश्सूर् कानास्
कळतो् तो्मधुर् असतो.् यापैकी् पचहल्या् स्वनास, मध्य् षड्ज् द सऱ्यास् तारषड्ज् व् त्याचं्या् संवादास्
षड्ज् षड्ज् म्हणतात.् हा् संवाद संगीतात सवोत्तम् मानतात.् पचहल्या् स्वनाच्या् ३/२् पट् द सरा् स्वन्
असल्यास् या् नवया् स्वनािें् चमश्रण् मि र्लागते.् या् संवादास् षड्जपिंम-संवाद् म्हणतात.् या् द सऱ्या्
स्वनास्पंिम्म्हणतात.्मध्य्षड्जाशी्ज्याचं्या्कंप्रतेिे्प्रमाण्९/८, ५/४, ४/३, ३/२, ५/३, १५/८्असते्
अशा्स्वनािंाही्मध्यषड्जाशी्मि र्संवाद्होतो.्या्सहा्स्वनानंा्ऋषभ, गािंार, मध्यम, पिंम, िैवत, 
चनषाद, अशी् नाव्े आहेत.् मध्यषड्ज् व् हे् सहा् स्वन् यास् मध्यसप्तक् म्हणतात.् तारषड्जाशी् याि्
प्रमाणात्जे्स्वन्असतात्ते्तारषड्ज्चमळून्तारसप्तक्बनते.्मध्यम्षड्जाच्या्चनम्मी्कंप्रता्असलेल्या्
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स्वनास् मंद्रषड्ज् म्हणतात.् वरीलप्रमाणेि् यािे् मंिसप्तक् बनते.् ही् तीनही् सप्तके् श द्ध्सप्तके् होत.्
प्रत्येक् सप्तकात् या् श द्ध् स्वनावयचतचरक्त् आणखी् पाि् स्वन् येतात.् त्यानंा् चवकृत् स्वन् म्हणतात.्
चवकृतात्कोमल्तीव्र्असे्भेद्आहेत.्तीव्र्सा्हाि्कोमल्रे्असतो.्त्यािी्कंप्रता्सा्व्रे्याचं्या्आिेमिे्
असते.् त्यािप्रमाणे् कोमल् ग, तीव्र् म, कोमल् ि, कोमल् नी् असे् चवकृत् स्वर् सागंतात.् सवभसािारण्
गायकाच्या्आवाजािा्प्रिान्स्वनासंबिंी्आवाका २॥्ते्३्सप्तके्इतका्असतो.्यापैकी्मध्यम्सप्तकात्
आरंभस्वन्असतो्त्यास्मध्य्षड्ज्करून्िास्त्रीय गायन्करतात. 
 

एकाद्या् वाद्यातून् सूर् [Note.] चनघतात् तेवहा् प्रिान् स्वनाबरोबर् गौण् स्वन् वकवा् उपस्वनही्
चनघतात.् ते्२, ३, ४्इ.्पट्कंप्रतेिे्असतात.्याप्रमाणे्६ पट कंप्रतेचे गौिस्वन प्रधान स्वनािी संवाद 
करतात तो मधुर असतो.्परंत ्७्पटीिा्गौणस्वन्आचण्प ढील्बरेिसे्गौिस्वन प्रधान स्वनािी जो संवाद 
करतात तो संगीतदृष्ट्ट्या णवसंवाद असतो, कानाला् कटू् लागतो.् असे् स्वन् कंठातून् चनघू् शकतात.्
त्याम ळे्गायन्कटू्होऊ्शकते. 
 

भारतीय् गायनात् प रषािा् प्रिान् स्वन् १५०् ते् ७००् तर् स्त्ीिा् २००् ते् ९००् कंप्रतेिा् असतो.्
शास्त्ीय्गायन्ऐकताना्काही्ठराचवक्प्रमाणाने्मध्य्षड्जाशी्बािंलेल्या्स्वनािें्वारंवार्संवदेन्श्रोत्यास्
होत्असते; त्याम ळे् श्रोत्याच्या् मनास् एक् प्रकारिी् ग ंगी् येते.् तबल्यातून् एकि् स्वन् चनघू् शकतो.् तो्
सामान्यतः्मध्य्षड्ज्असतो.्ठराचवक्कालानंतर्प नः्प नः्होणाऱ्या्या्मध्य्षड्जाच्या्आघाताम ळे्मन्
मोचहत्होते.्गायकाने्म्हटलेले्गीत्अथभवाही्असेल्तर्शृंगाराचद्रस्मनात्उत्पन्न्होतात.्या्गीतािे्
अथवा्आलापािे, श्रोत्याने्पूवी्किी्ऐकलेल्या्गीताशी्स्वनसािम्यभ्असेल्तर, न्कळत्त्या्पूवभस्मृतींिी्
उजळणी्होऊन्गीताच्या्वाच्याथांम ळेही्काही्रस्उत्पन्न्होतात.्कळत्न्कळत्अशा्दोन्हीही्रीतीनी्
उत्पन्न्झालेले्हे्रस्एकमेकानंा्मारक्होऊ्नयेत्म्हणून, चवचशष्ट्रसोत्पिीसाठी्चवचशष्ट्स्वनमाचलकेिा्
उपयोग्करावा्असा्संकेत्आहे.्या्रसणवणिष्ट स्वनसमूहाला ‘राग’ अशी्संज्ञा्आहे.्राग्व्ते्गाण्याच्या्
वळेा्त्याचं्याचवषयीही्काही्संकेत्आहेत. 
 

सामान्यतः्ध्वनी्कानी्आला्म्हणजे्तो्कोठून्आला्आहे्ते्आपणास्समजते.्ते्कसे्समजते्ते्
आता् समजून् घेतले् पाचहजे.् ध्वचनतरंग् पसरत् असताना् तो् जसजसा् उगमस्थानापासून् दूर् जातो्
तसतसा् क्षीण् होत् जातो, त्यािी् महिा् कमी् कमी् होत् जाते.् आपणाला् दोन् श्रवणेंचद्रये् आहेत् ती्
एकमेकापासून् स मारे् १२् cm. अंतरावर्आहेत.् उजवया् बाजूने्आवाज्आला् तर् तो् अगोदर् उजवया्
कानावर्येऊन्मग्तो्डावया्कानावर्येतो.्एवढे्अंतर्िालून्जाताना्तो्काही्अंशी्क्षीण्होतो.्डावया्
बाजूने्आवाज्आला् म्हणजे् त्याच्या्उलट्गोष्ट्घडते.्या्महत्ताभेदावरून आवाजाच्या उगमाची णदिा 
समजिे् शक्य् आहे.् तरंगिमणाने् द सऱ्याही् एका् प्रकारे् वगेळेपणा् उत्पन्न् होतो.् तो् तरंगावस्थेिा.्
ध्वचनतरंग् हे् वाय घनतेिे्िमशः् भेद्असतात.् एकाि्क्षणी् एका् चठकाणी् वाय रेणू् परम्घनावस्थेत्तर्
तेथून्काही्अंतरावर् ते् परमचवरलावस्थेत्असतात्आचण् त्याच्याही् पलीकडे् चततक्याि्अंतरावर् प नः्
परमघनावस्थेत् येतात.् एकाि् चठकाणािा् चविार् करता् ते् एका् वळेी् परमघनावस्थेत् असून् िमशः्
परमचवरलावस्थेतून्प नः्परमघनावस्थेत्येतात.्एकाि्वळेच्या्दोन्परमघनावस्थाचं्या् चठकाणािें्अंतर्
तो्तरंगायाम् (लाटलाबंी), आचण् एकाि् चठकाणी् एका् सेकंदात् होणाऱ्या् परमघनावस्थािंी् संख्या् ती्
कंप्रता् होय.् दोन्कानामिे् जे् अंतर्असते् त्यापेक्षा् तरंगायाम्अचिक्असला् तर् एका् बाजूने् येणाऱ्या्
तरंगािी्जी्अवस्था्एका्कानावर्येईल्त्यापेक्षा्द सऱ्या्कानावर्चनराळीि्अवस्था्[Phase (condensation or 

rarefaction).] त्यािवळेी् येईल, वकवा् एकाि्कानावर् एक्अवस्था्आल्यानंतर्काही् (तरंगायामान सार)्
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वळेाने्तीि्अवस्था्प नः् येईल.्तरंगायाम्कमी्असला्तरी्अवस्थाभेद्घडेल्पण्तो्फार्कमी्कमी्
अंतरावर् घडेल् आचण् नीटपणे् कळून् येणार् नाही.् प्रत्यक्षतः् असे् अन भवास् येते् की् अवस्थाभेदाने 
आवाजाची णदिा समजून येणयास तरंगाची लांबी (आयाम)्५०्cm. ककवा अणधक असावी लागते.्इतकी्
लाबंी्असलेला्तरंग्असला्तर्त्यािंी्कंप्रता्६६०्असते.्याहून्अचिक्कंप्रता्असली्तर्चदशा्केवळ्
महिाभेदाने् कळते.् सामान्यतः् ध्वनी् प ष्ट्कळ् चमश्र् स्वरूपािे् असतात.् तेवहा् त्यािें् चदशाज्ञानही् स्क्लष्ट्
असते्हे्खरे. 
 

एकादा् पदाथभ्डोळ्यासमोर्असला्तर् चदसतो, नाहीतर्नाही.् ध्वनीिे्तसे्नाही.् ध्वनत््पदाथभ्
कानासमोर् नसला् तरी् ध्वनी् येऊ् शकतो.् ध्वनी आडोिा आड वळू िकतो् असे् यावरून्कळून् येते.्
आपण् उजवया् बाजूने् आलेला् शब्द् ऐकतो् तेवहा् तो् उजवया् कानात् थेट् यतो् पण् डावया् कानात्
डोक्याआड्वळून् येतो् हे्उघड्आहे.् प्रकाशािे्परावतभन्होऊन्परावतभकापलीकडे्प्रचतरूप्असल्यािा्
भास्होतो.्ध्वनी्आरशावरून्परावृि्होतो्पण्तोि्एकाद्या् चवशषे्ग ळग ळीत्न्केलेल्या् वभतीवरूनही्
परावृि्होतो.्प ष्ट्कळ्वेळा्आकाश्अनेक्ध्वनींनी्गजबजलेले्असते्तेवहा्त्या्गदीम ळे्प्रचतध्वनी्समजून्
येत्नाहीत्पण्तशी्गदी्नसली्म्हणजे्प्रचतध्वनी्िागंले्ऐकू्येतात.्प्रकाशतरंग्अगदी्आखूड्असतात्
त्या्मानाने्ध्वचनतरंग्प ष्ट्कळ्लाबंट्असतात.्प्रकाशतरंगािंी्लाबंी्िरणखवांशाने्मोजून्४, ८्हजार्मापे्
भरतात.्ध्वचनतरंग्िरणसहस्त्ाशंाने्मोजले्तरी्१७्ते्१७्हजार्मापे्भरतात.्प्रकाशतरंगात्टाक्आचण्
टािणी्यािंी्सावली्पडते.्या सावलीच्या्काठावरून्आतील्सावलीत्थोडासा्प्रकाश्पसरतो्त्याने्ते्
काठ् प सकट् चदसतात.् आपल्या् भाषणातील् ध्वणनतरंग ३ पासून १ चरि लांबीचे असतात. त्याच्या 
प्रसारात टाक-टाचिीची तर नाहीच पि आपल्या डोक्याची देखील सावली पडत नाही.्डोक्याआड्तरंग्
सहज्वळतो.्खरे्म्हटले्म्हणजे्या्आडोशाच्या्काठाशी्नव्ेतत्सम्ध्वचनतरंग्उत्पन्न्होतात्ते्त्या्मागे्
पसरतात.्िरण्=्मीटर.्खवांश्१०⁻⁹.्सहस्त्ाशं्१०⁻³. 
 

ध्वनीिी् चदशा् कळली् तरी् त्यािे् उगमस्थान् कळले् असे् होत् नाही.् त्याकरता् दोन णभन्न 
णिकािाहून त्याची णदिा कळली पाणहजे.्दोन्चभन्न्चठकाणाहून्ध्वचनविे्आपण्घेतो्स द्धा.्डोके्हालवनू्
दोन्चभन्न्चठकाणे्सहजि्सापडतात.्नाकासमोर्नाकाच्याि्पडद्याच्या्पातळीत्हे्स्थान्असले्म्हणजे्
दोनही्कानात्सारख्याि्गभीरतेने्आवाज्ऐकू्येतो.्आवाज्प ढून्येत्आहे्की्मागून्येत्आहे्हे, तोंड्
वळवनू्विे्घेण्याने्समजते.्कान्वकचित््प ढे्रोखलेले्असतात.्प ढे्अचिक्गभीरता्प्रतीत्झाली्तर्तो्
प ढून् येत्आहे्असे्समजते.्आपण्डोके्वर्खाली्वळवनू्सहज्विे् घेऊ्शकतो.्या्सवभ्हालिाली्
करून्वेि्घेण्याने्ध्वनी्कोठून्येत्आहे्ते्समजते.्परंत ्हे्ज्ञान्होताना्िूकभलू्होति्नाही्असे्नाही.्
ध्वनीिे्परावतभन्होऊ्शकते.्आपल्या्भोवती्परावतभक्व्अंतराय् (आडोसे)्प ष्ट्कळ्असतात.् त्याम ळे्
कानावर्येण्यापूवी्जरी्एका्चवचशष्ट्चदशनेे्ध्वनी्येत्असला्तरी्त्याने्घेतलेल्या्वढे्या-वळशाम ळे्त्यािी्
चदशा्बदललेली्असली्तर्त्यािे्उगमस्थान्कानास्नेमके्प्रतीत्होणार्नाही्हे्उघडि्आहे.्ते्स्थान्
आपणाला्अन्य्उपायानंीि्समजून्घेतले्पाचहजे.्ध्वचनचदशनेेि्िाल्केली्तर्तो्उिरोिर्अचिक्मोठा्
होत् जातो.् अशा् दोन् चदशा् गाठणे् सामान्यतः् कठीण् नसते.् या् दोन णदक रेषाचा सामान्य कबदू तेच 
उगमस्थान. 
 

ध्वचनतरंग्श्विेंणियात्आल्यानंतर् त्यात्काय्काय्घडामोडी्होतात् ते्आता्पाचहले्पाचहजे.्
त्याकरता्प्रथमतः्श्रवणेंचद्रयाच्या्रिनेिे्थोडक्यात्प नः्अवलोकन्करू्या.्या्इंचद्रयािा्बाह्य्भाग्कणभ.्
हा् एकाद्या् नसराळ्यासारखा् असतो.् हे् नसराळे्आडव्े ठेवलेले् असते.् यातून्काही् गाळून् घ्यावयािे्
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नसते.् गाळण्यािा् पसरट् भाग् तो् कणा.् नसराळ्यािी् नळी् आडवी् ठेवलेली् असून् चतला् वळणेही्
असतात.्पाळीिा्वरिा्काठ्चिमटीत्िरून्वर्मागे्व्खादं्याच्या्बाजूला्थोडासा्ओढला्जाऊन्नळी्
सरळ्होते्आचण्आतली्तळी्चदसते.्तळीच्या्पलीकडे्क ं भीयास्थीत्कोठडी्असते्ते्मध्यश्रोत्र्होय.्या्
कोठडीतून्प ढे्घशात्उतरलेली्एक्नळी्असते.्चतच्या्द्वारे्कोठडीतील्हवा्आचण्घशातली्हवा्यािंा्
संबिं् घडतो.् घास् वकवा्आवढंा् चगळताना् ही् नळी् बदं् होते, एरवी्ख ली् असते.्कोठडीच्या् उपमध्य्
तटात्दोन्चखडक्या्असतात्त्या्एकेका्पापोद्र्याने्बदं्झालेल्या्असतात.्यातील्एक्चखडकी्तळीच्या्
समोर्असते्ती्चववृि्असते्आचण्द सरी्वृि्(वाटोळी)्असते.्तळी्आचण्चववृिचखडकी्याचं्या्मिे्तीन्
अस्स्थकािंी्एक्साखळी्असते.्या् चखडकीच्या्आतल्या्अंगाला, अंतःश्रोत्रात्एक्द मडून्ग ंडाळलेली्
नळी्असते.्या्ग ंडाळीिी्दोन्टोके्एकमेकाजवळ्असून्एक्चववृि्चखडकीत्तर्द सरे्वृि्चखडकीत्
ग ंतलेले्असते.्मध्य्श्रोत्रातील्अस्स्थकाचं्या्साखळीत्तळीपासून गंुडाळीपयंत तीन अस्स्थके्असतात, 
ती्हातोडा्ऐरण्व्पचदका्ही्होत.्हवतेले्ध्वचनतरंग्नळीत्जाऊन्तळीत्कंप्उत्पन्न्करतात.्तळीिे्
कंप् अस्स्थकाचं्या् साखळीस् चमळतात.् साखळीिे् टोक् ग ंडाळीत् कंप् उत्पन्न् करते.् गंुडाळीच्या तटात 
श्विचेतनीची अगे्र् ग ंतलेली्असतात् त्यानंा् ते् कंप् चमळतात.् िेतनीिे्संबंि्मेंदूशी्असतात.् (प्र.् २८्
पहा) 
 

 
आ॰्३९·३्श्रोत्ररिनेिा्नकाशा. 
तरंगसंिमण्बाणानी्दशभचवले्आहे. 

 
कणा् वाटोळसर्असून् त्यािा्अक्ष्अपमध्येस् रोखलेला्असतो.् रोख्बदलण्याकरता्मासंपेशी्

असतात, पण् त्या्आपल्याला्वापरता् येत्नाहीत.् त्या्करता्सबंि् चशरि्हालवाव्ेलागते.्कण्याच्या्
योगाने् ध्वचनतरंग्गोळा्करून्तळीशी् नेता् येतात.्तळीपेक्षा्कणा्प ष्ट्कळ् चवस्तृत्असतो् म्हणून्शक्ती्
तळीवर्गोळा् वहावी.् पण्कण्याच्या्तटातील् कंगोऱ्याम ळे्आचण्घषभणाम ळे् बरीिशी्शक्ती् वाया्जाते.्
तळीचा णवस्तार णववृत्त णखडकीच्या वीसपट्असतो.्चशवाय्मध्यंतरी्जी्अस्स्थकािंी्साखळी्असते्चतिा्
मिला्द वा्वरती्जखडलेला्असतो, तेथे्तो्चफरू्शकतो्पण्खाली्वर्सरकू्शकत्नाही.्तळीकडच्या्
द वयाच्या्लाबंीच्या्⅔्लाबंीिा्चखडकीकडील्द वा्आहे.्त्याम ळे्दीडपट्जोर्शवेटी्आला्म्हणजे्एकंदर्
जोर णखडकीवर तीस पट्लागू् वहावयास्पाचहजे.्पण्तो्केवळ्दसपट्लागू्होतो.्द वयात्इतर्शक्ती्
वाया्जाते.्असे्जरी्असले्तरी्अंतःश्ोत्र इतके नाजूक असते की, णखडकीवर णमळते णततकी िक्तीही 
काही प्रसंगी अपायकारक िरते. ती कमी करणयाची योजना मध्यक्षोत्राच्या दोन मांसपेिीत असते. 
 

श्रवप ट् वकवा्मध्यश्रोत्र्या्कोठडीत्दोन्बारीक्स्नायू्असतात.्एकाने्हचनत्रकािी्मान्आचण्
द सऱ्याने्पचदकेिी्मान्पकडलेली्असते.् ध्वचनमहिा्जेवहा्वरच्या्श्रावयमयादेच्या्जवळ्जाते् तेवहा् हे्
स्नाय्ू कायभप्रवण् होतात.् अगोदर् पणदका पकडिारा स्नाय्ू आकरसतो् आचण् चतच्या् कंपनाचा पल्ला 
आवरून धरतो.् पचदकेस् तो् चववृि् द्वारातून् अचिक् आत् जाऊ् देत् नाही.् यानंतर् पटह पकडिारा 
स्नायहूी्आकरसतो.्तो्पटहाच्या कंपनाचा पल्ला वाढू देत नाही,्कंपािा्पल्ला्आटोक्यात्ठेवतो.्कंपनािा्



 

 

अनुक्रमणिका 

पल्ला्सावरून्िरण्यास्आणखी्एक्योजना्उपयोगी्पडते्ती्अशी्:्कंपनािा्पल्ला्लहान्असतो्तोवर्
सबिं्हाडािी्साखळी्आपसात्जखडलेली्राहते.्एक्हाड्द सऱ्याला्सोडीत्नाही.्परंत ्तो्पल्ला्मोठा्
होऊ्लागला्की्अपमध्य चलनाचे वेळी हणनत्रक आणि ऐरिक यांच्या सांध्यातली णमिी सुटते.्ऐरणक्
हचनत्रकाला् चनसटू् देते.् पचदका् ऐरणकाशी् पकडलेली् राहते् पण् पचदकाकषभ् स्नायचू्या्कषभणाने् मोठा्
पल्ला् स्वीकारीत् नाही.् थोड्याि् वेळात् हचनत्रक् पकडणाऱ्या् स्नायचू्या्ओढीने् त्यािाही् पल्ला् मयाचदत्
होतो.्प्रथमतः्मोठ्या्िक्यापासून्चववृिद्वाराशी्लागून्असलेल्या्अंतःश्रोत्रातील्नाजूक्इंचद्रयानंा्संरक्षण्
चमळते, मग् मध्य् श्रोत्रारंभी् असणाऱ्या् पटहालाही् ते् चमळते.् या् दोन् लहानग्या् स्नायूंच्या् योगाने्
चववृिद्वारावरील्दाब्असह्य मयादेच्या खाली साधारिपिे १० दबेल्इतका्ठेवला्जातो.्हे्स्नाय्ूदाबाने्
उत्पन्न्केलेल्या्परावतभनानेि्कायास्न्वत्होतात.्या्परावतभनास्सेकंदािा्शताशं् वकवा्पन्नासाशं्इतका्
वळे् लागतो.् इतका् वळे् चमळाला् नाही् तर् नाजूक् अंतःश्रोत्रास् वकवा् पटहास् वकवा् दोहींनाही् अपाय्
होण्यािा् संभव् असतो.् एकाएकी् बेसाविपणे् मोठा् आवाज् कानावर् आदळला् तर् अशी् गोष्ट् घडते.्
य द्धकाळात् तोफाचं्या् िडाक्याने् वकवा् चनजलेल्या् माणसास् मेघगजभनेनेही् अपाय् घडल्यािी् उदाहरणे्
आहेत. 
 

नसराळ्याच्या् स्वरूपािे् जे् बाह्य्श्रोत्र् त्यािी् नळी् २·७५् cm. लाबंीिी् असते.्कोितीही नळी 
आपल्या चौपट लांबीच्या ध्वणनतरंगांना णविेष अनुकूल असते.् त्यावरून् पाहता् श्रोत्रमागभ् ११् cm. 
लाबंीच्या्तरंगाना्चवशषे्अन कूल्असल्यािे्चदसून्येते.्तरंगायाम्११्cm. असला्म्हणजे्त्यािी्कंप्रता्
३०००्असते.्तेवहा्अशा्तरंगानंा्हा्मागभ्िागंली्साथ्करतो्असे्मानले्पाचहजे.्आता्पटहािा्चविार्
करता्त्यािी्तत्परता्८००्ते्१६००्कंप्रतेिे्तरंग्संिचमत्करण्यास्चवशषे्अन कूल्असल्यािे्समजते.्
मध्य्श्रोत्रात्जी्अस्स्थकािंी्साखळी्आहे्चतलाही्एक्स्वतःिी्अशी्कंप्रता्आहे.्ती्८००्च्या्स मारात्
आहे.् इतर् तरंग् संिचमत् होतात् पण् त्यानंा् चवशषे् द जोरा् चमळत् नाही.् करोटीच्या् अस्थींच्या् द्वारा्
ध्वचनतरंग्अंतःश्रोत्रास्चमळतात्पण्ते्पटहद्वारा्चमळणाऱ्यापेक्षा्लक्षाशंाने्क्षीण्असतात.्आवाज ज्याचा 
त्याला ऐकू येतो तो मात्र पटहापेक्षा करोणटद्वाराच अणधक येतो.्आपला्आवाज्म चद्रत्करून्जर्वदवला्
आचण्तो्आपण्ऐकला्तर्तो् चनराळा् वाटतो, आपला्आपल्याला्ओळखू् येत्नाही, त्यािे्कारण् हे्
आहे.्मानवी्कंठापासून्म खावाटे्उमटणाऱ्या्ध्वनींच्याि्श्रवणास्श्रोत्र्चवशषे्योग्यतेिा्आहे, असे्चदसून्
येते. 
 

मध्यश्रोत्रातील् पचदकेच्या् िलनाने् अंतःश्रोत्राच्या् चवष्टपकीय् आरोचहणीतील् म्हणजेि्
श्रावचणकेतील्पचरवलफद्रवास् कंप् चमळतात.्श्रावचणका् व् प्रचतश्रावचणका् म्हणजेि्श्रवप टीय्आरोचहणी्
यातील्द्रव्सलग्असते, म्हणून्त्यास्तेि्कंप्चमळतात.्प्रचतश्रावचणकेस्लागून्आिारपटल्म्हणजेि्
श्रवणपटल् असते.् त्यासही् तेि् कंप् चमळतात.् या् पटलात् २४०००् आडव्े तंतू् असतात.् तळातून्
चशखरापयंत्त्यािंी्लाबंी्०·२१्mm. पासून्०·३६्पयंत्वाढत्जाते, असे्एका्[Gray. p. 1244.] गं्रथकारािे्
म्हणणे्आहे; तर्द सऱ्यािे्[Bykov. p. 735.] असे्आहे्की, ती्०·१६्ते्०·५२्पयंत्वाढते.्हे्तंतू्तंबोऱ्याच्या्
वकवा्सतारीच्या्तारेप्रमाणे्कंपनशील्असतात.्प्रत्येकािी्स्वीय्कंप्रता्खालपासून्वरपयंत्िमाने्कमी्
होत्जाते, ती्२००००्पासून्२०्पयंत.्पचरवलफातील्कंप्बाहेरून्येणाऱ्या्ध्वनीच्या्कंपानंा्अन सरून्
असतात्तसे्हेही्असतात.्या्तंतंूिी्ग ंफण्श्रवणिेतनीच्या्अग्राशंी्श्रवणग ंफेत्झालेली्असते.्चतजम ळे्
त्या् त्या् चवचशष्ट् िैतनतंतंूना् िेतना् चमळते, असे् सहजि्अन मान् करता् येते.् ही् श्रवणासंबंिी् उपपिी्
हेल्महोल्टझ््या् चवज्ञात्याने् प्रथम्साचंगतली.्तीि् बह तानंी् स्वीकारलेली्आहे.् चतला् णननादन-उपपत्ती्
म्हणतात.्कारण्श्रवणपटलािे् तंतू् ध्वचनतरंगािे् चननादन्करतात, असे् त्या् उपपिीत् गृहीत् िरलेले्



 

 

अनुक्रमणिका 

आहे.्श्रवणपटलतंतूच्या्लाबंीत्भेद्आहे्तो्फारि्सूक्ष्म्आहे.्त्यात्स्वनभेद्कसे्चनवडले्जात्असतील्
अशी्एक्शकंा्येते.्द सरीही्एक्शकंा्येते्ती्अशी्की; प्रत्येक्िेतनीला्िेतना्घेण्यात्एक्अल्प्का्
होईना्पण्खंडकाल्असतो, त्याला्आपण्पूवी्म ग्िकाल्म्हटले्आहे, त्या्काळातील्कंपनिेतन्वाया्
जात्नाहीत्काय? नसले्तर्का्नाही? आचण्असले्तर्तेवढ्याने्ध्वचनसंवदेनात्खंड्पडून्चवकृती्का्
उद्भवत्नाही.्या्गोष्टींिा्स्वाभाचवक्पचरहार्कसा्होतो? 
 

श्रवणपटलातील्प्रत्येक्तंतूिी्स्वीय्कंप्रता्वगेळी्असणे्अगदी्साहचजक्आहे.्याकरता्त्यानंा्
पाचहजे्चततका्ताण्येण्यािी्सोय्आहे.्तंतंूिी्टोके्चनबिंनानंी्बािंलेली्असून्त्याच्या्दोही्अंगास्द्रव्
आहे्ते्हाडाच्या्पोकळीत्दाटलेले्आहे.्चववृि्आचण्वृि्चखडक्यातील्पटले्मात्र्एकमेकाच्या्मेळात्
आत्बाहेर्हालण्याजोगी्आहेत.्िैतन्तंतूच्या्म ग्िकालासंबंिी्चविार्असा्:– पटलतंतंूपेक्षा्िैतनतंतंूिी्
संख्या्अचिक्आहे.्ती्जरी्अचिक्नसली्तरी्अनेक चैतनतंतंूचा णमळून एक संच असे संच पटलतंतूपेक्षा 
अणधक् होण्याला् काहीि् प्रत्यवाय् नाही.् एकाि् संिातल्या् चनरचनराळ्या् तंतंूिे् म ग्िकाल् एकदम् येत्
नाहीत, मागेप ढे् येतात, असे्असले् म्हणजे्सतत् िेतना्वाहण्यािी्सोय्झाली, असे् म्हणणे्सय स्क्तक्
ठरते.्चेतक-कंप्रतेनुसार एकेक संच िरलेला्असतो्आचण्चेतकमहत्तनुेसार हा संच लहानमोिा होतो.्
महिा्मोठी्असली्म्हणजे्प ष्ट्कळ्तंतू्कामास्येतात, ती्कमी्असली्म्हणजे्कमी्तंतू्कामास्येतात.्
श्रवणसंवदेनासंबिंी्सवभ्अन भवाचं्या्चववरणास्ही्उपपिी्पूणभपणे्लागू्पडते. 
 
असे्नाही.्तरी्प्रम ख्अन भव्चतजमध्ये्सामावतात्यात्शकंा्नाही.्कंप्रतेन सार्संवदे्यता्वगेळी्होते्ती्
कशी? हा्प्रश्न्चशलक्राहातोि. 
 

 
आ॰्३९·४्कंब क्नळी्उलगडून्चतजवर्कंप्रतास्थानाचं्या्ख णा. 

 
शजेारच्या्आकृतीत्श्रवचणका्उलगडून् ठेवल्यासारखी्दाखचवली्आहे.्डावे्अंक्कंप्रतादशभक्

आहेत.्रंदी्कमी्आचण्कंप्रता्मोठी्होत्गेलेली्चदसत्आहे.्श्रवणदोष्ज्याचं्यात्उत्पन्न्झालेला्आहे्
त्यािंी्श्रवचणका्मरणोिर्तपासून्पाहता्येथे्दाखचवलेल्या्कंप्रतासंबिंान सार्चवकृती्आढळून्येते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रवणिेतनी् हा्आठवया् िेतनीिा् एक् भाग् असतो.् श्रोत्र् हे् श्रवणािे् अग्रेंचद्रय.् वलयाप जंक् हे्
त्यातील् िैतनपेचशकािें् स्थान.् हा् प जंक् वलयापत्राच्या् तळात् असतो.् या् प ंजकात् स मारे् ३०,०००्
द टोकी् पेचशका्असतात.्प्रत्येक्िैतनपेचशकेतून्एकेक् तंतू् चनघून्अपमध्य्व्उपमध्य्श्रवणपेचशकाचं्या्
मिे्चवन्यस्त्असतो.्मागे्प्र.्२८्मिे्केचशका्म्हणून्साचंगतल्या्त्याि्या्श्विपेणिका्होत, वलयापत्रात्
जाईपयंति्िैतनतंतूवर् चिन््मेदािे्आवरण्असते, गेल्यावर्नसते.्वलयाप जंकातील्द टोकी् पेचशकेिा्
एक्फाटा्आखूड्असतो् तो् श्रवणग ंफेत्जातो.् त्याि् पेचशकेिा्लाबंट्फाटा् असतो् तो् श्रवणिेतनीत्
सामील्होतो.्श्रवणिेतनी्कंब कातून्चनघते्म्हणून्चतला्कंबुकीया्असेही्म्हणतात.्प्र.्१४्त्कंबुकीय्
दोन ममांचा उल्लेख्केला्आहे.्ही्ममे्पषृ्ठीन्एक्आचण्उदरीन्एक्अशी्आहेत.्वलयाप जंातून्चनघणारा्
तंतू्या्ममापयंति्असतो.्प्रस्त त्ममातून्द सरे् तंतू् चनघतात्ते्बकुलममापयंत्जातात.्त्यातले्काही्
बाजू्बदलून्अन्य्बाजूने, तर्काही्बाजू्न्बदलता्त्याि्बाजूने, अपमध्य्स्वल्पवृदंातून्जातात.्त्यािंा्
अंत्मस्स्तष्ट्कात्असतो.्बक लममातून्चनघून्काही्िैतनतंतू्चशर्व्कबिं्याचं्या्संिालक्ममास्जाऊन्
चमळतात. 
 

 
आ॰्३९·५.्१्श्रोत्र.्२्बक ल.्३्अिर्ित ष्ट्कग चलका. 

४्उपमध्य्जान क.्५्अपमध्य्जान क.्याचं्यावरील्मस्त छालीत्श्रवणके्षत्र्असते. 
 

अपमध्य् स्वल्पवृदंातील् काही् तंतू् ित ष्ट्कग चलकापंैकी् अधर गुणलकेत् जाऊन् चवराम् पावतात्
आचण् इतर्उपमध्य जानुकापयंत् जाऊन् थाबंतात.् या् जान कामिून् स्नायूंकडे् परावतभन् होण्यािे् मागभ्
जोडलेले् असतात.् जान कातून् चनघणाऱ्या् तंतंूिे् संबिं् वर् मस्तकछालीशी् ज ळलेले् असतात.् हे् तंतू्
चकरणासारखे्पसरलेले्असतात्म्हणून्त्यानंा्श्रव्(तंत )्चकरण्[Auditory radiation.] म्हणतात.्छालीतील्
श्रवणसंबिंी्ममे भालीय खंडात्असतात, हे्पूवी्साचंगतलेि्आहे. 
 

वर् साचंगतल्याप्रमाणे् प्रत्येक्श्ोत्राचा संबंध डाव्या उजव्या अिा दोनही बाजंूच्या श्विममािी्
ज ळलेला्असतो, ही्गोष्ट्महत्त्वािी्आहे.्डावया्बाजूच्या्श्रवणममाला्अपाय्झाला्असता्श्रवण्दोष्
उत्पन्न्होत्नाही, पण्वािा-दोष उत्पन्न्होतो.्उजवया्श्रवणममाला्अपाय्झाला्असता्वािादोष्उत्पन्न्
होत्नाही.्डावखोरे्लोकाचं्या्बाबतीत्मात्र्उजवया्ममास्झालेला्अपाय्बाितो, डावयािा्बाित्नाही.्
कोणत्याही् एका् बाजूच्या् छालीस् अपाय् घडला् असता, श्रवणसंवदेनात् म्हणण्यासारखा् फरक् पडत्
नाही.्दोहीकडे्अपाय्घडल्यास्संवदेनात्वयंग्उत्पन्न्होते्हे्उघडि्आहे. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्३९·६्जान क्आचण्पचरवार्खालून्पाचहलेला.्१्व्२्जान क.्३्परास्थली.्४्संछदािा्ब ंिा.्वरती्

चनसर्व्अंिला. 
 

शजेारच्या्आकृतीत्श्रविेतनािंी्संिमस्थाने्दाखचवली्आहेत्:्१्हे्वलयाप जंकािे्स्थान्कंब क्
हे्आहे.्२्हे्बक लममभ्आहे.्३्हे्ित ष्ट्कग चलकापंैकी्अिर्ग चलकेतील्ममभस्थान्आहे.्४्व्५्ही्उपमध्य्
व्अपमध्य्जान के्आहेत.्यापंैकी्उपमध्य्जान क्हे्श्रविेतनािें्ममभस्थान्आहे.्तेथून्वरती्छालीपयंत्
श्रवचकरण्असतात.्अंचतम्श्रवस्थाने्केवळ्आडवया्रेषानंी्सूचित्केली्आहेत. 
 
सहावे ज्ञानेंणिय, संस्थात्र 
 

श्रोतं्र्िक्ष ः्स्पशभनं्ि्रसनं्घ्राणमेव्ि्।्अशी्ज्ञानेचद्रयािंी्गणती्गीतेत्साचंगतलेली्आहे.्श्रोत्र्
आचण्िक्ष्ूही् चवचशष्ट्ज्ञानेंचद्रये्आहेत.्रसना्आचण्घ्राण्हीस द्धा् चवचशष्ट्आहेत्पण्या्दोहीत्सामान्य्
असेही् काही् आहे.् स्पशािे् इंचद्रय् त्विा् हे् अगदी् सामान्य् ज्ञानेंचद्रय् खरे, पण् त्याच्यातही् उष्ट्णशीत्
भारदमन्स खद ःख्अशा् चभन्न्संवदेना् घेण्यािे्सामर्थयभ्आहेि.्पण्या्सवाहून् चभन्न्असेही्एक्संवदेन्
आहे्आचण्ते्उत्पन्न्होण्यािे्चनराळे्इंचद्रयही्आहे.्त्याला्येथे्सहाव्ेज्ञानेंचद्रय्म्हणणे्आहे.्आपले्शरीर्
उभे्आहे्का्आडवे्आहे, का्आणखी्एखाद्या् स्स्थतीत्आहे? अगोदर् ते् स्स्थर्आहे्का्िलत््आहे? 
िालते्असेल्तर्कोणीकडे्िालते्आहे? या्गोष्टी्आपल्याला्ज्याच्या्योगाने्समजतात्ते्सहाव्ेइंचद्रय्
होय.्त्याला्संस्थात्र्असे्नाव्चदले्आहे.्कान्नाक्जीभ्डोळे्त्विा्हे्अवयव्बाहेरून्चदसतात्तसे्हे्
इंचद्रय्चदसत्नाही.्म्हणून्यािी्गणती्इतरापेंक्षा्उचशरा्झाली. 
 

झोपाळ्यावर्बसून्मोठाले्झोके्घेतले्म्हणजे्चकत्येकानंा्घेरी्येते.्गाड्यागाड्या्वभगोऱ्या्करून्
प ष्ट्कळानंा्तसे्होते.्वाहनातून्प्रवास्करीत्असताना् चकत्येकानंा्वाहन्लागते्म्हणतात; म्हणजे्घेऱ्या्
येतात, मळमळ्होते, ओकारी्होते, आणखी्काही्आजार्होतात.्सम द्रावरील्प्रवासात् पूवी्असे्फार्
होई्कारण्तेवहा्वाहनािी्डळमळ्अचतशय्होई.्खडबडीत्वकवा्प ष्ट्कळ्वळणे्असलेल्या्रस्त्यावरून्
भचूमवाहनातून्प्रवास्करणारानंा्असले् चवकार्होतात; चवमानप्रवासातही्होतात.् हे् चवकार्वेग्प ष्ट्कळ्
कमी् करण्याने् नाहीसे् होतात, असे् काही् उघड् कारण् नसतानाही् एकाद्याला् असले् चवकार् होतात.्
सहाव्या ज्ञानेंणियाच्या णवकृतीने् हे्पचरणाम्होतात्असे्समजून्जाणते् चिचकत्सक्त्या्इंचद्रयािी् चवचशष्ट्
िेतनी्तोडून्टाकतात.्असे्करण्याने्त्या्आत राच्या्वयथेिा्पचरहार्होतो्खरा्पण्एक्उणीवही्उत्पन्न्
होते्ती्अशी् :्आत राला्आपले्डोळे्उघडे् ठेवल्याखेरीज्आपले्स्वतःिे्शरीर्उभे्आडव्ेकी् चतरपे, 
कसे्आहे्या्गोष्टीिी्जाणीवि्उत्पन्न्होत्नाही.्अथात््डोळ्यानंी्ती्जाणीव्करून्घ्यावयािी्असल्यास्
भोवती्उजेड्असला्पाचहजे.्ही्उणीव्त्यास्जाणवली्तरी्अगोदर्होत्असलेल्या्वयथेपेक्षा्बरी्म्हणून्
तो्सहन्करतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

माणसाला् पाि् ज्ञानेंचद्रये् असून्आणखी् एक्सहावहेी्आहे.् पण्असे् प ष्ट्कळ् प्राणी्आहेत्की्
त्यानंा्पािस द्धा्ज्ञानेंचद्रये्नाहीत.्काही्प्राण्यािें्सवभ्ज्ञान्त्विेनेि्संपादन्होते.्अथांति्ते्ज्ञान्प ष्ट्कळ्
कोते्असते.्मत्स्यानंा्जीभ्डोळे्आचण्नाक् हे्अवयव्असतात, पण् त्यानंा्वास् घेता् येत्नाही.्वास्
वायनेू्आणावयािा्तर्ते्वायमूध्ये्रहाति्नाहीत.्ध्वनीही्वायनेूि्यावयािा् म्हणून्त्यानंा् ध्वचनज्ञानही्
नाही.्असे्असले्तरी्त्यानंा्उभे–आडव–ेचतरपेपणा्समजतो.्त्यानंा्संस्थात्र्असते. 
 

बेडूक्जचमनीवर्वावरतात.्त्याना्संस्थात्र्असते्आचण्श्रोत्रही्असते.्त्या्श्रोत्राला्कणा्नसतो, 
पण् पटह् असतो.् सृचष्टिमामिे् संस्थात्राच्या् मागून् श्रोत्र् चनमाण् झालेले्आहे् म्हणून् संस्थात्रास श्ोत्र 
जोडलेले असते्असे्म्हणतात.्माणसात्देखील्संस्थात्र्श्रोत्र्ही्एकमेकास्ज ळलेली्असतात.्एकि्
िेतनी्अंशतः्दोनही्इंचद्रयात्गेलेली्असते.्याि्कारणास्तव्चतला्संश्विचेतनी्असे्नाव्चदले्आहे.्
संस्थात्रािी्रिना्पूवी्प्र॰्२८्मिे्साचंगतली्आहे.्श्रोत्र्व्संस्थात्र्एकमेकास्जोडलेले्असून्अंतचलंफ्
नामक्द्रव्दोहीत्सलग्असते.्श्रोत्रात्केणिका्असतात्अशा्संस्थात्रातही्असतात.्श्रोत्रातील्केचशका्
ध्वचनसंवदेन् उत्पन्न् करतात् तर् संस्थात्रातील् केचशका् स्स्थचतगचतज्ञान् उत्पन्न् करतात.् ध्वचनतरंगािा्
पचरणाम्बाह्य्श्रोत्रािी्तळी्आचण्श्रोत्रातील्अस्स्थकािंी्साखळी्याचं्या्द्वारा्अंतःश्रोत्राच्या्ग ंडाळीतील्
श्रवणपटलापयंत्कसा्पोितो् ते्आपण्पाचहले्आहे.्आता्शरीरस्स्थती–गतींिे्पचरणाम्संस्थात्रातील्
केचशकासं्कसे्चमळतात्ते्पाचहले्पाचहजे.्संचिका, उपसंचिका्व्साचमवृचिका, याचं्यात्जाडी्िकत्या्
असतात् म्हणून् साचंगतले् त्या् िकत्यावर् आता् उल्लेचखलेल्या् केचशका् असतात.् त्याचं्या् सभोवार्
अंतचलंफद्रव्असते्ते्सरसाळ्असून्त्यात्अगदी्सूक्ष्मरेव्[Otolith.] असते.्आठवया्िेतनीतील्तंतंूिी्अगे्र्
केचशकाचं्या् ब डाला् लागून् असतात.् ध्वचनतरंगानंी् अंतचलंफ् हालते.् त्यानेि् श्रवणपटल् हालते.् त्याि्
पटलावर्केचशका्असतात.्संस्थात्रातील्केचशकािारी्िकत्यावर्स्स्थचतगतीिा्कसा्काय्पचरणाम्होतो्
ते्आता्पाचहले्पाचहजे. 
 

 
आ॰्३९·७्संस्थाप्रतीक. 

 
आ॰्३९·८्वृचिकास्थानािंा्नकाशा. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

पाठकणा्उभा्आचण्डोकेही्उभे्असले् म्हणजे्संचिकेतील् केचशकािारी्िकती्आडवी्असते्
आचण् उपसंचिकेतील् तसलीि् िकती् उभी् असते; संचिकेतील् िकतीवरील् केचशका् उभ्या् असतात, 
आचण्उपसंचिकेतील्िकतीवरील्केचशका्आडवया्असतात.्आता्या्केचशकाभोवती्जी्रेव्असते्चतिा्
त्या्केचशकावर्काय्पचरणाम्होतो्ते्पाचहले्असता, भेद्सहज्समजून्येतो.्उभ्या्केचशकात्रेव्न सती्
अडकून्राहते, चतिा्भार्िकतीवरि्असतो.्परंत ्आडवया्िकत्यावरील्केचशकावर् रेवेिा् थेट्भारि्
येतो, तो्त्याचं्या्िकत्यावर्येत्नाही.्आता्आपण्भ ईला्पाठ्लावनू्चनजलो्आहो्आचण्डोकेहीं्भ ईला्
टेकलेलेि्आहे्असे्समजू्या.्अशा्स्स्थतीत्िकत्याचं्या्उभेआडवेपणात उलटापालट्होईल, हे्उघड्
आहे.्आता्संचिकेतील्िकत्या्उभ्या्राहून्त्यावरील्केचशका्आडवया्होतील्आचण्त्यानंा् रेविेा्भार्
घ्यावा्लागेल, परंत ्उपसंचिकेतील्िकत्या्आडवया्राहून्केचशका्उभ्या्राहतील्आचण्त्याजवर्रेवेिा्
भार्पडणार्नाही.्कोित्या चकत्यातील केणिकावर भार आहे आणि कोित्यावर नाही, या गोष्टीवरून 
डोके कोित्या स्स्थतीत आहे ते ओळखणयाची ही नामी व्यवस्था आहे.् शजेारच्या् आकृतीत्
दाखचवल्याप्रमाणे्जर्दोन्लाकडी्ठोकळे्एका्पट्टीने्जोडले्आचण्त्यावर्दोही्अंगी्ि का्ठोकून्त्यात्
सैलपणे्गोया्आडवल्या्तर्प्रस्त त्योजनेिे् एक्सािे् प्रतीक्बनल्यासारखे् होईल.्आडवया्ि कावर्
भार्आहे्आचण्उभ्यावर्नाही, हे्समजायला्वळे्नको.्पट्टी्उभी् केली् म्हणजे्भार् घेणारे्संि्वगेळे्
होतील, हेही्उघडि्आहे.्डोक्यािी्अवकाशातील्स्स्थती्समजण्यािी्वयवस्था्ज्या्इंचद्रयात्आहे्त्यास्
स्थात्र्असे्नाव्देणे्योग्य्आहे. 
 

शरीरािी् गत्यात्मक चलणबचल किी समजते? याचवषयी् आता् चविार् करावयािा् आहे.्
साचमवृचिका्म्हणून्ज्या्तीन्नळ्या्द्रवाने्भरलेल्या्आहेत्त्याचं्या्योगाने्प्रस्त त्िलचबिल्समजण्यािी्
सोय् झालेली् आहे.् या् साचमवृचिका् एकमेकीच्या् काटकोनात् असतात.् डावया् उजवया् अपमध्य्
साचमवृचिका्एकाि्पातळीत्असून्द सऱ्या्दोन्वृचिका्समातंर्आहेत, हे्शजेारच्या्लाक्षचणक्आकृतीत्
दशभचवले्आहे.्कागदाच्याि्पातळीत्अपमध्य्साचमवृचिका्आहेत.्द सऱ्या्दोन्साचमवृचिका्केवळ्सरळ्
रेषानंी्दाखचवल्या्आहेत.्आता्लक्षात्आणाव्ेकी, प्रत्येक्साचमवृचिकेच्या्आरंभी्एक्फ गवटी्असून्त्या्
फ गवटीत् केचशका् असतात् त्या्आतील्अंतचलंफ् द्रवात् तरळत् असतात.् समजा्आपण्आपले् डोके्
डावीकडून्उजवीकडे्आडवया्पातळीति्वळचवले.्असे्करताना्वृचिकािें्तट्उजवया्बाजूला्वळतात्
आचण् त्यातील्िवही् त्यास्अनुसरते. परंतु्असे्करताना् ते्थोडेसे्रेंगाळते, ही्गोष्ट् चवशषे्महत्त्वािी्
आहे.्या्त्याच्या्आलस्याम ळे्आकृतीत्दाखचवल्याप्रमाणे्एका्टोकावर्त्यािा्दाब्बसतो्आचण्द सऱ्या्
टोकावर्ओढ्उत्पन्न्होते.् त्याम ळे्आपल्या्डोक्यास् चवचशष्ट्गती् चमळाल्यािे्संवदेन्उत्पन्न्होते, असे्
आता्कळून्येते.्डोके्आडवयाऐवजी्उभ्या्पातळीत्चफरचवले्तरी्ते्एकमेकींच्या्काटकोनात असलेल्या्
दोन् पातळ्यात् चफरचवता् येईल, डोके् उजवया् अथवा् डावया् खादं्यावरून् पायाकडे् नेता् येईल् वकवा्
छातीवरून्अथवा् पाठीवरून्पायाकडे् नेता् येईल्आपल्या्साचमवृचिकापंैकी्डावया्दोन्आचण्उजवया्
दोन् उभ्या् पातळीत् असून् एकमेकींच्या् काटकोनात्आहेत.्आडवया् वृचिकावर्आडवया् िलनािा्जो्
पचरणाम्होतो्तो्या्उभ्या्वृचिकावंर्उभ्या्िलनािा्होतो.्तीन्चवचवि्पातळ्यात्िलन्घडले्असता्ते्
समजून् येण्यास् या् योजनािंा् उपयोग् होतो, एवढी् गोष्ट् येथे् स्पष्ट्आहे.् अिल्या् मिल्या् कोणत्याही्
पातळीत्िलन्घडले्असता्ते्या्तीन्जोड्यानंी्आकलन्होऊ्शकते, हे्गचणताने्चसद्ध्आहे.्गणतभेद 
समजून येणयास या साणमवृणत्तकांचा उपयोग होतो. म्हिून सहाव्या ज्ञानेंणियाच्या या भागास गंत्र असे नाव 
प्राप्त होते. गंत्र आणि स्थात्र णमळून संस्थात्र, असा्आता्बोि्होतो.्संस्स्थचत्=्समतोल Equilibrium. 
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आ॰्३९·९्वृचिकास्थाने्वरून्पाचहलेला्नकाशा. 

 
एकादे् द्र तवाहन् िालवण्यािा् दृष्टान्त् घेतला् असता् पदाथांच्या् स्वभावचसद्ध् आलस्यािे् स्पष्ट्

चनदशभन् घडते.् म क्कामावर् आगगाडीिा् डबा् एकदम् िालू् लागला् की् िालू् चदशचे्या् तटास् थोपवनू्
िरलेले् दार्आपोआप् बदं् होते.् गाडी-तटाबरोबर् ते् िालू् न् होता् रेंगाळते.् त्यािा् एक् काठ् तटास्
चखळलेला् असतो् तो् िालू् होतो, परंत ् द सरा् ख ला् काठ् त्याबरोबर् िालू् होत नाही, मागे् राहतो.्
पचरणामी्दार्बदं्होते.्हा्आलस्यािा्पचरणाम्आहे.्गाडी्थाबंतानाही्त्यािे्प्रत्यंतर्येते.्गाडी्थाबंली्
की्दार्आपोआप्उघडते.्स टा्काठ्िालत्राहतो्साटीला्चखळलेला्काठ्थाबंतो.्गाडीला्संथ्गती्
चकतीही असली्तरी्दारािी्उघडझाप्होत्नाही.्गती्बदलली्तरि्िलन्होते.्गचतभेदाच्या्अंचतम्
अवस्था्िालू्होणे्वकवा्थाबंणे्या्असतात. 
 

 
आ॰्३९·१०्वाहनातील्दार. 

 
आ॰्३९·११्वृचिका्िलनाने्अचिक्उणा्दाब. 

 
गाड्या्गाड्या्वभगोऱ्या्हा्म लािंा्खेळ्प्रचसद्ध्आहे.्या्खेळाने्लवकरि्घेरी्येते.्हा्आडवया्

साचमवृचिकातील् द्रवात् झालेल्या् दमनभेदािा् पचरणाम् असतो.् खेळ् थाबंल्यानंतर् द्रवातील् दमनभेद्
उलट्प्रकाराने्घडून्येतात.्काही्वळे्गेल्यावर्मग्द्रव्स्स्थरावते.्त्या्वळेी्घेऱ्या्बदं्होतात.्आगगाडी्
काही्लोकानंा् ‘लागते.’ पण्असे्लोक्सापं्रत्थोडेि्आहेत.् पन्नास् वषापूवी् ते्अचिक्असत, कारण्
त्यावळेी्गाडी्िालू्करताना्चन्थाबंवताना्गाड्यािंा्वगे्सावकाश्बदलणे्आचण्एकंदरीत्संथि्ठेवणे्
या् गोष्टी्आताचं्या् इतक्या् सािल्या् नवहत्या.् नौकानंा् हेलकावे् बरेि् बसतात् तसेि् चवमानािेही्आहे.्
म्हणून्या्वाहनात्गचतभेद-बािा्होते.्गतीिे्मान्त्याप्रमाणे्चदशा्बदलतानाही्संस्थात्रेंचद्रयातील्द्रवास्
अडथळे् होतात् हे् ध्यानात् ठेवले् पाचहजे.् वाहनािंी् वाट्लवकर्मोठाली् वळणे् घेणारी्असली् म्हणजे्
प्रवाशानंा्उपद्रव्होतो्असा्अन भव्आहे.्अबूपहाडात्आचण्चहमालयावरील्यात्रामागात्प्रवाशािंी्द दभशा्
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होते.्ती्साचमवृचिकातील्द्रव्चहसळण्यानेि्होते.्या्मागातील्वळणे्जवळ्जवळ्आचण्आक ं चित्अशी्
आहेत.् तेथे्मोिा वेग आणि त्यात मोिे बदल संस्थात्र इंणियास सहन होत नाहीत.्संस्थात्र्फार्खोल्
आहे.्त्यास्सहसा्रोगबािा्होत्नाही.्अपघाताने्त्यात्चबघाड्झाल्यािी्उदाहरणे्आहेत.्अशा्प्रसंगी्
आत राला्आपल्या्शरीराच्या्स्स्थतीिे्भान्रहात्नाही, घेऱ्या्येतात्असे्आढळून्येते. 
 

आपले् शरीर् स स्स्थत् आहे् डळमळीत् नाही, अशी् जी् जाणीव् आपणाला् सतत् होत् असते्
चतजम ळेि्आपणाला्स्वस्थपणा्लाभतो.्याच्या्उलट्ही्जाणीव्नाहीशी्झाली्की्िैन्पडेनासे्होते.्
आपल्या्शरीरात्जी्िैतचनक्अवयवािंी् रिना्आहे् चतजम ळे्शरीर् नेहमी्तोलून्राहाव्ेअशी् वयवस्था्
जमलेली्असते.्संस्थात्राकडून्मेंदूकडे्जाणाऱ्या्अंतम भख्िेतना्हा्या् वयवस्थेिा्महत्त्वािा्भाग्आहे.्
डोके् हा् शरीरािा् महत्त्वािा् अवयव् आहे.् त्यािी् स्स्थती् समजण्याकरता् या् सहावया् इंचद्रयािी् खास्
योजना्आहे.्इतर्मोठे्अवयव्छाती, पोट, हात, पाय, यािंी्स्स्थती्समजण्यािी्सामान्य्वयवस्था्असते.्
सवभ्मासंपेशीतून्मेंदूकडे्िेतना् नेणारे् तंतू्असतात.्त्याचं्या्योगाने्या्अवयवािें्संिेतन्मेंदूस्चमळते.्
‘तीन् सािी् ज्ञानेंचद्रये’ या् प्रकरणात् अंतरायापकािंा् उल्लेख् केला् आहे.् हे्अंतरायापक चैतनतंतू सवक 
अंतकरणियात आणि कांकाणलक मांसपेिींच्या मांसतंतूत आणि स्नावसूत्रातही गंुतलेले असतात.्त्यापासून्
त्या्त्या्अवयवाच्या् स्स्थतीचवषयी्िेतना्मेंदूकडे्जातात.्मासंपेशी्हाि्कमेंचद्रयािा्प्रिान्भाग्असतो.्
एकादा्अवयव, समजा्हात् वकवा्पाय्आपण्म द्दाम्हालचवला्तर् त्यािा्तोल्संभाळला्जाईल्अशी्
वयवस्था्परावतभनाने्घडून्येते.्म द्दाम्हालचवलेल्या्अवयवाकडून्अंतम भख्िेतना्मेंदूकडे्जातात.्तेथून्
त्या्योग्य्मागाने्परत्चफरून्सवभ्शरीर्तोलून्िरतात. 
 

केवहा्केवहा्आपले्शरीर्आपण्म द्दाम्हालवीत्नाही.्पण्द सरे्कोणीतरी, वाहता्वारा, वकवा्
िावते्पाणी, वकवा्कोणीतरी्िवटगण्आपणाला्हालवतो.्अशा्वळेी्आपणाकडून्चवशषे्चविार्न्करता्
देखील्आपले्शरीर्सावरेल, चनदान्डोक्याला्इजा्न्होईल्अशा्हालिाली्घडतात.् त्या्घडतात, 
आपण्करतो्असे्नवहे.्हे्जे्सावरिे घडते तेच परावतकन होय.्या्अंतम भख्िेतना्संस्था-ममास पोचून 
तेथून त्या इतरत्र पसरत असतात. 
 

संस्थात्रेंचद्रयास् जाणाऱ्या् िैतनतंतंूिा् उगम् अंतगभत् श्रोत्रमागातील् प जंकात् असतो.् त्यास्
चवष्टपकीय्प ंजक्म्हटले्आहे.्या्प जंकातील्चिचिकानंा्दोन्टोके्असतात.्एका्टोकाशी्चनघणारे्तंतू्
संस्थात्रात्जातात्तर्द सऱ्या्टोकापासून्चनघणारे्िागे्आठवया्िेतनीत्समाचवष्ट्होतात.्प ष्ट्कळसे् तंतू 
मस्तुष्ट्कातील णवष्टपकममापयंत जातात. ही ममे अपमध्य, उपमध्य व ऊध्वक अिी तीन आहेत.्काही्िागे्
थेट्मस्स्तकाच्या्कीटवबबापयंत्जातात.्चवष्टपकीयममापासून्चनघणारे्काही्तंतू्मस्स्तकातील्ममापयंत्
जातात.् हे् िागे् अिर् मस्स्तकवृतंात् असतात.् काही् तंतू् मस्त कातील् क ं जरिनेतील् चिचिकापयंन्त्
जातात.् चवष्टपकीय् ममांपैकी् अपमध्य् ममातून् चनघणारे् िागे् वरती् अन्वायामवृन्दातून् चतसऱ्या् िवर्थया्
आचण्सहावया्िेतनीममापयभन्त्जातात.्यातलेि्काही्तंतू्ऊध्वभ्ग चलकेपयभन्त्जातात, तर्काही्रोचहत्
ममापाशीि् थाबंतात, आचण्काही् अभ्यंतर् चिचिकाचं्या् मध्यस्तीने् कशतेील् बचहम भख् चिचिकाशंी् संपकभ ्
पावतात.्काही्िागे्उपमध्य्स्वल्पवृन्दातून्स्थलीपयंत्जातात.्तेथून्चनघालेले्िागे्क ं भीय्चगचरकेतील्
छालीपयंन्त्जातात.्या्ममािी्नेमकी्जागा्नीटपणे्कळलेली्नाही. 
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चवष्टपकीयममालाि्संस्थममक्असे् म्हटलेले्आहे.्या्ममातून्वर्जाणाऱ्या् तंतंूपैकी्काही्त्याि्
बाजूने् तर् इतर् अन्य् बाजूने् वरती् जातात.् म्हणून् प्रत्येक् ममािे् डावयाउजवया् दोन्ही् बाजूशी्
परावतभनसंबंि्ज ळलेले्असतात. 
 

— 
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प्रकरि ४० 
 

दृणष्टसंवेदन 
 

जगतातील्आपल्या्शरीराबाहेरील्पदाथांिे्जे्ज्ञान्आपणाला्चमळते्त्यातले्प ष्ट्कळसे्आपल्या्
दशभनेंचद्रयाने्आपणास्चमळालेले्असते.्या्ज्ञानास्रूप-ज्ञान्म्हणतात.्रंग्आकार्आकृती्आचण्दृश्यािे्
आपल्या्डोळ्यापासून्अंतर् इतक्या् गोष्टींिा्रूप्या् एका्शब्दात्समावशे् होतो.् रंगािा् वगेळा् उल्लेख्
करण्यािाही् प्रघात्आहे.् वस्त तः् रंग ही एकच गोष्ट केवळ नेत्रांनीच समजिारी आहे.्आकार्आकृती्
आचण् अंतर् या् गोष्टी् स्पशानेही् समजू् शकतात; वकबह ना् बाळपणी् स्पशानेि् या् तीनही् गोष्टी् अगोदर्
कळतात.्मग्दृचष्टसंवदेनाशंी्त्यािा्मेळ्घालण्यास्आपण्चशकतो.्तपमान्ही्स्पशानेि्समजणारी्गोष्ट्
तशीि् भार् ही् देखील.् या् गोष्टीही् कृचत्रम् सािनोपायानंी्आपण् दृष्टीच्या्आटोक्यात्आणून् ठेवलेल्या्
आहेत.् ज्या् पदाथाना् स्पशभ् करता् येत् नाही् त्यािेंही्आकार, आकृती, अंतर, वजन, तपमान् हे् ग ण्
जाणण्यािी्वयवस्था्तकाने्आचण्वभगाच्या्साहाय्याने्आपण्करून्ठेवलेली्आहे.्खगोलातील्ज्योतींिे्
ज्ञान् सवभस्वी् दृचष्टसंवदेनावर् अवलंबनू् आहे.् भतूलावरील् प ष्ट्कळ् पदाथांिे् ज्ञानस द्धा् प ष्ट्कळ् अंशी्
दृचष्टसंवदेनानेि् चमळवावयािे् असते.् दशभनेंचद्रयास् नेत्र् म्हणतात.् नेत्र् म्हणजे् नेण्यािे् सािन.्
दशभनेंचद्रयाच्या्योगाने्दृश्य्पदाथावरून्चनघणारा्प्रकाश्शरीरात्पोिचवला्जातो.्तेथे्उत्पन्न्झालेल्या्
िेतना्मेंदूपयंत्जाऊन्पोितात.्तेथे्दशभनज्ञान्उत्पन्न्होते. 

 
नेत्राला्कमलािी्उपमा्द्यावयािी्असा्कचवसंकेत्आहे.्ही्उपमा्सामान्यतः्केवळ्सौंदयावरून्

चदली् गेली्असेल.्तथाचप्काचलदासाने्ती् चवशषे्समपभक्करून्दाखचवली्आहे.् नेत्र्उघडणे् म्हणजे्
कळी् उमलणे् असे् सहज् कोणीही् म्हणेल, पण् या् कचववयाने् आणखी् उपमासाचहत्य् साचंगतले्आहे.्
कमलाच्या् देखावयात् त्यान् तीन् मंडले् साचंगतली् आहेत.् पाकळ्यािें् मंडल, सवात् बाहेरिे.् त्याच्या्
आतले्मंडल्केसरािें्आचण्त्याच्याही्आतले्मंडल्वकजािें, ज्यात्बीजे्उत्पन्न्होतात्त्या्अवयवािें.्
कमळामध्ये् भ गें् वावरत्असतात् ते् या्आतल्या् दोन् मंडळात.् ते् केसरावर् बसतात्आचण् वकजावरही्
बसतात.्त्यािें्एक्काळे्मंडल्तयार्होते.्भ गं्याचं्या्हालिालीने्हे्मंडल्लहानमोठे्होत्असते. 
 

 
आ॰्४०·१्नेत्रातील्वलये.्बाजूने,्समोरून. 

 
तद्वल्ग ना्य गपद स्न्मचषतेन्तावत््सद्यः्परस्परत लामचिरोहताम््दे्व्॥ 
प्रस्पंदमानपरुषेतरतारमन्तः चकु्षस्तव्प्रिचलतभ्रमरं्ि्पद्धमम््॥्६८्॥ 

– रघ ॰्५ 
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हे्राजप त्रा– 
 

परस्परािंी्स्पिा्करोत्उमल चन्हळूि्दोही्। 
एका्समयी्पद्धमे्रचिरे्तत्सम्तव्नेते्र्ही्॥ 
भृंगवलय हे पद्माभ्यंतणर लहानमोिे व्हावे । 
तव नेत्रीच्या कोमल तारेनेही लुकलुकावे ॥ 

 
–येथे्तारा्हा्शब्द्कनीचनका्या्अथी्वापरलेला्आहे. 
 

सूयोदयाच्या् वळेी् राजप त्राला्जाग्आणण्याकरता् भाटमंडळीनी् जे् गाणे् म्हटले् त्यातील् दोन्
ओळी्वर्चदल्या्आहेत.्त्यात, कमळात्जसे्भ गं्यािे्काळे्मंडळ्असते्तसे्मानवी्नेत्रातही्असते्असे्
कवी् सागंतो.् तो् आणखी् असे् सागंतो् की् हे् काळे् मंडळ् लहान् मोठे् होणारे् आहे.् या् मंडळािी् ही्
हालिाल्कशाने्िालते्तेही्कवीने्साचंगतले्आहे. सूयोदयानंतर जरा उणिराच जागे झाल्याबरोबर नेत्र 
उघडताक्षिीच त्यातील णलवणलवीत कनीणनका-नामक मांसमंडळ लहान मोिे होत असते. त्याला स्पंद 
येत असतात, वकवा् हेलकाव्े येत्असतात, असे्कवी्सागंतो.्हा्प्रकाशिेतनािा्कनीचनकामासंावरील्
पचरणाम्आहे्हे्उघड्आहे.्अंतम भख्िेतना्कनीचनकेत्वकवा्दृक्पटलातही्उत्पन्न्होत्असणे्संभवते.्
नेत्र् पूणभपणे् चमटलेले् असताना् पापण्यावर् थेट् सूयभप्रकाशि् काय् पण् आकाशातून् येणारा् परावर्वतत्
सूयभप्रकाश्आला्तरी्त्याने्प्रकाशसंवदेन्उत्पन्न्होते.्मोतीवबदू्आला्म्हणजे्वभग्गढूळ्असते.्त्यातून्
आत्प्रकाश्थोडासाि्जातो.्त्याने्अथात््रूप्समजत्नाही्तरी्प्रकाश्आहे्का्अंिार्आहे्ते्समजते.्
दृक्पटलि्ऱ्हास्पावते्तेवहा्मात्र्वभग्स्वच्छ्असले्तरी्प्रकाश-संवदेन्उत्पन्न्होत्नाही.्चदनरात्र्भेद्
समजत्नाही.्कनीचनकेत्हेलकाव्ेउत्पन्न्करणारी्िेतना्दृक्पटलात्उत्पन्न्होणे्अगदी्संभवनीय्आहे.्
ती्स्वतः्कनीचनकेवर्प्रकाश्पडल्याने्उत्पन्न्होणे् हेही्संभवनीय्आहे.्परंत ्हा्प्रकाश्प ष्ट्कळ्असला्
आचण् तो् उघड्या् डोळ्यावर् पडलेला् असला् तर, दृक्पटलािा् ऱ्हास् झालेला् असल्यास् प्रकाशािा्
कनीचनकेवरील्पचरणाम्नाहीसा्होतो. 
 

उघड्या् मदैानात् आपल्याला् जो् प्रकाश् स्वाभाचवकपणे् चमळतो् त्यात् चवचविता् फार् असते.्
चदवसाढवळ्या्प्रखर्सूयभप्रकाश्असतो्तर्काळोख्यारात्री्केवळ्ताराप्रकाश्असतो.्श भ्र्सूयभप्रकाश्थेट्
डोळ्यात् घेताि् येत् नाही.् घेतल्यास् त्याने् अपाय् होतो.्आतील् दृक्पटलास्अपाय् होऊ् नये् म्हणून्
डोळ्यातील्कनीचनका्तर्आक ं चित्होतेि्पण्पापण्याही् चमटतात्आचण्भ वयाही्म रडतात.्अंिारात्
तारका्पूणभ्चवस्तार्पावते. 

 
दृक्पटलाच्या् मध्यभागी् प्रचतमा् पडली् तरि् आपल्याला् मूळच्या् दृश्यािे् अवयव् स्पष्टपणे्

चदसतात.्तसे्होण्यास्बराि्प्रकाश्आत्यावा्लागतो.्चदवसाढवळ्या्आकाशातून्येणारा्प्रकाश्इतपत्
असतो.्अंिाऱ्या् रात्री्तारकाप्रकाश्असतो्तो्अगदीि्अप रा्असतो.्अशा् प्रकाशात् स्पष्टपणे्काहीही्
चदसत् नाही.् अगदी् थोडे् प सटप सट् चदसते.् ते् स द्धा् सरळसमोरिे् नाही, आजूबाजूिे.् कारण् सरळ्
समोरिी्प्रचतमा्ज्या्भागावर्येते्त्यास्िेतावण्यास्हा्प्रकाश्अप रा्पडतो.्चदवसा्ढवळ्या्समोरिे्स्पष्ट्
चदसते, आचण्आजूबाजूिे्अस्पष्ट्का्होईना्पण्चदसते.्त्यातले्काही्म द्दाम्बारकाईने्पाहणे्असल्यास्
आपण्चतकडे्दृष्टी्रोखून्पाहू्शकतो.्प्रकािात बदल झपाट्याने झाल्यास कनीणनका हेलकावे खाते्असे्
पािपन्नास्हेलकावे्बसल्यानंतर्तारका्नेमक्या्आकारािी्होऊन्राहते. 
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मोठ्या्उजेडातून्अंिारात् गेल्यानंतर् १५, २०् चमचनटे; वकबह ना् ३०् चमचनटे्स द्धा् गेल्याचशवाय्
थोडक्या् प्रकाशाने् िागंले् चदसू् शकत् नाही.् नंतर् मात्र् िागंले् चदसते.् अंिारातून् उजेडात् जातानाही्
असाि्अविी्लागतो.्यास्स योजनाविी्[Adaptation time.] असे्नाव्आहे.्हा्अविी्घचटका्(२४्चमचनटे)्
असा्घेणे्सोयीिे्आहे.्(६०्घचटकािंा्चदवस्होतो.) 
 

अचतचवस्तृत्तारकेिा्वयास्८्िरणसहस्त्ाशं्असतो.्(िरण्=्मीटर) 
अत्याक ं चित्तारकेिा्वयास्१·५्िरणसहस्त्ाशं्असतो. 
 
सौम्य्प्रकाशात्सािारणपणे्तारकावयास्३्िरणसहस्त्ाशं्असतो.्कनीणनकेच्या्काही्हालचाली्

आपल्या्इच्छेवाचून्घडत्असतात्त्या्अशा्:– 
 
१) स्वतः्कनीचनकेवर्प्रकाश्पाडल्याने्तारकेिे्आक ं िन्घडते.्कनीचनका्झाकून 
२) दृक्पटलावर्प्रकाश्पाडल्याने्तारकेिे्आक ं िन्घडते. 
३) एका् डोळ्यावर् प्रकाश् पडल्याने् त्या् डोळ्यातील् तारकेिे् आक ं िन् घडतेि् पण् द सऱ्या्

डोळ्यातील्तारकेिेही्आक ं िन्घडते.्प्रथम्दोनही्डोळ्यावर्सावली्करावी्मग्एकावर्उजेड्टाकून्
द सरा्पहावा.्त्यातील्तारका्आक ं िन्पावताना्चदसते.्हे्सहवतभन्[Consensual action.] होय. 

४) पापण्या्आक ं चित्केल्याने्तारका्आक ं चित्होते.्पापण्या्चमटू्शकणार्नाहीत्अशा्रीतीने्
चमटताचमटताि्त्या्थोपवनू्िरावया, म्हणजे्त्यातील्तारका्आक ं चित्होताना् चदसतात.्यात्सहवतभन्
आढळत्नाही. 

५) नेत्रगोलास्स्पशभ्केला्असता्प्रथम्वकचित््चवस्तारते्मग्आवळते. 
६) एका् नेत्रगोलास्स्पशभ् केला्असता्द सऱ्या्डोळ्यािी्तारका्प्रथम् चवस्तारते्मग्आक ं चित्

होते. 
७) कोणताही्मनोचवकार्झाला्असता्तारका्चवस्तारते. 
८) मस्तकाच्या्डावया्भागात्क्षोभ्झाला्असता्उजवयातली्आचण्उजवया्भागात्क्षोभ्झाला्

असता् डावयातली् तारका् चवस्तारते.् उलट् कोणताही् भाग् चनकामी् झाला् असता् त्याचवरद्ध् अंगािी्
तारका्संकोि्पावते. 

९) चनदे्रत्असताना्तारका्आक ं चित्होतात.्जागृतीत्चनकोपमानापयभन्त्चवस्तारतात. 
१०) ग ंगी् आणण्याकरता् चत्रहर् एकेन् [Chloroform. CHCl3] ह ंगावयास् देतात.् तेवहा् आरंभी् क्षोभ्

उत्पन्न्होतो, तारका्चवस्तारतात.्ग ंगी्आली्म्हणजे्तारका्संकोि्पावतात.्ग ंगी्उतरताना्प नः्तारका्
चवस्तारतात.्हे्चवस्तरण्चनकोप्(प्रकृत) मानापयभन्त्होते.्ग ंगीच्या्औषिािा्अचतयोग्झाला्तर्चवस्तरण्
अचतमात्र्होते.्कलम्१्सोडून्इतर्सवभ्प्रसंगी्िैतनतंतू्कायभ्करतात. 
 

सािारणतः् सहा् िरणापेक्षा् जवळिा् पदाथभ् पहाण्यािा् प्रयत्न्आपण् करतो् तेवहा् नेत्रतारकेिे्
आक ं िन्घडते.् दृक्पटलावर्जाऊन् चभडणाऱ्या् प्रकाशािे् चनयमन्करण्यास् त्या्आक ं िनािा् उपयोग्
होतो.् त्यािप्रमाणे् केवळ प्रकाि दृक पटलावर गेल्याने जे आकंुचन घडते म्हिून आताच सांणगतले 
त्याचाही णनयमनाथी उपयोग असतो.्वर्साचंगतलेल्या्इतर्आक ं िन-प्रसारणािंा्तसा्उपयोग्नसतो. 
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आ॰्४०·२्नेत्रािा्आडवा्छेद 

 
नेत्राला् अक्षी् म्हणतात् कारण् त्याला् एक् अक्ष् असतो, ज्यायस्आचण् कनीयस् यािें् मध्यवबदू्

जोडले्म्हणजे्जी् रेषा् चनघते्ती् नेत्राक्ष्होय, कनीयस्नेमके्गोलाशं्असते्तर्समोरून्येणारे् चकरण्
याि् अक्षावर् जमून् आले् असते.् पण् तसे् होत् नाही.् ते् ज्यायसाच्या् मध्यापासून् अपमध्य् असलेल्या्
पीतस्थानात्जमतात.्कनीयसािी्गोलाई्थोडी् चवकृत्असते.् त्याम ळे्दशभनाक्ष्आचण्नेत्राक्ष्यात्४, ५्
अंशािंा्कोन्राहतो.्हा्कोन्लहान्असल्याम ळे्प ढील्चवविेनात्तो्जमेस्िरलेला्नाही.्दशभनाक्षास्
समातंरपणे्जे्चकरण्कनीयसावर्येतात्ते्सवभ्अक्षाकडे्वाकतात, वकवा्नमतात्म्हणा.्त्या्सवांिी्भेट्
या्अक्षाच्या्मागील्टोकाशी्होते.् केवळ्प्रकाशचकरणासंंबिंी्बोलणे्असले्तर्असे् म्हणता् येईल्की, 
नेत्र् हा् पाण-गोल् असून् त्यात् एक् कािेिे् वभग् ठेवलेले् आहे.् आंभस् आचण् वारण् ही् द्रव् द्रवये्
पाण्याप्रमाणे् प्रकाशास् पायभ्आहेत.् हवेतून् पाण्यात् जाताना् चकरण् नमचवले् जातात.् नमचवण्यािा् ग ण्
वभगात्पाण्यातल्यापेक्षा्अचिक्आहे.्वभग्जर्मिे्नसते्तर्अक्षास्समातंरपणे्येणारे्चकरण्नेत्रात्ज ळते्
झाले्नसते. 
 

समातंर्चकरणािंा्जो्समूह्असतो्त्याला्शलाका्[Parallel pencil.] म्हणतात.्णकरििलाका फुगट 
कभगातून पार पडली म्हिजे एक णनमुळता्[Converging.] ककवा णमटता िंकू तयार होतो.्एकाद्या्वटबापासून्
चकरण्चनघून्एकाद्या्वाटोळ्या्के्षत्रावर्गेले्म्हणजे्ते्शकं रूपि्असतात.्पण्तो्शकूं्फ लता्[Diverging.] 
वकवा्उमलता्असतो, आपल्या्अंगातून्जाणाऱ्या्चकरणशकूंिी्फ लावट्(उमलणी)्कमी्करणे्हा्फ गट्
वभगािा्ग ण्आहे्फ गट्वभगाच्या्म ख्य्कें द्रापासून्चकरणशकूं्आला्म्हणजे्तो् वभगापार्जाताना्त्यािी्
फ लावट् [Divergence.] पार्नाहीशी्होते; तो्शलाका्बनून्जातो.्शलाकेतल्या् चकरणानंा्फ लावट् वकवा्
चमलावटही्म ळीि्नसते, शलाकाि् ‘फ गट’ वभगावर्आली्तर्ती्शलाकारूपाने्पार्पडू्शकत्नाही; 
चतिा्शकूं्होऊन्जातो.्शकूंला्उलटी्फ लावट् म्हणजे् चमलावट् [Convergence.] येते्असे् म्हणावयािे.्
शकूंच्या्टोकापासून्पायाकडे्चकरण्िालले्म्हणजे्तो्फ लता्शकूं, आचण्पायाकडून्टोकाकडे्चकरण्
िालले्म्हणजे्तो्चमटता्शकूं्म्हणावयािा. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४०·३्फ गीर्व्खोलगट्वभगातून्चकरणशलाका. 

 
प्रकाशचकरण्नेत्रावर्आल्याबरोबर्त्यानंा्कनीयसाम ळे्काही्चमलावट्(चनमीलन)्चमळते्म्हणा्

वकवा् त्यािंी् फ लावट् (उन्मीलन)् घटते् म्हणा् काही् तरी् एक् गोष्ट् घडते.् नंतर् ते् चकरण्आंभसातून्
तारकेमिून्वभगापार्जातात.्येथे्त्याजवर्प नः्नमण्यािा्प्रसंग्येतो.्चकरण्नमचवण्यािा्संस्कार्प्रथम्
कनीयसने्घडचवला्जातो, मग्थोडासा् वभगानेही्घडचवला्जातो.् वभगािी्फ गवटी्आयासाने्वाढचवता्
येते.् त्याम ळे् हा्संस्कार्वाढतो.्कनीयसािी्फ गवटी्मात्र्कशानेही्वाढचवता् येत्नाही.्आयास् केले्
नाहीत्तरी्नमनसंस्कार ¾ कनीयसाने व ¼ नेत्रकभगाने घडतो असे आढळते. एका वाहनातून दुसऱ्यात 
जाताना णकरिाला णदिाभेद प्राप्त होिे या णक्रयेस प्रिमन्[Refraction.] असे नाव आहे. 
 

 
आ॰्४०·४्डोळ्यात्शलाकेपासून्शकूं. 

 
समजा्नेत्रापासून्६्िरण्अंतरावरच्या्एका्वटबापासून्प्रकाश्नेत्रावर्येत्आहे.्अशा्प्रसंगी्तो्

चकरणसमूह्शकूंरूप्असणार्यात्शकंा्नाही.्प्रवशे्करण्यािे्द्वार, तारका, चकती्लहान्असते्ते्लक्षात्
घेता् हा् शकूं् शलाकावजा आहे् असे् कल्पावयास् हरकत् नाही.् त्यातील् फ लावट् शून्यप्रायि् म्हटली्
पाचहजे.्दृश्य्पदाथाकडे्पाहताना्आपण्आपल्या्नेत्रािा्अक्ष्त्याच्या्नेमकासमोर्आणतो.्प्रस्त त्दृश्य्
वटब्या्अक्षासमोरि्आहे, दृचष्टरेषेवरि्आहे, असे्असल्याम ळे्प्रचतवटब्नेत्राच्या्अक्षरेषेवरि्येते्हे्उघड्
आहे.्आणखी्ध्यानात्ठेवावयािी्गोष्ट्अशी्की्ते्त्या्अक्षाच्या्अगदी्टोकाशीि्असते.्अथात््नेत्रवभग्
अनायाचसत्आहे् असे् समजावयािे.् प्रकाशदायक् वटब्आणखी् जवळ्आले् तर् तेथून् नेत्रावर् येताना्
चकरणािंा्फ लता्शकूं्असतो्आचण्वभग्अनायाचसत्असताना्ते्चकरण्दृक्पटलावर्पोिले्तरी्कें चद्रत्
होत् नाहीत; प्रचतवटब् बनवीत् नाहीत.् प्रकािदायक कटब जवळ आल्याने नेत्रात णिरिाऱ्या णकरिांची 
फुलावट वाढते. त्यामुळे त्यांचा संभाव्य कें ि दृक पटलाच्या मागे जातो. कभगाची फुगवटी वाढवल्याने मात्र 
ते त्या पटलावर येते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४०·५्डोळ्यावर्प्रकाशशकूं्व्शलाका 

 
आ॰्४०·६्डोळ्यात्शलाकेपासून्शकूं्आचण्शकूंपासून्प्रचतशकूं 

 
गचणतदृष्टीने्पाहता्दृक्पटलावर्जी्दृश्यवबबािी्प्रचतमा्उमटते्ती्पालथी्(पयभस्त)् [Inverted.] 

असते.् चतच्यात्तळमाथयांचा णवपयास्झालेला्असतो.्तरी्आपल्याला्दृश्यािे्भान्यथातर्थय्होते.् हे्
कसे्काय? असा्प्रश्न्उपस्स्थत्होतो.्त्यािे्उिर्असे.्प्रथमतः्बालपणी्बाह्य्पदाथांच्या्चवषयी्त्यािे्
स्थल्कोणते ते्आपण्स्पशाने्समजून्घेतो.्त्याि्वेळी्त्यािी्प्रचतमा्डोळ्यात्उमटलेली्असते.् चतिे्
पथृक्ज्ञान्आपणाला् केवहाही् होत्नाही.् स्पशाने्अम क्असले् म्हणजे् नेत्रात्असे्असते, असा्संबंि्
मनात्उत्पन्न्होतो.्प ढे्प ढे्स्पशािे्साहियभ्नसले्तरी्सवयीने्त्याि्िरतीवर्आपण्नेत्रसंवेदनािंा्अथभ्
लावतो.्संवेदना् प्रथमपासूनि्यथाथभतेने्उत्पन्न्होतात.् पालथेपणािे्भान्होण्यािा् प्रसंगि् येत्नाही.्
ब चद्धप रःसर् रेखाचिते्र् काढून् वकवा् कािेच्या् वभगातून् कृचत्रम् पडद्यावर् प्रचतमा् घेऊन् पाचहल्यानेि्
डोळ्यातील्पटलावरील्प्रचतमेिा्पालथेपणा्आपण्तकाने्जाणतो, साक्षात््नवहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४०·७्डोळ्यात्पालथी्प्रचतमा. 

 
वभगाच्या्द्वारा्पडद्यावर्प्रचतमा्चमळवताना्सामान्य्वभगािे्दोन्दोष्उघडकीस्येतात.्एक्दोष्

असा्की, श भ्र्प्रकाशात्जे्सात्रंगािे् चकरण्चमश्र्असतात्ते्प्रचतमेमिे् चवसकटून्श भ्र्दृश्यािी्प्रचतमा्
अश भ्र्उमटते.् हा् दोष् नेत्रवभगात्असतो.् द सरा् वभगदोष्असा्की, वभगाच्या्अक्षापासून् दूरिे् चकरण्
जवळच्या् चकरणासमवेत्कें चद्रत्होत्नाहीत.्कें द्रात्सवभ् चकरण्एकवटाव्ेतसे्एकवटत्नाहीत, थोडेसे्
चवसकटतात.् त्याम ळे् प्रचतमा् रेखीव् न् होता् प सकट् होते.् या् दोषानंा् विीय आणि गोलीय अपभे्रष्
[Aberration.] म्हणतात.्दोनही्दोष्नेत्रवभगात्असतात.्नेत्रतारका्बारीक्केल्याने्ते्कमी्होतात.्तथाचप्
त्याम ळेि्चनराळाि्दोष्उत्पन्न्होतो्तो्हा्की्तारकेच्या्काठावरून्आत्जाणारे् चकरण्वणभभेदान सार्
वगेवगेळ्या्अंतरापयंत्वळल्याम ळे्चवसकटतात.्हे्णववतकन्[Diffraction.] प्रचतमेमिे्प्रकट्होते. 
 

अपभे्रषदोषाप्रमाणेि्चववतभनािा्दोषही्नेत्रात्चवशषे्उत्कट्नसतो, कारण्अगदी्वबद मात्र्तारका्
सहसा्होत्नाही.्फार्प्रखर्उजेडात्ती्अशी्संभवते.्परंत ्उजेड्फार्असला्तर्तो्कमी्करण्यािी्
सािने्हवी्तेवढी उपलब्ि्असतात.्डोळ्याप ढे्झापड्िरता्येते.्उजेड्कमी्केल्याने्तारका्चवस्तारते.्
त्यानेि्चववतभन्कमी्होते.्कृचत्रम्वभगात्अपभे्रष्हा्दोष्उत्पन्न्होऊ्नये्म्हणून्चभन्नग णी्कािािंी्अनेक्
वभगे्जोडून्एक्जोडवभग्करतात.्एका्कािेने् चजतका्दोष्उत्पन्न्होतो् चततका्द सऱ्या्कािेने्कमी्
केला्जातो.्चवचविवणी्चकरणाशी्चवरद्ध्रीतींनी्वागणाऱ्या्कािा्पाचहजेत.्नेत्रात्अशी्योजना्आयतीि्
झालेली्असते.्कनीयस्आंभस कभग आणि वारुि यांचा समवाय बहुतांिी णनदोष असतो. 
 

नेत्रािे् म ख्य् कतभवय् म्हणाल् तर् ते् असे् सागंता् येते.् एकाद्या् वटबापासून् नेत्रात् येणारे् चकरण्
स्वभावतः्फ लते्असतात.्ते्योग्य्तेवढे्नमवनू्दृक्पटलावर्ज ळते्करणे.्या्कामी्जे्डोळ्यािे्सामर्थयभ्
तो्डोळ्याचा प्रभाव्होय.्कनीयसािी्गोलाई, नेत्रवभगािी्गोलाई, आचण्प्रकाशमागातील्सवभ्द्रवयािंी्
प्रकाशचवषयक्घनता, या्गोष्टींवर्डोळ्यािंा्प्रभाव्अवलंबनू्असतो.्सबिं्डोळा्हे्जणू्काय्एकि्वभग्
असे्कल्पून्त्यािा्प्रभाव्सागंणे्सोयीिे्असते.्प्रभाव्मोजण्यािी्रीत्अशी्:– 
 

एक्िरण्अंतरावर्ज्यािे्म ख्य्कें द्र्असते्त्यािा्प्रभाव्[Power.] +१. 
दशाशं्िरणावर्ज्यािे्म ख्य्कें द्र्असते्त्यािा्प्रभाव्+१० 
िाचळसाशं्िरणावर्ज्यािे्म ख्य्कें द्र्असते्त्यािा्प्रभाव्+४०्इत्यादी. 
१/४०्िरण्=्२५्mm. हीि्नेत्राक्षािी्लाबंी.्म्हणून्डोळ्यािा्प्रभाव्+४०. 

 
नेत्रवभग् गढूळ् झाले् म्हणजे् ते् काढून् टाकतात.् त्यािी् उणीव् +१०् प्रभावाच्या् वभगाने् भरून्

चनघते.् म्हणून् नेत्रवभगप्रभाव्+१०.्अनायासाने् नेत्रवभगािी्जी्फ गवटी्राहते्ती्इतक्या्बेतािी्असते्
की, ६्िरणाहूंन्अचिक्अंतरावर्असलेल्या्पदाथावरून्येणारा्प्रकाश्त्या्पदाथािी्प्रचतमा्उमटचवतो.्



 

 

अनुक्रमणिका 

दृश्यपदाथावरील् वटबाला् दृक्पटलावर् एक् प्रचतवटब्अशा् रीतीने् अनेक् प्रचतवटबे् यथाप्रमाण् अंतरावर्
माडंलेली्अशी्एकवटून्प्रचतमा्बनलेली्असते.्दृश्य्जवळ्आले् म्हणजे् त्यािी्प्रचतमा्दृक्पटलाच्या्
मागे् जाऊ् पाहते.् ती् त्या् पटलावर्आणण्याकरता्अंतरास अनुसरून नेत्राच्या प्रभावात वाढ करावी 
लागते. प्रभावात अिी वाढ करिे या णक्रयेस अनुभावन, [Accomodation.] आचण् अशी् वाढ् करण्याच्या्
सामर्थयास् अन भाव, अशी् नाव्े चदली् आहेत.् नेत्रवभगािी् फ गवटी् वाढवनू् ती् १् िरणावरिे् दृश्य्
चदसण्यायोग्य् करणे् यास् १् प्रतीिा् अन भाव् लागतो, ½ िरणावरिे् दृश्य् चदसण्याजोगे् करणे् यास् २्
प्रतीिा्अन भाव्लागतो् इत्यादी.्लहान्वयात्परम अन भाव्१२्प्रतीिा्असतो.् म्हणजे्असे्की् १/१२्
िरणावरिे्स मारे् ८·३्cm वरिे्दृश्य् स्पष्टपणे्पाहता् येते.् वयोमानाने्अन भाव्कमी्कमी्होत्जातो.्
म्हणून्त्यािी्भरपाई्करण्याकरता्फ गट्वभगािे्साहाय्य्घ्याव्ेलागते. 
 

काही्जणािें् नेत्र्वाजवीपेक्षा्लाबंट्असतात.् त्याम ळे्तारकेत् चशरणाऱ्या् चकरणशलाकेिा्शकूं्
नेत्राच्या्आत्तयार्होतो्खरा; पण्त्यािे्टोक्दृक्पटलापयंत्पोित्नाही.्ते्अलीकडेि्तयार्होऊन्
प नः्उमलता्वकवा्फ लता्शकूं्तयार्होऊन्तो्दृक्पटलावर्जातो, त्याम ळे्अशा्लोकानंा्दूरिे्पदाथभ्
िागंले् चदसत्नाहीत.् नेत्र्आखूड्करण्याला्काही्उपाय्नसतो.्तथाचप्तो्लाबंट्असतानाही्प्रस्त त्
पचहल्या्चमटत्या्शकूंिे्टोक्दृक्पटलावर्येईल्अशी्य स्क्त्करता्येते.्ती्य क्ती्म्हणजे्नेत्राप ढे्योग्य्
खोलवटीिे्वभग्ठेवणे, खोलगट्वभगाने्अशा्शकूंिे्टोक्दूर्जाऊ्शकते.्ज्यािे्नेत्र्लाबंट्आहेत्त्यानंा्
खोलगट् वभगािंा् िष्ट्मा् उपयोगी् पडतो.्लांबट नेत्राची दृष्टी लघु असते.्आयासाने् ती् स िारत् नाही, 
आचण्आयास्करताही् येत्नाहीत.्द खणे्नाही्पण्नीटसे्दशभन्नाही, अशी्अवस्था्असते.्खोलगट 
कभगांनी अिी दृष्टी सुधारते. 
 

काही्जणािें्डोळे्वाजवीपेक्षा्आखूड्असतात.्त्याम ळे्तारकेत्चशरणाऱ्या्प्रकाशशलाकेिा्जो्
शकूं्नेत्राच्या्आत्तयार्होणार्तो्दृक्पटलावर्जाऊन्पोिला्तरीदेखील्त्याला्टोक्येत्नाही.्नेत्रात्
जे्वभग्असते्त्यािी्फ गवटी्कमी्करण्यािी्वयवस्था्नसते्पण्वाढवण्यािी्वयवस्था्असते.्ही्वयवस्था्
म्हणजे् नेत्रवभगाच्या् भोवतालिे् पल्लवीमासंकंकण् वापरणे् ही् होय.् ज्यािें् नेत्र् आखूड् आहेत् त्यानंा्
कोणतेही्दृश्य्नीट्पाहण्याकचरता्असा्मासंािा्वापर्सतत्करावा्लागतो.्त्याम ळे्त्यानंा्श्रम्अचतशय्
पडून् त्यािें्डोळे्द खतात, डोके्द खते, आणखी् देखील्काही् वयथा्होतात.् ज्यािें् नेत्र् चनदोष्आहेत्
त्याला्असे्श्रम्कराव्ेलागत्नाहीत.्ज्यािे्डोळे्लाबंट्आहेत्त्यािी्दृष्टी्कमी्असते्पण्त्याला्श्रम्
पडत्नाही्म्हणा्वकवा्करता्येत्नाहीत्म्हणा, तो्श्रम्करीत्नाही्त्याला्वयथा्होत्नाही्हे्खरे.्ज्यािें्
डोळे्आखूड्आहेत् त्यानंा् मात्र् वयथा् होते.् ज्यानंा्आखूडपणािा् दोष् थोडकासाि्असतो् त्याना् श्रम्
करून्का्होईना्दूरिे्चदसू्शकते.्लाबंट्डोळ्यानंा्ते्शक्य्नसते.्आखूड्डोळ्याप ढे्योग्य्फ गवटीिे्
वभग्ठेवले्असता्त्यानंा्िागंले्चदसू्शकते्आचण्त्याि्वळेी्त्याचं्या्द खण्यािाही्पचरहार्होतो.्आखूड 
डोळ्याची दृष्टी अणतदर असते ती फुगट कभगांच्या चष्ट्म्याने सुधारते. 
 

दीघभनेत्री्लोकानंा्लघदृष्टी्म्हणतात्पण्त्यानंा्अदूरदृष्टी्म्हणणे्[Myopic.] िागंले, कारण्त्यानंा्
जवळिे् चदसते् हा् दोष् नसून् दूरिे् चदसत् नाही् हा् दोष्आहे.् त्यािप्रमाणे् लघ नेत्री् लोकानंा् दूरदृष्टी्
म्हणतात्तेही्बरोबर्नाही; अचतदूरदृष्टी्वकवा्अलघुदृष्टी्[Hypermetropic.] असे्म्हटले्पाचहजे, कारण्दूरिे्
चदसणे् हा् दोष् नसून् जवळिे् न् चदसणे् हा् त्यािंा् दोष् असतो.् योग्य् दृष्टीच्या् माणसाला् दूरिे् तसे्
जवळिेही्चदसले्पाचहजे; ते्चदसतेही. 
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आ॰ ४०·८·१्दूरदशभन.्२्चनकट्दशभनाथभ्नेत्रवभग्फ गवणे.्३्नेत्रवभगास्कािवभगािे्साहाय्य.्४्दीघभ्

नेत्राकरता्िष्ट्मा.्५्ऱ्हस्व्नेत्राकरता्िष्ट्मा. 
 

रंग् ही् केवळ् डोळ्यालाि् समजणारी् संवदेना्आहे.् ज्यािे् डोळे् िागंले्आहेत् त्याला् ताबंडा्
चपवळा् चहरवा् चनळा् इत्यादी् रंगाचं्या् छटा् कळून् येतात.् पावसाळ्यात्किी् किी्आकाशात् इंद्रिन ष्ट्य्
चदसते.्त्यात्सात्रंग्चदसतात्असे्म्हणतात.्तथाचप्बह िा्ते्िार्तरी्स्पष्ट्चदसतात.्ते्ताबंडा्चपवळा्
चहरवा्आचण्चनळा्असे्असतात.्प्रसंगचवशषेी्ताबंड्याचपवळ्या्मिे्नावरगी्(अरण), चहरवया्चनळ्यामध्ये्
पारवा् (अस्मानी), आचण् चनळ्यापलीकडे्जाभंळा, असे आणखी्तीन् चदसतात.्या्साती् रंगानंा्इंिविक्
असे्नाव्आहे.्रंग्या्शब्दाला्तीन्अथभ्आहेत.्रंग्म्हणजे्प्रकाशािा्एक्दृश्य्प्रकार, रंग्म्हणजे्रंगीत्
पदाथभ् आचण् रंग् म्हणजे् त्या् पदाथािा् चवशषे् दृश्य् ग ण.् रंगीत् (रंचजत)् पदाथाला् रोगण् म्हणतात.्
आपल्याला्सूयभप्रकाशात्जे्रंग्चदसतात्ते्त्या्प्रकाशािे्वणभ्होत, रोगणािा्जो्रंग्चदसतो्तो्त्या्रंचजत्
पदाथािा्वणभ्होय. 
 

रंगीत्कािेिा्उपयोग्करून् चभन्न् रंगािे् चदव्ेकरता् येतात.्समजा्अशा्सवं् चदवयािंी् दीप्ती्
[Luminosity.] सारखीि्आहे; म्हणजे्असे्की, प्रत्येकातून्सारख्याि्मानािा्प्रकाशािा्ओघ्बाहेर्पडत्
आहे.्आता्असा्एक्ताबंडा्चदवा्घेऊन्तो्अगदी्सरळ्समोर्आणला्आचण्हळू्हळू्दूर्दूर्नेला, तर्
काही्अंतरावर्तो्तांबड्याऐवजी णपवळा् चदसतो्आचण्त्याहून् दूर् नेल्यावर् िूसर् चदसतो, आणखी् दूर्
नेल्यावर् तो् चदसेनासा् होतो.् याप्रमाणे् प्रत्येक् रंगाच्या् चदवयािी् परीक्षा् करून् पहावी.् चपवळा् काही्
अंतरावर् िूसर् चदसतो्आचण्आणखी् दूर् नेल्यावर्अदृश्य्होतो.् चहरवा्आचण् चनळा् हे्काही् अंतरावर्
िूसर्आचण् त्याहून् अचिक् अंतरावर् अदृश्य् होतात.् नावरगी् (अरण)् चदवा् िूसर् चदसण्यापूवी् चपवळा्
चदसतो्आचण्जाभंळा्िूसर्होण्यापूवी्पारवा्(अस्मानी)्चदसतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

ताबंडा् चदवा्दूर्नेल्यानंतर्चपवळा्चदसतो्हा्काय्िमत्कार्आहे? अंतराम ळे्प्रकाशािा्प्रकार्
बदलतो् हे् संभवनीय् नाही, कारण् तोि् चदवा् जवळ्आणल्यावर् ताबंडा् चदसतो.् अंतराम ळे् संवदेनाि्
बदलत्असली् पाचहजे.् ती्का् बदलते् हा् चविार्करण्याजोगा् प्रश्न्आहे.् प्रकाश्सवभ् चदशास्फाकत्
जातो.्तेवहा्चदवयापासून्जसजसे्दूर्जाव्ेतसतसा्कमी्कमी्प्रकाशािा्ओघ्आपल्या्डोळ्यात्चशरतो.्
त्याम ळे् कमी् कमी् तीव्रतेच्या् िेतना् उत्पन्न् होतात.् त्यािा् हा् पचरणाम् असला् पाचहजे.् या् चठकाणी्
प्रकाशािा्प्रकार्आचण्त्याने्उत्पन्न्होणारी्संवदेना्यात् भेद्मानणे्अवश्य्आहे.्प्रकािप्रकार तो विक्
आचण् त्याने उत्पन्न होिारी संवेदना ती विकसंवेदना.्ताबंडा्वणभ्कमी्तीव्रतेिा्झाला् म्हणजे् चपवळ्याने्
जवळून्उत्पन्न्होणारी्संवदेना्उत्पन्न्करतो्असे्म्हटले्पाचहजे.्जाभंळा्वणभ्कमी्तीव्रतेिा्झाला्म्हणजे्
पारवयाने् उत्पन्न् होणारी् संवदेना् उत्पन्न् करतो् असे् म्हटले् पाचहजे.् चपवळा् चनळा् चहरवा् यािंी् तीव्रता्
[Intensity.] कमी्झाली् तरी् वणभसंवदेना् बदलून् वणान्तर् पावत् नाही.् म्हणून् त्यानंा् स्स्थर् [Stable.] विक्
आचण्इतरानंा्अस्स्थर्[Unstable.] विक्म्हणतात. 
 

चदवा्बराि्दूर्नेला्म्हणजे्तो्चदसेनासा्होतो.्सवभ् रंगीत्चदवे्जरी्सारख्याि्दीप्तीिे्असले्
तरी्डोळ्यापासून् दूर् दूर् नेताना् ते् चदसेनासे् होण्यािे्अंतर् वगेवेगळे्असते.् त्यािंा्अन िम्असा् :– 
ताबंडा, नावरगी् (अरण), चपवळा, पारवा् (अस्मानी), चहरवा, चहरवयािे् अंतर् सवाहून् अचिक् असते.्
रंगािी्संवदेना्उत्पन्न्होण्याकरता्जी् प्रकाशािी् िेचतका्लागते् ती् चहरवया् वणािी्सवात्कमी्आचण्
ताबंड्यािी्सवात्अचिक्असावी्लागते.्यासंबिंी्आणखी्एक्गोष्ट्ध्यानात्ठेवण्यासारखी्आहे्ती्अशी 
:्केवळ्प्रकाश्समजून्येण्याला्जी्िेचतका्लागते्चतजपेक्षा्त्या्प्रकाशािा्वणभ्समजून्येण्याला्मोठी्
िेचतका्लागते.् म्हणून् वणभ् समजून् येण्याकरता्लागणारे् डोळ्यापासून् चदवयािे् अंतर् केवळ् प्रकाशािे्
अस्स्तत्व् समजून् येण्याला् लागणाऱ्या् अंतरापेक्षा् कमी् असते.् यो् दोन् अंतरामिील् जी् दूरता् चतला्
प्रकािविकदूरता्[Photochromatic interval.] असे्नाव्आहे.्मानचसक्पचरणाम्पाहता्ताबंडा्वणभ्त्रासदायक्
आहे.्तो्िटकन्नजरेत्भरतो.्चनळा्पारवा्जाभंळा्हे्वणभ्शातं्आहेत.्झोप्येण्यास्ते्अन कूल्आहेत.्
शयनागाराच्या्वभतीना्तो्उचित्आहे.्चहरवा्रंग्मध्यम्आहे, त्रासदायक्नाही्वकवा्आळस्आणणाराही्
नाही.्चहरवा्चदवा्अभयसूिक्आचण्ताबंडा्चदवा्भयसूिक्म्हणून्वापरण्यािी्िाल्त्याम ळे्पडली्आहे. 
 

एका्अंिार्कोठडीत्श भ्र् पडदा् ठेवनू् त्यावर् ताबंड्या् प्रकाशािा् एक्कवडासा् टाकावा.् मग्
त्याच्यावरि्एक्चहरवया्प्रकाशािा्कवडासा्टाकावा.्म्हणजे्त्या्प्रकाशािा्रंग्चपवळा्झाल्यािे्चदसून्
येते.्चहरवा्आचण्जाभंळा्असे्प्रकाश्चमसळले्तर्अस्मानी्रंग्उमटतो.्चनळा्जाभंळा्याचं्या्चमश्रणाने्
तोि्रंग्उमटतो.्ताबंडा्चहरवा्आचण्जाभंळा्अशा्वणांिे्कवडासे्चमसळले्तर्श भ्र्प्रकाश्चदसून्येतो.्
याि्तीन्वणांच्या्योग्य् चमश्रणाने्कोणताही् रंग्उमटू्शकतो, म्हणून् त्यानंा्आद्य्वणभ् [Primary colours.] 
म्हणतात.्एकाद्या्चत्रिारी्लोलकाच्या्योगाने्सूयभप्रकाशािी्वणावली्चमळचवली्तर्चतिे्काही्भाग्स्पष्ट्
वगेवगेळे्चदसतात.्त्यानंा्आपण्तशी्नावहेी्चदली्आहेत.्परंत ्या्स्पष्ट्भागाचं्या्साधं्यात्मध्यम्प्रतीिे्
वणभही् चदसतात् त्यानंा् वगेळी्नाव्ेनाहीत.् तथाचप वणभचमश्रणात् त्यािंा् वापर्करता् येतो.् चहरवा् पारवा्
याचं्या्साधं्यातला् रंग् घेतला्आचण् त्यात्ताबंडा् चमसळला्तर्श भ्र् रंगि् चसद्ध्होतो.्नावरगी् व् चनळा्
याचं्या्चमश्रणानेही्असा्श भ्र्प्रकाशि्चमळतो.्चपवळा्चहरवा्याचं्या्साधं्यातला्वणभ्व्जाभंळा्यािें्चमश्रण्
केले् तर् अशीि् गोष्ट् होते.् ज्या् दोन् वणांच्या् चमश्रणाने् श भ्र् वणभ् चमळतो् त्यासं् एकमेकािें् प्रचतवणभ्
[Complimentary colours.] ककवा पूरक विक्म्हणतात. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४०·९्आद्यवणभ्आचण्सप्त्वणभ. 

 
सूयभप्रकाशात्सवभ्वणभ्चमश्र्असतात.्त्याला्श भ्र्वकवा्चबनरंगी्प्रकाश्म्हणतात.्कोणताही्श द्ध्

वकवा्चमश्र्वणभ्घेऊन्त्यात्श भ्र्वणभ्चमसळला्तर्त्या्चमश्रणािी्एकंदर्िमक्प ष्ट्कळ्असते्पण्मूळिा्
विक्कमी्उठावदार्होतो्वकवा्णवरळ्होतो्असे्म्हणतात.्प ष्ट्कळसा्श भ्र्प्रकाश्चमसळला्असता्मूळिा्
वणभ्म ळीि्उमगेनासा्होतो्त्यािी्संहती्[Saturation.] अत्यल्प्होते. 
 

वनातील् वकवा् उपवनातील् फ लझाडे् पाचहली् तर् ती् सकाळच्या् प्रहरी् ज्या् रंगािी् चदसतात्
त्याहून्द पारी्वगेळ्या्वणािी्चदसतात, चतसऱ्या्प्रहरी्आणखी्वगेळ्या्वणािी्चदसतात.्आचण्िवर्थया्
प्रहरी् प नः् वेगळीि् चदसतात.्लक्ष्लावनू् पाचहले् मात्र् पाचहजे.् सूयभवबब् चक्षचतजावर् येताना् ताम्र्अरण्
आचण्स वणभ्वणािे्होत्होत्श भ्र्होते.्त्या त्या प्रकािात त्या विाची फुले मात्र नीट तिी उिून णदसतात, 
इतर काळपटच णदसतात.्सूयभ्जसजसा्वर्येतो्तसतशी्इतर्वणािी्फ लेही्आपापल्या्वणानी्िमकू्
लागतात, कारण्श भ्र्सूयभप्रकाशात्सवभ्वणभ्असताति.्त्या्त्या्वणािे्परावतभन्त्या्त्या्फ लावरून्होते.्
सूयभप्रकाश् फारि् प्रखर् असतो् तेवहा् ते् ते् वणभ् चवरळ् होऊन् चफके् चदसतात.् काही् चवचशष्ट् चदशते्
कोणत्याही्वणािा्पदाथभ्श भ्रि्चदसतो.्सूयभप्रकाशािी्प्रखरता्कमी्झाली्म्हणजे्प नः्मूळिे्वणभ्प्रकट्
होतात.्शवेटी्सूयभ्मावळताना्तो्उगवताना्उमटतात्त्याच्या्उलट्िमाने्ते्ते्वणभ्मावळून्जातात. 
 

समजा्आपण् सूयभ् मावळता् मावळता्आकाशाकडे् पहात्आहो.् सूयभ् मावळल्यानंतर् थोड्याि्
वळेात्तारका् चदसू्लागतात.्आपल्याला्कृचिकातील्एक्चवचशष्ट्तारका्पहावयािी्आहे.्आपल्याला्
त्या्वळेिे् चतिे्स्थान्माहीत्आहे.् त्या् स्थानाकडे्टक्लावनू्पाहता्आपल्याला्ती् चदसत्नाही.्पण्
तेथून्४०° बाजूला्दृष्टी्िाळचवली्तर्मात्र्ती्अपेचक्षत् चठकाणीि् चदसू्लागते.्या्गोष्टीिे्रहस्य्काय्
आहे? सरळ रेषेत समोर दृणष्टसंवेदना उत्पन्न होणयाला णजतका णकमान चेतक प्रकाि लागतो त्यापेक्षा्४०° 
णतरप्या रेषेत दृणष्टसंवेदना उत्पन्न होणयाला कमी प्रकाि लागतो्असे्यातील्रहस्य्आहे.्वरील्प्रसंगी्
थोड्याशा्वळेाने्तारकािंी्िकाकी्वाढते.्मग्ती्तारका्सरळ्रेषेतही्चदसू्लागते.्या्चठकाणी्आणखी्
एक्गोष्ट् ध्यानात् ठेवण्याजोगी्आहे्ती् ही्की्आपल्या्डोळ्यािंी् एकंदर्संवचेदता, सभोवार्असलेला्
प्रकाश्कमी्झाला्म्हणजे्हळू्हळू्वाढत्जाणारी्आहे.्संध्यासमयी्ही्गोष्ट्िागंली्प्रत्ययास्येते.्भर्
द पारी् कोणतीि् तारका् चदसत् नाही.् िदं्रस द्धा् चक्षचतजावर् असला् तरी् चदसत् नाही.् सूयभ् मावळताि्
चक्षचतजावरील्तारे्उिरोिर्अचिक्चदसू्लागतात. 
 

प्रकािणकरि हे सवकव्यापी संवहामधे उसळिारे तरंग् आहेत.् एकाद्या् शातं् तळ्यात् खडा्
टाकल्याने्उसळणारे्तरंग्आपण्पाहू्शकतो.्त्यािें्स्वरूप्टेंगूळ्खड्डा, टेंगूळ्खड्डा, असे्असते.्अशा्
दोन्लागोपाठच्या् टेंगळाचं्या् चशखरामिील् जे्अंतर् त्यास् त्या् तरंगािी्लाबंी् वकवा्आयाम् म्हणतात.्
अशाि् िरतीवर् प्रकाशतरंगािंी् लाबंी् मोजलेली्आहे.् ही्लाबंी् फार्लहान्असते.् ती् मोजण्याकरता्
िरणखवांश् हे् एकमान् घेतात.्िरण् म्हणजे्मीटर, प्रौढ्माणसाच्या्टािेपासून्कमरेच्या्ढोपरापयंतिे्



 

 

अनुक्रमणिका 

अंतर्िरणाइतके्असते.्िरणखवांशाने्मोजणी्केली्असता्आढळते्की्वणागचणक्तरंगायाम्(तरंगािी्
लाबंी)्वगेवगेळा्असतो.्संवह्Ether. 
 
ताबंडा्८४०० ते् ६३००.्अरण्६३००् ते् ६०००् चपवळा् ६०००् ते् ५७००.् चहरवा् ५७००् ते् ५०००.्पारवा्
५०००् ते् ४३००् चनळा्४३००् ते् ४०००्जाभंळा् ४०००् ते् ३०००.्खवांश्(A. U.) चलचहण्यािी् रीत्१०-
१०⁻¹⁰ दहाच्या्खादं्यावर्उणे्दहा्अशी्आहे. 
 

कृचिकादशभनासंबिंी् आताि् जो् अन भव् साचंगतला् त्यावरून् असे् चदसून् येते् की् अंिारामध्ये्
स योजन-अविी् लोटल्यानंतर् चकमान् ०·८१् × १०⁻¹⁶् इतका् हचरतप्रकाश् दृक्पटलाच्या् नाकाकडील्
बाजूला्४०° पचरसरात्िेतना्उत्पन्न्करू्शकतो. 
 
दृक्पटलाच्या्मध्यभागी्िेतना्उत्पन्न्होण्याला्चकमान 
६२६·९९्× १०⁻¹⁶्वॉट्(ओज) ताबंडा्६५५०्िरणखवांश 
१३०·२८्×............. नावरगी्६१६० 
२७·९६्×............... चपवळा्५८०० 
१·९५३्×............... चहरवा्५२०० 
१५·६२्×............... पारवा्४६३० 
 प्रकाश्अवश्य्असतो 
 

आपल्या् दृचष्टपटलािी् रिना् पाहू् जाता् ती् मध्यभागी् आचण् पचरसरात् वगेवगेळी् असते् असे्
आढळते.्मध्यभागी्प्रकाशाच्या्योगाने् िेतना् घेणाऱ्या् पेचशका्शकं रूप् [Cone] असतात्आचण्पचरसरात्
शलाकारूप् [Rod.] असतात.्मध्यभागाच्या्पण्पचरसराच्या्आत्शलाका्आचण्शकूं्या्दोही्प्रत्यंगािंा्
समावशे्असतो. शलाका्िमशः्पचरसराकडे्अचिक्आचण्शकूं्मध्याकडे्अचिक्असतात.्प्रत्येक िंकू 
एकेका स्वतंत्र चैतणनक तंतूिी जोडलेला असतो.् परंत ् िलाका् मात्र् अनेकिः एका चैतन तंतूस 
जोडलेल्या असतात.्अशा्रिनेम ळे्प्रत्येक्शकूं्आपली्िेतना्स्वतंत्र्वाटेने्मेंदूस्पोिव्ूशकतो.्परंत ्
शलाका् तसे् करू् शकत् नाहीत.् एका् तंतूशी् चजतक्या् शलाका् जोडलेल्या् असतात् चततक्या् सगळ्या्
मेंदूतील्एकाि्चठकाणी्िेतना्पोिव्ूशकतात.्म्हणून्शकूंतून्चमळालेल्या्िेतनानंी्दृश्य्वबब्रेखीव्स्पष्ट्
आकृतीिे्चदसते्तसे्शलाकातून्चमळालेल्या्िेतनानंी्ते्चदसू्शकत्नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४०·१०्दृक्पटलातील्प्रत्यंगे.्१्शलाका्२्पचरसरीय्३्मध्यंतरीय्आचण्४्नाचभकेय्शकूं. 

(Form and function of the eye. Duke-elder.) 
 

शलाकामं ळे्आकृचतज्ञानात्जरी् उणेपणा् उत्पन्न् होत्असला् तरी् त्याचं्याम ळेि्अल्प् प्रकाशाने्
िेतना्उत्पन्न्होण्यािी्सोय्झाली्आहे.्हा्मोठाि्लाभ्आहे.्एकेक्शकं ्वगेवेगळी्िेतना्उत्पन्न्करू्
पहात्असल्याम ळे्अल्पप्रकाशात्ते्म ळीि्िेतना्उत्पन्न्करू्शकत्नाहीत.्पण्बह त्शलाका्चमळून्एक्
िेतना् उत्पन्न् करू् पहात् असल्याम ळे् अल्पप्रकाशात् त्यािंा् संकचलत् पचरणाम् िेतना् उत्पन्न् करण्यात्
होतो.्रात्रीचा देखावा आणि णदवसाचा देखावा यात्जो्फरक्पडतो्त्यािे्कारण्हेि्होय. 
 

सकाळी् वकवा् सायंकाळी् चनळ्या् आकाशाकडे् पाहता् समोरून् लक्ष् काढून् घेतले् असता्
डोळ्याप ढे्जणू्काजवे्ल कल कत्आहेत्वकवा्रपेरी्चटकल्या्वहात्आहेत्असा्भास्होतो.्या्चटकल्या्
म्हणजे्खरोखरी्आपल्याच डोळ्यातील आरक्तकणिका् होत.् त्या्वाचहन्यातून्वहात्असल्याम ळे्असा्
देखावा्चदसतो.्एरवी्त्याजकडे्आपले्लक्ष्जात्नाही.्ही्गोष्ट्पहाण्याकचरता्सूयाकडे्पाठ्करावी. 
 

चदवसाउजेडी्झाडेझ डपे, पश पक्षी, दगडिोंडे्इत्याचद्पदाथांिा्रंग, त्यािंा्आकार्आचण्आकृती्
यािें् ज्ञान् आपल्याला् आपल्या् नेत्रद्वारा् िागंले् होऊ् शकते.् संध्याकाळच्या वेळी् त्याि् पदाथांच्या्
आकृतीत्फरक्चदसून्येत्नाही, पण् रंगात फरक् चदसू्लागतो.्रात्र्पडेपयंत्सवभ् रंग्मावळतात.्पण्
प्रथम्ताबंडा, मग्चनळा, मग्चहरवा, असा्िम्आढळतो.्अंिाऱ्या्रात्री्तारकाप्रकाशात्फारि्थोडे्आचण्
तेही्ढोबळपदाथभ्चदसून्येतात, तेस द्धा्अस्पष्टपणे.्त्यावळेी्प्रयत्नतः्एकाद्या्पदाथावर्दृष्टी्रोखून्त्यािी्
आकृती् चनरखून् पाहू् म्हटले् तरी् ते् शक्य् होत् नाही.् चलचहलेली्अक्षरे् वािता् येणे् ही्आकृचतज्ञानािी्
कसोटी् आहे.् वृद्ध् माणसे् हे् आकृचतज्ञान् नीट् वहावे् म्हणून् वभगािंी् मदत् घेतात.् तथाचप् ही् मदत्
तारकाप्रकाशात्उपयोगी्पडत्नाही.् वभगाचं्या्मदतीने्जी्स्पष्टता् चदवसा् येते्ती्रात्री् येत्नाही.् वृद्ध्
आचण् तरण् यािंी् दृष्टी् रात्रीच्या् प्रहरी् सारखीि् असते.् रात्रीच्या् प्रहरी् अंिारात् िािपडत् असताना्
सभोवारच्या् बऱ्याि् चजनसा्आपल्याला् अस्पष्टपणे् का् होईना् पण् चदसत् असतात.् अशा् वळेी् एकादा्
झगझगीत् चदवा्आणला् तर् जवळपासच्या् चजनसा्आपल्याला् स्पष्ट् चदसू् लागतात् (याप्रसंगी् वृद्धानंा्
वभगािंा्उपयोग्होतो.्परंत ्सभोवारच्या्गोष्टी, ज्या्पूवी्अंि कपणे्का्होईना्चदसत्असत्त्या्चदसेनाशा्
होतात.्असे्का्वहावे? 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपण्जेवहा्एकादे् चलचखत्वािीत्असतो्तेवहा्त्यातील्एकादे्अक्षरि्आपणास्स्पष्ट्चदसते.्
त्याभोवतालिी् अक्षरे्आपल्याला् चदसतात् पण् ती्ओळखण्याइतकी् स्पष्ट् चदसत् नाहीत.् जे् जे् अक्षर्
वािायिे् त्या् त्या्अक्षरावर्दृष्टी्रोखावी्लागते.्अशी्दृष्टी्रोखली्असताना् त्या् त्या्अक्षरािे्प्रचतवबब्
नेमके्दृचष्टपटलाच्या्मध्यभागी्पडते.्सभोवतालिी्अक्षरे्सभोवारच्या्पटलभागावर्प्रचतवबचबत्होतात.्
दृक पटलाच्या मध्यभागीच तेवढे आकृणतज्ञान स्पष्टपिे घेतले जाते.्इतरत्र्ते्तसे्घेतले्जात्नाही्असे्
म्हणाव्े लागते.् चदवसाच्या् व् रात्रीच्या् दृष्टीत् जो् फरक् पडतो् त्यावरून् असेही् म्हणाव्े लागते् की्
अंि कप्रकाशात्दृक्पटलाच्या् मध्यभागी् देखील्आकृचतज्ञान् स्पष्टपणे् घेतले्जात् नाही.् वकबह ना्अशी्
एक्प्रकाशािी्इयिा्आढळते्की्चतजम ळे्दृक्पटलाच्या्मध्यभागी्िेतना्म ळीि्उत्पन्न्होत्नाही.्पण्
पचरसरात् प्रकाशािी् िेतना् स्पष्टपणे् उत्पन्न् होते.् दृक पटलाच्या पणरसरात चेतना उत्पन्न होणयाला 
कमीतकमी णजतका प्रकाि् पुरतो त्याच्या सुमारे आििे पट तांबडा प्रकाि मध्यभागी चेतना उत्पन्न 
करणयाकरता अवश्य असतो्असे्वर्साचंगतलेि्आहे. 
 

जी्गोष्ट्आकृतीसंबिंी्तीि् रंगासंबिंीही्लागू् पडते.् रंगागचणक्वगेवगेळी् िेतना्शकूंत्उत्पन्न्
होते् तशी्शलाकात्होत् नाही.्अत्यल्प् प्रकाशात्शलाकानंा् तसे्शकंूंनाही्सवभ् रंग्सारखेि्असतात.्
मध्यमप्रकाशात्शकूंत् वणभचववके्अचिक्िागंला्असतो.्अचतप्रकाश्झाला् म्हणजे् प नः्शकूंतही् चववेक्
नाहीसा्होतो.्विकणववेकाच्या बाबतीत मानवी नेत्राची सर दुसऱ्या कोित्याही प्राणयाच्या नेत्रास येत नाही. 
 

नेत्राची विकणवषयक संवेणदता णनरणनराळ्या विाणवषयी णनरणनराळी असते.् वणभसंवचेदता्
पीतस्थानात् सवाचिक् असते.् तेथून् पचरसीमेपयंत् ती् िमशः् कमी् होते.् शकंूंिी् संवचेदता् पीतवणभ्
प्रकाशासंबिंी्सवाचिक्असते.्वणावलीच्या्दोनही्टोकाकंडे्ती्कमी्होत्जाते.्सभोवारच्या्उजेडाच्या्
तीव्रतेन सार्संवचेदता्बदलत्जाते.्चदवसाउजेडी्संवचेदता्पीतवणासंबिंी्उत्कट्असते्ती्सायंप्रकाशात्
नीलवणाकडे्सरकते.्तारकाप्रकाशात्वणभसंवचेदता्शून्य्होते. 
 

आपले्जे्दोन्डोळे्उघड्चदसतात्त्यानंा्चमकचकू्ष्म्हणतात.्याखेरीज्आपणाला्एक्ज्ञानचकू्ष्
ही्असतो.्तो्अथात्उघड्चदसत्नाही्पण्असतो.्तो्आपल्या्डोक्यात्अगदी्मागल्या्अंगाला्असतो.्
आपल्याला् बाहेर् जी् ज्ञानेंचद्रये् चदसतात् ती् अग्रेंचद्रये् होत.् अग्रामागे् मेंदूपयंत् ती् पसरलेली् असतात.्
स्पशेंचद्रय, रसनेंचद्रय, घ्राणेंचद्रय, श्रवणेंचद्रय्यािें्मेंदूपयभन्त्असणारे्अवयव्आपण्पाचहले्आहेत्तसेि्ते्
दशभनेंचद्रयािेही्पाहून्घेतले्पाचहजेत.्प्रकरण्१५्आ॰्७्व्८्यातील्मेंदूच्या्छालीच्या्नकाशात्दशभनममभ्
दशभचवलेले्आहे.्या्कें द्रािा्चवशषे्असा्आहे्की्यातील्केवळ्अिे्ममभ्एका्गोलािांत्आचण्बाकीिे्अिे्
द सऱ्या्गोलािात्अशी्वाटणी्असते.्एकंदर्ज्ञानिक्षू्एक. 
 

िमभिक्ष्ूआचण्ज्ञानिक्ष्ूएवढ्याने्िक्षूंिी्गणती्संपत्नाही.्मेंदूच्या्एकेका्गोलािात्दोन् दोन्
कमकचकू्ष्आहेत.्मेंदूच्या्तळात्मस्स्तष्ट्काभोवती्दृकपथािंा्वढेा्पडलेला्असतो.्त्याचं्या्शवेटी्जान कात्
एकेक्आचण्ऊध्वभग चलकेत्एकेक्असे्दोन्दोन्िक्ष्ूअसतात.्त्यातले्जानूकिक्ष्ूते्मध्यस्थ चकू्ष्होत.्ते्
िमभिक्ष्ूआचण्ज्ञानिक्ष्ूयाचं्यात्मध्यस्थी्करतात.्ग चलकािक्षूंना्धमकचकू्ष्असे्नाव् चदले्आहे.्िारणात््
िमभः् या् न्यायाने् हे् नाव् चदले्आहे.्शरीरिारणाकरता्नयन्व्संश्रवण्याचं्याद्वारे् जे्ज्ञान् वहावयािे् ते्
करून् देण्यािे् कायभ् ग चलकािें् असते.् अिरग चलकािें् संबंि् संश्रवणाशी् असतात्आचण् ऊध्वभग चलकािें्
संबिं्(नयनाशी)्दशभनाशी्असतात.्ज्ञानिक्षतूून्म्हणजे्दशभनममातून्चनघणारे्तंतू्ऊध्वभग चलकेत्येऊन्
पोितात.् तेथून् चनघणारे् तंतू् मस्स्तष्ट्कातील् नेत्रिालनी् िेतनीिी् ममे, अकरावया् करोचटिेतनीिी् ममे्



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण्कशाममापैकी् प्राक्वृंदममे् यास्जाऊन् चमळतात.् हे् तंतू् मस्तंक-मस्त क-वृदं् [Tectobulbar.] आचण्
मस्तंककशीय् [Tectospinal.] वृदं् यात् असतात.् शरीर् सावरण्यासंबंिी् नेत्रद्वारा् होणाऱ्या् परावतभनास् ते्
उपयोगी्असतात.्म्हणूनि्ग चलकािक्षूंना्िमभिक्षू्म्हटले्आहे. 
 

िमभिक्ष्ू तेवढे् आपल्याला् बाहेरून् चदसतात् बाकीिे् िक्ष्ू करोटीत् असतात् त्यानंा् कपालिक्षू्
म्हणतात.्कपाल् म्हणजे्कवटीि.्या्िक्षूंिे् परस्परसंबिं्आता्आपण्पाहून् घेतले् पाचहजेत.् प्रथमतः्
िमभिक्षिूीि्अंतगभतरिना्पाहू्या.्िमभिक्षिूी्ढोबळ्रिना्पूवीि्साचंगतली्असून्दृचष्टपटलािीही्रिना्
अंशतः्साचंगतली्आहेि.् चतिाि्थोडा् चवस्तार्आता् पाहावयािा्आहे.् दृचष्टपटलात्अनेक्थर्आहेत्
त्यातील्सवांत्अंतगभत्थर्जो्वारण्द्रवास्टेकून्असतो्तो्दृशीय्िेतनीच्या्तंतंूिा्बनलेला्असतो.्हे्
तंतू् ज्या् पेचशकातून् चनघतात् त्यािें् लघ तंतू् बाहेरच्या् अंगाला् असतात.् त्याचं्या् बाहेर् पेचशकािंा् थर्
असतो्त्या्पेचशका्द टोकी्(चद्वकूट)्असतात.्त्याचं्या्बाहेर्मागे्साचंगतलेल्या्शलाका्आचण्शकंूंिा्थर्
असतो.् त्याच्याही् बाहेर् अचपस्तर् पेचशका् असतात् त्यात् रंजक् वकवा् वपजककण् असतात.् प्रकाश्
डोळ्यात्येतो्तो्प्रथम्िैतनतंतूवर्पडतो्खरा्पण्तो्तेथे्िेतना्उत्पन्न्करीत्नाही.्दृशीय्िेतनीिे्वबब्
आतील्अंगाला्असते.्त्याच्या्बाहेरच्या्अंगाला्चतिेि्तंतू्असतात.्त्याचं्या्बाहेर्शलाका्शकूं्वपजक्
अचपस्तर् हे्काही्नसते.्या् वबबावर्प्रकाश्पडला्असता्दृचष्टसंवदेना्उत्पन्न्होत्नाही.् म्हणून्त्याला्
अंधस्थान्[Blind spot.] म्हणतात.्शलाकाशकूंमिेि्दृचष्टसंवदेना्उत्पन्न्होतात. 
 

दृचष्टसंवदेन् हे् चवचशष्ट्संवदेन्आहे.् त्यािे्मागभ्आचण्सामान्य् स्पशभसंवदेनािे्मागभ्यािंी्त लना्
लाक्षचणक् रीतीने् प ढील् आकृतीत् दशभचवली् आहे.् प्रत्येक् मागात् तीन् चिचिका् असतात.् सामान्य्
संवदेनात् पचहली् चिचिका् बरीि् लाबंलिक् आहे.् बाह्य् त्विेपासून् मस्त कापयंत् चतिी् लाबंण् आहे.्
दृचष्टमागामिे् पचहली् चिचिका् सूक्ष्म्आहे.् ती् दृक्पटलािा् एक् भाग्आहे.् सामान्य-संवदेन-मागातील्
द सरी्चिचिका्मस्त कापासून्स्थलीपयंत्असून्चतसरी्तेथून्मस्त छालीपयंत्आहे.्दृचष्टमागातील्द सरी्
चिचिका् दृशीय् िेतनीत् असून् ती् अपमध्य जान कात् वकवा् स्थलीत् वकवा्ऊध्वभग चलकेत् समाप्त् होते.्
तेथून्चतसरी्चनघून्मस्तकाच्या्छालीपयंत्जाते.्द सऱ्या्चिचिकेच्या्समास्प्तस्थानापंैकी्स्थली्हे्स्थान्
चनचश्चत् नाही.् बाकीिी् दोनही् चनचश्चत्आहेत.् त्यापंैकी् जान काला्आपण् मध्यस्थ् ममभ् म्हटलेले् असून्
ऊध्वभग चलकेला् िमभस्थान् म्हटले्आहे.् दृशीय् िेतनीच्या् लक्षाविी् तंतंूपैकी् ८०् टके्क् जान कात् जातात.्
द सऱ्या्िमाच्या् चिचिकाचं्या् तंतूपैकी्काही् स्वस्स्तकातून् डावी् उजवी् बाजू् बदलतात; हेही्आकृतीत्
दाखचवले्आहे.्हीि्गोष्ट्या् नंतरच्या्आकृतीत्अचिक्स्पष्टपणे्दाखचवली्आहे.्प्रत्येक्दृक्पटलाच्या्
गालाकडील् अध्यातील् तंतू् ज्या् त्या् बाजूला् जातात् आचण् नाकाकडील् अध्यातील् तंतू् मात्र् बाजू्
बदलतात.् देखावयािी् प्रचतमा् दृक्पटलावर् उतरण्यापूवी् नेत्रवभगातील् चकरणवयत्यासाम ळे् बाजू्
बदलतात.्एकूण्पचरणाम्असा्होतो्की् देखाव्याचे डावे अधक उजव्या मस्तकाधात आणि उजवे डाव्या 
मस्तकाधात संवेदन उत्पन्न करते.्अशीि्उलटापालट्सामान्य्संवदेनािंीही्होत्असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४०·११्सामान्य्अंतम भख्िेतनामागभ्आचण्दृचष्टिेतनामागभ.्चत्रभाग, 

 
दृचष्टपटलात्पीतस्थान म्हिून जे सांणगतले आहे त्यातून णनघिारे चैतनतंतू दोनही गोलाधांतील 

ज्ञानचकू्षत जातात.्कोणताही्एक्ज्ञानिक्ष्ूचनकामी्झाला्तरी्पीतस्थानावर्प्रचतमा्टाकणारा्देखावयािा्
भाग्चदसतो.्दोनही्ज्ञानिक्ष्ूगेले्तरि्पूणभ्अंित्व्येते.्एक्गेल्याने्तसे्होत्नाही.्पीतस्थानावरिा्सवभ्
आचण् इतर् मात्र् अिा् देखावा् चदसतो.् चनकोप् दोनही् डोळ्यातील् के्षते्र् जमून् आपणाला् चदसतात.्
प ष्ट्कळसा्देखावयािा्भाग्दोनही्डोळ्यानंी्चदसत्असतो.्त्या्त्या्बाजूिी्एक्लहानशी्कोर्मात्र्एकेका्
डोळ्यानेि् चदसत्असते.्आकृतीत् या् गोष्टी् स िचवल्या्आहेत.् ग चलकेकडे् िेतना्जातात्आचण् तेथून्
संिमणाने् इतर् कमेंचद्रयाकंडे् जातात, ही् गोष्ट् चतसऱ्या् करोचटिेतनीममाशी् संिम् दाखवनू् स िचवली्
आहे.् ग चलकेत् िेतना् येतात् त्या् थेट् दृक्पटलातून् आचण् ज्ञानिक्षतूूनही् येतात् हेही् दशभचवले् आहे.्
पिंरावया् प्रकरणात् उपवचेिका् म्हणून् जो् तंत समूह् साचंगतला् त्यातील् दृचष्टचकरणािंा् भाग् प्रस्त त्
दशभनमागातील्चतसऱ्या्िमाकंाच्या्चिचिकातंतंूिा्बनलेला्असतो.्हे्तंतू्मेंदूच्या्अपमध्यचववराच्या्पश्च्
शाखेला्लागून्असतात. 
 

आता् ज्यानंा् कमभिक्ष्ू म्हणून् म्हटले् त्यािा् चविार् करावयास् पाचहजे.् मेंदूच्या् शीषीय् आचण्
भालीय्भागात्संिालन–ममांिा्पट्टा्आहे.्त्यात्डोळ्यािंी्ममे्आहेत.्ही्इतराबंरोबर्डोळ्यािी्सामान्य्
वयवस्था्झाली.्या्नेत्रममाच्याप ढे्भालीय्के्षत्राति्कमभिक्ष्ूआहे.्एकाद्या्चदशसे्पाहणे्असल्यास्चतकडे्
दृष्टी्रोखता् येण्याकरता्मान्वळवावी्लागते, डोळेही्वळवावे्लागतात.्ही्सामान्य्हालिाल्झाली.्
याखेरीज् चवशषे् वयवस्था् म्हणजे् दोनही् डोळ्यािें् अक्ष् दृश्यावर् रोखाव्े लागतात.् त्याकरता् डोळ्यािंी्
एकमेकास्ज ळणारी्हालिाल्करावी्लागते.्हे्उभयान संिान्[Convergence.] होय.्याचशवाय्नेत्रवभगािी्
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फ गवटी् दृश्याच्या् अंतरास् योग्य्आचण् नेत्रतारकेिा् चवस्तार् प्रकाशास् योग्य्करावा्लागतो.् याकरता्
चवशषे् कमभिक्षूंिी् योजना् असते.् या् कमभिक्षूंपैकी् एक् जोडी् भालदेशात् सामान्य् संिालनममांच्या्
पट्टयाप ढे्असते्आचण्द सरी्ज्ञानिक्षचू्या प ढे्वरच्या्भागात्असते.्असे्हे्िार्कमभिक्ष्ूअसतात.्दोन्
नेत्रािें्एकमेकाशी्अन संिान्ठेवणे, वभगािी्फ गवटी्दृश्याच्या्अंतरास्योग्य्ठेवणे्आचण्तारकाचवस्तार्
योग्य् ठेवणे्या् चवचशष्ट्योजनाकंरता्जो्िक्ष्ूतो्ज्ञानिक्षलूा्लागून्प ढे्असतो.्या्िक्षसू्आपण्वीक्षण्
म्हणावे, कारण्हे्चवचशष्ट्ईक्षण्आहे.्द सरे्सामान्य्ईक्षण्आहे.्त्यास्लोिन्म्हणाव.े्म्हणजे्कमकचकंू्षची 
एक जोडी लोचनांची्आचण्दुसरी वीक्षिांची्अशी्वणभने्वयवस्स्थत्होतील.्जोडी्म्हणजे्डावया्उजवयािंी्
जोडी. 
 

 
आ॰ ४०·१२ 

िमभिक्षू, कमभिक्ष,ू मध्यस्थ्िक्ष,ू िमभिक्ष्ूव्ज्ञानिक्ष.ू्दृक्पटलापासून्मेंदूच्या्सालीपयंत. 
 

आतापयंत् साचंगतलेल्या् चकंू्षची संख्या अकरा् झाली् आहे.् ही् रद्रदेवतािंी् संख्या् आहे.् या्
देवतात् प्रम ख् शकंर.् त्याला् एक् कपालनेत्र्आहे् असे् सागंतात.् कपालनेत्र् म्हणजे् कवटीतील् नेत्र.्
माणसाच्या्करोटीत् नऊ् नेत्र्असतात.् त्यातील् एक्ज्ञानिक्ष.ू् दशभनज्ञान् त्या् िक्षनेू् होते.् या्ज्ञानािा्
तात्काल्उपयोग्शरीरिारणास्होतो.्िमभिक्ष्ूचमटले्म्हणजे्िक्षजू्ञान्सवभि्लोप्पावते.्सवभ्िाक्ष ष्िेतना्
बदं्होतात.्शरीरािा्तोल्नीटसा्सावरता्येत्नाही.्जो्थोडासा्सावरता्येतो्तो्संस्थात्रातून्येणाऱ्या्
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संवदेनानंी.् त्यानंा् िमभिक्षूिे् साहाय्य् पाचहजे् असते.् डोळे् उघडल्याबरोबर् िमभिक्षवूाटे् िेतना् वाहू्
लागतात.् त्या्िमभिक्षूंना्पोितात्तशा्ज्ञानिक्षलूा्पोितात.् तेथे्उत्पन्न्होणाऱ्या्ज्ञानान सार्आलोकन्
सहजि् घडते.् परंत ् चवशषे् इच्छेन सार् आपण् चवशषे् दृश्य् पाहण्यािी् चिया् करू् शकतो.् त्याकरता्
आलोिन्आचण्वीक्षण्करणाऱ्या्कमभिक्षूंिा्उपयोग्होतो.्िमभ्आचण्ज्ञान्याचं्यात्मध्यस्थी्करणारे्िक्षू्
दशभनास्चनत्य्उपयोगी्पडणारे्आहेत. 
 

प्रकरणाच्या् आरंभीि् कनीचनकेसंबिंी् चवविेन् केले् आहे.् कनीचनकेमिे् जे् चववर् असते् त्यास्
तारका्म्हटले्आहे.्कनीचनकेत्तारकाचवस्तारक्आचण्तारकाक ं िक्असे्दोन्स्नाय्ूसमाचवष्ट्असतात.्
तारकेिा्आकार्प्रकाशाच्या्तीव्रतेन सार्बारीक्होत्असतो्ही्चिया्परावतभनरूप्असते.्ती्इच्छािीन्
नाही.्या्परावतभनािे्अंतम भख्तंतू्दृशीय्िेतनीत्असतात.्ते्अपमध्य्जान काशी्पोिण्यापूवीि्बाजूला्
वळून् ऊध्वभग चलकेच्या् बाह केमिून् मस्स्तष्ट्क् गाठतात.् तेथे् त्यानंा् शाखा् फ टते.् ती् एका् मध्यस्थ्
चिचिकेच्या्द्वारा्द सऱ्या्अंगाच्या् नेत्रिालनी-ममापयंत्िेतना्पोिवते.् मूळ्तंतू्ज्या्त्या्अंगाच्या् नेत्र-
िेतनी-ममापयंत्िेतना्पोिवतो.्या्ममापासून्चनघणारे्प्रणतकारुणिक तंतू पल्लवीपंुजकात्जातात.्तेथून्
ते् ऱ्हस्व् पल्लवी् तंतू् म्हणून् कनीचनकेत् जातात.् ते् तारकाक ं िक् असतात.् तारकाणवस्तारक ममकही 
आकंुचकािेजारीच्असते.् तेथून् चनघणारे् तंतू्कशतेील्पषृ्ठीन्भागात्जाऊन् तेथून् चनघणाऱ्या् तंतूच्या्
द्वारा् वचरष्ठ् गै्रवप जंकापयभन्त् िेतना् पोिवतात.् पािवया् िेतनीच्या् नेत्रीय् शाखेच्या् संगतीत् प्रस्त त्
प जंकातून्चनघणारे्तंतू्दीघभ्पल्लवी्िेतन्याचं्या्द्वारा्कनीचनकेत्पोितात.्ते् चवस्तारक्असतात, वदेना्
द ःखावगे्इत्याचद्भावनािंा्पचरणाम्या्कारचणक्तंत द्वारा्कनीचनकेवर्होतो.्प्रकाशाने्जे्परावतभन्घडते्
ते् आक ं िनात्मक् असते् आचण् उभयपक्षी् असते.् एका् डोळ्यावरिा् प्रकाश् दोनही् तारकािें् आक ं िन्
घडवतो.् अन भावन् म्हणजे् वभगािी् फ गवटी् दृश्यदूरतेस् योग्य् करून् घेणे.् अन भावनाबरोबरि्
तारकाक ं िन्घडत्असते. 
 

— 
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प्रकरि ४१ 
 

दृणष्टमापन 
 

चलचहता्वािता् येणे्ही्गोष्ट्अत्यंत्महत्त्वािी्आहे.्वयाच्या्सहावया्वषापासून्म लानंा् चलचहणे्
वािणे् चशकवण्यािी्िाल्आहे.् एकदा्जो् या्कला् चशकला्आहे् त्याला् त्यािंा् उपयोग्जन्मभर्होत्
असतो.्या्दोन्कला्अवगत्होण्यास्ऐकू्िागंले्आले्पाचहजे, स्मृती्िागंली्असली्पाचहजे, हात्नीट्
वळला्पाचहजे्आचण्जीभही्नीट्िालली्पाचहजे.्या्सवभ्गोष्टी्खऱ्या्असल्या्तरी्त्या्सवात्मध्यवती्
गोष्ट्दृष्टी्तीव्र्असली्पाचहजे्ही्आहे.्अक्षरािंी्लाबंीरंदी्आचण्वळणे्डोळ्यानंा्नीट्चदसली्पाचहजेत.्
एकाद्याला्जर्ती्नीट्चदसली्नाहीत्तर्तो्त्यािा्दोष्समजला्पाचहजे.्दृष्टी मोजणयाचे एक आप्त-
मान् [Standard measure.] ठरून् गेलेले्आहे.् दृष्टीिी् तपासणी्करून् घ्यावयास् तचद्वदाकडे् गेल्यास्दृष्टी्
६/६, ६/१२्इत्यादी्स्वरूपािा्चनणभय्चमळतो.्ही्दृष्टीिी्तीव्रता्मोजण्यािी्रीत्कशावरून्चनघाली्आहे्
ते्प्रथम्पाहून्घेतले्पाचहजे. 
 

एकाद्या्अंिाऱ्या्रात्री्आकाश्चनरभ्र्असताना्वर्भगोलाकडे्पाचहले्असता्शकेडो्तारे्चदसून्
येतात.्कोणत्याही्ताऱ्याला्काही्आकृती्आहे्असे्चदसत्नाही.्तारा्वाटोळा, िौकोनी्की्चतकोनी्ते्
कळत्नाही.्अम क्तारा्मोठा्आहे्असे् म्हणतात् तेवहा्तो्अचिक्िमकदार्आहे्असाि्अथभ्असतो.्
त्यातून्अचिक्प्रकाश्आपल्या्डोळ्याला्चदसतो्एवढे्खरे.्त्याच्या्शरीराच्या्सीमा्आपल्याला्कळतात्
असे्नवहे.्डोळ्यात्प्रकाश्चकमान्पाचहजे्तेवढा्वकवा्त्याहून्अचिक्आला्म्हणजे्तो्ज्या्चदशनेे्येतो्
त्या् चदशते् देदीप्यमान् पदाथभ् आहे् एवढे् कळते.् दृश्य पदाथाचा आकार समजणयास त्याच्या दोन 
भागापासून णनघालेला प्रकाि डोळ्यात दोन णभन्न चैतनतंतूवर पडला पाणहजे.् तो् जर् एकाि् तंतूवर्
पडला्तर्तो्एकि्दृश्यवबदू्असल्यािी्जाणीव्उत्पन्न्करतो.्ताऱ्यापासून्चमळणाऱ्या्प्रकाशािे्असेि्
घडते.् तो् प्रकाश् एकवटून् एकाि् तंतूत् िेतना् उत्पन्न्करतो.् द र्वबणीतून् पाहता् देखील् तारे् वबद मात्र्
चदसतात.्ते्अत्यंत्मोठ्या्अंतरावर्असतात्असे्त्यावरून्अन मान्आहे. 

 
िदं्रवबब्स्पष्टपणे्रंद्असते.्त्याला्काही्आकार्असतो.्आपला्हात्सबिं्पसरून्आंगठा, िदं्र्

व्आपला्डोळा्याचं्या् मिे्उभा् केला्तर्आंगठ्याच्या् एका् चठकाणच्या् रंदीने्िदं्रवबब्झाकले्जाते.्
आंगठ्याऐवजी्एक्चनम ळती्पट्टी्घेतली्तर्नेमक्या्चकती्रंदीने्िंद्रवबब्झाकले्जाते्ते्ठरवता्येते.्ही्
जी्रंदीिी्रेषा्चतच्या्दोन्टोकािंा्आपल्या्डोळ्याशी्झालेला्जो्कोन्(दृचष्टकोन)्तो्अिा्अंश्भरतो.्
िदं्र्आपणापासून् हजारो् मलै् दूर्आहे् म्हणून् त्यािी् रंदी्आपणाला् थेट् मोजता् येत् नाही.् सूयाच्या्
प्रकाशाने् चदसणारे्प ष्ट्कळ्पदाथभ्जवळ् घेऊन्मोजता् येतात.् त्यािंी्पाहणी्करून्समजून् येऊ्शकते्
की, अध्या्अंशाच्या्कोनात्६्िरण्अंतरावर्०·०५्िरण्रंदीिा्पदाथभ्बसतो, बारा्िरण्अंतरावर्०·१्
िरण्रंदीिा्आचण्६०्िरण्अंतरावर्०·५्िरण्रंदीिा्पदाथभ्बसतो. 

 
दृष्टीची तीव्रता्[Acuity.] तपासण्याकरता्तचद्वद्लोक्एक्कागदािी्पाटी्उभी्करून्ठेवतात.्या्

पाटीवर् अक्षराचं्या् रागंा् एकाखाली् एक् चलचहलेल्या् असतात.् प्रत्येक्ओळीतील् सवभ् अक्षरे् सारख्याि्
उंिीिी्आचण् सारख्याि् जाडीिी् असतात.् अक्षरािंी् उंिी्आचण् जाडी् िमशः्खालच्या्ओळीत्कमी्
ठेवलेली् असते.् सवात् वरच्या् ओळीतील् अक्षरािंा् तळ्आचण् माथा् याचं्यापासून् समोर् ६०् िरणावर्
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असलेल्या्एका्वबदूशी्जो्कोन्होतो्तो्पाि्कला्(चमचनटे)्असतो.्याि्अक्षराच्या्रेघेिी्रंदी्नेमकी्
तेथून्काढलेल्या् एका्कलेच्या्कोनात् बसेल्अशी्असते.् एकंदर्अक्षर् (उंिी)् पाि्कलेच्या्कोनात्
आचण्त्यािा्अवयव्एका्कलेच्या्कोनात्बसवलेला्असतो.्खालच्या्खालच्या्ओळीतील्अक्षरेही्याि्
िोरणाने् चलचहलेली्असतात.् त्यािे्कोन्ज्या्अंतरावरून्मोजावयािे्ती्अक्षरे्मात्र्िमशः्कमी्कमी्
िरलेली्असतात. 
 

 
आ॰्४१·१्पंिावयवी्अक्षर. 

३४·५्िरणावरून्पहा.्(िरण्=्मीटर) 
 
अंतर ६० ३६ २४ १८ १२ ९ ६ िरण 
उंिी ८·७३ ५·२३ ३·४९ २·६२ १·७५ १·२७ ०·८७ ि॰्शताशं 
 

ज्यािी् दृष्टी् तपासावयािी् असेल् त्या् आत रास् पाटीपासून् ६् िरण् अंतरावर् उभा् करून्
खालीपासून् कोठपयंत् अक्षरे् तो् वािू् शकतो् ते् पाहतात.् बह िा् पाि् िरणावरून् पाि् कलािंा् कोन्
करणाऱ्या्उंिीच्या्अक्षरािंी्एक्ओळ्सवात्खाली्असते.्िागंल्या्दृष्टीच्या्माणसाला्ही्सवांत्खालिी्
ओळ्सोडून्वरच्या्सगळ्या्ओळी्एकेका्डोळ्यानेही्वािता्यावयात्असा्संकेत्आहे.्तसे्असल्यास्
दृष्टीिे्माप्६/६्असे्सागंतात.्काहीना्त्या्खालिी्अक्षरे्देखील्वािता्येतात्त्याचं्या्दृष्टीिे्माप्६/५्
असे्सागंतात.्ही्दृष्टी्चवशषे्िागंली्होय, कारण्जे्अक्षर्पाि्िरणाइतके्जवळ्येऊन्वािता्याव्ेते्
त्यास्सहा्िरण्अंतरावरून्वािता्येते.्दृष्टी्६/१२्असणे्म्हणजे्बारा्िरणावरून्वािता्येण्याजोग्या्
अक्षराकरता्सहा्िरणावर्यावे्लागणे्असा्होतो.्आप्तमान्म द्दामि्थोडे्सोपे्उिमापेक्षा्थोडे्कमी्
ठेवलेले्आहे. 
 

दृष्टीिी् तीव्रता् तपासण्यािी् प्रस्त त् रीत् एका् अन भवावर् आिारलेली् आहे.् तो् अन भव् असा.्
कोणत्याही् चवचशष्ट्अंतरावरून्केवढी् रेषा्ही् रेषा् म्हणून्ओळखून्यावी् हे्ठरलेले्आहे.्त्याहून्लहान्
रेषा्असली्तर्ती्रेषा्म्हणून्ओळखू्येत्नाही.्तो्एक्वबदू्आहे्असे्चदसते.्ही्जी्लघुतम दृश्य रेषा्
असते्चतिे्माप्चतच्या, डोळ्यापासून्असलेल्या्अंतराच्या्प्रमाणात्असते.्दृष्टीच्या्तपासणीकरता्ज्या्
पाया्केलेल्या्असतात्त्यावर्प्रत्येक्अक्षरावलीच्या्शजेारी्एक्संख्या्माडंलेली्असते्ती्डोळ्यापासून्
दृश्याच्या्अंतरािी्असते.्प्रत्येक्अक्षर्त्या्अंतरावरून्जी्लघ तम्दृचष्टरेषा्असेल्चतच्या्पािपट्उंिीिे्
असावे, आचण्अक्षरािी्जाडी्लघ तम् रेषेएवढीि्असावी्असे्संकेत्आहेत.्सहा्िरणावरून्लघ तम्



 

 

अनुक्रमणिका 

दृश्य्रेषा्०·१८्िरणशताशं्असते.्या्अंतरावरून्वािण्याकचरता्काढलेल्या्अक्षरािंी्रंदी्०·१८्ि॰्श॰्
आचण्उंिी्०·९्ि॰्श॰्असते. 
 

 
आ॰्४१·२ 

नेत्रवभगािे्अन भावन. 
 

इंग्रजी्मोठ्या्वणभमालेतील्E हे्अक्षर्या्तपासणीकरता्असाव्ेतसे्सोयीिे्असते.्त्यािे्पाि्
अवयव्स्पष्ट्असतात, तीन्आडवया्रेषा्आचण्दोन्त्यामिील्फटी, उभ्या्रेषेिे्तसे्अवयव्या्रेषाम ळे्
समजून् येतात.् हे् अक्षर्ओळखले् म्हणजे् चकमान् दृश्य्ओळखले्असे् चसद्ध् होते.् ६् या् मोडी् अंकात्
अशीि्सोय्आहे. 

 
लघ तम्दृश्य्रेषेिे्मान, दृश्यापासून्मोजलेल्या्चतच्या्अंतरावर्अवलंबनू्आहे.्या्अंतरागचणक्

वगेवगेळे्माप्लक्षात् ठेवण्यापेक्षा्ज्या्एका्दृचष्टकोनात्ही्मापे्बसतात्तो्कोन् ध्यानात् ठेवणे्सोयीिे्
आहे.्तो्कोन्अवघा्एक्कला्एवढा्असतो.्या्कोनासमोर्एक्िरण्अंतरावर्०·०२८३्िरणशताशं्
लाबंीिी्रेषा्बनते, अंतरातील्िरणसंख्येने्या्अंकास्ग चणले्असता्चततक्या्अंतरावरील्लघ तम्दृश्य्
रेषेिे् माप् चमळते.् जे् वािावयास् चशकले्नाहीत् त्याचं्या्दृष्टीिी्मोजणी्करण्याकरता् त्या् त्या्लघ तम्
रंदीच्या् चठपक्यािंा् उपयोग् करता् येतो.् योग्य् अंतरावरून् चठपके् चदसले् पाचहजेत, मोजताही् आले्
पाचहजेत.् दृश्यािी् लघ तम् सीमा् आपल्या् डोळ्यातील् दृचष्टपटलाच्या् शकूंमिील् अंतरावरून् चनयचमत्
होते.्ज्या रेषेचे नाणभकेतील प्रणतकबब केवळ एकाच िंकूवर पडते, दुसऱ्यास स्पिक करीत नाही, ती रेषा 
लघुतम-दृश्य्[Minimum visible.] होय. 
 

आपण्आपल्या् दृष्टीच्या् काही् मयादा् आताि् पाचहल्या.् आणखी् काही् मयादा् आहेत.् त्याही्
पाहून् घेतल्या् पाचहजेत.् पचहली् गोष्ट्अशी्की्जो् पदाथभ् चदसावा्अशी् इच्छा्असेल् त्या् पदाथापासून्
पुरेसा प्रकाि्चनघून्आपल्या्डोळ्यात्गेला्पाचहजे.्सूयभप्रकाश्परृ्थवीवरील्पदाथावर्पडून्परावृि्होतो्
तेवहा् ते् ते् पदाथभ्आपणाला् चदसतात.् थेटिा् सूयभप्रकाश् अशा् पदाथावरून् परतून् येण्याने् स द्धा् डोळे्
थोडेसे्चदपताति.्जेवहा्आकाशातील्वाय रेणूवरून्सूयभप्रकाश्परतून्इतर्पदाथभ्उजळ्करतो्तेवहा्मात्र्
तो् प्रकाश् सह्य् होतो.् शास्त्ीय् वयवहारात् प्रकाशदायक् एकमान् मेणबिी् हे् घेतलेले् आहे.् उजेडािे्
एकमान्फूटबिी् हे्आहे.्एका्बिीने्एक्फूट्अंतरावरील्पदाथावर्जो्उजेड्पडतो् त्याला् फूटबिी्
म्हणतात.्चदवसाउजेडी्८०्ते्१००्फूटबत्त्या्उजेड्स खावह्असतो्तर्रात्री्अवघा्१०्फूटबत्त्या्उजेड्
प रेसा् असतो.् डोळ्याला् काय् मानवते् ते् प ष्ट्कळ् अंशी् सभोवारच्या् उजेडावर् अवलंबून् असते् हे् या्



 

 

अनुक्रमणिका 

गोष्टीवरून् ध्यानात् येईल.्अंिाऱ्या्खोलीत्स योजन-अविी्संपल्यानंतर् पूवी्ज्या् वभतीदारातल्या्फटी्
चदसत् नवहत्या् त्या् िागंल्या् चदसतात.् मीटरबिी् असेही् एक् उजेडािे् एकमान् प्रिारात् आहे.् एक्
बिीपासून्एक्िरण्अंतरावर्जो्उजेड्चमळतो्तो्मीटरबिी.्िरण्फ टाच्या्स मारे्सवातीन्पट्आहे्
आचण्प्रकाश्अंतराच्या्वयस्तवगभप्रमाणात्असतो.्म्हणून 
 
एक्फूटबिी्[Foot candle.] = स ॰्१०्मीटरबिी.्[Meter candle.] बिी्=्दीचपका. 
 स ॰्१०्िरणरंदी.्[Meter candle.] मेणबिी्=्दंडदीचपका.्Candle. 
दीपन्(उजेड)्Illumination. 
 

सूयभ, िदं्र, ग्रह, तारे्हे्आपणाला्चदसतात.्कारण्त्याजपासून्येणारा्प्रकाश्आपल्या्डोळ्यात्
चशरतो् तो् तेथील् िैतनतंतूत् िेतना् उत्पन्न्करण्यास् प रेसा् असतो.् ज्यानंा् स्वतःिा् प्रकाश् नाही् असे्
प ष्ट्कळसे् पदाथभ्आपणाला् सूयभप्रकाशात् वकवा् दीपप्रकाशात् चदसतात.्अशा् प्रसंगी् दृश्याला् स्वतःचसद्ध्
प्रकाश् नसला् तरी् द सऱ्यािा् उसना् प्रकाश् तरी् असतो् तो् प रेशा् मानाने् आपल्या् डोळ्यात् चशरतो.्
पदाथािे्केवळ्अस्स्तत्व समजिे्ही्एक्गोष्ट्झाली.्पण्त्या्पदाथािी्अंगप्रत्यंगे समजिे्ही्द सरी्गोष्ट्
आहे.्तारा्आहे्इतकेि्चदसते.्त्या्दृश्यािा्आकार, त्यािी्आकृती, त्यािे्चवभाग्म्हणजे्त्यािी्प्रत्यंगे, 
चदसत्नाहीत.् सूयभिदं्र्ही्द सऱ्या्प्रकारिी्उदाहरणे्आहेत.् त्यािंा्कोनात्मक्आकार्कळतो.् सूयािी्
प्रत्यंगे्कळत्नाहीत, कारण्त्यातून्अचतशचयत्प्रकाश्आपल्या्डोळ्यात्जातो.्िदं्रािी्प्रत्यंगे्कळतात.्
त्यावर्शशाकं्चदसतो. 
 

िदं्रािी् प्रत्यंगे् चदसतात् असे् म्हटले् ती् ढोबळ् मानाने् चदसतात् हे् ध्यानात् ठेवले् पाचहजे.् तसे्
म्हटले्तर्हा्चनयम्सावभचत्रक्आहे.्अंतराच्या्मानाने्लघ तमरेषा्ठरलेली्आहे.्या्लघ तमरेषेपेक्षा्लहान्
पदाथभ् चदसणार्नाही् हे्उघड्आहे.्समजा्एकादा्माणूस्आपणाकडे्समोरून्जवळ् येत्आहे.्प्रथम्
आपणाला्माणूस्आहे्की्द सरे्काही्आहे् तेदेखील्कळत्नाही.्हळूहळू्आकृतीच्या्सीमा् स्पष्ट्होत्
जातात्आचण्आपणाला् माणूस्आहे् हे् कळते.् होता् होता् त्यािी् प्रत्यंगे् चदसू् लागतात.् समजा् याि्
माणसािा्एक्ज ळा्भाऊ्आहे.्आचण्त्यािे्रूप्प ष्ट्कळसे्त्यासारखेि्आहे.्शदेोनश्ेपावलावर्तो्आला्
असताना्आपणाला्संशय्येईल्की, हा्की्यािा्भाऊ्येत्आहे? दोन्भावातील्फरक्समजून्येण्याला्
त्याचं्या्प्रत्यंगातील्फरक्समजले्पाचहजेत.्ते्तर्तो्अगदी्दहावीस्पावलावर्आल्याचशवाय्समजत्
नाहीत.् दृश्यािे् अंतर् चजतके् लहान् चततकी् लघ तमदृश्य् रेषाही् लहान, असा् संबंि् असतो.् या् दोन्
भावाचं्या्डोळ्यातल्या्कनीचनकाचं्या्रंगाति्काय्तो्फरक्असला्तर्तो्तीन्िार्िरणाचं्या्पलीकडे्
कळू्शकत्नाही.्येथे्आकाराबरोबर्विकज्ञानाचाही संबंध्येतो. 
 

आपणाला् चकती् दूरिे् चदसू् शकते् याला् खरोखरी् अंतराची सीमा मुळीच् नाही.् दृश्यावरून्
चनघालेला् प्रकाश्भरपूर्असला् म्हणजे् ते् चदसणारि.् त्यािा्आकार्जर् त्याच्या्अंतरावरील्लघ तम्
आकारापेक्षा् मोठा् असेल् तर् तो् समजून् येईल, एरवी् नाही.् पदाथभ् जसजसा् जवळ्आणावा् तसतसा्
त्यािा्प्रत्यंग-चवशषे्अचिक्चदसेल्हे्खरे्आहे.्पण्जवळपणालाही्काही्सीमा्आहे.्जवळात्जवळिा्
पदाथभ्आपणाला्चदसू्शकतो्तो्आपल्याि्नाकािा्शेंडा.्याहून्जवळ आपल्याला्दृष्टी्रोखता्येत्नाही.्
दृष्टी्रोखताना्आपण्दोनही्डोळ्यािंी्दृष्टी्दृश्यावर्रोखतो.्तसे्न्केले्आचण्एकेकाि्डोळ्याने्दृश्य्
पाहू्म्हटले्तर्ते्करता्येते, पण्त्या्रीतीने्दृश्य्िागंले्चदसत्नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

नासाग्री् दृष्टी् लावनू् क्षणभर् देखील् राहणे् सािारण् माणसाला् कठीण् आहे.् दहा-बारा् वष्े
वयाच्या्म लाला्तीन्इंिाइतकी्जवळ्दृष्टी्रोखता्येते.्पण्चतकडे्त्यािे्लक्ष्नीटसे्लागत्नाही.्पिंरा्
सोळा्वषाच्या्वयात्लक्ष्लागू्लागते.्नासाग्रदृष्टीिा्अभ्यास्जो्करील्त्याला्कळून्येईल्की्ही्गोष्ट्
सािण्यास्डोळ्यास्चवशषे्श्रम्लागतात.्नासाग्रापासून्दृश्य्जसजसे्दूर्न्यावे्तसतसा्दशभनायास्कमी्
होत्जातो.्वृद्ध्माणसास्एकादे्वतभमानपत्र्वािावयास्चदले्तर्त्यातला्बारीक्ठसा्वािण्याकरता्ते्
त्यास्चनकोप्दृष्टीिा्तरण्िरील्त्यापेक्षा्अचिक्अंतरावर्िराव्ेलागते.्सािारणतः्अिा्हात्अंतरावर्
बारीक् ठसा् वािता् यावा.् पण् वृद्ध् माणूस् तो् ठसा् हातभर्अंतरावर् िरील्आचण् इतक्या् अंतरावरिे्
लघ तम्दृश्य्असणार्त्यापेक्षा्ठशािे्अवयव्बारीक्असले्तर्तो्ठसा्त्याला्वािता्येणार्नाही.्वृद्ध्
माणसािी्गोष्ट्सोडा.् तरणालादेखील्बारीक्ठसा्स मारे् वीतभर्अंतरावरून्जरी् वािता्आला्तरी्
वािन्तास्दोन्तास्केल्याने्त्यािे्देखील्डोळे्चशणतात, वृद्धािे्तर्अवश्य्चशणतात.्चनकोप्दृष्टीच्या्
माणसाला्दूरिे्पदाथभ्पाहताना्मात्र्शीण्येत्नाही.्तात्पयभ्असे्की, अणतदूरचे दृश्य पाहाणयाला आयास 
पडत नाहीत. नासाग्र पाहणयाला अत्यायास, क्लेि, होतात.् चवतीवरिे् दृश्य् सायास् पण् चवनाक्लेश्
पाहता्येते.्अन भवावरून्असे्आढळून्आले्आहे्की, सहा्िरणापेक्षा्अचिक्अंतरावरिे्दृश्य, अनायासे्
पाहता् येते.्ही् दूरदशभनािी्सीमा्वयपरत्वे्बदलत्नाही, पण् चनकट्दशभनािी्सीमा्वयपरत्वे्बदलते.्
वाढत्या्वयाबरोबर्ती्नासाग्रापासून्प ढे्प ढे्सरकत्सरकत्िाचळशीत्चवतीच्या्पलीकडे्जाते.्वयाच्या्
साठी्सिरी्पयभन्त्ही्सीमा्सहा्िरणापयभन्त्सरकते, वकवा्त्याहूनही्दूर्सरकते. 
 

दृश्य्पदाथावरून् चनघणाऱ्या् चकरणानंीि् त्यािे् चित्र् रेखाटले्जाव्े म्हणून् जे्सािन्वापरतात्
त्याला्प्रकािकोटर्[Photographic camera.] असे्नाव्देऊ्या.्प्रकाशकोटरािा्अगदी्प ढिा्अवयव्म्हणजे्
त्यािे् वभग.् त्यातून् प्रकाश्आत् घ्यावयािा्असतो.् ज्या् पाटीवर् प्रकाश्शवेटी् घेतला्जातो.् ती् पाटी्
प्रकाशकोटराच्या्मागल्या्तटाशी्आतील्अंगाला्ठेवावयािी्असते.्ती्पाटी्चदपरी्असते.्ती्प्रकाशाने्
चदपते.्प ढे्वभग्आचण्मागे्चदपरे्पटल्हे्प्रकाशकोटरािी्अवश्य्अंगे्होत.्उिम्प्रकाशकोटरे्असतात्
त्यात्वभग आचण्चदपरी्यामिील्अंतर्कमजास्त्करता्येते.्पण्साध्या्प्रकाशकोटरात्तसे्करता्येत्
नाही.्ती्एका्ठाम्अंतरावर्असतात.्अशा्प्रकाशकोटरात्दोन्िरणापलीकडिे्दृश्य्घेता्येते.्उिम्
प्रकाशकोटरामिे् दृश्याच्या् अंतराप्रमाणे् वभग् मागेप ढे् सारता् येते.् पण् त्यात् सवानऊ् िरणापलीकडे्
चकतीही् दूरदृश्य्असल्यास् वभग्आचण् चदपरी्यामिे्एकि्अंतर्कायम् ठेवण्यािी्सोय्असते.्आपला 
डोळा हा प्रकािकोटरासारखाच असतो. त्याचे पुढचे अंग प्रकाि आत घेिारे आणि मागले णदपरे असते.्
त्यात्सहा्िरण्वकवा्त्याहून्दूरिे्दृश्य्आयासाचवना्प्रचतमाबद्ध्होते. 
 

िागंल्या् प्रकाशकोटरात् दृश्य् जवळ् असल्यास् चदपरी् मागे् सारण्यािी् वयवस्था् असते.् परंत ्
तीस द्दा्दृश्य्एकाि्िरणापेक्षा्जवळ्असल्यास्प रे्पडत्नाही.्त्या्वभगाला्आणखी्एखाद्या्वभगािी्भर्
द्यावी्लागते, तेवहा्दृश्य् नेमके्प्रचतमाबद्ध्होते.्आपल्या्डोळ्यामध्ये्सहा्िरणाचं्या्अलीकडील्दृश्य्
दृचष्टपटलावर्आणण्याकरता्डोळ्यािे्जे्अंग्वभगािे्काम्करते्त्यािा्प्रभाव वाढवावा लागतो.्ही्गोष्ट्
वभगाला् भर् देण्याप्रमाणेि्आहे.् नेत्रवभगािी्फ गवटी् वाढचवण्यास्उपयोगी् पडणारे् जे् मासंवलय्आहे्
त्यास् पल्लवीमासं् असे् आपण् म्हटले् आहे.् पल्लवी् मासंािे् कडे् असते.् त्यातील् तंतू् एका् पक्षी्
ज्यायसकनीयस् साधं्यात् ग ंतलेले् असतात.् हा् सािंा् अिल् असतो.् पल्लवी् मासंतंतंूिी् द सरी् टोके्
ज्यायसात्आस्तराप्रमाणे्लागलेल्या्वाचहनीपटलाच्या्काठात्ग ंतलेली्असतात.्हे्तंतू्आकरसल्याने्ते्
पटल्प ढे्ओढले्जाते्आचण्त्याबरोबरि्नेत्रवभगाच्या्कोशािा्काठही्प ढे्ओढला्जातो.्याम ळे्कोि 
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सईल होऊन कभग फुगते.् पल्लवी् मासं् सईल् झाले् की् कोशािा् काठ् मागे् जाऊन् ताठ् होतो् आचण्
नेत्रवभगािी्फ गवटी्कमी्होते. 
 

नेत्रवभग्फ गते्ही्गोष्ट्एका्साध्या प्रयोगाने प्रतीतीस्येणारी्आहे.्एका्अंिाराच्या्खोलीत्एका्
जणाला्आपल्या्समोर् बसवावा.् त्याच्या् डोळ्यासमोर्थोड्याशा्अंतरावर् एक्जळती् मेणबिी् िरावी्
म्हणजे् चतिा्प्रकाश्डोळ्यावर्पडून् मेणबिीिी्तीन्प्रचतवबबे् चदसून् येतात.् चतन्हींच्या्आकारात्आचण्
उजळपणात् भेद्असतो.्एक्अगदी्लहान्असते् तेि्सवांत्उजळ्असून्पालथेही्असते.् नेत्रवभगािे्
मागले्पषृ्ठ्खोलगट्असते.्त्यावरून्परावृि्होणाऱ्या्प्रकाशाने्हे्उत्पन्न्झालेले्असते.्उलथी्प्रचतवबबे्
दोन्असतात.्त्यातील्एक्सवात्मोठे्आचण्सवात्कमी्उजळ्असते.्नेत्रवभगािे्जे्प ढले पृष्ठ्ते्फ गट्
असते्त्यावरून्परावृि्होणाऱ्या्प्रकाशाने्हे्उत्पन्न्झालेले्असते.्चतसरे्कनीयसावरून्परावृि्होणाऱ्या्
प्रकाशाने्झालेले्असते.्आता्आत राला्एकदा्दूर्पहावयास्सागंाव्ेआचण्नंतर्जवळ्एकाद्या्हातभर्
अंतरावर्आपला्हात्िरून्त्याजकडे्पाहण्यास्सागंाव.े्दूरिी्दृष्टी्जवळ्आणताि्मोठे्प्रचतवबब्थोडेसे्
लहान्होत्आहे, असे्आढळून्येते.्असे्होण्यािे्कारण्नेत्रकभगाच्या पुढल्या पृष्ाची फुगवटी वाढत आहे्
असे्असले् पाचहजे्असे्गचणती्तकाने् चसद्ध्होते.् याि्प्रयोगाने् हेही् चसद्ध्होते्की् नेत्रवभग्फ गताना्
त्याच्या्मागल्या्पषृ्ठाच्या्वितेत्वकवा्कनीयसाच्या्वितेतही्भेद्होत्नाही. 
 

 
आ॰्४१·३्कनीयसावरून्आचण्नेत्रवभगाच्या्प ढल्यामागल्या 

पषृ्ठावरून्चमळणाऱ्या्मेणबिीच्या्प्रचतमा, अन भावनापूवी्आचण्नंतर. 
 

आता्फ गट्वभगािा्म ख्य्ग ण्कोणता्तो्पाचहला्पाचहजे.्हल्ली्लहान्मोठ्या्फ गवटीिी्कािेिी्
वभगे्चमळतात.्त्यानंा्+१,्+१॥,्+२्इत्यादी्िमाकं्चदलेले्असतात.्त्यातले्+१्वभग्घेऊन्एक्४०्
वॉट्मापाच्या्चवजेच्या्तंत दीपासमोर्सहा्िरण्अंतरावर्ठेवाव.े्त्यामागे्एक्श भ्र्काडभ्उभे्कराव.े्स मारे्
एक्िरण्अंतरावर्िरले्असता्तंत दीपािी्उिम्प्रचतमा्त्याजवर्चदसते.्आता्+्१्च्या्जागी्२्वभग्
ठेवनू्पहाव.े्प्रचतमा्½ िरणावर्चदसते.्+्३्ठेवनू्पहा्ती्⅓्िरणावर्चदसते.्+्४्ठेवनू्पहा्ती्¼ 
िरणावर् चदसते.् वाढत्या् फ गवटीने् प्रचतमा् वभगाजवळ् येते.् कभगाचा क्रमांक कभग आणि प्रणतमा 
यांच्यामधील अंतराचा व्यत्यास असतो.्या्दोन्गोष्टी्या्िािणीवरून्उघड्होतात.्आता्याि्मापाने्
नेत्रामिील् वभगाच्या्संिािा्िमाकं् चकतवा्लागतो् ते् पहाव.े्कनीयस, नेत्रवभग्आचण् त्या्दोहोमिील्
आंभस् नावािे् द्रव् चमळून् हा् संि् बनलेला् असतो.् या् संिाने् सहा् िरण्अंतरावरील् दृश्यािी् प्रचतमा्
चदपऱ्या्पटलावर्येते.्कनीयस्ते्पीतस्थान्हे्अंतर्३५्िरणसहस्त्ाशं्असते्म्हणून्४०्हा्प्रस्त त्संिािा्
िमाकं् ठरतो.् हाि् खरोखरी् त्यािा् प्रभाव् होय.् आता् एक् +् २०् प्रभावािे् वभग् घेऊन् ६् िरण्
अंतरावरच्या्चदवयािी्प्रचतमा्स्पष्ट्चदसेल्इतक्या्अंतरावर्वभगामागे्पडदा्उभा्करावा.्मग्हे्अंतर्न्
बदलता्चदवा्अलीकडे्आणावा.्प्रचतमा्प सट्होते्ती्रेखीव्होण्याकचरता्अचिकाचिक्प्रभावािे्वभग्त्या्
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जागी् ठेवाव्ेलागते.्डोळ्याच्या्बाबतीत्असेि्घडते.्डोळ्यािा्आकार्बदलत्नाही, पण्दृष्टी जवळ 
रोखावी तसतसा नेत्रकभगाचा प्रभाव वाढतो्चदवा्२५्िरणशताशंाइतका्जवळ्आणला्तर्वभगाला्+्४्
वभगािी्भर्द्यावी्लागते.्डोळ्यात्ही्कामचगरी्पल्लवी्मासंाकडे्असते. 
 

येथे् प्रभाव्मोजण्याकरता् वभगापासून्दृश्य् केवळ् ६्िरणावर्िरले्आहे.् पण् वयाख्येप्रमाणे् ते्
अचतदूर्िरले्पाचहजे, उदाहरणाथभ्सूयभ्हेि्दृश्य्पाचहजे.्तथाचप्सूयभ्आपल्याला्पाचहजे्तेवहा्पाचहजे्तेथे्
चमळणे्शक्य्नाही् हे् एक, आचण्द सरे्असे्की्लहानशा्दोन् इंि् रंदीच्या् वभगातूनही् सूयािी् प्रचतमा्
इतकी्प्रखर्येते्की्चतने्कापडी्वकवा्कागदी्पडदा्जळतो.्सूयापेक्षा्सौम्य्दृश्य्पाचहजे.्मग्ते्कमी्
अंतरावर् असले् तरी् िालेल.् आपणास् प्रणतमेचे कभगापासून अंतर् पहावयािे् असते.् ते् दृश्यापासून 
कभगापयकन्तच्या अंतराप्रमािे बदलते. ६ चरिापलीकडे हा बदल अगदी थोडा असतो. तो उपेक्षिीय 
असतो.्त्याच्या्आतील्अंतराचवषयी्मात्र्तसे्नसते.्प्रचतमेिे्अंतर्स्पष्टपणे्बदलते. 
 

दृश्य् पाहण्यासाठी् आयास् केला् नाही् तर् नेत्रािा् प्रभाव् ४०् असतो.् त्याच्यायोगे् ६्
िरणापलीकडिे्दृश्य्दृक्पटलावर्प्रचतमाबद्ध्होते.्दृश्य्त्याहून्जवळ्आले्तर्ते्प्रचतमाबद्ध्करण्यास्
पल्लवी्मासंाच्या्उपयोगाने् नेत्रवभगािी्फ गवटी्वाढू्द्यावी्लागते.्त्याम ळे् नेत्रवभगािा्प्रभाव्वाढतो.्ही्
वाढ् १४् पयभन्त् करता् येते.् १००् ÷ १४् =् ७⅐् ि॰् श॰् इतक्या् जवळिे् दृश्य् पाहता् येते.् प्रभाव्
वाढवण्याच्या्या्ग णाला्अनुभावन् म्हटले्आहे.्लहान्वयात्हे्अन भावन्१४्असले्तरी्वय्जसजसे्
वाढते्तसतसे्ते्कमी्होत्जाते.्वयाला्४०्वष्ेझाली्म्हणजे्ते्४्मापेि्उरते.्नंतर्साठीसिरीमिे्ते्
शून्य्होऊन्जाते.्िाचळशीत्चवतीच्या्अलीकडे्पाहणे्शक्य्होत्नाही.्साठी्सिरीत्सहा्िरणावरील्
दृश्य्पाहणेही्कठीण्होऊन्बसते.्अथात््दृश्य्चदसणे्म्हणजे्साकेंचतक्चकमान्दृश्य्रेषा्तशी्चदसणे, 
वकवा्ओळखू्येणे, असा्अथभ्समजावयािा.्६्िरणाचं्या्अलीकडील्देखावयाकरताि्तेवढी्अन भावनािी्
अपेक्षा्आहे.्त्यापलीकडे्दृष्टीिा्आवाका्वाटेल्चततका्मोठा्असतो.्मात्र्त्या्दृश्यावरून्योग्य्तेवढा्
प्रकाशािा्ओघ्डोळ्यात्आला्पाचहजे.्सवभ्ज्ञानेंचद्रयात्दृष्टीचा्आटोप्वकवा्आवाका्[Range.] मोठा्आहे्
तो्मोजणे्हा्तपासणीिा्एक्महत्त्वािा्भाग्आहे. 
 

प्रकाशकोटरात् वभगामागे् प्रकाश्आडवणारा् एक् पडदा्असतो् त्यात् एक्वाटोळे् भोक्असते.्
त्यातून्प्रकाश्आत्सोडला्जातो.्या्भोकाला्कोटराचे आस्य्[Aperture.] म्हणतात.्आस्य्चजतके्बारीक्
चततके् चित्र् स्पष्ट् चमळते.् उिम् स्पष्ट् चित्र्सवासि् इष्ट्असते.् तरी्आस्य्लघ तम् ठेवणे् नेहमी् योग्य्
असते्असे्नाही.्कारण्त्याकरता्प्रकाश्प ष्ट्कळ्पाचहजे.्ि टकीसरशी्प्रचतमा्घेणे्असल्यास्तीव्रतेन सार्
आस्य् ठेवणे्भाग्पडते.्नाही्तर्अचिक्वेळ्उघडीक् देऊन्प्रकाश्अचिक्घेता्आला्असता.्आस्य 
णजतके लहान णततकी प्रणतमायोग्य देखाव्याची खोली मोिी, असा्एक्संबंि्असतो.् देखावयािी्खोली्
वभगापासून्मोजलेल्या्अंतरावरही्अवलंबून्असते.्हे्अंतर्आचण्आस्य्यावरून्देखावयािी्खोली्देणारे्
एक्कोष्टक्केलेले्असते.्उदाहरणाथभ्महिम्पडदा्(लघ तम्आस्य)्आचण्१०्िरण्अंतर.्यावरून्
खोली्अनंतापासून्८्िरण. 
 

डोळ्यािे्अन भावन्वापरले्नाही्म्हणजे्देखावयािी्खोली्सहा्िरणापासून्अनंतापयंत्असते्हे्
कसे्काय? यासंबिंी् चवस्तरशः् चविार्असा् :– चदपरी् पट्टी्आचण् वभग् घेऊन् प्रयोग् केले् तर् चदपऱ्या्
पट्टीवर् प्रचतमा् नेमकी् पडली् असताना् देखावा् वभगाकडे् सरकवला् तर् प्रचतमा् पट्टीच्या् मागे् सरकते.्
देखावा्वभगापासून्दूर्सरकवला्तर्प्रचतमा्प ढे्सरकते.्समजा्कभगापासून देखावा १० चरिावर प्रथम 
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होता तो वीस चरिावर नेला तर प्रणतमेची जागा पुढे सरकते पि णकती? सहस्त्रांि चरिापेक्षाही कमी. 
इतकी तर पट्टीची जाडीही असू िकते; ककबहुना याहून अणधकसुद्धा असू िकते. अिा प्रसंगी प्रणतमा इष्ट 
जागा सोडून गेली नाही असेच िरते.्पट्टीला्जर्जाडी्म ळीि्नसती्तर्प्रचतमा्पट्टी्सोडून्गेली्असे्
झाले् असते.् याप्रमाणे् देखावा्आठ्िरणावर्आणला् वकवा् अनंत् िरणावर् नेला् तरी् प्रचतमेिी् सरक्
पट्टीच्या्जाडीच्या्आहाराति्राहते.्८्िरणाहून्अलीकडे् देखावा्आणला्असता्मात्र्प्रचतमेिी जागा्
पट्टीच्या्मागे्सरकते.् म्हणून् देखावयािी्खोली्८् ते्अनंत्िरण्अशी्सागंतात.् वभग् तेि् ठेवनू्प्रकाश्
त्यावर्सोडणाऱ्या्द्वारािी्रंदी्बदलल्याने्खोली्बदलते.्हाि्न्याय्डोळ्यासही्लागू्पडतो.्डोळ्यात्
जे् दृक्पटल्आहे् त्यावर् प्रचतमा् घ्यावयािी्असते.् प्रचतमा् घेणारे् जे्अवयव्आहेत् त्यानंा्काही्जाडी्
असते.् त्याम ळे् देखावयाला् काही् खोली् येते.् डोळ्याच्या् तारकेतून् प्रकाश् आत् जातो् त्या् तारकेच्या्
रंदीवरही्ही्खोली्अवलंबून्असते.्तारकेची रंुदी प्रकाितीव्रतेनुसार बदलते.्त्याचशवाय्द्रष्ट्याने्दृष्टी्
ज्या्पदाथावर्रोखली्असेल्त्या्पदाथाच्या्नेत्रापासून असिाऱ्या अंतरानुसारही तारकेची रंुदी बदलते.्
अंतर्कमी्तर्रंदीही्कमी्असा्संबंि्असतो.्अचतदूर्पहात्असताना्तारकेिा्वयास्आचण्देखावयािी्
खोली्त्यािप्रमाणे्चवचशष्ट्अंतरावर्पहात्असताना्वयास्व्खोली्यािें्कोष्टक्असे्:– 
 
तारका व्यास अणतदूर पाहता दृश्याची खोली (गाढता) १ चरिावर पाहता दृश्यगाढता. 

१ िरणसहस्त्ाशं अनंतापासून १·२५्िरणापयंत ५·०्िरण्ते्५६्ि॰ श॰ 
२  २·३३ १·८ ७० 
३  २·९४ १·५ ७५ 
 

(Principles of Human Physiology–Davson and Eggleton. 1962.) 
 
जवळच्या पदाथावर दृष्टी रोखताना आपि नेत्रकभगाची फुगवटी वाढवतो तेव्हाच आपि तारकाही 

आकंुणचत्(अथात्न्कळत)्करीत असतो. 
 
नेत्रतारकाचं्या् आक ं िनचवकसनासंबंिी् या् आचण् मागील् प्रकरणात् ज्या् गोष्टी् साचंगतल्या्

त्यावरून, शरीराच्या्अंतःस्स्थतीसंबंिी्चकतीतरी्माचहती्नेत्रातं्प्रकट्होते्हे्ध्यानात्घेता, नेत्रािें्िक्षू्हे्
नाव् साथभ् आहे् असे् कळून् येते.् िक्ष्् म्हणजे् सागंणे, कळचवणे, येथे् शरीरवतभमान् आचण् मनोवतभमान्
कळचवणे्होय. 
 

प्रकाशकोटर्आचण् नेत्रगोल्यािंी्त लना्करता् त्यात्प ष्ट्कळ्बोिप्रद्साम्य्आढळते् ते्आपण्
पाचहले् आहे.् आता् एक् चवषमताही् आहे् ती् म द्दाम् पाहून् ठेवली् पाचहजे.् कोटरात् प्रकाशाने् जे् चित्र्
उमटवतात् ते् चिरस्थायी्असते.् परंत ् नेत्रात जे णचत्र उमटते ते मात्र अत्यल्पकाल णटकिारे आहे.् हा्
काल्१/५०्सेकंद्इतका्अल्प्असतो.्एवढ्या्कालानंतर्ती्प्रचतमा्नाहीशी्होते.्ती्जर्अचिक्काळ्
चटकून् राहील् तर् एकाि् जागी् एक् पदाथभ् जाऊन् द सरा् पदाथभ् तेवढ्या् वळेाच्या्आत्आला् म्हणजे्
एकावर् एक दोन् प्रचतमा् येऊन् गोंिळ् उडून् जाईल.् सामान्य् वयवहारात् असे् घडत् नाही.् चित्रपट्
दाखचवणारानंी्या्ज्ञानािा्भरपूर्उपयोग्करून्घेतला्आहे.् चित्रपटकते्अथात््गोंिळ्करीत्नाहीत.्
वयवस्स्थतपणे्हालिालीिी्चिते्र्दाखवतात.्एक्चित्र्काढून्घेऊन्त्याच्या्जागी्द सरे्चित्र्आणतात.्
एका् चित्रािे् भान् जागृत् असताना् त्याच्या् जागी् द सरे् चित्र् येते.् द सऱ्यािे् भान् उत्पन्न् होता् होता्
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पचहल्यािे् चवरून् जाते.् त्याम ळे् कालिमात् एका् मागून् एक् चिते्र् चदसतात् तेवहा् एकािेि् रूपांतर्
द सऱ्यात्झाल्यािा्भास्होतो.्पचहल्या् चित्रािे्भान्१/५०्सेकंदभर् चटकते.्ही्गोष्ट् चजतकी्महत्त्वािी्
आहे्चततकीि्द सरी्गोष्ट्महत्त्वािी्आहे्की, ते्अचिक्काळ्चटकू्शकत्नाही. 
 

दृश्यािा्डोळ्यावरील्पचरणाम् एका् क्षणापेक्षा्अचिक् चटकत्नाही, असे् नैयाचयकानंी्साचंगतले्
आहे.्चदवा्चवझल्याक्षणीि्डोळ्यातील्त्यािा्पचरणाम्नाहीसा्होतो.्हेि्उदाहरण्त्यानंी्चदले्आहे.्क्षण्
हा्कालाविी्केवढा् हे्मात्र्त्यानंी्साचंगतले्नाही.्तो्अगदी्लहान्आहे्एवढे्मात्र्स्पष्ट्आहे.् चवजेिे्
तंत दीप्आज्घरोघर्वापरण्यात्आहेत.् त्यात्वाहणाऱ्या् चवजेिी् चदशा्दर् सेकंदास्पन्नासाहून्अचिक्
वळेा्बदलत्असते.्चदवयामिून्चवजेच्या्येरझाऱ्या्सेकंदागचणक्५०्हून्कमी्झाल्यावर्प्रकाशािा्ओघ्
त टक्त टक् येत्आहे् हे् डोळ्याला्समजून् येते.् चदवा् चमिकत्आहे्असे्समजते.् म्हणून् हे् णमचकिे 
टाळणयाकरता येरझाऱ्या सेकंदात पन्नासाहून अणधक होतील अिीच यंत्रयोजना केलेली असते. 

 
आपणाला्दोन्डोळे्आहेत्पण्दृष्टी्एकि्आहे.्कोणतेही्दृश्य्बारकाईने्पाहणे्असले्म्हणजे्

आपण्त्याजकडे्टक्लावनू्पाहतो.्टक लाविे्म्हणजे्नेमके पाहिे्हे्तर्खरेि, पण्आणखी्हेही्खरे्
की्नेमके्दृश्य्दोनही डोळ्यांनी एकदम पाहिे.्आपणाला्दोन्डोळे्आहेत्ते्एकमेकापासून्एका्चवचशष्ट्
अंतरावर्बसलेले्आहेत.्प्रत्येकािी्दृचष्टरेषा्अथाति्वगेवगेळी्आहे.्कोणतेही्दृश्य्पाहताना्आपण्त्या्
दोनही्दृचष्टरेषा्दृश्यावर्चमळत्या्करतो.्यािा्अथभ्दृष्टी्एकाग्र्करतो.्स ईच्या्नेढ्यात्दोरा्ओवावयािा्
असला् म्हणजे्अशी् एकाग्र्दृष्टी् [Binocular vision.] केल्याचशवाय्तो्नीट्ओवला्जात्नाही.्अशा्कामी्
वयग्रदृष्टी्उपयोगी्नाही. 

 
खरोखरी्वयग्र्दृष्टीने्आपण्नीटपणे्काही्पाहू्शकत्नाही.्माणसाच्या्डोळ्याकंडे्पाहून्आपण्

असे्जाणू्शकतो्की्त्यािे्डोळे्उघडे्असून्स द्धा्तो्कोठेि्पहात्नाही, त्यािे्पाहण्याकडे्लक्ष्नाही, 
त्यािी्दृष्टी्शून्य्आहे.्अशा अवस्थेत्त्याच्या्दोन्डोळ्याचं्या्दृचष्टरेषा्एकमेकापासून्अलग्असतात.्तो्
जर्एकाद्या्ताऱ्याकडे्पाहू्लागला्तर्एकमेकीशी्त्या्चमळत्या्होतात्पण्कोठे? दृश्य्ताऱ्यावर.्हे्दृश्य्
अचतदूर्असल्याम ळे्त्या्समातंर्असतात्म्हटले्तरी्िालेल.्तो्जर्एकाद्या्जवळच्या्पदाथाकडे्पहात्
असला्तर्त्या्दृश्यावर्त्याच्या्दृचष्टरेषा्ज ळलेल्या्असतात, हे्आपण्समजू्शकतो. 

 
जवळिे्दृश्य्पाहण्याकरता्दोन् चिया्करावया्लागतात् :् (१)् नेत्रवभगािा्प्रभाव्वाढवणे.्या्

चियेस् अन भावन् असे् नाव्आहे.् (२)् द सरी् चिया् दोन् नेत्राचं्या् दृचष्टरेषा् दृश्यावर् एकाग्र् करणे.् या्
चियेस्उभयानुसंधान्असे्नाव्आहे.्या्बाबतीतील्आपले्सामर्थयभ्मयाचदत्असते.्ते्वयपरत्व्ेकमी्होत्
जाते. 

 
आपण्आपल्या्डोळ्यानंी्जी्दृश्ये् पाहतो्ती् वबद मात्र्नसतात, वकवा् रेषामात्रही्नसतात.् ती्

तशी् असती् तर् डावया् उजवया् डोळ्यानंी् चदसणाऱ्या् त्याचं्या् देखावयात्फरक् पडण्यािे्कारण् नवहते.्
खरोखरी्आपली्दृश्ये्चवस्तृत्असतात.्दृश्याला डावा उजवा असे णनरणनराळे भाग असतात. एकाच वेळी 
दोन डोळ्यांनी ते पाहत असता दोनही डोळ्यांना ते ककणचत् वेगळे असूनही एकवटून णदसते.्केवळ्डावया्
डोळ्यानें् त्यािे् उजवे् अंग् चजतके् चदसते् चततके् ते् उजवया् डोळ्याने् चदसत् नाही, जरा् कमी् चदसते.्
त्यािप्रमाणे्उजवया्डोळ्याने्त्यािे्डावे्अंग्चजतके्चदसते्चततके्उजव्ेचदसत्नाही.्आपल्या्डोळ्यानंी्
आपल्या्गालाकडील्बाजूला्जे्देखावयािे्भाग्चदसतात्ते्नाकाकडे्चदसणाऱ्या्भागाच्या्मागे्असतात, 
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असा्आपल्याला्बोि्होतो.् त्याम ळे्आपल्या्दृश्यािा् केवळ् चवस्तार–लाबंीरंदीने्साचंगतला्जाणारा–
कळतो्असे्नाही, तर्त्यािी्जाडी्देखील्कळते.्दृश्याच्या्तीनही्मात्रा, [Dimensions.] लाबंी्रंदी्जाडी, 
या्कळून्येतात. 
 

प्रस्त त् प स्तकासारखे् एकादे् प स्तक् वािावयािे् असले् म्हणजे् आपण् ते् सहजगत्या् ३०्
िरणशताशं्अंतरावर्िरतो.्इतक्या्अंतरावर्आपल्याला्त्यातील्अक्षरे्िागंली्स्पष्ट्चदसतात.्वािताना्
आपण्आपली्दृष्टी्एकेका्अक्षरावरून्सरकवीत्सरकवीत्पलीकडल्या्अक्षरावर्नेतो.्कोणत्याही्एका्
वळेी्आपणाला् एकादेि् अक्षर् स्पष्ट् चदसते.् इतर् अक्षरे् चदसतात् पण् ती् चततकी् स्पष्ट् चदसत् नाहीत.्
अगदी्पचरसरातली्अक्षरे्तर्अगदीि्अस्पष्ट्चदसतात.्कोितेही अक्षर वाचता येणयास ते नेमके समोरच 
असावे लागते.्या्गोष्टीवरून्अन मान्चनघते्की्दृश्याच्या्मध्याच्या्बरोबर्समोर्जो्दृचष्टपटलािा्भाग्
येतो्तो्म्हणजे्नाचभका, त्यात्दृचष्टसंवेदन्चवशषे्तीव्र्असते.्तेथून्सभोवार्ते्कमी्कमी्होत्जाते. 

 
दोन्डोळ्यानंी्पाहण्याऐवजी्एकाि्डोळ्याने्प स्तकाकडे्पाहू्लागलो्तर्दृष्टीिी्तीव्रता्एकदम्

कमी्झाल्यािे्कळून् येते.् द सरीही् एक् गोष्ट्कळून् येते् ती् ही्की् दृश्यािे् के्षत्र्कमी् होते.् एक्डोळा्
झाकून्द सऱ्या्एकयानेि्चकती्के्षत्र्पाहता्येते्ते, डोळा्न्हालवता्पाहून्घ्याव्ेम्हणजे्कळून्येते्की, 
प्रत्येक्डोळ्यािे्दृचष्टके्षत्र् [Visual field.] त्याच्या्समोर, नाकाच्या्समोर्आचण्द सऱ्या्डोळ्याच्याही्अंशतः्
समोर्असते.्दोनही डोळ्यांच्या दृणष्टके्षत्रांत बराच भाग समाईक असून थोडासाच णवणिष्ट एकेरी दृष्टीचा 
असतो. 

 
एका् डोळ्याने् दृचष्टके्षत्र् तपाशीत् असता् एक् चवलक्षण् गोष्ट् चदसून् येते् ती् अशी् :् शजेारच्या्

आकृतीत्एक्िौक्आचण्एक्िि्दाखचवले्आहे.् त्यामिील्अंतर्७·७्cm. आहे.्त्यापैकी्िौकाकडे्
केवळ्डावया्डोळ्याने्टक्लावनू्पहाव.े्दृश्य्आचण्नेत्र्यातील्अंतर्बदलून्पाहता्कळून्येते्की, हे्
अंतर्२५्cm. असताना्िि्चदसेनासे्होते.्इतर्अंतरावरून्अंि कपणे्िौकाबरोबर्ििही्चदसत्असते.्
डावीकडे्िौक्आचण्िि्अशी्आकृती्ठेवनू्डावा डोळा्चमटून्उजवयाने्िौक्पाहावा्म्हणजे्चततक्याि्
अंतरावर्त्यानेही्िि्चदसेनासे्होते.्िििौक्अंतर्११·५्cm. करून्पाहता्असाि्ििलोप्३२्cm. 
दृश्य-नेत्र्अंतरावर् होतो्असे् चदसून् येते.्डाव्या उजव्या दृणष्टके्षत्रात त्या त्या अंतरावर एवढाली िून्ये 
आहेत् असे् यावरून् चसद्ध् होते.् दृश्य-नेत्र् अंतर् वाढवनू् शून्ये् चकती् अंतरावर् केवढाली् असतात् ते्
िािणीने् समजू् शकते.् एकाद्या् वभतीकडे् स मारे् दोन् िरण् अंतरावरून् पाहता् ही् शून्ये् सािारण्
माणसाच्या् डोक्याएवढी् असून् एकमेकापासून् ७५् िरणशताशं् अंतरावर् असतात् असे् आढळते.् दोन्
माणसे् जर् एक् िरण् अंतरावर् उभी् राचहली् आचण् आपण् त्यापासून् तीन् िरण् अंतरावरून् डावया्
माणसाच्या्नाकाकडे्उजवया्डोळ्याने टक्लावनू्पाचहले्तर्उजवया्माणसािे्सबिं्डोकेि्अदृश्य्होते!्
त्यािप्रमाणे्उजवया्माणसाच्या्नाकाकडे्डावया्डोळ्याने्टक्लावनू्पाचहले्तर्डावया्माणसािे्डोके्
अदृश्य्होते!्दृणष्टके्षत्रात डोक्याएवढाली िून्ये असल्याचे समजून येते. 
 

 
आ॰्४१·४्अंिस्थान्तपासणीकरता्िि्आचण्िौक. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपण्जेवहा्एकाद्या्लहानग्या्दृश्याकडे्टक्लावनू्पाहतो्तेवहा्त्यािी्प्रचतमा्दृक्पटलातील्
नाचभकेत्पडते.्तेथे्संवेदना्तीव्र्असते.्त्याभोवती्पीतस्थानात्ती्सािारण्तीव्र्असते.्आचण्पचरसरात्
ती्अतीव्र्असते.्आपणाला्जो्भाग् ‘स्पष्ट’ पहावयािा्असेल् चतकडे्लक्ष्लावनू् पाहणेि्भाग्असते.्
तशीि् आपल्या् डोळ्यास् सवयही् लागलेली् असते.् आपण् दृश्य् भागाकडे् टक् लावतो् तेवहा् दोन्
डोळ्यानंी् तो् भाग् पाहतो, त्या् भागािी् प्रचतमा् दोनही् डोळ्याचं्या् नाचभकावर् घेतो.् दोनही् डोळ्यानंी्
एकदम्एकाग्रतेने्पाहण्यात्मोठा्लाभ्आहे्तो्हा्की, एकाच्या के्षत्रातील िून्य भाग दुसऱ्याच्या अिुन्याने 
भरून णनघतो, कारण्तो्भाग्मध्यावर्नसतो.्दृचष्टके्षत्रात्तो्पचरसराकडे्असतो.्डावया्के्षत्रात्उजवया्
पचरसरात्आचण्उजवया्के्षत्रात्डावया्पचरसरात्असतो.्म्हणून्दोनही्डोळ्यानंी्पहात्असता्शून्य्कळून्
येत्नाही.्पृथक दृणष्टके्षत्रात िून्ये असतात, संकणलत दृणष्टके्षत्रात नसतात. 
 

 
आ॰्४१·५्समोर्रोखलेली्दृष्टी.्उपमध्यागंास्अंिस्थाने. 

 
दृचष्टके्षत्रात् जो् शून्यदेश् असतो् त्याच्या् तोडीिा् दृक्पटलदेश् दृचष्टसंवदेनास् असमथभ् असतो.्

त्यास्अंिस्थान् म्हणतात.्दृश्यािे्डोळ्यापासून्अंतर् चजतके्अचिक् चततके्दृचष्टके्षत्र्मोठे्असते.्परंत ्
नेत्राच्या् अक्षाग्रापासून् काढलेल्या् नेमक्या् कोनानंी् त्यािी् सीमा् आखता् येते.् दृचष्टके्षत्र् वरती् ५०°, 
नाकाकडे् ६०°, खाली् ७०°, आचण् गालाकडे् ९०° अंतरापयंत् असते.् अंिस्थानािे् के्षत्र् ५° ते् ६° च्या्
शकूंच्या्तळात्बसण्याजोगे्असते्:्आपण्दोन्डोळ्याऐवजी्एका्डोळ्याने, चनरीक्षण्वकवा्वीक्षण्नवहे, 
सािे्आलोकन्करू्लागलो्तरी, दृचष्टके्षत्रातील्शून्यदेश्आपल्या्अन भवास्येत्नाही.्त्यािे्कारण्असे्
आहे्की, आपले्लक्ष्त्या् देशाकडे्नसते.्द सरे्असे्की, आपला डोळा हा खरोखरीच डोलत असतो.्
त्याम ळे्कोणताही्दृचष्टके्षत्रािा्भाग्कळून्येण्याइतका्वळे्शून्य्रहात्नाही.्डोलणयाचा पल्ला थोडा आणि 
झपाटा मात्र फार मोिा असतो. 
 

 
आ॰्४१·६्आडव्ेदृचष्टके्षत्र. 

 
दृचष्टके्षत्र्मोजण्याकरता् एक्सािन् केलेले्असते् त्याला् पचरमापक् [Perimeter.] म्हणतात् त्यािा्

प्रिान्भाग्म्हणजे्एक्कंस्असतो.्तो्एका्उभ्या्वाटोळ्या्तकटाच्या्मध्यवबदूत्ग ंतलेला्असतो.्तरी्



 

 

अनुक्रमणिका 

तो् त्या् वबदूभोवती् चफरवता् येण्याजोगा् असतो.् एकेका् डोळ्यािीि् तपासणी् करता् येते.् आत राच्या्
डोळ्यासमोर् तकटािा् मध्य् ठेवतात.् डोके् हालू् नये् म्हणून् हन वटी् टेकून् ठेवण्याकरता् सोय् असते.्
आत र्आपली्दृचष्ट्तकटमध्यावर्रोखतो.्तशी्ती्रोखलेली्असतानाि्मापे्घेतात.्कंसावर्कोनाशंाच्या्
ख णा्असतात.्त्या्कंसात्कोणत्याही्चठकाणी्एक्चवजेिा्बारीकसा्चदवा्ठेवण्यािी्सोय्असते.्चदवा्
शून्यापासून् एका् ख णेपयभन्त् सरकवतात.् जेथे् तो् चदसेनासा् होतो् तेथे् के्षत्रािी् सीमा् समजतात.् कंस्
िमशः्तटकमध्याभोवती् चफरवनू् चवचवि्अंशावर्िािणी्करतात.्दृचष्टके्षत्राच्या् चवचवि्अंशावरील्सीमा्
अशा् रीतीने् समजतात.् तकटमध्यातून्खालीवर्असलेल्या् रेघेपासून् कंसािा्कोन् चकती् तोही मोजून्
घेतात.् त्याकरता् तकटावर् ख णा् असतात.् चटपणे् करण्याकरता् साकेंचतक् आखणी् केलेले् कागद्
असतात.्अशा्कागदावर् एकमध्य् वत भळे्काढलेली्असतात.् त्यात्तकटावरच्या् प्रमाणेि्कोणाशंाच्या्
ख णा् असतात.् आचण् कंसावरच्या् ख णाप्रमाणेही् उभ्या् वयासावर् ख णा् असतात.् या् ख णातून् वत भळे्
काढलेली् असतात.् (शजेारच्या्आकृतीत् केवळ् एक् बाहेरिे् तेवढे् वत भळ् दाखचवले्आहे.)् घेतलेल्या्
विेाप्रमाणे्योग्य् चठकाणी्ख णा्करून् के्षत्रमयादा्आखून्काढतात.्अशा् रीतीने्दृचष्टके्षत्रािा्कोनात्मक्
चनकाश्[Chart.] (नकाशा)्तयार्होतो. 
 

 
आ॰्४१·७्पचरमापक्बाजूने्आचण्समोरून्पाचहलेले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४१·८्दृचष्टके्षत्रािें्नकाश.े्हारीत, रक्त, नील 
व्शे्वत्याचं्या्सीमा्उिरोिर्बाहेर्आहेत. 

 
कोणमापक् कंसावर् अडकवण्यािा् चदवा् रंगीत् घेतला् म्हणजे् त्या् त्या् रंगाच्या दृणष्टके्षत्राचा 

णनकाि्चमळतो.्या्चनकाशात्चदसून्येते्की श्वेतके्षत्र सवात मोिे असते.्त्याच्या आत णनळ्याचे, त्याच्या 
आत तांबड्याचे्आचण् त्याच्या आत णहरव्याचे् के्षत्र्असते.्या् के्षत्रािंा् चवस्तार्बऱ्याि्गोष्टींवर्अवलंबून्
असतो.् िािणीकरता् घेतलेल्या् पदाथांिा्आकार, त्यावरून् डोळ्यात् येणाऱ्या् प्रकाशािी् तीव्रता, त्या्
पदाथाच्या् आचण् अवातंर् पदाथांच्या् मिील् प्रकाश् देण्यातील् भेद् आचण् डोळ्यािा् पूवाभ्यास् इतक्या्
गोष्टीवर् के्षत्रचवस्तार् अवलंबनू् असतो.् डोळ्यापासून् ३०् cm. अंतरावर् २·५् mm. आकारािा् पदाथभ्
असल्यास्के्षत्र्महिम्असते. 

 
दृणष्टके्षत्र मोजणयाची दुसरीही्एक्रीत्आहे्ती्रीत्अशी.्डोळ्याप ढे्एक्फळा्उभा्करावयािा.्

समोरच्या्ठळक्वबदूवर्दृष्टी्रोखावयािी.्त्या्वबदूपासून्वगेवगेळ्या्चदशात्अंतरा-अंतरावर्दृश्य्पदाथभ्
िरून् तो् चदसेनासा् होईल् तेथे् खूण्करावयािी.् हीि् त्या् चदशतेील् दृचष्टके्षत्रसीमा् होय.् डोळ्यापासून्
फळ्यािे् अंतर् दोन् िरण् ठेवतात.् फळाही् दोनि् िरण् रंद् वापरतात.् या् रीतीने् स मारे् २०° च्या्
कोनातलेि्मापन्शक्य्आहे.्४५° च्या्कोनातील्मापन्करण्यास्४्िरण्रंद्फळा्लागेल्आचण्९०° 
पयंत्मापन्करता्येणार्नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४१·९्दृचष्टमापन्समोरच्या्फळ्यावर्कसे? 

 
आवातंर् पदाथभ् स्पष्टपणे् वेगळ्या् रंगािे् असणे, आचण् सवभ् देखावयािा् पूवाभ्यास् चनदान् एक्

घटकेिा्असणे, या्गोष्टी्के्षत्रचवस्तारास्अन कूल्असतात. 
 

आता्आपल्या् डोळ्याचं्या् हालिालींिा् चविार्अमळ् चवस्तरशः् केला् पाचहजे.् ज्या् एका् स्थूल्
दृश्याकडे् आपण् पाहतो् त्यािी् प्रचतमा् आपल्या् दोनही् दृक्पटलावर् पडते.् दृश्यािे् डाव्े अिभ् प्रत्येक्
दृक्पटलाच्या्उजवया्अध्यांत्प्रचतचमत्होते्तर्उजवे्अिभ्डावयात्प्रचतचमत्होते.्दृश्यािा्मध्य् नेमका्
प्रत्येक्दृक्पटलाच्या्मध्यात्येतो.्एकमेकास अनुरूप्[Corresponding.] असे दृक पटलाचे भाग िरून गेलेले 
असतात.् एकाि् दृश्याच्या् प्रचतमा् नेमक्या् तेथेि्आल्या् पाचहजेत.् तसे् न् होता् जर् त्या् दोन् अन रूप्
नसलेल्या्जागी्येऊ्लागल्या्तर्एकि्पदाथभ्दोन्जागी्असल्यािे्संवदेन्उत्पन्न्होऊन्घोटाळा्होतो.्
एक्डोळा्चमटून्द सऱ्याने्एकाद्या्जवळच्या्पदाथाकडे्पहाव.े्जरा्वळेाने्पचहला्डोळा्उघडावा.्लगेि्
तो् एकि् पदाथभ् दोन् जागी् चदसून् येतो.् क्षणाशंात् पचहला् डोळा् िळतो्आचण् तो् पदाथभ् एकाि्जागी्
ठीकपणे् चदसून् येतो.् डोळा् झाकलेला् असताना् त्यािी् दृचष्टरेषा् द सऱ्या् डोळ्याच्या् दृचष्टरेषेशी् चमळती्
नसते.्ती् नंतर्तशी्होते, दोन्डोळ्याचं्या्दृचष्टरेषा्एकमेकीशी्ज ळत्या्राहण्याकरता्डोळ्यािंी्अगदी्
बारकाईने्िाळवािाळव्करता्येणे्अवश्य्असते.्त्याकरता्काय्काय्योजना्आहेत्ते्पाहून्घेऊ्या. 
 

नेत्रगोलाच्या्भोवती्हाडािें्कोंडाळे्आहे्ते्मागे्चनम ळते्असते.्ते्नसराळ्यासारखे्आहे्म्हटले्
तरी् िालेल.् नसराळ्यािे् पसरट् तोंड् प ढे्आहे.् ते् सरळ्समोर् रोखलेले् नाही, वकवा् उजवया् डावया्
अंगालाही् रोखलेले् नाही.् दोहीच्या् मिल्याि् चदशलेा् रोखलेले् आहे.् नेत्रगोलाच्या् आचण् हाडाचं्या्
कोंडाळ्याच्या्मिली्जागा्रक्तवाचहन्या्िेतन्या्मासं्इत्यादींनी्भरलेली्आहे.्त्यातील्महत्त्वािे्अवयव्
म्हणजे् असे.् नेत्रकविाला् लागून् सूत्रल् पापोदे्र् आहेत् ते् द सऱ्या् पक्षी् हाडाचं्या् कोंडाळ्यास् िरून्
असतात.् त्याचं्याम ळे् नेत्रगोल् असा् बािंला् गेलेला् असतो् की, तो् त्याच्या् अंतरंगातील् एका्
पचरवतभनवबदूभोवती् [Centre of rotation.] चफरू्शकतो, पण्सहसा्इकडे् चतकडे्सरकत्नाही.्डोळ्याच्या्
सभोवार्एक्मासंवलय्असते.् त्याने्डोळा् चमटता् येतो.्डोळा्जोराने् चमटला् म्हणजे्तो्मागे्दाबला्
जातो.् परंत ् डोळा्आचण् त्या्भोवतालिे्मासंमेदाचद्मऊ्भाग्आकाराने्कमी् होत्नाहीत.्डोळा्मागे्
सरकतही् नाही.् हाडाचं्या् कोंडाळ्याच्या् चनम ळत्या् टोकापासून् िार् मासंपेशी् चनघून् नेत्रगोलाच्या्
वरखाली्आचण्डावया्उजवया्अंगाला्ज्यायसकनीयस्संिीच्या् वकचित््मागे्लागलेल्या्असतात.् त्या्
त्याला् मागे् खेितात.् पण् द सऱ्या् दोन् पेशी् प ढून् मागे् लागलेल्या् असतात.् त्या् त्याला् चतरक्या् प ढे्
खेितात.्पचरणाम्शून्य्होतो.्पचहल्या्िार्सरला्आचण्द सऱ्या्दोन्वचलता्होत. 
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आ॰्४१·१०्अस्स्थचववरात्नेत्र. 
अंक्स्नाय ग ंफण्दशभचवतात. 

 
आ॰्४१·११ 

नेत्रिालक्स्नायूंच्या्कायभरेषा. 
फ लीरेषािंा्काटवबदू्तो 
पचरवतभवबदू्समजावा. 

 
आ॰्४१·१२ 

समोरून्पाचहलेले्नेत्र्स्नाय बिं्अंकानी दाखचवले्आहेत. 
 

डोळ्याचे अगदी बारकाईचे चलन म्हिजे जे जवळच्या दृश्यावर दृष्टी एकाग्र करणयास लागते ते.्
हे्िलन्नेत्रगोलाच्या्बाहेर्नाकाकडील्अंगास्लागलेल्या्सरला्पेशीम ळे्घडते.्ही्मासंपेशी्डोळ्याच्या्
चवष ववृिावर् मिोमि, वर् नवहे् खाली् नवहे् अशी् लागलेली् असते.् चहच्याि् चवरद्ध् अंगास् म्हणजे्
गालाकडील्बाजूसही्अशीि्पेशी्लागलेली्असते.्या्दोन्पेशींच्या्पथृक्संकोिनाने्कनीयस्त्या्त्या्
बाजूला्वळचवले्जाते.्एक्संकोिते्तेवहा्द सरी्सैलावते.्सरळ्समोर्पहात्असताना्फक्त्एवढ्याि्
िार् मासंपेशींिे् काम् असते.् वर् पाहण्यािी् वळे्आली् असताना् वरिी् सरला् पेशी् संकोिते.् त्याम ळे्
कनीयस् वर् वळचवले् जाते.् या् मासंपेशीिे् टोक् डोळ्याच्या् चवष वाच्या् पलीकडे् व् वकचित्् गालाच्या्
बाजूसही्गेलेले्असते.्त्याम ळे्कनीयस्दृचष्टरेषेभोवती्वरून्नाकाकडे्चफरचवले्जाण्यािा्संभव्असतो.्
अशी् गती्अचनष्ट्आहे.् चतजम ळे् दोनही्डोळ्यातील्दृश्यािंा् मेळ् चनसटेल.्तसे् होत्नाही.्कारण्या्
अचनष्ट्गतीच्या् नेमकी् चवरद्ध्गती्खालच्या्वचलतेच्या्संकोिनाने्संभवते.्वरिी्सरला्आचण्खालिी्
वचलता् एकदम् एकमेकी् इतक्याि् संकोि् पावतात.्खालिी् सरला्आचण् वरिी् वचलता् यािंी् अशीि्
संमीणलत् [Coordinated.] णक्रया्घडते.् येथे् हे् ध्यानात्आणले्पाचहजे्की्वचलताचं्या्संकोिनाने्सरलािंी्
दृचष्टरेषाभोवती् संभावय् चफरकी् नष्ट् झाली् तरी् वरच्या् सरलेच्या् योगाने् कनीयस् वर् वळचवणे् आचण्
खालच्या्सरलेच्या्योगाने्ते्खाली्वळचवणे्या्चिया्थाबंत्नाहीत.्वकवा्त्याि्नीटपणे्वहावयात्म्हणून्
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या् वचलतािंा् उपयोग्आहे.् एक्सरला-वचलतािंी्जोडी् संकोि् पावत्असली् म्हणजे् द सरी् सैलावत्
असते. 
 

 
आ॰्४१·१३्दृश्य्दूर्व्जवळ्असता्दृचष्टरेषातील्कोन. 

 
नेत्रािा् पचरवतभवबद ् म्हणून्जो् साचंगतला् तो् नेहमी् स्स्थर् असतो.् तसा् तो् राहून् अनेक् प्रकारे्

नेत्रगोल्वळतो.् हे्वळण्कनीयसला्अन लक्षून्सागंणेि्सोयीिे्असते.्वरिी्खालिी्गालाकडील्व्
नाकाकडील् सरला् त्या् त्या् बाजूला् कनीयस् वळवतात.् वरच्या् खालच्यानंी् केलेले् वळण् आडवया्
अक्षाभोवती् म्हणावयािे्आचण्द सऱ्या् दोहीनी् केलेले् वळण्उभ्या्अक्षाभोवती् म्हणावयािे.् येथे्आडवा्
अक्ष्म्हणजे्दोन्गालामिला्घेतला्पाचहजे.्पण्द सराही्एक्आडवा्अक्ष्आहे्तो्सरळसमोर्दृचष्टरेषेत्
असलेला.्या्अक्षाभोवती्डोळा्चफरणे्इष्ट्नसते.्म्हणून्वचलतापेशींिी्योजना्झालेली्असते.्खाली्वर्
डावी् उजवी् याखेरीज् अिल्यामिल्या् चदशनेेही् डोळ्याच्या् हालिाली् संभवतात.् त्याकरता् त्याि्
मासंपेशींपैकी् अंशतः् या् व् अंशतः् त्या् पेशीिा् वापर् होतो् हे् न सत्या् गचणती् चविाराने् समजण्यासारखे्
आहे.्कोितीही हालचाल करीत असता दोन डोळ्यात पूिक सहकार असतो्हे्वेगळे्सागंणे्नकोि. 
 

वाहनातून दिकन.्समजा्आपण्एका्वाहनात्असून् ते्वाहन्झपायाने् पूवेकडे्िालले्आहे, 
आचण्भोवतीिे्सवभ् पदाथभ् स्स्थर्आहेत.्आपण्जर्समोर् पूवेकडेि् पहात् राचहलो् तर्समोरिे् पदाथभ्
जसजसे्जवळ्येतात्तसतसे्ते्मोठे्मोठे्चदसतात.्आपण्जर्पचश्चमेकडे्पहात्राचहलो्तर्सवभ्पदाथभ्
मोठ्यािे्लहान्होताना्चदसतात.्दोन्दृश्यात्जर्अंतर्थोडकेि्असले्तर्ते्लवकरि्नाहीसे्होऊन्
ते्एकमेकास् चिकटलेले् चदसतात.्आपण्जर्दचक्षणेकडे्पहात् राहू्आचण् त्या् चदशसे्काही्अंतरावर्
एकादी्गाडी्आपल्या्गाडीच्या्काटकोनातील्रस्त्यावर्उभी्असेल्तर्चतिे्िाक्प्रथमतः्चतरके्चदसेल्
आचण् ती् गाडी् आपल्या् गाडीच्या् नेमकी् काटकोनात् आल्यावर् चतिे् िाक् म्हणजे् सरळ् उभी् रेघि्
चदसेल.्शाक ं तल्नाटकात्द ष्ट्यंत्आपल्या्रथाच्या्वेगािी्प्रशसंा्करताना्याि्गोष्टी्एका्पद्यात्सागंतो्
त्या्अशा्:– 
 

यदालोके्सूक्ष्मं्व्रजचत्सहसा्तचद्वप लताम््। 
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यदिे्चवस्च्छन्नं्भवचत्कृतसंिानचमव्तत््॥ 
प्रकृत्या्यद्विं्भवचत्समरेखं्नयनयोः्। 

न्मे्दूरे्वकचित््क्षणमचप्चह्पाश्वे्रथजवात््॥१·९॥ 
–शास्त्ाथभ्अचिक्स्पष्ट्होण्याकरता्द सरा्िरण्बदलून्घेता्येईल्तो्असा्:– 

यदालोके्स्थूलं्व्रजचत्सहसा्तत््स लघ ताम््। 
 

समजा् आपण्आगगाडीत् बसून् चखडकीतून् बाहेर् पहात् आहो.् अशा् वळेी् भोवतालिा् गाडी्
बाहेरील्सवभ् देखावा्आपली् गाडी् जाते् त्याच्या् चवरद्ध् चदशनेे् िावत्आहे् असे् चदसते.् दृक्पटलाच्या्
एकाि् भागावर् एका् मागून् एक् वगेवगेळे् पदाथभ् येऊन् जात् असतात.् त्यातील् एकेकावर् दृष्टी्
स्स्थरावण्यािी् आपली् इच्छा् असते.् तसे् करू् जाताि् वकचित्् काळ् तो् पदाथभ् स्स्थर् आचण् त्याच्या्
अलीकडले्पदाथभ्आपल्या् वाहनाच्या् चवरद्ध्तर् पलीकडले् पदाथभ्आपल्या् वाहनाच्याि् चदशनेे् चफरते्
चदसतात.्आपण्ज्यावर्दृष्टी्रोखली्असेल्तोही्पदाथभ्सरकता्असल्याम ळे, खरोखरी्आपण्सरकत्
असल्याम ळे्डोळे्वळवनू्आपण्त्यावरिी्दृष्टी्हालू्देत्नाही; पण्ते्काम्लौकरि्सोडून्द्याव्ेलागते.्
आपण् द सऱ्या् एकाद्या् लक्ष्यावर् दृचष्टरेषा् एकवटतो.् पण् तोही् पदाथभ् वकचित् काळाने् चनसटून् जातो.्
आपल्या् दृष्टीने्आपण् चतसरा् पदाथभ् गाठतो.्असा्िम्िालू् राहतो.्आपण् स्स्थर्आचण्दृश्ये्अस्स्थर्
असती्तर्असेि्कराव्ेलागले्असते.्म्हणून्ते्तसेि्आहे्अशी्समजूत्होते.्प्रस्त त्प्रसंगी्स्स्थर्पदाथभ्
झाडे्वकवा्घरे्असे्असूनही्ही्समजूत्उत्पन्न्होते.्मग्चविार्करून, तसे्नाही्उलट्आहे्असे्आपण्
जाणतो.्आपल्या्दृक्पटलावर्एकािवेळी्अनेक्प्रचतमा्पडल्या्तरी्त्यातली्नेमकी्एकि्एक्प्रचतमा्
दृक्पटलाच्या्मध्यावर्घ्यावी, असा्डोळ्यािंा्प्रयत्न्सतत्िालू्असतो.्दृचष्टरेषेच्या्काटकोनात्िावत्या्
पदाथांच्या् बाबतीत् हा् प्रयत्न् फारि् थोडा् वळे् साितो.् प नः् प नः् नव्े नव्े दृश्य् पकडाव्े लागते.् या्
चविारावरून् समजून् येईल् की, दृचष्टसंवदेनावरून् बाह्य् पदाथांिे् ज्ञान् चमळवणे् या् प्रचियेत् प्राथचमक्
संवदेनानंतर्मानसचियािें्बरेि्महत्त्वािे्अंग्असते.्पुष्ट्कळिा गोष्टी तकाने जािावयाच्या असतात. 
 

 
आ॰्४१·१४्वाहनातून्जाताना्चदसणाऱ्या्दृश्य्पदाथांच्या 

फेऱ्या्आडवा्बाण्वाहनािी्गचतचदशा्दाखचवतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दृणष्टज्ञानाचे स्वरूप पुष्ट्कळसे मनोव्यापारावर अवलंबून् असते् हे् ध्यानात् घेतले् असता् अशा्
ज्ञानात् प ष्ट्कळशी्कसर् प्रसंगोपाि् राहते, या् गोष्टींिे्आश्चयभ् वाटावयास् नको.् प्रचतवबबािी्आकृती् ती्
वबबािी्आकृती्असे्मनोगत्कोष्टक्असते.्दृक्पटलावरील्प्रचतवबबाच्या्आकारावरून्आपणाला्वबबािा्
आकार् जाणावयािा् असतो.् प्रचतवबबािी् आकृती् दृक्पटलातील् िैतनाग्रानंी् प्रत्ययास् येते.् पण्
चतजबरोबर् ते् प्रचतवबब् घेण्याकरता् पल्लवी् मासंाला् जे् आयास् पडले् असतील् ते् आचण् नेत्रबाह्य्
मासंपेशींना्दोन्नेत्रातील्प्रचतवबबािे्अन संिान्राखण्याकरता्आयास्पडले्असतील्तेही्जमेस्िरून्
वबबािी् दूरता् जाणावी् लागते.् ती् जमेस् िरल्याखेरीज्आकार् चनचश्चत् होत् नाही.् नेत्रातील् प्रचतवबब्
लहान् वबबािे् असेल् वकवा् मोठ्यािे् असेल.् दृक्पटलातून् येणाऱ्या् िेतना्आचण् मासंपेशीतून् येणाऱ्या्
िेतना् या् दोहींिा् मेळ् मनाने् घातल्याखेरीज् चनचश्चत् ज्ञान् होत् नाही.् द ष्ट्यंत् राजािे् उदाहरण् घेतले्
असता, तो् रथ् झपायाने् िालला् आहे् की् क्षणोक्षणी् दृश्याचं्या् दूरता् बदलत् आहेत, त्याचं्याचवषयी्
दृक्पटलातून् होणारे्आकृचतज्ञान्आचण् मासंपेशीतून् उत्पन्न् होणारे् दूरता-ज्ञान् यािंा् मेळ् घालावयास्
मेंदूला्वळेि्चमळत्नाही.्आपण्रथात्बसून्िाललो्आहो्ही्भावना्मात्र्सवभ्मासंपेशीतून्उत्पन्न्होत्
असते.्ती्जमेस्िरूनि्नेत्रपटलानंी्चदलेल्या्संवदेनािंा्अथभ्केला्तर्तो्नीट्लागतो.्नाहीतर्भ्रातं्
कल्पनाि्मनात्येतात. 
 

दृणष्टभ्रमाची उदाहरिे् नेहमी् देण्यात् येतात् त्यातली् काही् शजेारी् आकृतीत् चदली् आहेत.्
उजवीकडे्समातंरपणे्काढलेल्या्आखूड्रेषाचं्या्दोन्संिातून्दोन्लाबं् रेषा्समातंरपणेि्काढलेल्या्
आहेत, तरी् त्या्वरती्खालती्फ लत्या् चदसत्आहेत.्डावीकडे्दोन्सारख्या्लाबंीच्या् रेषाचं्या्शवेटी्
उलटस लट् टोपणे्काढली्आहेत् त्याम ळे् त्या् रेषा् चबनसारख्या् भासत्आहेत.् दोन् िौकापंैकी् एकात्
उभ्या, एकात्आडवया्समातंर् रेषा्काढल्या्आहेत.्िौकासारखेि्असूनही् एक् उंिट्व्द सरा् रंदट्
वाटत्आहेत.्नेत्रात्उत्पन्न्होणारे्ज्ञान्सापेक्ष्असते.्सापेक्षतेने्भ्रम्उत्पन्न्होतात.्अन्य्सापेक्षतेने्त्यािंा्
चनरास् करावा् लागतो.् लाबंी् व् कोन् मोजण्यािी् सािने् सापेक्षतेवरि् आिारलेली् असून् तशीि् ती्
वापरावी्लागतात.्रंगाच्या्ज्ञानासंबिंीही्गोष्ट्अशीि्आहे. 
 

 
आ॰्४१·१५्दृचष्टभ्रम. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या्दृक पटलाचा स्पष्ट दिकनास उपयोगी भाग लहानसा्आचण्इतर सवक पटल अस्पष्टदिी्
असते्ही्गोष्ट् वयवहारात्फार्उपयोगी्आहे.्एकाि्वळेी्एका्पदाथाकडे्टक्लावनू्पहात्असताना्
इतर्चकतीतरी्चठकाणे्चदसू्शकतात्याचवषयी्थोडा्गचणतात्मक्चविार्करणे्अवश्य्आहे.्पचहली्गोष्ट्
नेत्राच्या्पवभवबदूचवषयी्आहे.्कोणत्याही्फ गट्वभगात्त्याच्या्अक्षावर्असा्एक्वबदू्असतो्की, बाहेरून्
येऊन् त्यातून्जाणारा् चकरण् न् वाकता् पार्जातो.् या् वबदूस् त्यािा् प्रकाशीय् (आचक्षक)्कें द्र् [Optical 

centre.] म्हणतात.् नेत्र् हे्फ गट् वभगासारखेि्असते.् त्यालाही्एक्प्रकाशीय्कें द्र्असते.्तो् नेत्रवभगात्
त्याच्या्पाठीजवळ्दशभनाक्षावर्असतो.्त्यास्त्यािा्पवभवबदू् [Nodal point.] असे्म्हणतात.्बाहेरून्येणारे्
चकरण्न्वाकताि्त्यातून्पार्जातात. 
 

आपण् एखाद्या् दृश्य् वबदूवर् दृष्टी् रोखली् असताना् तो् वबदू् तर् नीट् चदसतोि् पण् त्याच्या्
आसपासिेही् काही् चदसू् शकतात.् दृश्य् वबदूिे् नेत्रपवापासून् अंतर, नेत्रपवािे् दृक्पटलापासून् अंतर्
आचण्दृक्पटलािी् विता, या् गोष्टी् माहीत्असल्या् म्हणजे्गचणतरीतीने्कोिकोित्या णिकािचे कबदू 
आपिास णदसिे िक्य आहे् ते् ठरवणे् अगदी् सोपे् आहे.् नेत्र् ठराचवक् अंतरावर् असताना् वबबावरून्
प्रचतवबबािा् चनणभय् ज्या् रीतीने् होतो् त्याि् रीतीने् प्रचतवबबावरूनही् वबबािा् चनश्चय्होऊ्शकतो.्आपण्
नेहमी् दोन् नेत्र् एकाि् दृश्यावर् रोखतो. त्याम ळे् दोनही् नेत्रात् अन रूप् स्थानी् पडू् शकणारी् प्रचतवबबे्
कोणत्या् चठकाणच्या् वबबािी्असली्पाचहजेत् हे्ठरचवणे्तर् त्याहून्सोपे्आहे.्समजा्एका्द्रष्ट्याच्या्
नेत्रािे्पवभवबदू्प्आचण्पा्हे्आहेत्द्हा्दृश्यवबदू्आहे.्दप्आचण्दपा्या्रेषा्वाढचवल्या्असता्चन्आचण्
नी्या्चठकाणी्दृक्पटलास्चभडतात.्अथात््याि्चठकाणी्नेत्राचं्या्नाचभका्असल्या्पाचहजेत.्आता्चन्
आचण्नी्यापासून्उजवीकडे्एकाि्अंतरावर् चद्आचण्दी् हे्दोन् वबदू्दृक्पटलात्असले्तर् त्यावर्
एकाि्बाह्य् वबदूिे्प्रचतवटब्पडले्पाचहजे.्हा् वबदू् चद-प्आचण् चद-पा्या्दोनही् रेषा्वाढचवल्या्असता्
त्यावर् असला् पाचहजे.् म्हणजे् अथात्् द् या् चठकाणी् असला् पाचहजे.् यािप्रमाणे् एकमेकाला् अन रूप्
असलेले् अनेक् वबदू् घेऊन् त्यािें् नेत्राबाहेरिे् प्रचतवबदू् ठरवता् येतील् या् सवभ् वबदूमिून् जाणारी् रेषा्
चनघेल्ती्प्रचतदृक्पटलरेषाि्ठरते.्कारण्चतजवरील्सवभ्वबदू्दृक्पटलावर्प्रचतवटचबत्होतात. 
 

 
आ॰्४१·१६्आलोक्य 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

येथे् दृक्पटलातील् एकाि् पातळीतील् रेषािंा् चविार् केला् आहे.् पण् वस्त तः् अशा् अनेक्
पातळ्यातील् रेषािें् दृक्पटल् बनलेले् आहे.् प्रस्त त् िोरणाने् दोनही् दृक्पटलासं् अन रूप् असे्
प्रचतदृक्पटलही्चनचश्चत्करता्येते.्अशा्पटलास्आलोक्य्[Horopter.] असे्नाव्योजले्आहे.्कारण्अशा्
पटलािे्आलोकन्डोळ्याच्या्एका्अवस्थेत्एका्वेळी्आपोआप्घडत्असते.्एकाि्वबदूवर्दृष्टी्रोखली्
असताही्आसमंतात्म्हणजे्सभोवारिे्जे्दशभन्घडते्ते्आलोक्य्होय. 
 

आपले्आलोक्यके्षत्र आपल्या नेत्रांच्या िेविीने मयाणदत्झालेले्असते.्नेत्राचं्या्तारकामिून्जे्
प्रकाशचकरण्येतात्तेवढेि्दृक्पटलावर्कें चद्रत्होणे्शक्य्आहे.्दृश्य्वटब्आचण्त्यािे्दृक्पटलावरील्
प्रचतवटब, यानंा्जोडणारी् रेषा् नेत्रपवामिूनही् गेली् पाचहजे्असा् चनयम्आहे.्यावरून्पाहता्आलोक्य्
जेवढे्असावे्त्यापेक्षा्ते्वस्त तः्मोठे्असते्असे्अन भवास्येते.्आपण्सरळ्समोर्दृष्टी्रोखली्असली्
तर्आपणास्आपले्खादें् चदसत्नाहीत.्पण्या्खादं्याचं्या्जरा्प ढे्दोन् नेत्रानंा्स्पशभ्करून्जाणाऱ्या्
पातळीत्आपले् बोट् िरले् तर् ते् चदसू् शकते.्आपले्आलोक्य् येथपयंत् मागे्आलेले् असते.् वरच्या्
बाजूस्भ वई्आचण्खालच्या्अंगास्गाल्यानंी्या्आलोक्याला्सीमा्उत्पन्न्होते.्दोनही्नेत्रािंा्उपयोग्
एकदम् न् करता् एकेका् नेत्रािाि् उपयोग् केला् तर् डावया् नेत्राच्या् आलोक्याला् उजवीकडे् आचण्
उजवयाला्डावीकडे्मयादा्उत्पन्न्होते्ती्नाकाच्या्उंिवयािी. 
 

प्रत्येक् नेत्र् द सऱ्या् नेत्राच्या् आलोक्यातील् ही् उणीव् भरून् काढतो.् एकेका् नेत्राच्या्
आलोक्यापेक्षा्दोनही्नेत्रािें्चमळून्आलोक्य्मोठे्असते. 
 

नेत्रतारका्आचण्नेत्रपवभ्यामिून्जाणाऱ्या् रेषेच्या्पलीकडे्जो्आलोक्यचवस्तार्आढळतो्त्यािे्
कारण् असे् की् पवासंबंिी् जो् चनयम् काढलेला् आहे् तो् अक्षाच्या् जवळपासच्या् मागाने् जाणाऱ्या्
प्रकाशासंबिंी् आहे.् अक्षापेक्षा् प ष्ट्कळ् चनराळ्या् चदशनेे् जाणाऱ्या् चकरणानंा् तो् चनयम् लागू् नाही.् अशा्
चकरणानंी् वटबािे्िागंले्प्रचतवटब्उमटत्नाही् हे्मात्र्खरे.्अशा्बह तेक्आडवया् वकवा् चतरक्या् चदशनेे्
पाचहलेले्वटब्अस्पष्ट्चदसते्हे्सहजि्आहे.्स्पष्ट्दशभनावरि्कटाक्ष्ठेवला्तर्आलोक्य्बरेि्आक ं चित्
आढळते्आचण्अस्पष्ट्दशभनही्जमेस्िरले्तर्आलोक्य पुष्ट्कळ णवस्तृत्आढळते.्आकाराने्लघ तम्दृश्य्
घेतले्तर्आलोक्य्अगदीि्लहान, अक्षाभोवती्अवघा्८° कोन्करणारे्असल्यािे्आढळते.्दृश्य्ढोबळ्
घेतले् आचण् अस्पष्टताही् जमेस् घेतली् तर् आलोक्य् अक्षाशी् ९०° कोन् करणारे् आहे् असे् आढळते.्
आकृतीत् दाखवलेल्या् वत भळाबाहेर् वकवा् आतस द्धा् जी् वटबे् आहेत् तेथून् चनघणारा् प्रकाश् नेत्राच्या्
दृक्पटलावर् प्रचतवटचबत् होत् नाही् हे् खरे, पण् तेथे् पोित् नाही् असे् नाही.् तो् तेथे् पोितो.् त्याम ळे्
दृचष्टसंवदेनाही्उत्पन्न्होते, पण्ती्स्पष्ट्नसते्एवढे्खरे.्एका्चवचशष्ट्दृश्यावर्दृष्टी्रोखली्असता्ज्या्
के्षत्रातील् वटबे् दृक्पटलावर् प्रचतवटचबत् होऊ्शकतात् तेवढ्या् के्षत्रासि्आलोक्य् म्हणाव.े् मग् ते् स्पष्ट्
असो्की्नसो.्अशा्वयाख्येम ळे्दे्दा्द्दो्या्कंसातील्सवभ्वबदू्आलोक्यात्येतात.्यापैकी्लक्ष्य्वबदू्
जो्द्त्याच्या्जवळपासिे्वबदू्स्पष्ट्चदसतात.्इतर्अस्पष्ट्चदसतात. 
 

आलोक्य् म्हणून् जे्आताि्आखन् घेतले् त्यापेक्षा्आपल्या्दृष्टीिी् वयाप्ती्वस्त तः्मोठी्असते.्
कारण् आलोक्याच्या् दूरपयंत् पलीकडले् वबदू् आचण् थोडेसे् अलीकडील् स द्धा् आपल्या् नेत्रपटलावर्
प्रकाश् टाकू् शकतात् पण् तो् िागंला् कें चद्रत् होत् नाही, चपसकारलेला् राहतो.्आंतरबाह्य् मासंपेशींनी्
थोडीशी् नेत्रािंी् हालिाल् करून् हे् वबदू् आलोक्य् के्षत्रात् आणता् येतात.् थोड्याशा् मयादेत् अशा्
हालिाली्आपल्याला् न् कळत् िाललेल्या् असतातही.् उदाहरणाथभ्आपण् सहा् िरण् अंतरावर् उभा्
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असलेला्एकादा्माणूसि्पहात्असलो्तर्ज्या्वळेी् त्याच्या् नेत्राच्या्कनीचनका्आपल्या्आलोक्यात्
येतात्तेवहा्त्याच्या्नाकािा्शेंडा्आचण्त्यािे्कान्आलोक्यात्येत्नाहीत.्पण्वस्त तः्आपल्या्दृष्टीच्या्
आटोक्यात् येतात.् नेत्राच्या ककणचत् हालचालीने् क्षणािात–नवहे् क्षणशताशंात-आपण् त्यािे् नाक्आचण 
कान् पाहून् घेतो.् मग्आपली् दृष्टी् त्याच्या् दृष्टीशी् चभडवनू् ठेवतो.् दृक्पटलावर् पीतस्थानाच्या् बाहेर्
पडलेले् प्रचतवबब् अस्पष्टपणे् का् होईना् पण् कळून् येते.् तसे् ते् कळून् आल्याबरोबर् ते् पीतस्थानाशी्
आणण्याकरता् हालिाली् करण्यािी् पे्ररणा् िेतन्याचं्याद्वारा् मासंपेशींना् चमळते.् दृश्य् स्थूल् असले् तर्
आपण्कोणत्या्तरी्त्याच्या्भागावर्दृचष्ट्एकाग्र्करतो.्त्या्वेळी्त्या्पदाथािे्इतर्भाग्आलोक्याच्या्
आतबाहेर्जवळि्असतात.् त्यावरून्तो्स्थूल्आहे, त्याला्काही्लाबंी् रंदी् उंिी्आहे्असे्आपणास्
कळू्शकते. 
 

आपण् दोनही् नेत्र् उघडून् सरळ् समोर् दूर् पहात् असलो् म्हणजे् समोरिे् आचण् आजूबाजूिे्
देखील्सवभ्पदाथभ्आपल्या्दृष्टीच्या्आटोक्यात्येतात, असे्म्हणावयास्हरकत्नाही.्दोनही्नेत्रामिून्
जाणाऱ्या् उभ्या् पातळीच्या् मागले् पदाथभ् मात्र् आपणास् चदसत् नाहीत; इतकेि.् ते् आटोक्यात्
आणण्याकरता्आपणाला्तोंड् चफरवावे्लागते.् ज्या्पदाथािे्प्रचतवबब्आपल्या् नेत्रातील्पीतस्थानावर्
पडते्त्यािे्दशभन्स्पष्टपणे्घडते, इतरािें्अस्पष्टपणे्घडते.्बह िा्या्अस्पष्ट्पदाथाकडे्आपले्लक्ष्वेिले्
जात्नाही.्तथाचप्असा्एकादा्पदाथक हालता असला तर मात्र त्याच्याकडे लक्ष लगेच वेधले जाते.्आपण्
आपली्दृष्टी्लगेि् चतकडे्वळवतो्आचण्आपण्तो्पदाथभ्नीटपणे्पाहून्घेतो.्आपण्आपल्या्एकाद्या्
चमत्राबरोबर् मजेने् मोकळ्या् मदैानावर् िालत् असलो् म्हणजे् चवशषे् कोणत्याि् दृश्याकडे्आपले् लक्ष्
नसते.्पण्अशा्प्रसंगी्एकादा्पक्षी्भ रभचदशी्द रून्आपल्या्उजवया्खादं्याकडे् येत्असला्तर्आपले्
लक्ष्तात्काळ्त्याच्याकडे्लागते.्त्यािप्रमाणे्एकादे्माजंर्आडव्ेगेले्तर्ते्िट््चदशी्कळून्येते. 
 

पीतेतर् दृक्पटलावर्अगदी् अंि क् असे् प्रचतवबब् पडले् तरी् ते् कळून् येते.् चवशषेतः् ते् हालते्
असले्तर्हटकून्कळून्येतेि.्या्गोष्टीिे्कारण्पूवी्साचंगतले्आहे्ते्असे्की, पीतस्थानात्एकेक्शकूं्
एकेका्स्वतंत्र्िैतन-तंतूशी्संबद्ध्असतो्म्हणून्तेथे्स्पष्ट्दृचष्टसंवदेना्उत्पन्न्होते.्तसे्होण्यास्उजेड्
भरपूर्पाचहजे.्पीतेतर्भागात्संवदेना्थोडक्या्प्रकाशाने्उत्पन्न्होऊ्शकतात, पण्त्या्अस्पष्ट्असतात, 
कारण्अनेक्शलाका्वकवा्शकूं्एकेका्िैतनतंतूशी्संबद्ध्असतात.्भोवताली्काही्चवघ्न्आहे्की्काय, 
चवशषेतः्आपणावर्कोणी्िाल्करून्येत्आहे्की्काय, हे्तात्काळ्कळून्येण्यािी्चवशषे्आवश्यकता्
असते, ती्याम ळे्भागचवली्जाते.्अस्पष्टदिकनाची व्याप्ती मोिी्आचण्स्पष्टदिकनाची लहान्ही्वयवस्थाि्
एकंदरीने् चहतािी् असते.् हालता् पदाथभ् अगदी् अल्पकाळात पीतेतर् दृक्पटलावरील् प ष्ट्कळ् प्रत्यंगे्
उिेचजत्करतो्म्हणून्तो्अल्प्प्रकाशानेही्कळून्येतो. 

 
ज्या् गोलात् तारे् बसलेले् चदसतात् त्यास् भगोल् म्हणतात.् हा् नेहमी् गोलािभ् चदसतो.् असे्

होण्यािे् कारण् उघडि् आहे् की, तो् केवळ् आपल्या् नेत्रगोलािािे् प्रचतवबब-रूपाने् आपणास् चदसत्
असतो.्आकाश्गोल्का्तर्आपले्नेत्र्गोल्आहेत्म्हणून.्हे्या्प्रश्नािे्अगदी्सािे्उिर्आहे. 

 
नेत्र्या्इंचद्रयात् नेत्रगोलाच्या्अन षंगाने्पापण्या्भ वया्अश्र प्रवपड्अश्र कोश् हे्अवयव्असतात.्

त्या्सवांिा्उपयोग् नेत्रगोलाच्या्संरक्षणाथभ् होत्असतो.्भ्र्ूआचण्पक्ष्म्यािंा्उपयोग्प्रकाशचनयमनात्
होतोि, चशवाय्शल्य्चनवारणातही्होतो.्अश्रूंिा्उपयोग्ओलावा्राखणे्आचण्शल्य्वाहवनू्टाकणे्असा्
द हेरी्असतो.्या्कामी्त्यानंा्पापण्यािे्साहाय्य्होत्असते.  
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प्रकरि ४२ 
 

अन्नरसायन, णवषापासून अमृत 
 

अन्नचवषयक्रसायन्ते्अन्नरसायन.्रसािे्अयन्ते्रसायन.्अयन्म्हणजे्जाणे.्सूयािे्दचक्षणेस्
जाणे्ते्दचक्षणायन.्रसािे्कोणीकडे्जाणे्ते्तकाने्जाणावयािे्आहे.्परृ्थवीला्रसा्म्हणतात.्परृ्थवीवर्
जी्झाडेझ डे्उगवतात्ती्चतच्या्अंगातील्रसाने्पोसलेली्असतात.्या्रसािा्बह ताशं्पाण्यािा्असतो.्
झाडाझ डाचं्या् अंगच्या् रसात् लवणे् असतात् ती् त्याचं्या् म ळाचं्या् द्वारा् मातीतून् पाण्याबरोबर्आलेली्
असतात.्लवणे्आचण्पाणी् याखंेरीज्झाडाचं्या्अंगातील् रसात्द सरी् द्रवये्असतात् हे्उघडि्आहे.्
उसाच्या्रसात्गोड्द्रवय्असते.्कारल्याच्या्रसातं्कडू्द्रवय्असते, अंबाडीच्या्रसात्अंबट्द्रवय्असते.्
ही् गोड्कडू् अंबट् द्रवये्काही् मातीत् तयार् नसतात.् ती् पानाचं्या् द्वारा् हवतूेन् घेतलेल्या् द्रवयापासून्
झाडाचं्या्अंगात्तयार्झालेली्असतात.्म ख्यतः्िान्ये्ही्आपली्अन्नसामग्री्असते.्िान्यातील्पोषक्
द्रवये् झाडाचं्या् अंगात, खत् पाणी् हवा् यापासून् उत्पन्न् झालेली् असतात.् एकाद्या् द्रवयापासून् वकवा्
द्रवयाचं्या्संिापासून्अन्य्द्रवये्उत्पन्न्होणे्ही्सािी् चिया्नवहे, चवशषे् चिया् वकवा्थोडक्यात् णवणक्रया्
[Chemical reaction.] आहे.्चवचियाचवषयक्शास्त्ाला्रसायन्[Chemistry.] म्हणतात. 
 

इंग्रजीत्रसायनशास्त्ाला्केचमस्री्म्हणतात.्हा्शब्द्अरबी्अल्केमी्या्शब्दापासून्आला्असून्
त्यािा्अथभ्चकमया्असा्आहे.्चकमया्म्हणजे्चवस्मयावह्गोष्ट.्खत्पाणी्हवा्यापासून्िान्याचद्पदाथभ्
उत्पन्न्होणे्ही्चकमयाि्नवहे्काय? ही्चकमया्स्वाभाचवक्चनत्यनेमाने्घडणारी्आहे.्जादूगार्करतो्ती्
चकमया्फसवी्असते, तशी्ही् चकमया्फसवी्नाही.्सत्य्आहे.्आपल्या्आिीन्ती्नाही् म्हणून् चतिा्
चवस्मय्वाटतो.्तथाचप्ही्चकमया्काहीि्नवहे्अशी्एक्णकमया आपल्या स्वतःच्या िरीरात्िालू्असते.्
आपली्शरीरद्रवये्अन्नद्रवयापंासून्उत्पन्न् होतात् ही्काय्लहानसहान् चकमया्झाली? देहद्रवये् चवनाशी्
आहेत, ती् चटकाऊ्नाहीत.्कणशः् त्यािंा् चवनाश्होत्असतो.्एकापक्षी्ती्अन्नद्रवयापासून्उत्पन्न्होत्
असतात्आचण्द सऱ्या्पक्षी्ती्चवनाश्पावनू्मलद्रवये उत्पन्न्होत्असतात.्अन्नद्रवयापंासून्त्यािंी्उत्पिी्
काही्काळ्थाबंेल्पण् त्यांिा् चवनाश्थाबंणे्संभवत्नाही.्आपण्काही् चदवस्उपाशी्राहू्शकतो्पण्
श्वास् टाकल्यावािून् राहू् शकत् नाही.् आपण् जो् श्वास् टाकतो् त्यात् आपल्या् देहद्रवयापंासून् उत्पन्न्
झालेले्म ख्य्द्रवय्CO2्असते.्इतर्द्रवये्मूत्रात्आचण्घामात्असतात.्ही्सवभ्मलद्रवये्होत. 
 

माणसािे् सवभ् अन्न् झाडाझ डाचं्या् वकवा् पश पक्ष्याचं्या् देहात् उत्पन्न् होते.् पण् पश पक्षी् देखील्
आपले्अन्न्झाडाझ डातूनि् चमळवतात.् तेवहा्आपले्सवभि्अन्न्झाडाझ डात्तयार्होते्असे् म्हणण्यास्
प्रत्यवाय्नाही.्झाडेझ डे्आपणास्लागणारे्अन्न, माती्पाणी्व्हवा्यातून्घेतात.्पाणी्जसेच्या्तसेि्
त्याचं्या्अंगात् चशरते.् हवेतला्कौद्व्CO2् पानावाटे्आचण्खते्म ळावाटे्याचं्या् पणभरूप्अंगात्जातात.्
खतात्प्रम ख्पाि्लवणे्असतात.्KNO3, NaCl, Mg SO4, CaH4 (PO4)2, FeCl3्ही्ती्पाि्लवणे्होत.्
हवा् पाणी्आचण्अनेक्लवणे् व् मानवी्अन्नातील्घटके् यापासून् मन ष्ट्यदेह् उत्पन्न् होतो्असे् यावरून्
चदसून्येते.्आपल्या्अंगातून्जी्मलद्रवये्उत्पन्न्होतात्त्यातून्कौद्व्हा्उच्छ््वासाने्सतत्बाहेर्पडत्
असतो.् पाणीही् त्याबरोबर् बाष्ट्पकरूपाने्जात्असते.्काही् पाणी् बाष्ट्पकरूपाने् घामावाटे्जात्असते.्
प ष्ट्कळसे् पाणी् मूत्रात्आचण् प रीषातही्जाते.् मूत्रप रीषात् प ष्ट्कळशी्लवणे्असून् चशवाय्अनेक्काबभनी्
द्रवयेही् असतात.् अंतकाळी् शवामध्येही् पाणी्लवणे्आचण्काबभनी् द्रवये् राहतात.् अंचतम्छाननीमिे्जी्
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मूलद्रवये् अन्नपाण्यात् आचण् हवतूेन् घेतलेल्या् वायूत् असतात् तीि् मलमूत्रशवात् आढळतात.् या्
घडामोडीत्हजारो्चवचियािंा्अंतभाव्असतो.्यासंबंिी्शास्त्ास्जीवरसायन्[Biochemistry.] म्हणतात. 
 

जे्जीचवताला्अपाय्करते्ते्चवष्आचण्जे्चहतावह्असते्ते्अमृत्होय.्चवषापासून्अमृत्उत्पन्न्
होणे्या्परती् चकमया्ती्कोणती? अशी् चकमया्सदासवभदा्जगतात्िाललेलीि्आहे.्आपल्या्प्रत्येक्
चनश्वासाने्आपण्कौद्व्CO2्वायू्सभोवारच्या्हवते्सोडीत्असतो.्तरीस द्धा्सभोवार्मोकळ्या्हवमेध्ये्
त्यािा्अंश्काही्वाढत्नाही.्स मारे्१०,०००्त्तीन्इतकेि्आहे्ते्आहे.्यावरून्अन मान् चनघते्की्
जवळपास्कोठे्तरी्या्वायिूा्खप्होऊन्ऊवभ्O2्वाय्ूउत्पन्न्होत्असतो.्आपण्कौद्व्खपवीत्असूनही्
तो्कमी् होत् नाही.्आपण्या् वायूला् सहजि् चवष् मानू.्कारण्श्वासामध्ये् तो् अचिकाचिक् घेतल्याने्
शरीरास्अपाय्होतो.्उलट्ऊवाला्आपण्अमृत्म्हणू, कारण त्यावािून्आपली्जीविारणाि्म ळी्अडून्
जाते, मृत्य्ूयेतो.्आपण्अन्न्चनत्यनेमाने्खपवीत्असतो्तरी्वषांन वषभ्ते्नवीन्उत्पन्न्होऊन्प रवठ्यास्
येत्आहे.्अन्न्तयार्होत्आहे्झाडाझ डाचं्या्अंगात.्जेथे्हे्अन्न्तयार्होते्तेथेि्कौद्व्वाय्ूचजरतो्आचण्
तेथे्ऊवभवाय्ूउत्पन्नही्होतो.्खरोखरी्कौद्वातील्काबभन्आचण्पाणी्यापासून्आपले्आद्य्अन्न्तयार्होते.्
ते् आद्य् अन्न् म्हणजे् एक् साखरि् असते.् उसापासून् आपल्याला् एक् साखरि् चमळते.् िान्याचदकातं्
साखरेपासून् तौकीर् तयार् होते् ते् आपणास् चमळते.् लवणे् आचण् शकभ रा् याचं्यापासून् तयार् झालेली्
अन्यद्रवयेही्आपणास्चमळतात.्अन्नाची्ही्उत्पत्ती्ही्मोठी्णकमयाच्नवहे्काय? 
 

सामान्यतः्आपण्ज्याला्साखर्म्हणतो्ते्द्रवय्उसाच्या्रसातून्काढतात.्याखेरीज्मिात्दोन्
साखरा् असतात.् मि् भाडं्यात् भरून् वषभ् दोन् वषे् ठेवला् तर् एका्साखरेिा् साख्जमतो.् ही् साखर्
उसाच्या्साखरेइतकी्गोड्नसते.्ही्तोळाभर्साखर् पेलाभर्पाण्यात् चवरघळली्तर् त्या्पाण्यास्जी्
गोडी्येते्चततकीि्गोडी्चततक्याि्पाण्यास्येण्याकरता्पाऊण्तोळा्ऊससाखर्प रते.्म्हणून्ही्साखर्
ऊससाखरेच्या्पाऊणपट्गोड्असते, असे्म्हणावयािे.्मिातील्या्साखरेला्द्राक्षजा्[Glucose.] असे्नाव्
आहे, कारण्ती्द्राक्षातील्रसातून्प्रथम्वगेळी्काढण्यात्आली.्मिात्द्राक्षजासाखरेखेरीज्द सरी्एक्
साखर्असते् चतिे् रवे् सहसा् मिातल्या् मिात् उत्पन्न् होत् नाहीत.् तरी् द्राक्षजेिे् रव्े चनथळून्काढले्
असता् जो् मिािा् द्रवाशं् राहतो् तो् मूळच्या् मिापेक्षा् अचिक् गोड् असतो.् त्यावरून् त्यात् एक् साखर्
राचहली् असून् ती् द्राक्षजेहूनही् गोड् आहे् असे् अन मान् चनघते.् खरोखरी् ती् ऊससाखरेच्यापेक्षा्
पावणेदोनपट्गोड्असते.्या्साखरेला्फलजा्[Fructose.] म्हणतात, कारण्ती्प्रथमतः्अनेक्जातीच्या्
फळात्आढळून्आली.्ऊससाखरेस्इक्ष जा्[Sucrose.] असे्नाव्आहे. 
 

उसाच्या्रसापासून्साखर्काढण्याकरता्मोठी्यंत्रसामग्री्वापरतात, परंत ्शभंर्वषापूवी्अशी्
सामग्री्नवहती.्तरी्साखर्तयार्होत्नसे्असे्नाही.्उसािा्रस्आटवनू्गूळ्करण्यािा्प्रघात्फार्
ज ना्आहे.्गूळ्होण्याइतपत्रस्आटण्यापूवी्थोडा्वळे्तो्चनवचवला्तर्जो्पाक्राहतो्त्यास्काकवी 
[फाचणत्=्काकवी.]्म्हणतात.्काकवी्भाडं्यात्भरून्वषभभर्स्वस्थ्राहू्चदली्तर्चतच्या्तळाशी साखरेिे्रवे्
जमतात, हे्रव्ेचनथळून्घ्यावे, पाण्यात्चवरघळावे, तो्चवरघळा्आटवावा, नव्ेरव्ेपडू्द्यावे, ते्चनथळून्
घ्याव,े असे्प नः्प नः्केले्असता्श द्ध्साखरेिे्रव्ेचमळू्शकतात.्प्रत्येक्खेपेस्चनथळ्यात्थोडीशी्साखर्
जाते्ही्गोष्ट्खरी.्पण्प्रत्येक्खेपेस्गाळून्राचहलेली्साखर्अचिकाचिक्श द्ध्होत्जाते्हा्लाभ्आहे.्
ग ळात् थोडी् द्राक्षशकभ रा् असते.् त्यात् थोडे् पाणीही् राचहलेले् असते.् त्याम ळे् द्राक्षशकभ रा् कालातंराने्
आंबते.् ग ळात्आणखी्काही्काबभनी् द्रवये् असतात् त्यानंा् चपवळा् वपगा्असा् रंग्असतो.् ग ळात्काही्
लवणेही्राचहलेली्असतात.्या्सवभ्सहद्रवयाम ळे्ग ळास्साखरेपेक्षा्काही्चनराळी्िव्येते.्जात, खत, 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचण् संगोपन् याम ळे् उसाच्या् रसाच्या् घटनेत् भेद् उत्पन्न् होतात् तेि् ग ळात् प्रकट् होतात.् शतेी-
स िारणेने्ग ळातील्सहद्रवये्आरोग्यावह्होतील्अशी्योजना्करता्येणे्शक्य्आहे.्य रोपीय्देशात्बीट्
नामक् वानसापासून् साखर् काढतात् ती् बीटसाखर् खरी् पण् रसायनदृष्ट्या् ती् ऊससाखरि् असते.्
इकु्षजा, फलजा्आचण्िाक्षजा या तीन िकक रा पुष्ट्कळ फळात्आढळतात. 
 

तादूंळ, गहू, जोंिळा, बाजरी, मका्ही्एकदचलक्िान्ये्वकवा्मूग, मटकी्िवळी, हरभरा्इत्यादी्
चद्वदचलक्िान्ये, यानंा्कचे्चपणी्काही्िव्असते्ती्सपक्असते.्ही्िान्ये्चभजवल्यावर्त्यात्गोडी्येते, 
चशजचवल्यावरही् येते.् चभजचवल्याने्गोडी् येण्याला् चदवस्दोन् चदवस्वळे्लागतो.् चभजचवलेल्या् वकवा, 
चशजचवलेल्या् िान्यािे् पाणी् गाळून् स्वच्छ् करून् घेऊन्आटचवले् असता् त्यातून् एक् साखर् रवाळून्
चनघते.्या्साखरेस्धान्यजा्[Maltose.] असे्नाव्योचजले्आहे.्िान्याला्मोड्येऊ्देऊन्ते्वाटून्त्यािा्
लगदा् करून् मग् त्यािे् पाणी् गाळून् घेतले् असता् ही् साखर् बरीि् हाती् लागते.् ही् साखर्
ऊससाखरेइतकी्गोड्नसते.्एकाि्मापाच्या्पाण्याला्एकाि्यिेिी्गोडी्आणण्याकरता्ऊससाखरेच्या्
चतप्पट्िान्यजा्घ्यावी्लागेल.्म्हणून्िान्यजेिी्गोडी्इक्ष जेच्या्तृतीयाशं्ठरते. 
 

द िाला्काही्गोडी्असते.्म्हशीच्या्द िाला्गाईच्या्द िापेक्षा्गोडी्अचिक्असते्असे्काही्जण्
म्हणतात, तर् त्याच्या् उलट् गाईच्या् द िालाि् अचिक् गोडी् असते, असेही् काही् जण् म्हणतात.् हा्
गोडीतील्भेद्द िातील्घृताशंाम ळे्आलेला्असतो.्घृताशं्वगेळा्काढला्असता्गाईच्या्द िालाि्गोडी्
अचिक्असल्यािे्प्रत्ययास्येते्द िात्एक्साखर्असते्ती्पूवोक्त्साखरापेंक्षा्चनराळी्असते.्चतिी्गोडी्
इक्ष जेपेक्षा्बरीि्कमी्असते.्या्साखरेस्साहचजकि्दुग्धजा्[Lactose.] असे्नाव्चदलेले्आहे. 

 
इक्ष जा, िान्यजा् व् द ग्िजा् पथृक्पणे् पाण्यात् चवरघळून् त्यात् थोडे् गंचिकाम्ल् वकवा् हराम्ल्

घातले् आचण् चवरघळा् शकेला् तर् जरा् वळेाने् मूळिी् साखर् नाहीशी् होते.् चतच्या् जागी् इक्ष जेपासून्
द्राक्षजा्आचण्फलजा्अशा्दोन्साखरा्उत्पन्न्होतात.्िान्यजेपासून्केवळ्द्राक्षजाि्उत्पन्न्होते्आचण्
द ग्िजेपासून्द्राक्षजा्आचण्आदुग्धजा्[Galactose.] ही्आणखी्एक्वगेळी्साखर्अशा्दोन्शकभ रा्उत्पन्न्
होतात.् चवचियावाक्य् असे :– इक्ष जा् िान्यजा् वकवा् द ग्िजा् पाणी् द्राक्षजा् फलजा, आद ग्िजा् वकवा्
द्राक्षजा 
C12H22O11 + H2O = C6H12O6 + C6H12O6 
या् चवचियात्पाणी्अंशभागी्असते.्पाण्यािा्एक् रेणू्आचण्साखरेिा्एक् रेणू् चमळून् चनराळे्साखरेिे्
दोन् रेणू्उत्पन्न्होत्असतात.्म्हणून्अशा् चवचियेस्उदकसंभेद् [Hydrolysis] म्हणतात.्आपल्या्शरीरात्
जेवहा्या्साखरा्आपण्अन्न्म्हणून् घेतो् वकवा्अन्नातील्िान्याचदकापंासून्त्या्उत्पन्न्होतात्तेवहा् त्या्
आपल्या्रक्तात्द्राक्षजा्या्रूपानेि्उतरलेल्या्आढळतात.्यावरून्फलजा्आचण्आद ग्िजा्यापंासून्
आपल्या्देहात्द्राक्षजाि्उत्पन्न्होते्असे्म्हणाव्ेलागते.्साखर्तापवली्की्करपते.्तेवहा्पाण्यािी्वाफ्
होऊन्उडून्जाते्आचण्श द्ध्काबभन्द्रवय्चशल्लक्राहते.्द्राक्षजा्फलजा्आचण्आद ग्िजा्यातून्चजतके्
काबभन-रेणू् चनघतात् चततकेि्पाण्यािे् रेणू् चनघतात.् परंत ् इक्ष जा् िान्यजा् व्द ग्िजा्यातून् चनघणाऱ्या्
काबभन्व्पाणी्याचं्या्रेणूंिे्ग णोिर्१२्स्११्असे्असते. 
 

सवभ्साखरा्पाण्यात्चवरघळतात्पण्त्यािंी्चवरघळण्यािी्परमाविी्(चवद्र ती)्वगेवगेळी्असते.्
प्रत्येक् साखरेिी् गोडीही् वेगवगेळी् असते.् सवभ् साखरािें् रवे् पडतात् ते् तापचवले् असता् चवतळतात, 
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चवतळण्यािे् तपमान् साखरेगचणक् वगेवगेळे् असते.् प ढील् कोष्टकात् २५° C स् १००् भार् पाण्यात्
चवरघळणारी्परमाविी्साचंगतली्आहे. 
 
िकक रा णविुती णवतळकबदू समास 
द्राक्षजा १०० १४६° C6H12O6 
फलजा ५००्च्यावर १०५° C6H12O6 
आद ग्िजा ६८ १६५° C6H12O6 
इक्ष जा ३०० १८६° चवतळताना्करपते C12H22O11 
िान्यजा ११० १०२° चवतळताना्करपते C12H22O11 
द ग्िजा २० २०१° C12H22O11 
 

मन्नोजा् [Mannose.] नावािी् एक् साखर् काही् वडकात्आचण् शरीरातील् कफद्रवयात् व् प्रोतीन्
द्रवयात्संय क्त्असलेली्आढळते.्चतिा्समास्द्राक्षजेसारखाि्आहे. 

 
एकि् रासायचनक् समास् ज्यािा् आहे् अशा् अनेक् शकभ रािंा् उल्लेख् आताि् केला् आहे.्

एकसमाचसकािें्हे्चभन्नत्व्कसे्संभवते, याचवषयी्उपपिी्लागलेली्आहे्ती्अशी :्काबभनाणूला्िार्पाश्
[Bond.] वकवा्बिं्असतात.्या्अणूभोवती्एक्िार्टोकी्आकृती्कल्पावी.्या्आकृतीला्एक्चत्रकोणी्
पाया्कल्पून्तटही् चत्रकोणीि्कल्पाव्ेलागतात.् म्हणजे्ित ष्ट्कूट् [Tetrahedron.] आकृती् चसद्ध्होते.् या्
भरीव् आकृतीच्या् एकेका् टोकापयंत् एकेक् पाश् पसरलेला् असतो.् C6H12O6् समास् असणाऱ्या्
शकभ राद्रवयाच्या्एका्रेणूत्सहा्अणू्असतात्ते्एकमेकाशी्एकेका्पाशाने्वकवा्बिंाने्जोडलेले्असतात.्
अंत्य्काबभनाणू्सोडून्इतरापंैकी्प्रत्येक्काबभनाणूिे्दोन्दोन्बंि्असे्ग ंतलेले्असून्द सऱ्या्दोन्बिंानंी्
H व् OH अशा् घटा् पकडलेल्या् असतात.् या् घटा् चवषम् असल्याम ळे् त्यािंी् संख्या् एक् असूनही्
स्थानभेदाने् रिनाभेद् होऊ् शकतो.् रिनाभेद् हेि् द्रवयभेदािे्कारण्असते.् अंत्य् दोन्काबभनाणू् स द्धा्
इतरापं्रमाणे्H व्OH याशंी्बािंलेले्असले्तर्त्यािंा्एकेक्पाश्मोकळा्राहील.्तसे्न्होताही्रिना्
संभवतात्त्या्दोन्प्रकारे.्एका्प्रकारात्एका्अंत्य्काबभनाणूला्दोन्पाशानी्ऊवभ्जोडलेला्असतो्आचण्
द सऱ्या्प्रकारात्एका्उपान्त्य्काबभनाणूला्दोन्पाशानंी्ऊवभ्जोडलेला्असतो.्पचहल्या्रिनेच्या्द्रवयानंा्
आहले् [Aldehydes.] आचण् द सऱ्या् रिनेच्या् द्रवयानंा् हलोन् [Ketones.] िव्ये् म्हणतात.् द्राक्षजा् शकभ रा्
आहलरूप् असेल् वकवा् हलोनरूप् असेल.् या् रेणूतील् H व् OH याचं्या् डावया् उजवया् माडंणीम ळे्
पचहल्यात्१६्आचण्द सऱ्यात्८्पयाय्संभवतात.्एवढ्यानेही् हे्संभवपवभ्संपत्नाही.्आणखीही्पयाय्
संभवतात्ते्असे्:– 
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α D Glucopyranose α D Glucofuranose β D Glucofuranose. 
अ्द्द्राक्षजा्षट््कहार. अ्द्द्राक्षजा्पिंकहार. ब्द्द्राक्षजा्पंिकहार 
 

द्राक्षजेला् आहलरूप् संभवते् आचण् त्यािेही् दोन् प्रकार् असू् शकतात.् एकात् HC = O च्या्
शजेारी्HOCH असेल्वकवा्HCOH असेल.्एकंदर्संय गास्या्रिनेन सार्वाम्या्अथी्वा्आचण्दचक्षण्
या् अथी् द् असे् चवशषेण् लावतात.् फलजेला् हलोन् रूप् संभवते् त्यािे् दोन् वा् आचण् द् प्रकार् असू्
शकतात.्या्दोही्रूपात्C व्O हे्द हेरी्पाशाने्बािंलेले्असतात.्परंत ्ते्एकेरी्पाशानेही्बािंले्जाणे्
संभवते, हे्शजेारच्या्आकृतीतील्द सऱ्या्तीहींच्या्संिात्दशभचवले्आहे.्येथे्O िे्पाश्प ष्ट्कळ्लाबंवलेले्
चदसत्आहेत.्परंत ्ते्तसेि्आहेत्असे्मानण्यािे्कारण्नाही.्C अणूिंी्माळका्सरळ्दाखचवली्आहे्
तशी् ती् वास्तचवक् नसते.्चारटोकी भरीव आकृती कस्ल्पली म्हिजे माळका सरळ होऊ िकत नाही, 
वाकतच जाते्असे् चदसून्येते.्असे्झाले्असता्पणहला C सहाव्या C च्या जवळ सहजपिे येतो.्परंत ्
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एका्C िी्जागा्O ने्घेतल्याम ळे्पािवा्C हाि्माळेतला्सहावा्मणी्होतो.्पािवयाऐवजी्िवर्थया्C िी्
गट्टी्(५)्व्(६)्मध्ये्दाखचवली्आहे.्(४)्त्सहािंा्हार्आचण्(५)्व्(६)्त्पािािंा्हार्तयार्होतो.्
पिंक-हारातही्दोन् प्रकार्असतात् ते्अ्आचण्ब्या्अक्षरानंी् दाखचवले्आहेत.् (हारात् एक्मणी्O 
असतो) 
 

सामान्यतः् प्रकाशतरंग् असतात् ते् आपण् जी् प्रकाशािी् चदशा् म्हणून् समजतो् चतच्या्
काटकोनातील्चवचवि्पातळ्यातील्कंप्असतात.्काही्सािनानंी्या्तरंगापंैकी्एकाि्पातळीतील्तरंग्
चनवडून् घेता् येतात.् अशा् प्रकाशाला् णदिाणदष्ट प्रकाि् [Polarised light.] म्हणतात.् यातील् प्रकाशतरंग्
एकाि्पातळीत्असतात.्असा्प्रकाश्इक्ष शकभ रेच्या्चवरघळ्यातून्जाऊ्चदला्असता्त्या्पातळीत्बदल्
होतो.्हा्बदल्चवद्रवािी्संहती्आचण्त्यातील्प्रकाशमागािी्लाबंी्या्दोन्गोष्टीवर्अवलंबून्असतो.्हा्
बदल्अम क्कोनातून्चफरणे्अशा्मापान्मोजतात.्सािनातील्प्रकाशमागभ्१०्cm. हा्ठराचवक्असतो.्
इतक्या्लाबंीच्या्एका्नळीत् चवरघळा्भरावयािा्असतो.्एका्टोका्शजेारी्प्रकाशपायभ्फट् ठेवलेली्
असून्चतलाि्टेकून्चदशादेशक्खडा्बसचवलेला्असतो.्आत्सोडावयािा्प्रकाश्बह िा्एकरंगी्चपवळा्
घेतात.् नळीतून् प्रकाश् बाहेर् येण्याच्या् वाटेत् द सरा् तसलाि् खडा् बसवलेला् असतो् तो् नेमका्
पचहल्याच्या्काटकोनात्चदशादेशन्करणारा असतो.्मध्यंतरी्चवरघळा्नसला्म्हणजे्पचहल्या्खड्यातून्
येणारा्प्रकाश्द सऱ्या्खड्याने्संपूणभपणे्आडचवला्जातो.्मध्यंतरी् चवरघळा्भरून्नळी्बसचवल्यानंतर्
मात्र् त्यातून् प्रकाश् येताना् चदसतो.् हा् द सरा् खडा् नळीच्या् काटकोनातील् पातळीत् एका् चवचशष्ट्
कोनातून् चफरचवल्याने् मात्र् प नः् पूणभ् प्रकाशबदंी् होते.् ही प्रकािपातळी् इतक्या् कोनातून् णफरणविे हा्
मध्यंतरीच्या् णवरघळ्याचा प्रभाव् असतो् असे् ठरते.् 1 cc पाण्यात् 1 gm. चवरघळलेला् असताना् जो्
पचरवतभकोन् येईल्त्यास्त्या् चवद्र तािा्पणरवतकप्रभाव् [Specific rotation (Optical).] समजतात.्इक्ष जेिा्असा्
प्रभाव् +् ६६·५् असा् सागंतात.् +् चिन्हािा् अथभ् असा् की् प्रकाशािी् आयात् पहाताना् हा् कोन्
पाहणाऱ्याच्या्उजवया्चदशसे्वळलेला्असतो.्याला्सवय्आचण्याच्या्चवरद्धास्अपसवय्असे्म्हणाव.े 
 

इक्ष जा्सवय् पचरवतभक्आहे.्फलजा्अपसवयपचरवतभक्असून्द्राक्षजा्सवय्पचरवतभक्आहे.् पण्
फलजेच्या्प्रभाव्द्राक्षजेहून्अचिक्असतो.्इक्ष जाचवद्रवात्अम्ल्घालून्ते्तापचवले्असता्इक्ष जेच्या्एका्
रेणूगचणक्फलजा्आचण्द्राक्षजा्यािंा्एकेक्रेणू्असे्दोन्रेणू्तयार्होतात.्पचरणामी् चमश्रण्अपसवय्
१९·५° असे्होते.्या् चमश्रणास्पचरवतभनशकभ रा् म्हणत्असत.्अ्द्द्राक्षजा्या्शकभ रेिा् पचरवतभप्रभाव्+्
१११° असतो.्तथाचप्तो् ताजे् चवद्रव्असतानाि् केवळ्तसा् राहतो.्काही्तासानंी् तो्+् ५२·५° पयंत्
येऊन्तसाि्प ढे्चटकून्राहतो.्ब्द्द्राक्षजा्घेतली्तर्चतच्या्ताज्या्चवरघळ्यािा्प्रभाव्+्१९° असतो्
पण्तो्५२·५° पयभन्त्वाढत्जाऊन्मग्स्स्थरावतो.्या्गोष्टीिी्उपपिी्अशी्सागंता्येते्की, चवद्रवात्अ्द्
द्राक्षजा् आचण् ब् द् द्राक्षजा् यािें् परस्परात आपोआप रूपांतर् होते् आचण् परस्परािें् चवचशष्ट् ग णोिर्
सािल्यानंतर् रूपातंर् होण्यािे् थाबंते.् प्रथम् कोणतीही् शकभ रा् घेतली् तरी् चवद्रवात् चवचशष्ट् ग णोिरािे्
चमश्रण्होऊन्राहते.्या्चियेस्अन्योन्य–पणरवतकन्[Mutarotation.] म्हणतात. 
 

अल्कचमचश्रत्ताम्रगंचिक-चवद्रव्चनळे्असते.्त्यात्द्राक्षजाचवद्रव्चमसळून्तापचवले्असता्थोड्या्
वळेात् ते् चहरव्ेआचण्मग्ताबंडे्होऊन्ताबंड्या्ताम्र-ऊवभद्संय गािे्रव्ेखाली्बसतात.्या् चवचियेला्
क्षपण्म्हणतात.्कारण्ताम्रगंचिकात्ताम्रऊवभद्अंतभूभत्असते्ते्CuO असून्नवीन्तयार्झालेले्Cu2O 
असते.्द्राक्षजा, फलजा, आद ग्िजा, मन्नोजा, िान्यजा, द ग्िजा, या्सवभ्िकक रा क्षपिकारी्आहेत.्इक्ष जा्
क्षपणकारी्नाही.्ताम्रोवभदािे्क्षपण्होत असताना्स्वतः्शकभ रेिे्ऊवभण्होते.्CHO या्घटेऐवजी्COOH 
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घटा् येते.्ही्द सरी्घटा्अम्लत्वकारक्आहे.्एका्पक्षी्क्षपण्होत्असताना्द सऱ्या्पक्षी्अनेक्अम्ले्
उत्पन्न्होत्असतात. 
 

शकभ रामंिे्OH घटा्असतात.्C ला्लागलेली्ही्घटा्अल्कत्वकारक्असते.्अम्लसमवते्अशा्
द्रवयापासून्त्या्त्या्जातीिी्लवणे्तयार्होतात.्शरीरामिे्पस्फुणरकाम्लािी्असा्िकक रासंयोग्झालेला्
आढळतो.् आरंभाच्या् दोन् C शी् असा् संबंि् ज ळून् द्राक्षजा् चद्व-पस्फ चरक् लवण् तयार् होते.् सहा्
काबभनाणूिंी्माळका्असलेल्या्शकभ रा्असतात्तशा्पािािंी्माळका्असणाऱ्याही्शकभ रा्असतात.्यापंैकी्
एका् चवचशष्ट् शकभ रेला् शकभ री1् [ ] असे् नाव् चदले् आहे.् प्राचणदेहामिे 
पेचशकाप्रकलात् शकभ री् पस्फ चरक् समाचवष्ट् असते.् पाि् काबभनाणूबरोबर् पािाऐवजी् िारि् ऊवाणू्
असलेली्शकभ री् देखील्प्रकलद्रवयातं्असते.् चतला् हीनोवभ् शकभ री् [Deoxyribose. C5H10O4.] असे्नाव् चदले्
आहे.्या्शकभ रानंा्अन िमे् री्आचण्ही्असेही्संबोिणे्सोयीिे्आहे, शकभ री्द्राक्षजेप्रमाणेि्क्षपणकारी्
आहे. 
 

बाभळीच्या् वडकातून्उदकसंभेदाने्एक्शकभ रा् चनघते् चतिे्नाव् वडकजा् [Arabinose.] आहे.्इतर्
लाकडातूनही् शकभ रा् चमळू् शकते.् चतला् काष्ठजा् [Xylose.] असे् नाव् आहे.् या् साखरािंा् उपयोग्
जंत चवषयक्परीक्षणात्होतो.्मानवी्हृदयाच्या्मासंातून्एक्चवचशष्ट्शकभ रा्चमळते्चतला्हृचदजा्[Lyxose.] 
असे्नाव्चदले्आहे.्या्तीनही्िकक रा पंचकाबकनी्आहेत. 
 

मांसज् [Inositol.] असे्एका्द्रवयास्नाव् चदले्आहे.्मासं्यकृत्मेंदू् वृक्क्यात्ते्आढळते.्त्यास्
थोडीशी्गोडी्असते.्म्हणून्त्यास्पूवी्मासंशकभ रा् म्हणत्असत.्तथाचप्त्याच्या् रेणूतील्अणूंिी्रिना्
शकभ रात्असते्तशी्चदसत्नाही.्रेण भारावरून्ते्C6H12O6्असल्यािे्समजते.्त्यािा्पस्फ चरक्अम्लाशी्
संयोग् होऊन् बनणारे् द्रवय् वानसात्आढळते.् त्यास् वानचसकाम्ल् [Phytic acid.] असे् नाव् चदले् आहे.्
अन्नद्रवयात् ते् असणे्संभवते.् शरीरपोषणास् ते् उपयोगी् नसते, इतकेि् नवहे् तर् त्याने्खटलविे अंगी 
लागणयास व्यत्यय येतो. 
 

 
 

शरीरात् द्राक्षजाशकभ रेिी् मासंात् घडामोड् होत् असताना् तीन् C िी् साखळी् असलेली् द्रवये्
बनतात.्यानंाही्शकभ राि् म्हणतात.्वाम् घृतजा् [Glycerose.] आचण्दचक्षणघृतजा्अशा्या्दोन्असतात.्
यािंा्संयोग्पस्फ चरकाम्लाशी्झालेला्असतो. 
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पान्ि.्१९४ 
 

इक्ष जा, िान्यजा, द ग्िजा, याचं्यापासून् उदकसंभेदाने् द्राक्षजा, फलजा, आद ग्िजा् या् सहा–
काबभनी् माळका् असलेल्या् शकभ रा् चनघतात् म्हणून् पचहल्या् चतहीस् द हेरी् शकभ रा्आचण् द सऱ्या् चतहींना्
एकेरी्शकभ रा् म्हणतात.्एकेरी्शकभ राचं्या्माळकारूपामिे्अंती्CHO ही्घटा् वकवा्उपातंी्CO ही्घटा्
असते.् द हेरी् शकभ रेत् दोन् एकेरी् शकभ रा् एकामेकीशी् कशा् संबद्ध् असतात् याचवषयी् तकभ ् असा् की्
एकीतला्एक्OH आचण्द सरीतला्एक्OH यािंी्गट्टी्जमून्एकि्O दोन्C ना्जोडतो्आचण्HOH 
पाणी्होऊन्वगेळे्पडते.्क्षपणकारक िमाचवषयी्चविार्असा्की, क्षपण्करण्यािा्िमभ्HCO या्घटेत्
असतो, या् घटेत् C व् O हे् दोन् पाशानंी् बािंलेले् असतात, िान्यजा् आचण् द ग्िजा् यात् अशा् घटा्
असतात, इक्ष जेत् नसतात.् षट््कहार् वकवा् पिंकहार् असलेली्रूपे् द्राक्षजेस्असलेली् वर् दाखचवली्
आहेत्तशीि्फलजेसही्संभवतात.्अशा्रूपाचं्या्दोन् रेणूिंी्ग ंफण्इक्ष जेत्असते.्द सऱ्या्दोन्द हेरी्
शकभ रात् हारहीन् रूपािंी् ग ंफण् असते.् माला् =् सर् =् Chain. हार् =् Ring (वलय)्Carbonyl = 
Aldehyde or Ketone group. 
 

आहल्वा्हलोन्वा्=्आहलोन. 
 

िूपनोमोदीन् [Phenylhydrazine.] म्हणून् एक् रवाळ् द्रवय् आहे.् त्यािा् चवलयवबदू् २३°C आहे.्
शकभ राचवद्रव्घेऊन्त्यात्अशीचतक् [Acetic acid.] अम्ल्साम द्राशीचतक् [Sodium acetate.] आचण्िूपनोमोदीन्
घालून् चवरघळू् द्याव.े् मग् उकळत्या् पाण्यात् ठेवनू् चवरघळा् तापवावा.् घटकाभराने् चवचिया् झालेली्
आढळून् येते.् द्राक्षजेपासून् चहरवस् चपवळे् रव्े चमळतात् ते् उकळतेपणीि् चदसू् लागतात.् असेि् रवे्
फलजेपासून् चमळतात.् त्यात्द ग्िजा् व्िान्यजा्याचं्यापासून्द्रव् चनवाल्यानंतर्तयार्होणारे् रव्े चदसू्
शकतात.् इक्ष जेशी् चवचिया् घडत् नाही.् चवचियेने् बनणाऱ्या् द्रवयानंा् धूपनोमोणदक् [Osazone.] िकक रा्
म्हणतात.् िूप॰् द ग्ितेिे् रव्े जमताना् गोंड्यासारखे् जमतात.् िूप॰् द्राक्षजेिे् रव्े तसे् जमत् नाहीत, 
चनराळ्या्प्रकारिे्ज डगे्जमतात.्िूप॰्िान्यजेिे्रव्ेअिभवट्गोंडे्वकवा्चपसकारलेल्या्पट्टयासारखेही्
असतात.्िूप॰्द ग्िजेपेक्षा्ते्बरेि्जाडीही्असतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

कास्स्थगात्राच्या् पेचशकाबाह्य् भागात् प्रोतीन् असते.् त्याशी् दोन् प्रम ख् अप्रोतीन् द्रवये् संय क्त्
असतात.् एकािे् नाव् वाणरिाम्ल् [Uronic acid.] आचण् द सऱ्यािे्अमोदीन िकंरा् [Aminosugar.]. सहा् C 
अणूिंी्माळका्ज्याचं्या्रेणूत्असते्त्या्शकभ रा्षट््जा्होत.्त्याचं्यात्NH2्घटेिी्ग ंतवणूक्झाली्म्हणजे्
अमोदीन्शकभ रा्तयार्होते.्षट््जेमिील्अंत्य्CH2 OH च्या्ऐवजी्COOH घटा्आली्म्हणजे्वाचरणाम्ल्
तयार् होते.् द्राक्षजेपासून् तयार् होते् ते् द्राक्षजावाचरणाम्ल् [Glucuronic acid द्राक्षजावाचरणाम्ल.] होय.्
कास्स्थतल्पात् हे्अम्ल्असून् चशवाय्द्राक्षजा्व्आद ग्िजा्यािंी्अमोदीन्संय गे् [Glucosamine् द्राक्षजामोदीन.्

(प्रोतीन,्अमोचदन्इ.्करता्प्र.्४५,्४६्पहा] असतात.्कफप्रोतीनामध्ये्मन्नोजामोदीन्असते.्अशीचतलय क्त्[CH3CO–

] द्राक्षजामोदीन्आचण्द्राक्षजावाचरणाम्ल्अशा्घटा्शकेडो्वळेा्ज्याच्या्रेणूत्आहेत्असे्एक्अम्ल्आहे.्
ते्चिकट्असते.्त्यानेि्पेचशका्एकमेकीला्चिकटून्राहतात.्त्यािे्नावं्संवाणरिाम्ल्[Hyaluronic acid.]. 
डोळ्यातील्वारण, साधं्यातील्सचरल्द्रवय्आचण्नाळेतील्जेली्यात्यािा्भरणा्असतो. 
 

 
 

तौकीर्[Starch.] म्हणून्एक्खाद्य्बटाटे् वकवा्रताळी्याचं्या् चपठातून्घरग ती्रीतीने्काढतात.्
तथाचप्कोणत्याही्िान्याच्या् चपठातून्तौकीर्काढता् येते. सूक्ष्मदशभक् वभगाने् त्यािे्बारीक्दाणे् चदसून्
येतात.्ज्या्वानसात्ते्उत्पन्न्होते्त्याच्या्जातीन सार्दाण्यािी्आकृती्वगेवेगळी्असते.्वस्त तः्प्रत्येक्
दाण्याला्अगदी्पातळसे्एक्वषे्टण्असते्ते्आतील्कणाहून्चभन्न्द्रवयािे्केलेले्असते.्आवरणी्द्रवय्
तूलीर्[Cellulose.] असते.्तूल्म्हणजे्कापूस्कापसातील्द्रवय्ते्तूलीर.्तूलीर्पाण्यात्चवरघळत्नाही, 
तौकीर् पाण्यात् चवरघळते.्कचे्च्तौकीर्गार् पाण्यात् चवरघळत्नाही.् तापवल्यानंतर् चवरघळते, कारण्
तापचवल्याने्तौकीराभोवतीिी्तूलीर–आवरणे्फ टून्जाऊन्तवकीर्मोकळे्होते.्रसायनदृष्टीने्तौकीरात्
दोन्द्रवये्चमश्र्असतात, एक्तवकीर्[Amylose.] आचण्द सरे्तवक्षीर.्[Amylopectin.] ९८्टके्क्तवकीर्आचण्
२् टके्क् तवक्षीर्असते.् तौकीरापासून्अम्लचनदेशनाने् केवळ्द्राक्षजा्उत्पन्न्होते.् त्यावरून्दोनही् द्रवये्
द्राक्षजारेणूचं्या्ग ंफणीनेि्झालेली्असतात, असे्समजते.्तवकीरात्द्राक्षजेच्या्साध्या्माळका्असतात.्



 

 

अनुक्रमणिका 

एका्रेणूत्द्राक्षजेिे्स मारे्३००्रेणू्ग ंफलेले्असतात.्तवक्षीराच्या्एका्रेणूत्याच्या्आठपट्द्राक्षजा्रेणू्
असून्त्याचं्या्माळकानंा्प ष्ट्कळ्शाखा्असतात.्एकेका्शाखेत्द्राक्षजेिे्२५, ३०्रेणू्असतात.्तौकीरािा्
दाट् चवरघळा्केला्असता्तो्शवेाळवजा् चिकट्होतो.् त्यािा्उपयोग्गोंद्म्हणून्होऊ्शकतो.् चवरळ्
चवरघळा् केला् तर् तो् अमळ् गढूळ् असतो.् स्वच्छ् चवरघळा् करतात् त्यात् अिभवट् उदकसंभेद् होऊन्
शकभ रा्चनमाण्झालेली्असते.्तौकीरावर्आयोडचवद्रवािे्थेंब्टाकले्तर्त्याला्चनळा्रंग्येतो.्असा्रंग्
शकंरानंा्येत्नाही.्तौकीर्ओळखण्यािी्ही्स्पष्ट्खूण्आहे. 
 

 
आ॰्४२·१्तौकीरािे्दाणे 

 
तौकीराच्या् चवरघळ्यात् हराम्ल् चमसळून् तापत् ठेवले् असता् स मारे् पाि् चमचनटात् त्यास्

आयोडाने्रंग्येईनासे्होते.्एक, दोन, तीन, िार, चमचनटानंी्तपास्करीत्राहता्प्रथमतः्िागंला्चनळा्
रंग्येतो.्प ढे्प ढे्तो्जाभंळा, ताबंडा्वपगा्असा्येता्येता्नाहीसा्होतो, असे्चदसून्येते.्यावरून्त्यातले्
तौकीर्नाहीसे्झाले्असल्यािे्कळून्येते.्दहा्पंिरा् चमचनटे्जाऊ्चदल्यावर्तौकीराच्या्जागी्द्राक्षजा्
आली्असल्यािे्कळून्येते.्मध्यंतरी्चनरचनराळी्द्रवये्उत्पन्न्होत्असतात्हे्उघड्आहे.्त्या्सवापासून्
शवेटी्द्राक्षजा्उत्पन्न्होते्आचण्सवांिे्रेणू्िमशः्लहान्लहान्होत्जातात.्यावरून्ते्िमशः्लहान्
लहान्द्राक्षजारेणूिें्संग्रह्असतात्असे्समजते.्या्सवांनाि्उपतौकीर् [Dextrin.] म्हणतात.् त्यात्तीन्
प्रती् असतात.् पचहली् प्रत् अन तौकीर् [Amylodextrin.] द सरी् उपातौकीर् [Erythrodextrin.] आचण् चतसरी्
आतौकीर.् [Achroodextrin.]. आतौकीरास्आयोडाने् रंग् येत् नाही, उपातौकीरास् ताबंडा वकवा् वपगा् रंग्
येतो, उपातौकीरास्जाभंळा्रंग्येतो.्तौकीर्वकवा्उपतौकीर्यानंा्स्वतःस्रंग्नसतो.्त्यािें्रवहेी्पडत्
नाहीत.्ही्द्रवये्पाण्यात्चवरघळतात.्हा्चवरघळा्दचक्षणपचरवती्असतो. 
 

डाचलया्नामक्फ लझाडाच्या्कंदात्आचण्इतरही्काही्फ लझाडाचं्या्कंदात्एक्द्रवय्आढळते्
ते्पाण्यात्चवरघळते्पण्कोहोलात्चवरघळत्नाही.्कंदािे्त कडे्कोहोलात्काही्तास्ब डवनू्ठेवल्यावर्
वभगानंी्पाचहले्असता्या्द्रवयािे्रव्ेपेचशकातटानंा्िरून्राचहलेले्चदसून्येतात.्आयोडाने्यास्रंग्येत 
नाही.्याला्कंदीर्[Inulin.] असे्नाव्चदले्आहे.्उदकसंभेदाने्यापासून्फलजा्उत्पन्न्होते.्म्हणून्याच्या्
रेणूत्फलजारेणू्संय क्त्असतात्असे्अन मान्चनघते.्वृक्कािंी्तपासणी्करण्याकरता्या्द्रवयािा्उपयोग्
करतात्(उत्सगभ्प्रकरण्पहा). 
 

 
आ॰्४२·२्कंदीरािे्खडे 



 

 

अनुक्रमणिका 

तूलीर्द्रवयािा्वर्उल्लेख्केला्आहे.्तूल्म्हणजे्कापूस्या्शब्दापासून्हा्नवा्शब्द्बनचवला्
आहे.्तूलीर्पाण्यात्चवरघळत्नाही्हे्उघडि्आहे.्वानसाचं्या्पेचशकािंी्तटबंदी्याि्द्रवयािी्असते.्
प्रयोग–शाळेत् गाळणीकागद् म्हणून् वापरतात् तो् याि् द्रवयािा् केलेला् असतो.् दीघभकाळपयभन्त्
अम्लसंपकाने्तूलीरािा्उदकसंभेद्होऊन्षट््जा्उत्पन्न्होतात.्म्हणून्हे्द्रवय्अनेक्षट््जा्[Hexoses.] 
ग ंफ न्बनलेले्असते्असे्म्हणता्येते.्शाकाहारी्अन्नात्यािा्बराि्भरणा्असतो.्मानवी्प्राशनीत्यािे्
पिन्होत्नाही.्पशूचं्या्कोठ्यात्मात्र्वान जंतंूच्या् चनदेशनाने् तूलीरािे्अंशतः्पिन्होते.्मन ष्ट्यास् ते्
अन्न्म्हणून्उपयोगी्पडले्नाही्तरी्मलसारक्म्हणून्उपयोगी्पडते.्तूलीर्वाय रूप्होऊ्शकत्नाही्
वकवा्चवरघळतही्नाही.्म्हणून्त्यािा्रैणवभार्ठरवता्येत्नाही. तो्प ष्ट्कळ्मोठा्असला्पाचहजे्असा्
तकभ ्करणे्प्राप्त्आहे.्आयोडचवद्रव्आचण्५०%्गंचिकाम्ल्याचं्या्योगाने्तूलीरास्चनळा्वकवा्जाभंळा्
रंग्येतो. 
 

पेरू, पपई, अंजीर, इत्यादी्फळािंी् जेली्करतात.् ती् नेहमीि्िागंली् होते्असे् नाही.् जेली्
बनण्यािा्ग ण्ज्या्द्रवयािा्असतो्त्याला्पंक्तीन्[Pectin.] असे्म्हणतात.्हे्द्रवय्फळाचं्या्मऊ्भागाच्या्
पेचशकाचं्या् तटबदंीत् तूलीरावर् वलपलेले् असते.् कोठे् कोठे् ते् तूलीराच्या् दोन् थरामध्ये् साठवलेलेही्
असते.् ६५् टके्क्साखरेिा् चवरघळा्आचण् माफक्अम्ल्असले् म्हणजे् पकं्तीनाच्या् योगाने् जेली् बनते.्
जेली्ह कमी्करता्यावी्याकरता्काही्फळाचं्या्लगद्यातून्पकं्तीन्वगेळे्काढून्कोरडे्करून्ठेवतात.्
कवठातून् ते्बरेि् चनघते.्िान्यातून्काढलेले्तौकीर्बाजारात् चमळते्तसे्स्वच्छ्केलेले्पंक्तीन्स द्धा्
बाजारात्चमळते.्त्याच्या्प्रतीिा्अंक्सागंण्यािी्पद्धत्आहे.्१००्प्रतीिे्पकं्तीन्म्हटले्म्हणजे्ते्१००्
पट्साखरेिी्जेली्करू्शकते्असे्समजाव.े्नावरगातून्५२०्प्रतीिे्पकं्तीन्चनघू्शकते.्पकं्तीन्पाण्यात्
चवरघळत्नाही, त्यािे्कण्पाण्याच्या्रेणूपासून्अलग्राहतात.्तथाचप्ते्तौकीराच्या्दाण्यापेक्षा्लहान्
असतात.्त्याम ळे्ते्पाण्यात्िागंले्लोंबकळत्राहू्शकतात.्ते्लवकर्खाली्बसत्नाहीत.्असे्लोंबते्
कण्ज्याच्यात्असतात् त्याला कणललिव् [Colloid.] म्हणतात.्उदकसंभेदाने्पकं्तीनापासून, काही्अंशी्
आद ग्ि्शकभ रा्आचण्काही्अंशी्त्याि्शकभ रेिे्वाचरणाम्ल, अशी्द्रवये् चनघतात.्नावरगात्३०्टके्क्आचण्
गाजरात्७्टके्क्पंक्तीन्असते. 
 

कडक् हे् एक् असे् द्रवय् आहे् की् त्याच्या् उदकसंभेदाने् शकभ रा् उत्पन्न् होतात.् पण् आतापयंत्
साचंगतलेल्या् द्रवयापेंक्षा् यात् चनराळेपणा् असा् आहे् की् वडकापासून् काही् अंशी् षड्जा् चमळतात् पण्
बह ताशंी् पिंजा– शकभ रा [Pentose sugars.] ि् चमळतात.् वडक् पाण्यात् चवरघळून् चिकट् द्रव् तयार् होते्
त्यािा्उपयोग्गोंद् म्हणून्करतात.्प ष्ट्कळ् वडकात्थोडे्पाणी्घातले् म्हणजे्खरे् म्हटले्तर् ते् पाणी्
वडकात्चवरघळते्आचण्गोंद्तयार्होतो.्वडक्फ गून्आपल्या्रेणूत्पाण्यािे्रेणू्सामावनू्घेतो.्िावडा्
वडक्आचण्बाभळीिा् वडक्असे्दोन् वडक्चवशषे्उपयोगी्आहेत.्बाभळीच्या् वडकापेक्षा्िावडािा् वडक्
द प्पट् चवष्ट्यंदी्असतो.् चवष्ट्यंदी् म्हणजे्िीरे् िीरे् पसरणारा.् वडकात्अल्पाशंाने्काही्काबभनी्अम्ले्Ca, 
Mg, K याशंी्संय क्त्असतात.्िावडाच्या्वडकात्अशा्संय गािें्प्रमाण्बाभळीच्या्वडकातल्यापेक्षा्प ष्ट्कळ्
कमी्असते. 
 

अगरागर् [Agaragar. China-grass.] या् नावािे् एक् द्रवय् सम द्रतणापासून् काढतात.् त्याच्या्
उदकसंभेदाने्आद ग्िजा्शकभ रा्चमळते्ती्मूलतः्गंचिकाम्लाशी्संय क्त्असते.्त्यात्दचक्षण्व्वाम्दोनही्
रूपाचं्या्शकभ रा्असतात.्वामापेक्षा्दचक्षणा्नऊ्पट्असतात.्पाण्याने्आगरागराच्याही्वड्या्वकवा्जेली्
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होऊ् शकते.् त्यािंा् उपयोग् जंतू् वाढवण्याकरता् खाद्य् द्रवय् म्हणून् प्रयोगशाळेत् करीत् असतात.्
मानवाकंरता्खाद्य्म्हणूनही्त्यािा्उपयोग्होतो. 
 

वानसात्तौकीर्हे्जसे्साठवणीिे्द्रवय्असते्तसे्प्राचणशरीरातही्एक्साठवणीिे्द्रवय्असते.्
त्याला् मासंीर् [Glycogen.] असे् नाव् चदले्आहे.् ते् मासंातं् असते.् त्याला्काही् चदवसापूंवी् प्राचणतौकीर्
[Animal starch.] असेही्म्हणत्असत.्त्यािा्संग्रह्मासंाखेरीज्यकृतवपडात्असतो.्तौकीराप्रमाणे्मासंीर्
द्राक्षजेपासून् तयार् होते् आचण् प नः् चवचनयोगाकरता् द्राक्षजेति् रूपातंर् पावते.् ते् पाण्यात् चवरघळते.्
चवरघळा्अिंपायभ्असतो.्आयोडाने्त्यास्ताबंडा्रंग्येतो.्मासंीराच्या्रेणूत्प ष्ट्कळसे्द्राक्षजारेणू्ग ंफलेले्
असून् त्याच्या्साखळ्या् वकवा्माळा्असतात.् त्यानंा् बह त्शाखाही्असतात.्एकेका्शाखेत् १५् ते् २०्
द्राक्षजा्रेणू्ग ंफलेले्असतात. 

 
आतापयंत्प ष्ट्कळ्शकभ रा्साचंगतल्या्आहेत.् त्यापंैकी् ज्याचं्या् रेणूत्सहा् वकवा् त्याहून्कमी्C 

अणू्असतात् त्यानंा्एकेरी िकक रा् म्हणतात.् ज्याचं्यात् बारा्C असतात् त्यानंा् दुहेरी िकक रा् म्हणतात.्
ज्यात्याच्या्प ष्ट्कळ्पट्C असतात्त्यानंा्बहुवार-िकक रा्म्हणतात.्सामान्यतः्अशा्द्रवयानंा्िाकक रिव्ये्
म्हणतात, आचण्संके्षपतः्एक-शकभ र्[Monosaccharide.], चद्वशकभ र्[Disaccharide.] व्बह शकभ र्[Polysaccharide.] 
म्हणतात.्शाकभ र्द्रवये् [Carbohydrates.] समासावरून्पाहता्काबभन्व्उदक्यािंी्संय गे् चदसतात् म्हणून्
त्यानंा्कबोदक्[Carbohydrates.] असेही्म्हणतात.्तथाचप्असा्शब्द्अचतवयाप्त्होतो.्अशीचतकाम्ल्शकभ रा्
नाही् तरी् त्यािे् घटक् काबभन् व् उदक् असे् आहेत.् उलटपक्षी् ऊनोवभशकभ रीत् उज्जाच्या् मानाने्
उदकातल्यापेक्षा्ऊवभ्कमी्असतो.्शकभ रेत्एक्CO वकवा्CHO अशी्घटा्असून्इतर्HCOH अशा्घटा्
एका्रेणूत्असतात. 

— 
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प्रकरि ४३ 
 

हालाहल आणि जीवनसत्त्वे 
 

सवभ् चवषात्जे्भयंकर् चवष् ते्हालाहल्होय.्हालाहल्हे् चवषािे्नाव्आहे्पण्हाला् हे्मद्यािे्
नाव्आहे.्हलिर्बलराम्हा्हालाचप्रय्होता.्कोहल्हा्एक्मद्यप्रकार्म्हणून्आय वेदसंचहतेत्साचंगतला्
आहे.् इंग्रजीत् मद्यास्अल्कोहोल् म्हणतात.्अल् हे्अरबी् दशभक्उपपद्आहे.् येथे्कोहोल् असा्शब्द्
अल्कोहोल्या्अथी्घेतला्आहे.्कोहोल्हे्चवष्आहे्तथाचप्ते्तात्काळ्घातक्नाही.्ते्फार्झणझणीत्
असते.्ते्थोडेबह त्पाण्याने्चवरळ्करूनि्चपणारे्चपतात.्य रोपात्बीर्चपतात्चतच्यात्सात्टक्क्याहून्
अचिक्कोहोल् नसते.् िॅंडी् मध्ये् ४०् टके्क्कोहोल्असते.् कोहोल् पथृक्करून् मोजण्यािी् िाल् पूवी्
नवहती.् हाला, मचदरा, मरेैय, स रा, आसव् इत्याचदकात् ते् चकती् असे् ते् साचंगतलेले् नाही.् ते् सात्
टक्क्याच्यावर्नसाव्ेअसे्वाटते. 

 
कोहोल् हे् अन्न् नवहे् तरी् अन्नासंबंिी् जीवशास्त्ीय् चवविेन् करताना् त्यािा् चविार् केल्यावािून्

गत्यंतर्नाही.्जीवरसायनािे्प्रयोग्करणाराला्कोहोलािा्उपयोग्पदोपदी्करावा्लागतो.्पाण्याच्या्
खालोखाल् णविावक िव्य् म्हणून् त्यािा् उपयोग् होतो.् द्राक्षजासाखर् कोहोलात् चवरघळते.् िान्यजा्
द ग्िजा्साखरा्त्यात्चवरघळत्नाहीत्पण्इक्ष जासाखर्त्यात्वकचित्चवरघळते.्म्हणून्िान्यजा्आचण्
द ग्िजा्साखरापासून्इक्ष जा्वगेळी्करण्याकरता्कोहोलािा्उपयोग्होतो.्मद्यानंा्जो् रंग् चदसतो्तो्
कोहोलािा्नसतो.्कोहोल्पाण्याप्रमाणे्चबनरंगी्असते.्ते्पाण्यापेक्षा्अचिक्तरल्[Volatile.] असते.्पाणी्
१००° स्उकळते्तर्कोहोल्७८° स्उकळते.्कोहोल्आचण्पाणी्सवभ्प्रमाणात्एकमेकात्चवरघळतात.्
कोहोलाला्वास्असतो्तो्स वास्नसतो.्प ष्ट्कळ्स वाचसक्व्रंगीत्द्रवये्कोहोलात्चवरघळतात.्म्हणून्
अशा् द्रवयािंा् चवरघळा्करून्मद्य्मोहक्करतात.् दहा् टक्क्यापेक्षा्अचिक्कोहोल् ज्या् मद्यात्असते्
त्यापासून्पिनेंचद्रयानंा्चनचश्चत्अपाय्होतो.्मद्य्वरिेवर्घेण्याने्म ख्य्अपाय्मेंदूला्होतो.्िटक्लागते्
हा्मद्यपानािा्मोठा्द ष्ट्पचरणाम्आहे. 

 
द्राक्षासव् हे् सौम्य् मद्यि् असते.् त्यामध्ये् कोहोल् अगदी् थोडे् असते.् िान्यािे् पीठ, गूळ, 

इत्याचदकापासून् कोहोल् तयार् होते.् द िािे् दही् करण्याकरता् जसे् चवरजण् लावतात् तसे्
िान्याचदकापंासून्मद्य्तयार्करण्याकरता्एक् णवरजि्लावतात्त्याला्यीस्ट्म्हणतात.्त्यासि्णकणव्
असे्ज ने्नाव्आहे.्चकण्वामध्ये्बारीक्जीव्असतात्साखरपाण्यात्ते्वाढतात.्या्जीवािें्सबिं्शरीर्
म्हणजे् एकि् पेचशका्असते.् चतच्यातून् द सरी् उत्पन्न् होऊन् चतजपासून् त टून्जाते.् हीि् चतिी्संतती्
होय.्साखर्हे्चतिे्अन्न्होय.्कोरडे्चकण्व्खूप्दाबल्याने्त्यातून्एक्चपवळस्द्रव्द्रवय्चनघते्ते्कोहोल्
उत्पन्न्करणारे् चवरजण् [Ferment. Enzyme. चवतंिक.]् होय.् या् चवरजणाच्या् योगाने्साखरेपासून्कोहोल्व्
कौद्व्उत्पन्न्होतात. 
 

C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2 
 

तौकीर्आचण्ऊससाखर्वकवा्िान्यसाखर्यापासून्प्रथम्द्राक्षजा्उत्पन्न्होऊन्मग्चतजपासून्
कोहोल् उत्पन्न् होते.् कोहोल् उत्पन्न् होत् असताना् कौद्ववायहूी् उत्पन्न् होतो.् त्याम ळे् एकंदर् द्रव्
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फसफसताना्आढळते.्म्हणून्या्चवचियेस्वातांचन्[Fermentation with gas formation.] असे्नाव्चदले्आहे.्
चवरजणािे्जे्द्रवय्ते्णवतंचक्आचण्चवरजणािी्चिया्ते्चवतंिन्[Fermentation.] होय.्ताक्हा्मराठी्शब्द्
ति् या् संस्कृत् शब्दापासून् झाला् असून् तंच्् हा् त्या् शब्दातील् िातू् आहे.् आतंच्् म्हणजे्आखडणे.्
द िातील्एक्द्रवय्आिसून्ताक्बनते.् चवरजण्यािा्हा्एक्चवशषे्पचरणाम्आहे.्तो्द िाच्या्बाबतीत्
घडून्येतो.्द िावर्साय्िरणे्हे्आतंिन्[Agglutination.] (आळणे)्आहे.्साखरेिे्आतंिन्होत्नाही, पण्
चवतंिन्आचण्वातािंन्होते. 
 

द िाला्ताकािे्चवरजण्लावले्तर्आंबट्दही्बनते.्तसे्चवरजण्लावले्नाही्तर्एखादे्वेळी्
आंबट्दही्बनते्पण्बह िा्कडू्दही्बनते.्हवमेध्ये् चवचवि्वान जंतू्[Bacteria.] असतात.्ते्द िात्पडून्
चवचवि्चवचिया्घडतात.्नेमके्चवरजण्चमळाव्ेम्हणून्आपण्ताकािे् चवरजण्लावतो.्प्रत्येक्चवचियेिे्
चवतंिक् चनराळेि् असते.् तौकीरापासून् साखर् करणारे् एक् चवतंिक् असते् ते् साखरेपासून् कोहोल्
करणाऱ्या् चवतंिकाहून् चनराळे्असते.्िान्याला्मोड् येत्असताना् ते्उत्पन्न्होते.्िान्यापासून्कोहोल्
चमळवण्याकरता्िान्य्प्रथम्चभजत्घालून्त्याला्मोड्येऊ्देतात.्मग्ते्भाजतात.्नंतर्प नः्ते्चभजवनू्
चकण्वािे्चवरजण्लावतात.्म्हणून्सरते्शवेटी्कोहोल्उत्पन्न्होते.्मोडाच्या्िान्यातील्ज्या्चवतंिकाने्
तौकीरािी्साखर्बनते्त्याला्डायास्टेस्म्हणतात.्त्याला्आपण्धान्यतंच्म्हणू. 
 

मेचथलेटेड्स्स्पचरट्म्हणून्जे्द्रव्चमळते्ते्मद्य्व्लाकडािी्उिस्[Woodspirit.] यािें्चमश्रण्असते.्
त्यात्कोहोल्C2H6 O हे् तर् असतेि् पण् द सरे् एक्कोहोल्असते् त्यािा् समास्CH4O असा्आहे.्
कोहोल्हा्शब्द्आता्वगभवािक्झाला्आहे.्CnH2n+1 OH हा् त्यािा्वगभवािक्समास्आहे.्n हा्एक्
पूणांक्आहे.्या्वगातले्पचहले्पाि्पदस्थ्[Members.] असे :– 
 
एकोल्एचकल्कोहोल.्समास्CH3OH उकळवबद ्६६⁰ methyl alcohol. 
 
चद्वकोल.्चद्वचकल ” ” C2H5 OH ” ७८⁰ Ethyl alcohol. 
चत्रकोल.्चत्रचकल ” ” C3H7 OH ” ९७⁰ Propyl alcohol. 
ित ष्ट्कोल.्ित स्ष्ट्कल ” ” C4H9 OH ” १०७⁰ Butyl alcohol. 
पिंकोल.्पंिचकल ” ” C5H11 OH ” १३२⁰ Amyl alcohol. 
 
न सता्कोहोल्शब्द् वापरला्असता् चद्वकोलि्समजतात.्ऊवोज्ज, संके्षपतः्ऊज्OH ही्कोहोलातील्
सामान्य्घटा्आहे.्एचकल्चद्वचकल्चत्रचकल्इत्याचद्काबभनोज्ज्घटानंा्सामान्यतः्हलचकल्वकवा्कार्वबल्
घटा्म्हणाव.े्पिंकोलास्Pentanol असे्इंग्रजी्नाव्असून्C6H13OH यास्Hexanol इत्यादी्नाव्ेआहेत. 
 

सापं्रत्चदवयात्जाळण्याकरता्म्हणून्जे्खचनज्तेल्वापरतात्ते्अनेक्काबभनी्संय गािें्चमश्रण्
असते.्या्संय गात्C व्H हे्दोनि्घटक्असतात.्प्रत्येकाच्या् रेणूत् चजतके्C अणू्असतात् त्याच्या्
द पटीहून्दोन्अचिक्H अणू्असतात.्खचनज्तेलाच्या्प्रस्त त्भागात्C9H20्पासून्C17H36्पयंत्आठ्
संय गे्असतात.् त्यानंा् त्याचं्या्घटनेवरून्कबोज्जदे् [Hydrocarbons.] म्हणतात.् त्यािें्उकळवबदू् १५०⁰् ते्
३००⁰्असतात.्ते्घटनािमानेि्वाढत्जातात.्घनतेसंबंिीही्तेि.्ती्पाण्याहून्कमी्असून्उिरोिर्
वाढती् असते.् रासायचनक् िमांसंबंिीही् तेि.् यािंी् चवचिया-प्रवृिी् अगदी् थोडी् असते, म्हणून् त्यास्
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पचरतृप्त्[Paraffin.] म्हणतात.्गंचिकाम्ल, हराम्ल, नचत्रकाम्ल्याशंीस द्धा्त्यािंी्काही् चवचिया्होत्नाही.्
त्यािप्रमाणे्अल्काशंीही् चवचिया्होत्नाही.्CH4्पासून्C4H10् हे्वाय्ूअसतात.्या्संय गािंी्नाव्ेएकेन्
चद्वकेन्चत्रकेन्इ.्आहेत.्C5H12्िा्उकळवबद ्३६⁰्आहे.्C16 H34्िा्उकळवबद ्२७५⁰्असून्चवतळवबद ्
१८⁰ आहे.् थंडीच्या् चदवसात् ते् गोठते.् १७् केनािा् चवतळवबद ् २२⁰् आचण् २६् केनािा् ५८⁰् आहे.् या्
हलकेन्द्रवयापंैकी्पचहले्CH4्एकेन्यािा्हरवायूंशी्संपकभ ्घडला्असता्HCl आचण्CH3 Cl असे्दोन्
वाय्ूउत्पन्न्होतात.्पचहला्पाण्यात्चवरघळतो, द सरा्चवरघळत्नाही.्याि्रीतीने्C2 H6्पासून्C2H5Cl 
तयार् होतो.् यािा्संपकभ ्NaOH शी्घडला्असता्C2H5OH व्NaCl ही् द्रवये् तयार् होतात.् त्यापैकी्
पचहले्चद्वचकल्कोहोल्आहे. 
 

फॉमाणलन्असे्कीटकनाशक्प्रचसद्ध्आहे.्एक्अचतशय्झोंबरा्वायू्पाण्यात्चवरघळून्ते्बनलेले्
असते.्या्वाय द्रवयािे्नाव्उज्जाहल्[Formaldehyde.] असे्केले्आहे.्त्यात्एक्काबभन्C आचण्एक्ऊवभ्O 
द हेरी्पाशानंी्ज ळलेले्असून्C च्या्बाकीच्या्दोन्पाशानंी्दोन्H ज ळलेले्असतात.्HCHO असा्त्यािा्
समास् माडंतात.् मागे्आहल्द्रवये् म्हणून् साचंगतली् त्यातील्आद्य् द्रवय् हे्आहे.्–CHO ही् त्यातील्
लक्षणघटा्आहे.्CH3, C2 H5्इ॰्घटाशंी्ज ळून्इतर्आहले्झालेली्असतात.्चद्वकाहल, चत्रकाहल, इ॰्
नाव्ेत्यास्चदली्आहेत.्अशीतोन्हेही्एक्प्रचसद्ध्द्रवरसायन्आहे.्त्याला्रंग्नसतो्पण्स वास्असतो.्
ते् ५५⁰् स् उकळते्आचण् जळते् देखील.् चवद्रावक् म्हणून् त्यािा् उपयोग् होतो.् त्यात् द ग्िजा् शकभ रा्
चवरघळते.्त्यािा्अवयवदशभक्समास्CH3.CO.CH3्असा्आहे.्त्यात्C आचण्O द हेरी्पाशानंी्ज ळलेले्
असतात.– CO– ही् त्यािी् लक्षण-घटा् असून् चतच्या् दोन्ही् अंगास् हलचकल् (कार्वबल)् घटा् [Alkyl.] 
असतात.्अशा्द्रवयास्हलोन्द्रवये्म्हणतात.्कोहोलामधील H उिा करून आहल व हलोन िव्ये झालेली 
असतात.् ज्याच्या् मिल्या्C ला्OH घटा्लागलेली्आहे्अशा् चत्रकोलापासून्ऊवभणाने् हलोन्उत्पन्न्
होते.्2 H आचण्O चमळून् पाणी् बनते.्अल्कय क्त्ताम्रगंचिक् चवद्रवातून्ऊवभ् घेऊन्आहल्ताम्रोवभदािे्
क्षपण्करते.्काही िकक रात आहलांि असल्यामुळेच त्या क्षपिकारी होतात. 
 
CH3· CHOH·CH3 → CH3·C : O·CH3्अशीतोन = द्व-एचकल्हलोन.्दै्वचकल्हलोन. 
 

एकाद्या्आहलाने्जेवहा्अल्कय क्त्ताम्रगंचिकािे्क्षपण्होते्तेवहा्आहलाच्या्CHO मिे्O चमळून्
COOH घटा्तयार्होते.्ही्घटा्असलेले्द्रवय्अम्ल्असते.्एकाहलापासून्एकेनाम्ल्[Formic acid.] आचण्
चद्वकाहलापासून् चद्वकेनाम्ल् [Acetic acid.] तयार् होते.् ही् दोनही् अम्ले् द्रवे् असून् पचहल्यािा् उकळवबदू्
१०१⁰् आचण् द सऱ्यािा ११८⁰् असतो.् द सरे् पचहल्यापेक्षा् कमी् घनतेिेही् असते.् चत्रकेनाम्ल् १४१⁰् स्
उकळते्ते्चद्वकेनाम्लापेक्षाही्हलके्असते.्ित ष्ट्केनाम्ल्१६२⁰्स्उकळते्आचण्पाण्यापेक्षा्हलके्असते.्
पचहली्तीन्पाण्याहून्जड्असतात.्एकेनाम्ल्आचण्चद्वकेनाम्ल्नाकास्आचण्चजभेलाही्झोंबतात.्त्यािंी्
िव्घेणे्असेल्तर्ती्पाण्यात्चवरवनू्मग्घ्यावी.्णिरका्[Vinegar.] म्हणून्एक्द्रव्लोणच्याकरता्वकवा्
चमरच्यात् म रवण्याकरता् वापरतात.् ते् चद्वकेनाम्लािे् चवद्रव् असते.् एका् चवतंिकाच्या् योगाने्
चद्वकोलापासून्ते्तयार्करतात.्कोहोल्आचण्चद्वकेनाम्ल्एकत्र्घेऊन्त्यात्थोडे्गंचिक्अम्ल्टाकले्
असता् वकचित््शकेल्याने्मि र्वास् येतो.्तो् वास् णद्वणकलहणलक् या्द्रवयािा्असतो.्कोहोल्व्अम्ल्
यातून् पाणी् बाजूला् चनघून्शषेभाग्एकत्र्ग ंफल्याने् हे् हचलक-द्रवय् [Ester.] बनलेले्असते.्गंचिकाम्ल्
जसेच्या् तसेि् राचहलेले् असते.् प्रस्त त् द्रवात्NaOH चवद्रव् चमळवनू् तापचवले् असता् उदक्संभेदनाने्
साम द्रचद्वकेन्हचलक्हे्लवण्व्चद्वकोल्ही्द्रवये्उत्पन्न्होतात. 
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C2H5OH + CH3 COOH→ CH3 COOC2H5 + H2O  
कोहोल  चद्वकेनाम्ल चद्वचकल्चद्वकेन्हचलक  
CH3 COOC2 H5 + NaOH→ C2H5OH + CH3 COONa  
  साम द्रोजद साम द्र्चद्वकेन्हचलक  

 
हे्साम द्रलवण्अल्काम्ल-चवचियेनेही्होऊ्शकते. 
 
मासंगात्रात्िाक्षजेपासून दोन णत्रकाबकनी्शकभ रा्चनष्ट्पन्न्होतात.्(१) घृतजा.्चहिा्उल्लेख्मागील्

प्रकरणात्केला्आहे.्(पृ॰ १९४)्(२) एचकलद्व-ऊजद्व्हलोन.् [Dihydroxy acetone.] CH2OHCOCH2OH. 
शकभ रापंासून् मासंात् अनेक् अम्ले् उत्पन्न् होतात.् त्यापंैकी् एकाच्या् रेणूत् सहा् काबभनाणू् असतात् तर्
बाकीच्यात् तीन् असतात.् ती् अम्ले् अशी :–् चद्वकेनाम्ल.् चत्रकेनाम्ल् [Propionic acid.] CH3CH2COOH. 
तचिकाम्ल्[Lactic acid.] CH3CHOHCOOH. 
 

हलोनचत्रकेनाम्ल्वकवा्संके्षपतः्चत्रकोनाम्ल्[Pyruvic acid.] CH3COCOOH. 
 
जंबीचरकाम्ल्[Citric acid.] HOOCCH2C (OH) COOHCH2COOH. 

 
तेल्तूप्िरबी्असल्या्चजनसानंा्ओषट्म्हणतात.्ही्द्रवये्उघडी्पडली्असता्खवट्होतात.्

हवा, चतच्यात्समाचवष्ट्असलेले्बाष्ट्पक्आचण्उजेड्यािंा्हा्पचरणाम्असतो.्मूळिी्ओषट िव्ये हणलके्
असतात.् त्यातून्अल्पाशंाने पाण्याच्या् चवचियेने्अम्ले् व्िायक्द्रवय् [Basic substance.] (घृतोल)्वगेळी्
होतात.्िायकात्OH घटा्असते.्त्यापासून्ऊवभणाने्आहले्व्हलोनद्रवये्उत्पन्न्होतात.्ि रि रीत्वास्
या्द्रवयािंा्असतो.्ओषट्द्रवयािंी्घडामोड्शरीरात्होते् तेवहा् तेथेही्अशी्द्रवये्उत्पन्न्होत्असतात.्
त्यापासून्अपाय्न्होता्त्यािंा्चनकाल्वहावा्अशी्योजना्शरीरात्असते. 
 

प्रस्त त् प्रकरणी् आतापयंत् काही् कोहोल, आहल, हलोन् व् हचलकाम्ल् (मेदसाम्ल)् द्रवयािें्
ग णिमं् थोडेबह त् पाचहले् आहेत.् या् द्रवयापंैकी् तचिकाम्ल् व् जंबीचरकाम्ल् आपल्या् अन्नात् असते.्
तेदेखील्गौणत्वानेि्असते.्तचिकाम्ल्हे्ताकातले्अम्ल्आचण्जंचबचरकाम्ल्हे्कागदी्वलबातले्अम्ल्
आहे.् आहल् व् हलोन् द्रवये् शकभ रेिी् घटक् द्रवये् आहेत.् काही् हचलकाम्ले् शकभ रेपासून् शरीरातील्
घडामोडीत्उत्पन्न्होणारी्आहेत.्सामान्य्कोहोल्व्कबोज्जद्द्रवये्आपल्या्अन्नात्आपण्घेत्नाही.्परंत ्
जे् अन्नपदाथभ् आपण् घेतो् त्यात् सहजगत्या् एका् प्रकारिे् कोहोल् वकवा् कबोज्जद् द्रवय् येते, कदाचित््
दोनही् येतात.्अन्नािी् रासायचनक्छाननी् केली्असता्कळून् येते्की, गंृजोल् [vitamin A alcohol. Retinol 

दशोल.]् नामक् कोहोल् वकवा् गंृजीन् [carotene.] नामक् कबोज्जद् आपल्या् अन्नात् असते; नवहे् असावेि्
लागते.्या्द्रवयािंा्दैचनक्आहारािा्राशी्अगदी्थोडा्असतो.्तथाचप्तो्जीचवतास्अवश्य्असल्याम ळे्
त्या् द्रवयाला्जीवनसत्व् असे् म्हणतात.् याहून् लहान् शब्द्जीवातु् [Vitamin.] असा् याि् अथािा्आहे.्
गृंजोल् जीवात ् आहे.् दैचनक् आहारात् त्यािा् अवश्य् राशी् १२·५् ते् २५·०्mg. इतका् थोडा् असतो.्
मासंाहाराच्या्चजनसात्आचण्द िात्त्यािा्भरणा्असतो, पण्शाखाहाराच्या्चजनसात्नसतो.्तरी्त्यात्
गृंजीन्हे्द्रवय्असते.्त्यापासून्यकृतात्गृंजोल्तयार्होते, म्हणून्ते्जीवात ्शाकाहारातही्चमळू्शकते्
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असे्म्हणता्येते.् चदवसाकाठी्लागणारे्गृंजोल्एकेकाि्खाद्यात्चमळाव्ेअसे्म्हटले्तर्ते्खाद्य्चकती्
चकती्घ्याव्ेलागले्ते्असे्: 
 
यकृत 
५०्ग्राम 

तूप 
१००्ग्रा. 

अंडे-बलक 
५००्ग्रा. 

दूि 
२५००्ग्रा. 

मासं 
अचतचरक्त 

पालक 
५०्ग्रा. 

गाजर 
१५०्ग्रा. 

रताळे 
२००्ग्राम 

ओलेवाटाणे 
५००्ग्रा. 

टमाटो 
१०००्ग्रा. 

कोबी 
१०,०००्ग्रा. 

स के्वाटाणे 
१७०००्ग्रा. 

 
गृंजोल् या् नावावरून् दोन् गोष्टींिा् बोि् होतो.् गाजर् हा् उगम् आचण् कोहोल् हे् रासायचनक्

स्वरूप.्अणधनेत्र जीवातु् असे् त्यास् आणखी् एक् नाव् देता् येईल.् नेत्रािे् आरोग्य् राखण्यास् त्यािी्
आवश्यकता्असते.्डोळे्येणे्हा्एक्साथीिा्रोग्प ष्ट्कळ्चठकाणी्आढळतो.्या्चवकारावर्पर्थय्म्हणून्
लोणी्साखर्वकवा्सायसाखर्देण्यािी्िाल्पन्नास्वषापूवी्होती.्हल्ली्माशािे्तेल्देण्यािी्िाल्आहे.्
दोहीतले्तात्पयभ्एकि्आहे.्ते्गृंजोलािा्भरणा्आहारात्वाढवणे्हे्आहे.्वरील्कोष्टक्पाहता्या्कामी्
उिम्चजन्नस्यकृत्आचण्पालकपाला्हेि्आहेत.्त्याच्या्खालोखाल्तूप्हा्चजन्नस्आहे.्मत्स्ययकृतािे्
तेल् हा् सवात् श्रेष्ठ् चजन्नस् ठरतो.् सािारणतः् सवभ् चहरवा् पाला् पालकाच्याि् जवळपास् आहे, असे्
मानण्यास्हरकत्नाही.्गाजरािा्िमाकं् त्याच्या्खालोखाल्आहे.्गाजराच्या्िकत्या्वाळवनू् ठेवता्
येत् असून, ओलवनू् त्या् प नः् वापरण्याजोग्या् होत् असल्याम ळे, त्यािें् महत्व् चवशषे्आहे.् रताळे् हाही्
संग्राह्य्चजन्नस्असल्याम ळे्गाजराच्या्खालोखाल्महत्त्वािा्आहे.्या्दृष्टीने्मासं् चनरपयोगी्आहे, पण्
िरबीिा्थोडासा्उपयोग्आहे. 
 

गृंजोल् हे् द्रवय् प्राण्याचं्या् गात्राति् आढळते, वानसगात्रात् आढळत् नाही.् गृंजीन् हे् मात्र्
वानसगात्रात्आढळते.्गाजरातून् ते्काढणे्सोपे्आहे.्शभंरी्स मारे्२·५्या्मानाने् ते्गाजरात्असते.्
गाजरािा्रंग्बह िा्यािाि्असतो.्प्राचणगात्रातही्गंृजीन्अल्पाशंाने्असते.्हे्द्रवय्ओषटात णवरघळिारे्
आहे.्प्राचणगात्रातील्तसेि्वानसगात्रातील्पेचशकातंगभत्द्रवयात्ओषट्असते्त्यात्ही्द्रवये्चवरघळलेली्
असतात.्गृंजोलािा्रंग्अगदी्चफका्चपवळा्असतो, गृंजीनािा्नावरगी्असतो.्वानसाचं्या्चहरवया्अंगात्
चहरव्े रंगद्रवय् हचरत्पल्ल् [Chlorophyll.] आचण् चपवळे् रंगद्रवय् पीतपल्ल् [Xanthophyll.] ही् स द्धा् असतात.्
चहरवयाच्या्आचिक्याम ळे् चपवळे्समजून् येत्नाही.्गृंजीनात्तीन्प्रकार्आहेत्त्यानंा्α β γ अशी्ग्रीक्
अक्षरी्चवशषेणे्देतात.्पूवी्साचंगतलेि्आहे्की्गृंजीन्हे्कबोज्जद्द्रवय्आहे.्त्यािा्समास्C40 H56्असा्
आहे.्त्यािे्तीन्भाग्असतात्ते्असे :– 
 

C9H15·C22H26·C9H15· यापंैकी्आद्यतं्भागािे्पोटभाग्C6H6 (CH3)3्असे्असतात.्आद्य्भागात्
त्यािप्रमाणे्अंत्य्भागात्सहा्काबभनािंा्एक्हार् [Ring.] असून् त्याला्तीन्एककाबभनी्शाखा्असतात.्
आद्यतं्भाग्जोडणारा्सर्[Chain.] असतो्तो्बराि्लाबंलिक्असतो्हे्उघडि्आहे.्प्रत्येक्हारामध्ये्
एकेक् द हेरी् पाश् दोन् काबभनामंिे् असतो.् मिल्या् हारातही् नऊ् द पाश् असतात.् हारातील् द पाश्
वगेवगेळ्या् जागी् असू् शकतो.् द पाशी् स्थानान सार् तीन् प्रकार् संभवतात् β गृंजीनाच्या् अध्या् रेणूिा्
सचवस्तर्समास्प ढे् चदला्आहे.्दोन्अिे्द पाशाने्जोडलेले्असतात.्अध्या रेिूत एक पाणयाचा रेिू 
णमळवला की गंृजोलाचा एक रेिू तयार होतो.्तो्असा्:– 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

C6H6 (CH3)3 (CH : CH·CCH3 : CH)2 CH2OH गृंजोल=दशोल 
 

 
 

डोळ्यातील्दृक्पटलात्वपजकद्रवय्असते्त्यािे्नाव्वपजेचक्षण्[Rhodopsin.]. हे्एक्संय क्तप्रोतीन्
असते.् यािा् रैणव् भार् स मारे् ४०,०००्आहे.् प्रकाशाने् यािे् चवयोजन् होते.् त्याम ळे् गृंजाल् [Vitamin A 

aldehyde.] आचण्ईचक्षण् [Opsin.] अशी्दोन्द्रवये्उत्पन्न्होतात.् वपजेचक्षण्जाभंळे्असते्तर्गृंजाल्चपवळे्
असते.्गृंजाल् हे्आहल्आहे.्थोड्या्वळेाने्यापासूनि्गृंजोल्उत्पन्न्होते.्गृंजालास्प्रथमतः्दशाल्
[Retinal.] म्हणत्आचण्गृंजोलास्दशोल्[Retinol.] म्हणत.्पण्नंतर्दशाल=गृंजाल्आचण्दशोल=गृंजोल्
असे्समजून्आले.्अंधारात एका णवतंचकाच्या योगाने गंृजोलाचे गंृजाल आणि त्याच्या ईणक्षिसंयोगाने 
पुनः कपजेणक्षि िव्य तयार होते.्वपजेचक्षण्हे्द्रवय्दृक्पटलातील्शलाकापेचशकात्असते.्त्यािा्उपयोग्
राचत्रप्रकाशात्(मंदप्रकाशात)्दशभनािे्कामी्होतो.्गृंजोलािा्एवढाि्उपयोग्असता्तर्त्यािा्नेत्रातील्
संिय्चिरकाल्चटकला्असता.्परंत ्तशी्गोष्ट्नाही.्त्यास्अन्य्काये्आहेत्आचण्त्यात्त्यािा्खपही्
आहे. 
 

गंृजोल् जीवात द्रवय् रक्तात् असते.् तेथून् ते् इतर् गात्रात् त्याचं्या् गरजेप्रमाणे् चमळते.् त्यािा्
तुटवडा पडला असता सांसर्गगक नेत्रणवकार होतात् हे् वर् साचंगतलेि्आहे.् त्याचशवाय् रातािंळािाही्
उल्लेख्केलेला्आहे.्आणखी्सागंावयािी्गोष्ट्अशी्की, अशा्त टवड्याने्तरुिांची िरीरे दुबकल होतात 
आणि बालकांची वाढ कंुणित होते.्पचहल्या्जागचतक्महाय द्धाच्या्काळात्डेन्माकभ ्या्देशातून्प ष्ट्कळसे्
दूि्परदेशी्पाठवले् गेले् तेवहा्बालकामंिे् नेत्रचवकार् चवप ल्आढळून्आले.् चवशषेतः् नेत्रास्तर् (संपन्न)्
रूक्ष होिे्हा् चवकार्अचतशय्बळावला.्त्याचवरद्ध्उपाय्म्हणून्दूि्परदेशी्पाठचवण्यावर्चनबंि्घातले्
गेले् तेवहा् त्या् चवकारास् ओहोटी् लागली.् शरीराच्या् वाढीसंबंिी् आहार् कमी् करण्यािे् प्रयोग् कोणी्
माणसावर्करीत्नाही, ते्उंदरावर्करतात.्त्यापासून्प ष्ट्कळ्बोि्घेण्याजोगा्असतो.्अयोग्य्आहारािे्
उंदरावर्जे्द ष्ट्पचरणाम्होतात्तसलेि्द ष्ट्पचरणाम्माणसात्चदसून्आले्म्हणजे्त्याला्कारण्असलेले्
आहार् सारखेि् सदोष् असले् पाचहजेत् असे् अन मान् चनघते.् या् अन मानावर् आिारून् काही् उपाय्
माणसावर्योजला्असता्त्यािा्पचरणाम्अपेके्षप्रमाणे्घडून्आला्तर्अन मान्योग्य्असल्यािे्ते्प्रत्यंतर्
ठरते.् गृंजोलासंबिंी् असले् प्रयोग् उिमप्रकारे् झालेले् आहेत.् त्यावरून् गृंजोलास् अचिविभन् जीवात ्
म्हणतात. 
 

एकाि्चवणीतले्पाि्सहा्उंदीर्सारख्या्वजनािे्सहज्चमळू्शकतात.्त्यािंी्वाढ्वीस्चदवस्
एकसारखी् झाली् म्हणजे् ते् प्रयोगास् योग्य् समजतात.् एवढ्या् वयानंतर् ते् आईवगेळे् करतात.् अशा्
उंदरानंा् गृंजोलरचहत्आहार् देतात.्स मारे्आठ् चदवसानंी् त्याचं्या् वजनािी् वाढ्ख ंटते.्आता् त्याचं्या्
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शरीरात्जीवात ्गृंजोल्नाही्असे्समजावयािे.्नंतर्एकाला्तसाि्गृंजोलरचहत्आहार्देत्रहावयािे.्
हा् उंदीर् वजन् कमी् होत् होत् काही् चदवसानंी् मरतो.् द सऱ्या् उंदराच्या् आहारात् ग् इतके् गृंजोल्
घालावयािे.्तो्काही्अचिक्चदवसानंी्मरतो.्चतसऱ्याला्२्ग्इतके्गृंजोल्द्यावयािे.्तो्आणखी्अचिक्
चदवसानंी्मरतो.्िवर्थयाला्४ ग, पािवयाला्८ ग, सहावयाला्१६ ग्गृंजोल्द्यावयािे.्असे्केल्याने्उंदीर्
अचिकाचिक् चदवस् जगतात.् उिरोिर् वजनात् तूट् कमी् होऊन् वाढही् होते.् काही् मयादेपलीकडे्
उंदरािे् जीवन् भरपूर्आहारावर् िालाव्े तसे् िालते.् यावरून्आहारात् चकती् गृंजोल् अवश्य्आहे् ते्
कळते.् त्यािप्रमाणे् भरपूर् आहाराने् चमळालेले् गृंजोल् चकती् चदवस् शरीरात् राहते् तेही् कळते.् अशा्
प्रयोगात्आलेला्अन भव्शजेारच्या् रेखाटीत्चदला्आहे. ग्आचण्२्ग्चदलेले्उंदीर्अन िमे्२५्व्४०्
चदवसानंी्मेले.्बाकीिे्इतक्यात्मेले्नाहीत, पण्त्यािंी्वजने्वगेवगेळी्आली.्ती्रेखाटीत्दाखचवली्
आहेत.्१६्ग् पेक्षा्अचिक्गृंजोल् देण्यािा्पचरणाम्१६्ग् देण्याप्रमाणेि्झाला.् तेवहा्१६्ग्हीि्योग्य्
मात्रा् ठरली.् गृंजोलािे्साठवण्शरीरात् होऊ्शकले.् ते् संपल्यावर् वाढ्कमी् होत् होत् २५् चदवसात्
आय ष्ट्य्संपले.्ग्ने्वजनतूट्कमी्झाली्आचण्आय ष्ट्य्४०्चदवसापयंत्वाढले.्२्ग्ने्आय ष्ट्य्कमी्झाले्
नाही, पण्वजन्त टति्गेले.्४ ग, ८ ग, १६ ग, यानंी्वजनवाढ्झाली्आचण्आय ष्ट्य्लाबंले.्माणसाच्या्
शरीरात्गंृजोलाचे सािवि चार सहा मणहने पुरेल इतके होऊ िकते, असा्अन भव्आहे. 
 

 
आ॰्४३·१्गृंजोलहीन्आहारवाला्उंदीर 

 
गृंजोलासंबिंी्जे्प्रयोग्झालेले्आहेत्त्यावरून्एक्महत्त्वािी्गोष्ट्कळून्आलेली्आहे्की, ते्

आतड्यातून्शोषले्जाण्याला्पॅरॅफीन्ऑईल्या्औषिाने् वयत्यय्येतो.्सारक्म्हणून् हे्औषि्दररोज्
घेणाराचं्या् शरीरात् त्याचं्या् अन्नातील् गृंजोलाशं् घेतला् जात् नाही.् तो् वाया् जातो.् पॅरॅफीन्ऑईल् हे्
पचरतृप्त्कबोज्जद्असते.् ते्शोषले्जात्नाही, मळाबरोबर् चनघून्जाते.् गंृजोलाचे दैणनक्अवश्य्ग्राह्य-
मान्[Requirement.] म्हणून्जे्सागंतात्ते्उंदरावरील्प्रयोगावरूनि्ठरवलेले्असते.्ते्प्रौढाकरता ५००० 
आंतरराष्ट्रीय एकमाने्असे्सागंतात.्गर्वभणींना्ते्दीडपट्द्याव्ेअसे्सागंतात.्एक्आंतरराष्ट्रीय-एकमान्
[International unit.] ०·००३्mg. असते.्गंृजीन त्याच्या दुप्पट पाणहजे.्उंदरावरील्प्रयोगावरून्आचण्मानवी्
आत राचं्या्अवलोकनावरून्हे्उघड्झाले्आहे्की, गृंजीन्वकवा्गृंजोल्अचतचरक्त्(योग्य्असते्त्याच्या्
द प्पट, िौपट)्घेतले्गेले्असता, त्यापासून्अपाय्होतो.्केस्गळणे, हाडे्बोजड्होणे, सािें्द खणे, असे्
चवकार्होतात. 
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आ०्४३·२्गृंजोलािा्उपयोग्दाखचवणारे्आलेख 

 
मुडदूस् [Rickets.] म्हणून्लहान्म लािंा्आजार् पूवापार्प्रचसद्ध्आहे.्म डदूस्झालेल्या्म लािंी्

म द्रा् वितात र् चदसते.्एकंदर्शरीर्रोडावते.्छाती्दोन्ही्बाजंूनी्दबते.्उरोस्थी्आचण्बरगड्या्याचं्या्
साधं्यात् टेंगळे् येतात.् हातापायािंी् हाडे् अग्राजवळ् बोजड् होतात.् डोक्याच्या् हाडाचं्या् साधं्यातही्
बोजडपणा् येतो.् पायािंी् हाडे् िन कलीसारखी् वाकतात् वकवा्फें गडी् होतात.्अस्थी् मृदू्झाल्यािी् ही्
चिन्हे्आहेत.्म डदूस्म्हणजे्खरोखरी्म द अस्थी.्हा् चवकार्बह िा्तीन्वषाच्या्आतल्या्म लानंा्होतो.्
पण् तो् जन्मतः् असल्यािी् उदाहरणे् नाहीत् असे् नाही.् हाि् चवकार् मोठेपणी् देखील् होतो.् चवशषेतः्
गर्वभणींना्होतो.् तेवहा् त्यास्अस्स्थमादकव् [Osteomalacia.]-णवकार् म्हणतात.्अस्स्थगात्रातील् पेचशका-बाह्य्
द्रवयात् अकाबभनी् भाग् बह शः् खटलवणािंा् असतो.् प्रस्त त् चवकारात्खटपस्फ चरक् लवण् हाडात् कमी्
पडल्यािे्आढळते.्तरी् ते्रक्तात् वकवा्आहारात्कमी्असतेि्असा् नेम्नाही.्कमी्नसताना् देखील्
म डदूस्असू्शकतो.् तेवहा्म डदूस्हा् चवकार्खटलवणाचं्या्आहारातील्उणेपणाने्होतो्असे्नसून्ती्
लवणे्शरीरात्वापरली्जाण्यात्दोष्उत्पन्न्झाल्याने्होतो्असे्चसद्ध्होते.्लविे योग्य तेवढी असताना 
या णवकाराचा पणरहार, आहारात मत्स्याच्या यकृतातील ओषटाचा समावेि केल्याने होतो.्तथाचप्तो िुद्ध 
ओषटाने होत नाही, असेही्अन भवास् येते.् मत्स्ययकृताच्या्ओषटात्गृंजोल्असते् ते्ऊवभणाने्काढून्
टाकता्येते.्तसे्केल्याने्मत्स्ययकृताच्या्ओषटािा्हा्चहतावह्पचरणाम्नाहीसा्होत्नाही.्तेवहा्तो्या्
ओषटातील् गृंजोलािा् नाही् असे् चसद्ध् होते.् मत्स्ययकृतातून काढलेल्या ओषटाबरोबर स्स्थरोल िव्ये 
असतात त्यांचा हा णहतावह पणरिाम्असला्पाचहजे्असे्अन मान् चनघते.् स्स्थरोल्[Sterol.] म्हिजे मोिा 
रेिुभार असलेली स्थायु अवस्थेतील रवाळ पांढरी कोहोल िव्ये्होत.्त्यािंा्हा्जीवात ्ग ण्असतो.्या्
द्रवयानंा्जीवात ्D म्हणतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४३्३्म डदूस्झालेले्बालक 

 
आ॰्४३्४्अस्स्थमादभव्झालेली्बाई 

 
आ॰्४३्५्म डद शी्क त्रा 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्४३्६्रूग्णारूग्ण्उंदीर.्म डदूस 

 
स्स्थरोल्हा्शब्द्वगभवािक्आहे.्जीवात स्स्थरोल्द्रवयेस द्धा्अनेक्असतात.्त्यापैकी्दोन्चवशषे्

प्रचसद्ध्आहेत.् एक् णकणवज.् हे् चकण्वस्स्थरोलापासून् चमळू् शकते.् द सरे् णपत्तज.् हे् पश पक्ष्याचं्या् तसेि्
मानवाच्याही् शरीरात् चपिस्स्थरोलापासून् चमळू् शकते.् पचहल्यास् D2् आचण् द सऱ्यास् D3् म्हणतात.्
चकण्वात् स्स्थरोल् असते् ते् चकण्वस्स्थरोल् [Ergosterol.] होय.् चपिात् स्स्थरोल् असते् ते् चपिस्स्थरोल्
[Cholesterol.] होय.् चकण्वस्स्थरोलावर् दीघभ, स मारे् २६५् mµ आयामाच्या् [Possessing wavelength.], 
प्रकाशतरंगाचं्या् संस्काराने् चकण्वज-जीवात ् उत्पन्न् होते; आचण् प्राचणशरीरात् ऊनोज्ज् चपिस्स्थरोलावर्
सूयापासून् चमळणाऱ्या्दीघभ्तरंगाचं्या्संस्काराने् चपिजजीवात ्उत्पन्न्होते.्प्राणिदेहातील सवक पेणिकात 
णपत्तस्स्थरोलाचा ककणचत् अंि असतो.् मेंदूत् स मारे् दीड् ते् अडीि् टके्क् या् स्स्थरोलािा् अंश् असतो.्
प्राणयापासून णमळिाऱ्या सवक ओषटात त्याचा अंि णमश् असतो.्किी्किी्शरीरात्चपिािे्खडे्बनतात.्
त्यात् हे् स्स्थरोल्प्रथम्माहीत्झाले.्यािा् रासायचनक्समास्C27 H45 OH असा्आहे.् चपिाशयातील्
चपिात्यािा्अंश्४·५्टके्क्देखील्असू्शकतो.्िैतनगात्रात्यािा्अंश्०·१्टक्क्याहून्थोडा्अचिक्आचण्
इतरात्थोडा्कमी्असतो.्मत्स्ययकृतातून्काढलेल्या्ओषटात्स्स्थरोलाशं्सवात्अचिक्असतो.्तो्D3्
िा् असतो.् त्वचेत ऊनोज्ज णपत्तस्स्थरोल् [Dehydro-cholesterol.] असते. त्यापासून सूयकप्राप्त दीघायाभ 
णकरिांनी प्रभाणवत्[Activated.] होऊन ते इतरत्र जाऊन यकृतात सािणवले जाते.्याच्या्रेणूत्दोन्उज्जाणू्
कमी्असतात.्िाकाहारात णकणवस्स्थरोल उपलब्ध असते ते वानसांगातून.्द िामिे् चपिस्स्थरोल्असते्
त्याच्यावर्सूयभचकरणािंा्संस्कार्होऊन्ते्प्रभाचवत्होऊ्शकते.्तथाचप्मत्स्ययकृतातल्यापेक्षा्ते्कमीि्
असते. 
 

 
आ॰्४३·७्अस्स्थ-अग्र्योग्य्आचण्रूग्ण 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्स्थरोल्द्रवयाच्या् रेणूत्एकि्OH घटा्असते.्C अणूपंैकी्काहींिा्एक्लहानसा्सर्असतो.्
बाकीच्या्C अणूिें् िार् हार् एकात् एक्ग ंतलेले् असतात.् तीन् षट््कोनी्आचण् एक् पंिकोनी् असतो.्
पिंकोनी्शवेटी्असून्त्यालाि्सर्ग ंतलेला्असतो.्आरंभाच्या्षट््कोनास्OH ही्घटा्लागलेली्असते.्
प्रभाचवत्रेणू्असतात्त्यात्द सऱ्या्षट््कोनािा्एका्चठकाणी्भगं्झालेला्असतो.्अप्रभाचवतात्हारस्थ्
दोन्द हेरी्पाश्असतात, तर्प्रभाचवतात्तसे्तीन्असतात.्अप्रभाचवतात्पचहल्या्दोन्हाराचं्या्साधं्यात्
एक्CH3्शाखा्असते्तेथेि्भगं्होऊन्प्रभाचवत्द्रवय्तयार्होते.्भगंाच्या्जागी्असलेला्चतहीपैकी्एक्
H समोरच्या्कोपऱ्यात्जातो.् द सऱ्या् दोन् हाराचं्या् साधं्यात्CH3् ही् शाखा्असते् ती्जशीच्या् तशीि्
राहते.् प्रभाचवत् द्रवये् असतात् तीि् जीवात ् असतात.् चकण्वस्स्थरोलाच्या् सरात् एक् द पाश् असतो् तो्
प्रभाचवतात्कायम् राहतो.्ऊनोज्ज् चपिस्स्थरोलातील्सरात् द पाश् नसतो.् चपिस्स्थरोलात् द पाश् एकि्
असतो. 
 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

४००्आंतरराष्ट्रीय्एकमाने्इतका् दैचनक्आहार्बालके्व्गर्वभणी्यानंा्अवश्य्असतो.्याच्या 
अणतणरक्त सेवनाने अपाय होतो.् अस्थी, यकृत, पल्मने् व् वृक्क् ही् कडक् होऊन् चनकामी् होतात.्
पिुपक्षयांच्या यकृतात गंृजोल भरपूर असले तरी णपत्तज भरपूर नसते. मत्स्ययकृतात मात्र दोनही भरपूर 
असतात. वानसांगात गंृजीन व णकणवस्स्थरोल यांचा भरिा साधारिपिे सारखा असतो. दुधामधेही तो 
तसाच असतो. मत्स्यवजक मांसाहारात ककवा दुग्धवजक िाकाहारात जीवातु िव्ये कमी पडणयाचा संभव 
असतो.्शाकाहारी्लोकानंा्सूयभप्रकाश्न्चमळाल्यानेही्या्द्रवयािंा्त टवडा्जाणवतो.्द िासह्शाकाहार्
करणारानंा्एकाि्पदाथातून्गृंजीन्आचण्स्स्थरोल्जीवात द्रवये्चमळतात. 

 
गर्वभणी् चस्त्याचं्या् बाबतीत् स्स्थरोलजीवात द्रवयािे् चवशषे् महत्त्व् आहे.् गर्वभणीला् स्वतःच्या्

स्वास्र्थयाकरता्त्यािंी्गरज्असतेि्पण्त्याखेरीज्गभाच्या्करताही्गरज्असते.्दोघािंी्गरज्भागेल्
इतका् मोठा् भरणा् गर्वभणीच्या् शरीरात् झाला् पाचहजे.् गर्वभणीच्या् आहारात् जीवात द्रवयसंपन्न् अन्नािा्
समावशे्असला्पाचहजे.्असे्नसेल्तेवहा्गभािी्गरज्प्रथम्भागचवली्जाऊन्गर्वभणीिी्गरज्भागली्



 

 

अनुक्रमणिका 

तर् भागली् नाही् तर् नाही, असे् होण्यािा् संभव् असतो.्प्रथम तुटवडा गर्गभिीस बाधतो नंतर गभास 
बाधतो, असे्चदसून्येते.्काही्गाई्म्हशी्वयाल्यानंतर्एकदम्खितात, बसलेल्या्उठून्उभ्या्राहू्शकत्
नाहीत्असे्आढळते.् तेवहा् प ष्ट्कळ् प्रसंगी् त्या् द दभशिेे्कारण् स्स्थरोलािा् त टवडा् असे्आढळून्आले्
आहे.्मानवामिेही् बाळंतपणातील्द िभर्आजारािे् एक्प्रम ख्कारण्प्रस्त त्जीवात ् स्स्थरोलािे् न्यनू् हे्
असल्यािे्समजते.्रक्तािी्रासायचनक्तपासणी्केली्असता्हे्न्यून्कळून्येते. 
 

बाळंतरोग्असे्पूवी्ज्यास्म्हणत्तो्कफक्षय्वकवा्रक्तक्षय्असे्इतकेि्नवहे्तर्चकत्येक्वेळा्
अस्स्थमादभवासही्बाळंतरोग्म्हणत्असत.्हा्रोग्गरीबात्चवशषे्असे.्कारण्उघडि्आहे्की, दूि्तूप्
भाजीपाला्इत्यादींिा्त्याच्या्आहारात्समावशे्फार्थोडा्असे.्बाळंणतिीचे पथय म्हिून जे िरलेले असे 
त्यात तुपाचा भरिा णविेष असे, तो योग्यच होता्असे्चदसून्येते.्म डदूस्हा्चवकार्पूवी्बराि्आढळे.्
ज्या् म लानंा् हा् चवकार् होई् त्याचं्यात्आईिे् दूि् न् चमळणाऱ्या् म लािंाि्भरणा् मोठा्असे.् या् म लानंा्
गाईिे् वकवा् म्हशीिे् दूि्साय्वगळून् देत्असत.् त्याबरोबर् स्स्थरोलही्वजभ्होत्असे.् त्याम ळे्म डदूस्
होई.् हल्ली् म डद सािे् कारण् माहीत् झाले् असल्याम ळे् आहारात् स िारणा् वेळेवर् होते् आचण् रोगािे्
आगमन्टळते. 

 
तेलचबयातून्काढलेल्या्तेलामध्ये्एक्द्रवय्असते्त्याला्तोकोल्[Tocol.्Tocoferol.] असे्नाव्चदले्

आहे.्तोक्म्हणजे्मूल.् हे्द्रवय्आहारात्नसले्तर्म ले्होत्नाहीत्असा्अन भव्प्रथमतः् उंदरावंरील्
प्रयोगात्आला.्काही् थोड्याशा् प्रसंगी् मानवावरही् या् गोष्टीिा् ताळा् पाचहला् गेला्आहे.् काही् वधं्या्
चस्त्यानंा्या्तोकोलद्रवयाच्या्सेवनाने्मूल्होण्यािे्भाग्य्लाभलेले्आहे.्तथाचप्असे्भाग्य्ज्यानंा्लाभले्
नाही्अशीही्उदाहरणे्आहेत.्तोकोल्हे्एक्कोहोलद्रवय्आहे.्ते्िरीरात ओषटामध्ये सािवले जाते.्ते्
ओषटात् चवरघळते, अचतचरक्त् सेवनाने् काही् द ष्ट्पचरणाम् वकवा् स पचरणामही् आढळून्आलेले् नाहीत.्
गभकपाताच्या णवकारावर त्याचा सुपणरिाम णदसून येतो.्गभभपातप्रवृिी्थाबंते.्गभभिारणा्स रळीतपणे्तडीस्
जाते.् मानवाप्रमाणेि् गाईंच्या् बाबतीतही् असे् स पचरणाम्काही् प्रसंगी् अन भवास्आलेले्आहेत् पण् ते्
थोडेि.्गृंजीनापासून्गृंजोल्शरीरात्उत्पन्न्होते् ते्होण्यात्या्तोकोलािा्उपयोग्होत्असावा, असे्
अन मान्करण्यास्काही्प्रसंगी्प रावा्चमळालेला्आहे. 

 
आता् साचंगतलेल्या् कारणानंी् तोकोल् या् द्रवयाला् जीवात द्रवय् अशी् प्रचतष्ठा् चमळाली् आहे.्

रसायनदृष्ट्या्ते्कोहोल्आहे.्त्यात्OH घटा्C ला्जोडलेली्आहे.्त्याच्या्रेणूत्दोन्सहा्मण्यािें्हार्
एकात्एक्ग ंतलेले्आहेत.्दोन्C रूप्मणी्दोन्हारात्सामान्य्आहेत.्एका्हारातील्मण्यािी्जागा्O 
ने् घेतलेली्असून्इतर्मणी्मात्र्C आहेत.्ज्यात्O नाही्त्या्हारात्तीन्द पाश्आहेत.्त्यातला्एक्
द पाश्द सऱ्या्हारातही्आहेि.्O च्या्एका्अंगाला्एक्हार्असून्द सऱ्या्अंगाला्C मण्यािंा्सर्आहे.्
या्सरात्द पाश्नाही.्एका्रागेंत्१३ C मणी्आहेत.्त्यातील्तीन्मण्यानंा्CH3्अशा्शाखा्आहेत.्α, 
β, γ असे्यािे्तीन्प्रकार्आहेत.्त्यातील्α िे्हे्वणभन्असून्चित्रही्त्यािेि्आहे.्एकदणलक धान्याचे 
दािे, पालेभाज्या, घोड्याचे गवत लुसनक आणि अंड्याचा बलक, यात हे िव्य असते.् त्यािा्जास्तीत 
जास्त भरिा गव्हाच्या मोडात असतो.् त्यापासूनि् ते् औषचि–उपयोगाकरता् चमळवतात.् दूि् वकवा्
मासंाहारािे् इतर् पदाथभ् यात् यािंा् भरणा् फार् थोड्या् असतो.् यािी् औषिी् मात्रा् दैचनक् ३् mg. 
समजतात. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
 

हारात्C आचण्सरात्H अध्याहृत्समजाव.े 
 

तोकोल् हे् ऊवभणचवरोिी् द्रवय्आहे.्आमचलकाम्ल् हे् जीवत ् C आहे.् ते् ऊवभणाने् नाश् पावते.्
अन्नामिे् त्याबरोबर् तोकोल् असल्यास् या् ऊवभणास् अटकाव् होऊन्आमचलकाम्लािे् रक्षण् होते.् इतर्
रीतींनीस द्धा् या्ऊवभणचवरोिािा् उपयोग् होत् असणे् संभवनीय्आहे.् गृंजोलािे्ऊवभण् याने्आटोक्यात्
ठेवले्जाते. 
 

रक्त् वाचहन्यातून् बाहेर् पडल्यावर्आळते.् ते्आळणे् रक्तहानी् थाबंवते.् या् रक्त आळणयाच्या 
कामी उपयोगी पडिारे्एक्द्रवय्असते्त्यास णकलाटजीवातु्[Vitamin K.] असे्नाव्आहे.्चकलाट्म्हणजे्
आळून्बनलेला्लगदा, वकवा्गठ्ठा.्हे्द्रवय्स द्धा्ओषटात्चवरघळणारे्असते.्कावीळ्झालेल्या्लोकाचं्या्
रक्तात् त्यािंा्त टवडा्असतो.् त्याम ळे् रक्त्आळणे् रेंगाळते, काही्नवजात्बालकाचं्या् रक्तात् त्यािंा्
त टवडा्असतो.्अशा्प्रसंगी्या्द्रवयािा्औषि्म्हणून्उपयोग्होतो.्नवबालकास्1 mg. जीवात ्प रेसे्
असते.् प्रौढास् दैचनक् ४्mg. पयंत् देणे् अवश्य् असते.् सामान्य्आहारात् त्यािा् त टवडा् पडत् नाही.्
चहरवया् पालेभाज्यात् ते् असते.् याचशवाय्आतड्यात्सहजगत्या् वसती्करणाऱ्या्वानुजंतूकडून त्यांची 
उत्पत्ती होऊन मािसाच्या उपयोगी पडत असते. ओषटात णवरघळून ते रक्तात जात असते. म्हिून 
ओषटाचे पचन व िोषि णबघडले की्या णकलाटजीवातूच्या पुरवठ्यात तूट येते. 
 

रसायनदृष्ट्या्तोकोल्व्चकलाट्जीवात द्रवय्यात्बरेि्साम्य्आहे.्तोकोल्हे्कोहोल्आहे्तसे्
हे्नाही.्हे्हलोन्आहे.्यात्CO अशी्घटा्आहे.्C व्O द पाशाने्ज ळलेले्आहेत.्म्हणून्यास्णकलाटोन्
म्हणाव्ेलागते.्याच्या्द सऱ्या्हारात्एक्स्वतंत्र्द पाश्असतो, हा्यािा्द सरा्चवशषे्असून्याच्या्सरात्
१६्C मणी्असतात, हा् चतसरा् चवशषे्आहे.्आचण्शाखा्िार्असतात्हा्िवथा् चवशषे्आहे.्यातील्
पचहल्या्शाखेच्या्अलीकडे्एक्द पाश्दोन्मण्यात्आहे, हा्आणखी्एक्चवशषे्आहे. 
 

 
 

K1 चकलाटोन.्हारात्C आचण्सरात्H अध्याहृत्समजावते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

जंतूत्पन्न्चकलोटोन्K2्असते.्दोनही्समघटक्पण्चभन्नरचित्संय गे्असतात. 
 
प्रस्त त्प्रकरणात्स्स्थरोल्द्रवये्साचंगतली्आहेत्त्याचं्या्रेणूत्िार्कोंडाळ्यािंा्बनलेला्सागंाडा्

असतो.्असाि्सागंाडा्ज्याचं्या्रेणूत्असतो्पण्आरंभीच्या्कोंडाळ्यातील्OH च्या्जागी्O असतो्आचण्
शवेटी् जी् लाबं् लिक् माळका् असते् चतच्या् ऐवजी् लहानशी् माळका् असते् वकवा् तेथे् O वकवा्OH 
असतात, अशी्द्रवये्प ढे् ‘मेंदूखाली् वसिू’ या्प्रकरणी्साचंगतली्आहेत.्अशा्द्रवयाना् स्स्थराय् [Steroid.] 
द्रवये्म्हणतात. 
 

— 
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प्रकरि ४४ 
 

ओषट िव्ये 
 

तेल्तूप्मेण्िरबी्अशा्द्रवयास्ओषट्[Lipid.] म्हणतात.्ओष्म्हणजे्उष्ट्णता.्अन्नामिे्जी्चवचवि्
द्रवये् असतात् त्या् सवात् ओषट् द्रवये् चवशषे् उष्ट्णताप्रद् असतात.् शाकभ रद्रवयाचं्या् जवळ् जवळ् द प्पट्
उष्ट्णता्या्ओषट्द्रवयापंासून् चमळते.् चबयातून् चनघणारे्ओषट् ते् तेल्आचण्द िातून् चनघणारे्ओषट् ते्
तूप, असा् मूळिा्प्रघात्आहे्तथाचप्खाणीतून्काढतात् त्या् केरोसीनासही् तेल् म्हणतात.् ते्कदाचित््
कोयविी्वषापूवीच्या्वानसापासून्वकवा्मत्स्याचद्जलिरापासूनही् चनघालेले्असेल.्असे्असले्तरी्
ओषटात्त्यािा्समावशे्करावयािा्नाही.्रसायन-दृष्ट्या्ते्कबोज्जद्आहे.्त्यात्C व्H याचशवाय्काही्
नाही.्ओषट्द्रवयात्C, H व्O अशी्तीन्मूल-द्रवये्असतात.्शाकभ रद्रवयात्हीि्मूलद्रवये्असतात्पण्
त्यापासून्ओषटाचं्या्स मारे्चनम्मीि्उष्ट्णता्चमळते.्प्राणििरीरात उष्ट्ितेचा संग्रह म्हिून आणि उष्ट्ितेला 
बाहेर जाणयास प्रणतबंधक िव्य्म्हणूनही्ओषटािा्उपयोग्होतो.्कातडीच्या्खाली्ओषटािा्लेप्असतो्
त्याला् मेद् म्हणतात.् याखेरीज् इतर् अवयवाचं्या् अंतरंगात्आचण् भोवताली् वषे्टण् म्हणूनही्ओषटािा्
अंतभाव्शरीरात्झालेला्असतो; वकबह ना्प्रत्येक्चजवंत्पेचशकेच्या्अंगभूत्द्रवयातही्ओषटािा्समावशे्
असतो.्काही्प्रकारच्या्[Stearin candle.] मेणबिीिे्मेण्िरबीतून्काढलेले्असते.्मिमाशाचं्या्पोवळ्यािे्
मेण् हा् त्याचं्या् शरीरातून् चनघालेला् चनयास् असतो.् प्राण्याचं्या् कानातला् मळ् हा् वस्त तः् मेण् याि्
स्वरूपािा् असतो.् याचशवाय् घामािाही् एक् भाग, ज्याला् येथे् स्स्वदा् [Sebum.] म्हटले् आहे् तो, या्
स्वरूपािा्असतो. 

 
स्ग्लसरीन्म्हणून्एक्औषिात्वापरण्यािे्द्रव्द्रवय्आहे.्ते्पाण्यापेक्षा्दाट्पण्त्यासारखे्स्वच्छ्

चबनरंगी् द्रव् असते.् ते् पाण्यात् हवे् तेवढे् चवरघळते.् त्यािा् चवरघळा् गोड् लागतो.् त्यािा् रासायचनक्
समास्C3 H8 O3्असा्आहे.्तेल्तूप्िरबी्ही्हचलक्द्रवयािंी् चमश्रणे्असतात.्हचलक्द्रवये्एका्पक्षी्
कोहोल्द्रवय्आचण्द सऱ्या्पक्षी्कबोज्COOH ही्(हचलक)्घटा्असलेले्अम्ल्यापासून्तयार्होतात.्
प्रस्त त्हचलकाचं्या्घटनेत्समाचवष्ट्असलेले्कोहोल स्ग्लसरीन्हे्असते.्याच्या्एका्रेणूत्तीन्OH घटा्
असतात.्हचलक्द्रवये्तयार्होताना् स्ग्लसरीनातील्OH घटा्आचण्अम्लातील्H यािंा्संयोग्होऊन्
पाणी्वगेळे्होते.् स्ग्लसरीन्त पातून्काढता् येते् म्हणून्त्यास् घृतीन्असे्नाव् चदले्आहे.्त्यातील्OH 
घटा्दशभवण्याकरता्त्यास्घृतोल्असे्म्हणता्येते.्इंग्रजीत्स्ग्लसरोल्म्हणतात. 
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ित ष्ट्केन्हचलकास्घृतोलाचयत्[Glyceride.] ित ष्ट्केन्असेही्म्हणतात. 
 

एकादे् तेल् तूप् वकवा् िरबी् साम द्राल्काच्या् चवरघळ्याबरोबर् उकळल्याने्साबि् तयार् होतो.्
साबण्साम द्रहचलकािंा्बनतो्आचण्घृतोल्पाण्यात् चवरघळून्राहते.्साबणस द्धा्पाण्यातं् चवरघळलेला्
असतो.् तो् वेगळा् काढण्याकरता् चवरघळ्यात् भरपूर् मीठ् घालतात.् त्याम ळे् तो् साबण् गोळा् होऊन्
चवद्रवावर् तरंगतो.् या् गोळ्यात्स द्धा्काही्अंश् पाण्यािा्असतो.् साबणगोळ्याखालिे् चवद्रव् घेऊन् ते्
उकळू्चदले्असता्पाणी्उडून्जाते, परंत ्उकळीतपमान्इतके्िढते्की्त्याने्घृतोल्करपते.्तसे्होऊ्
नये् म्हणून् चवद्रव् एका् भाडं्यात् कोंडून् त्यावरील् वाय्ू उपसण्यािी् वयवस्था् करतात.् ती् केल्याने्
उकळीतपमान् उतरते.् वाफेच्या् रूपाने् पाणी्आचण् घृतोल् ही् वेगळी् करता् येतात.् घृतोल् गोठण्यािे्
तपमान्१७° आचण्उकळण्यािे्तपमान्२९०° असते.्साम द्र्व्पालाश्िातंूिे्साबण्पाण्यात्चवरघळतात्
पण् मग्न् व् खट् िातंूिे् साबण् चवरघळत् नाहीत.् त्याम ळे् खाऱ्यापाण्यात् या् िातंूिी् लवणे् असल्यास्
त्याचं्या् संगतीने् होणारा् साबणाशं् वाया् जातो.् पालाशाल्काबरोबर् ओषटािा् प्रत्यक्ष् साबण् करून् या्
चवचियेत् चकती् अल्क् खपते् ते् मोजून् काढणे, हा् एक् ओषटपरीके्षिा् भाग् आहे.् १् ग्राम् ओषटास्
लागणाऱ्या् अल्कािा् चमचलग्राम–् अंक् ठरवतात् त्यास्साबिमूल्य् म्हणतात.् हे् मूल्य् मत्स्ययकृताच्या्
ओषटात्अल्पतम्आचण्खोबऱ्याच्या् तेलात् महिम्असते.् हचलकाम्लािें् रेण भार्लहानमोठे् असतात.्
लहानरेणूला्चजतके्अल्क्लागते्चततकेि्मोठ्या्रेणूलाही्लागते.्म्हणून्भारमानाने्मोठे्रेणू्लहानपेक्षा्
कमी्अल्क्घेतात.्त पािे्साबणमूल्य्तेलाच्यापेक्षा्बरेि्अचिक्असते. 
 

ओषटात्घृतोलाशी्सरबद्ध्हचलक्मेदस्अम्ले्[Fatty acids.] असतात्ती्कोष्टकात्चदली्आहेत.्
त्यातील् काहीत् काबभनमणी् द हेरी् पाशानंी् बािंलेले् असतात.् अशा् द्रवयानंा्अतृप्त् [Unsaturated.] िव्ये्
म्हणतात.्अशा्द्रवयात्हे्पाश्उलगडून्पाशागचणक्दोन्एकेरी्िारणेिे्अणू्पकडण्यािी्प्रवृिी्असते.्
चवद्रवातून्आयोड्घेण्यात्ही्प्रवृिी्प्रकट्होते्आचण्मोजलीही्जाते.्या्मोजणीस्आयोडमूल्य्म्हणतात.्
प ढील्कोष्टकात्ही्दोनही्मूल्ये्चदली्आहेत्: 
 

ओषट आयोड मूल्य 
Iodine value 

साबि मूल्य 
Saponification value 

खोबरेल ९ २४६्ते्२६० 
तूप २५्ते्५० २२०्ते्२३३ 
गो-वसा्(िरबी) ३६्ते्४८ १९२्ते्२०० 
वराह-वसा ५०्ते्७० १९५्ते्१९७ 
मानवी्वसा ५७्ते्६६ १९३्ते्१९९ 
ओलीव्तेल ७८्ते्९० १८५्ते्१९५ 
सरकीिे्तेल १०६्ते्११२ १९२्ते्१९६ 
मत्स्ययकृतािे्ओषट १४४्ते्१६८ १७५्ते्१९३ 
आळशीिे्तेल १९२्ते्१९५ १९०्ते्१९५ 
Biochemistry for medical students–्Thorpe. Page 77. 
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समावेिक णजन्नस नाव नाव केनाम्ले [Saturated f. a.] 
समास 

णवतळकबदू 

घृत.्तूप. घृचतक Butyric C4H8O2 − ८°C 
बकरीिे्दूि अजाचवक Caproic C6H12O2 − १°C 
बकरीिे्दूि अजाचलक Caprylic C8H16O2 +१६°C 
बकरीिे्दूि आचजक Capric C10H20O2 ३१°C 
तमालािे्तेल तमाचलक Lauric C12H24O2 ४३°C 
जायफळािे्तेल जाचतक Myristic C14H28O2 ५४°C 
ताडािे्तेल ताचलक Palmitic C16H32O2 ६२°C 
िरबी.्मेद.्वसा वचसक Stearic C18H36O2 ६९°C 
भ ईम गािे्तेल भमू दचगक Arachidic C20H40O2 ७५°C 
तीचम्(देवमासा)्वसा चतचमक Behenic C22H44O2 ८४°C 
मेंदूतील्ओषट मस्तचवक Lignoseric C24H48O2् णकनाम्ले 

[Unsaturated f. a.] 
८७°C 

गाईिे्तूप गचवक  C10H18O2 द्रव 
गाईिे्तूप िेनचवक  C16H30O2 –्१°C 
ओलीव्तेल ओचलक Oleic C18H34O2 १६°C 
जवसािे्(आळशीिे)्तेल अतचसक Linoleic C18H32O2 ६०°C 
जवसािे्तेल आतचसक Linolenic C18H30O2 द्रव. 
 

येथे्जी् इंग्रजी्नाव्े चदली्आहेत्ती्समावशेक् चजनसाचं्या्नावावरून् चदली्आहेत.्तशीि्ती्
प्रथम्रूढ्झाली्आचण्अद्यापीही्रूढ्राचहली्आहेत.्मराठी्नावहेी्तदन सारि्केली्आहेत.्अम्लािी्
रेण घटना्आचण्त्यातील्अण घटना्कळून्आल्यावर्पांक्त्नाव्ेकरण्यािा्प्रयत्न्झालेला्आहे.्नवीन्जी्
अम्ले्कळून्येतात्त्यानंा्त्याि्रीतीने्नाव्ेदेण्यात्येतात.्ज न्यानंाही्नवी्नाव्ेकेलेली्आहेत, पण्ती्
आल्याने्ज नी् नाव्े गेली् नाहीत.् बह िा्ज नीि् वापरली्जातात.् नवया् नावातील्िोरण्असे्आहे्की, 
काबभनाणूिंी्जी्संख्या्रेणूत्असेल्त्या्संख्यावािकास्काही्प्रत्यय्लावनू्नावे्करावी.्अजाचवकात्सहा्
काबभनाणू्असतात्तर् त्यास्Hexanoic acid म्हणाव.े्मराठीतही्असा्संकेत्करणे्श्रेयस्कर्आहे.्या्
अम्लाला्षष्ठ्केनाम्ल्म्हणजे्सहाव्ेकेनाम्ल्असे्म्हणाव.े अतृप्त्अम्लास्कीनाम्ल्म्हणाव्ेआचण्अतृप्तीिे्
स्थान् दाखचवणे् झाल्यास् कीनप्रत्ययामागे् त्या् स्थानािा् िमाकं् सागंावा.्COOH ही् लक्षणघटा्आहे.्
चतच्या्शजेारिे्स्थान्द सरे्समजावे.्चतच्यातील्C िा्िमाकं्पचहला. 
 
ओषट िव्यामध्ये घृतोलािी संयुक्त असिाऱ्या हणलकाम्लांची (मेदसाम्लांची) िेकडेवारी 

अम्ल्समास गाय्तूप म्हैसतूप मानवमेद जवसतेल चतळेल भ ईम गेल करडेल खोबरेल 
C4H8O2 ३·७ ४·१       
C6H12O2 २·० १·४       
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C8H16O2 १·० ०·९      ७·८ 
C10H20O2 २·६ १·७      ७·६ 
C12H24O2 १·७ २·८ ०·५     ४४·८ 
C14H28O2 ९·३ १०·१ ३·५ ०·२    १८·१ 
C16H32O2 २५·४ ३१·१ २५·० ५·४ ९·१ ८·३ ४·२ ९·५ 
C18H36O2 १०·७ ११·२ ०·७ ३·५ ४·३ ३·१ १·६ २·४ 
C20H40O2 ०·४ ०·९ १·२ ०·६ ०·८ २·४ ०·४  
C22H44O2      ३·१   
C24H48O2      १·१   
C10H18O2 ०·१        
C12H22O2 ०·१        
C14H26O2 १·२  ०·४      
C16H30O2 ५·१  ६·४      
C18H34O2 ३२·४ ३३·२ ४५·९ १८·८ ४५·४ ५६·० २६·३ ८·२ 
C18H32O2 ४·० २·६ ९·६ २४·२ ४०·४ २६·० ६७·४ १·५ 
C18H30O2    ४७·३   ०·१  

(Industrial fats and waxes–Hilditch 1947.) 
 

मि्हे्एक्चमश्र्द्रवय्आहे.् त्यात्प ष्ट्कळसा्अंश्द्राक्षजा्व्फलजा्यािंा्असतो.् तेल्तूप्यािें्
स्वरूप् त्याहीपेक्षा् अचिक् चमश्र् असते.् त पामध्ये् एकंदर् दहापिंरा् हचलक् (मेदस)् द्रवये् असतात.्
त्याखेरीज्अगदी्थोडी्इतर्द्रवयेही्असतात.्िरबीत्स द्धा्आठ–दहा्द्रवये्असतात.्तेलात्थोडी्कमी, 
तरी् सात् आठ् असतात.् त पात पात् फरक् असतो.् िरबी् िरबीत् फरक् असतो.् तेलातेलातही् फरक्
असतो.् हे्फरक्घटकािंी्संख्या्आचण्ग णोिर्कमी्अचिक्असण्यानेि्उत्पन्न्झालेले्असतात.्या 
ओषटातील हणलक िव्ये एकाच कोहोलापासून झालेली असतात.् ते् कोहोल् म्हणजे् घृतोल् होय.्
घृतोलाशी्संय क्त्असलेली्हचलक्(मेदस)्अम्ले्मात्र्वगेवगेळी्असतात.्अशा्संयोगाने्उत्पन्न्होणाऱ्या्
पाण्यािा्उल्लेख्सोडून्देण्यािी्वचहवाट्आहे.्संकचलत्समासावरून्(मेदस)्हचलकाम्लािंी्जी्संख्या्
कळण्यासारखी्आहे्चतजपेक्षा्त्यािंी्संभावयसंख्या्प ष्ट्कळि्अचिक्आहे.्एका्ओचलकाम्लािे्समघटक्
[Isomer.] चभन्नरचित् सोळा् असतात.्ओषटात् इतके् भेद् सहसा्आढळत् नाहीत.् सामान्य्ओचलकाम्ल्
असते्ते्:– 
 

CH3 (CH2)7. CH=CH. (CH2)7. COOH 
 

चभन्नरचित् समघटक् म्हणून् चवचविता् स्वाभाचवक् ओषटात् नसली् तरी् एका् चनराळ्या् रीतीने्
णवणवधता्थोडीशी्आलेली्असते्ती्अशी.्एकाि्घृतोल्रेणूशी्दोन्वकवा्तीन्चवचवि्अम्लाशंी्चवचिया्
होऊन्चवचवि्हचलके्झालेली्असतात.्एका्घृतोलरेणूत्तीन्OH ऊजघटा्असतात्आचण्हचलकाम्लात्
मात्र्एकि्COOH घटा्असते.्त्याम ळे्एका्घृतोलरेणूशी्एक्दोन्वकवा्तीनही्चवचवि्अम्लािंी्चवचिया्
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होऊ्शकते.्एकाच्याि्तीन्रेणूंिी् चवचिया्होऊ्शकते.्परंत ्तशा् चवचियेने्होणारी्हचलके्स्वाभाचवक्
ओषटात्आढळत्नाहीत.्दोन् वकवा्तीन् चवचविाशंीि् चवचिया्झालेली्आढळते.्स्वाभाणवक ओषटांचा्
द सरा् एक् णविेष् आढळतो् तो् असा् की, त्यातील् संय क्त् असलेल्या् हणलकाम्लरेिूत काबकन–अिंूची 
संख्या्४, ६, ८्इत्याचद्सम्असते.्५, ७, अशी्चवषम्नसते. 
 

ओषटात्समाचवष्ट्असणाऱ्या्मेदस्अम्लात्तृप्त्आचण्अतृप्त्दोनही्प्रकारािंा्समावशे्असतो.्
मानवी् मेदात् मोठा् भाग्अतृप्तािंा् असतो.् ज्याचं्या् रेणूत् दहा् वकवा्कमी्काबभनाणू्आहेत्अशी्अम्ले्
त पात् असतात.् दहाहून् अचिक् काबभनाणू् ज्याचं्या् रेणूत् आहेत् अशी् अम्ले् मानवीमेद् व् तूप् यात्
जवळजवळ्सारख्या्प्रमाणात्असतात.्तेलात्त्यािें्प्रमाण्बरेि्कमी्असते.्एका्रेणूत्बारा्काबभनाणू्
असणारे्हचलकाम्ल्केवळ्खोबरेलाति्प ष्ट्कळ्असते, इतरात्नसते.्अतृप्तापंैकी्C18्वाली्तीन्अम्ले्
असतात.्त्यातले्सवात्कमी्अतृप्त्आहे्ते्मानवी्देहात्फार्असते.्त पात्त्याहून्कमी्असते.्सवात्
अचिक् अतृप्त् अम्ल् जवसेलात् बरेि् असते, करडेलात् वकचित्् असते.् खोबरेल् वगळून् इतर् तेलात्
अतृप्तािंा्भरणा्त पातल्यापेक्षा्अचिक्असतो. 
 

प्रस्त त् हणलकिव्ये् (ओषटे)् पाण्यात् चवरघळत् नाहीत.् त्यािंी् घनता् ०·८६् च्या् स मारात्
असल्याम ळे्ती्पाणयावर तरंगतात.्एकादा्चठपका्प ष्ट्कळ्पाण्यावर्टाकल्यास्तो्पसरून्पापोद्रा्बनतो्
तो्एका्रेणूच्या्जाडीिा्असतो.्या्पसरणीिा्पचरणाम्असा्होतो्की्पषृ्ठताण्कमी्होतो.्पेचशकातंगभत्
ओषटाच्या्बाबतीत्ही्गोष्ट्चवशषे्उपय क्त्आहे.्ओषटे्पाण्यात्चवरघळत्नसली्तरी्कढत्कोहोलात्
चवरघळतात.्न्तापचवताही्ती्पेरोचलयम्ईथर, क्लोरोफॉमक, काबभन्ित हभरद,्[Carbon tetrachloride.] िूपीन,्
[Benzene.] चवशषेतः्ईथर, यात णवरघळतात.्कोणत्याही्चमश्रणातून्ओषट्वगेळे्करावयािे्असल्यास्ते्
ईथराने् ि वनू् घेऊन् ि वणातून् ईथर् उडून्जाऊ् देऊन्खाली् राहील् ते्ओषट्असे् समजतात.् त्यात्
ओषटाखेरीज्इतर्द्रवयािा्अंश्आला्तरी्तो्अगदी्थोडा्असतो.्पाण्यािा्गोठण-वबदू्०⁰्असतो्तोि्
(त्यािा)्बफािा्चवतळवबदूही्असतो.्परंत ्ओषटांचा णवतळकबदू गोििकबदूपेक्षा वरचढ असतो.्गो-वसा्
३६⁰्स्चथजते्पण्४९·५्ला्चवतळते.्मन ष्ट्यवसा्१०⁰्ला्चवतळते. 
 

तूप् आचण् तेल यातला मुख्य भेद् हा् की् सामान्य् हवते् तूप् स्थाय्ू अवस्थेत् असते् तर् तेल्
द्रवावस्थेत्असते.्थंडीच्या् चदवसात् तेलापैकी्खोबरेल्गोठते, पण्इतर् तेले् गोठत्नाहीत.्शरीराला्
मानवण्याच्या्दृष्टीने्पाचहले्तर्आपणाला्त पाच्या्खालोखाल्खोबरेल्तेल्िागंले्मानवते, इतर्तेले्
चततकी्मानवत्नाहीत.्आपण्अन्नामिे् इतर् तेले्अचिक्वापरतो् त्यािे्कारण्असे्की्खोबरेल्ताजे्
चमळणे्कठीण्पडते्आचण्ताजे्नसले्म्हणजे्ते्खवट्असते.्खरोखरी्पाचहले्तर्खोबरेल्तेल्काढणे्
इतर् तेले्काढण्यापेक्षा् सोपे् असते.्लहानशा् हातघाण्यात् एका् माणसाला् ते् सहज्काढता् येते, तेल्
काढून् िोथा् भाजीत् टाकला् म्हणजे् सवभ्खोबऱ्यािा् उपयोग् होऊन् ताजे् तेल् उपयोगास् येते.्खोबरे्
खवट्होते्पण्खोबऱ्याच्या्तेलाइतके्लवकर्तसे्होत्नाही. 
 

अतप्त् मेदस्अम्लािंा् चवतळवबदू् चततकेि्काबभनाणू् रेणूत्असलेल्या् तृप्त् मेदस्अम्लाचं्यापेक्षा्
कमी्असतो.्हचलकािेंही्तसेि्आहे.्तूप्स्थाय्ूअसताना्तेल्द्रव्असू्शकते.्यावरून्ही्गोष्ट्समजून्
येण्याजोगी्आहे.्वाहत कीला्द्रवापेक्षा्स्थाय्ूपदाथभ्अचिक्सोयीिा्असतो.्तेलापेक्षा्तूप्सोयीिे्असते्
पण्थोडे, चवशषे्नाही.् ते्सोयीिे्आचण्प चष्टकर्असूनही्त्यािी्पैदास्प ष्ट्कळ्कमी्आहे.्म्हणून् गेल्या्
पन्नास्वषात्तेलापासून्तूप्करण्याच्या्य क्त्या्शोिून्काढण्यािी्खटपट्प ष्ट्कळ्लोकानंी्कसून्केली.्
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त्या्खटपटीिे्फळ्असे्चमळाले्की्त पासारखा्चजन्नस्तेलापासून्करता्येऊ्लागला.्त्यािे्प रस्कते्तो्
त पापेक्षा्सरस्आहे्असे्सागंतात.्तेलापासून नकली तूप्इतके्िागंले्करता्येते्की, चवशषे्सािनानंी्
तपासणी्केल्याचशवाय्ते्नकली्आहे्हे्ओळखता्येणार्नाही.्कणीदार्ताजे्तूप्आचण्नकली्तूप, रंग्
िव् वास् या् बाबतीत् वगेवेगळी् अशी् ओळखता् येत् नाहीत.् तथाचप् नकली् माल् अन्नदृष्ट्या् त पाच्या्
बरोबरीिा्नाही, असे्शास्त्ज्ञािें्मत्असल्याम ले्अशी्बेमालूम्नक्कल्करण्यास्प्रचतबिं्आहे.्त्यािप्रमाणे्
त्यास्तूप्म्हणणेही्चनचषद्ध्आहे. 
 

तेलापासून्जे्नकली् तूप्करतात्त्यास्वनस्पती् म्हणतात.् ते्करण्यािा्म ख्य्उदे्दश् तेलापेक्षा्
स्थायू, चवतळवबदू्वरिढ्असलेले, ओषट्तयार्करणे्हा्असतो.्असे्ओषट्अणधक णटकाऊ्असते्हा्
एक्लाभि्आहे.्खोबरेल्थोड्याि्चदवसात्खवटते.्इतर्तेले्अचिक्चटकाऊ्असतात.्ती्खवटण्यास्
वषभ्सहा्मचहने्लागतात.्वनस्पती्असे्चबघडत्नाही.्वनस्पतीमिे्आणखी्एक्ग ण्असतो्तो्हा्की, 
त्यात्तळलेले्चजन्नस्ख सखशीत्होतात.्तथाचप्त्याच्यात्एक्दोष्आहे्तो्हा्की, त पाइतके्नाहीि्पण्
तेलाइतके देखील ते िरीरास णहतावह नाही.्दमेकरी्लोक, वकवा्कोणत्याही्कारणाने्ज्यािंी्श्वसनेंचद्रये्
चबघडण्याकडे्कल्आहे्असे्लोक, यानंा्ते्मानवत्नाही.्खोकला्पडसे्असे्काही्तरी्होऊ्लागते.्
तेलापासून् वनस्पती् तयार् करण्याकरता् प्रथमतः् ते् स्वच्छ् कराव्े लागते.् या् संस्काराने् त्यातील्
स्स्थरोलिव्ये काढली जातात.्नंतर्स्वच्छ्तेलावर्उज्जसंस्कार्होऊन्वनस्पती्तयार्होते. 
 

चनसगभतः्तेलात्अतृप्त्हचलके्असतात.्ती्उज्ज्[Hydrogen.] घेऊन्तृप्त्होतात.्तृप्त्हचलकािंा्
चवतळवबदू्अतृप्तापेंक्षा्वरिढ्असतो.् म्हणून्एकाि्हवते्अतृप्त्हचलके्द्रव्अवस्थेत्असली्तरी् तृप्त्
हचलके् स्थायू् अवस्थेत् असतात.् अतृप्त् हचलकाचं्या् एकेका् रेणूत् १८,१६,१४् काबभनाणू् असतात.्
तृप्तापंैकी्काही्१०् पेक्षा्अचिक्काबभनाणू्असले्तरी्इतरात्बरेि्कमी्काबभनाणू्असतात.्ही्हचलके्
खरोखरी्शरीरास्चहतावह्असतात.्परंत ्ती्लवकर्चबघडतात.्ती्असताना्उज्जभंरण्[Hydrogenation.] 
करावयािे्म्हटले्तरी्ते्होत्नाही.्म्हणून्ती्काढून्टाकावी्लागतात.्तृप्त्चहतावह्हचलके्चबनचटकाऊ्
म्हणून्काढून्टाकून्जड्तृप्त्हचलके्चटकाऊ्म्हणून्पतकरावी्लागतात.्खरोखरी्हलकी्तृप्त्हचलके्
कमी्तपमानास्चवतळणारी्असतात्तीि्अचिक्स पिनीय्असतात.्शरीरपोषणाच्या्दृष्टीने्आणखी्एक्
गोष्ट्महत्त्वािी्आहे्ती्अशी.्जड्तृप्त्हचलके्शरीराला्उपयोगी्आहेत्पण्केवळ्त्यानंी्शरीरािे्पोषण्
वहाव्े तसे् होत् नाही.् तृप्ताबरोबर् काही् अंश् अतृप्तािंा् असावाि् लागतो.् ही् गोष्ट् कळून् आल्याम ळे्
कायद्यानेि्अशी्अट्घातली्आहे्की, आहायभ्म्हणून्जे्वनस्पती्करावयािे्त्यात्काही्नेमून्चदलेला्
अतृप्ताशं्असलाि्पाचहजे.्उजं्जभरिाकरता णतहेरी हानी्सोसावी्लागते.्(१)्जीवातू्स्स्थरोल्घालचवले्
जाते.्(२)्तृप्त्हलकी्हचलके्घालचवली्जातात.्(३)्चहतावह्अतृप्त्हचलके्तृप्त्केली्जातात.्इतकी्
हानी्सोसून्स्वच्छ्चटकाऊ्चजन्नस्हाती्येतो्हा्मात्र्लाभ्होतो्खरा. 
 

उज्जभंरणाने्चटकाऊ्ओषट्तयार्होते.्ते्चटकाऊ्असते्म्हणून्त्यावर्सवांच्या्उड्या्पडतात.्
या् लोकचप्रयतेिे् द सरे् एक् कारण्आहे् ते् असे् की् त्याने् तळलेले् पदाथभ् ख सख शीत् होतात.् जीवातू्
नाहीसे्होते् ते्अगदी्थोडे्असते् ते् चनराळे्पैदा्करून्त्यात् चमसळता् येते.् त्यािी्हानी्भरून्काढता्
येते.् ही् गोष्ट् एकपरी् सोपी्आहे.् अवघड् गोष्ट्आहे् ती् ही्की् त्यात् हलकी् हचलके्आणून् भरणे.् या्
हचलकािंा् म्हणण्यासारखा् उपयोग् नाही् असे् वनस्पचतप रस्कते् सागंतात.् परंत ् ते् चवश्वसनीय् नाही.्
िरीराला लगोलग उपयोग हलक्या हणलकांचाच होतो. जड हणलके मुख्यतः सािविीच्या उपयोगी 
असतात.् उज्जभंरणाने्आणखी् एक्अचनष्ट् गोष्ट् घडते् ती् अशी.् हचलकाचं्या् अतृप्तीच्याही् प्रती्आहेत.्
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उज्जभंरण्होताना्अनेक्प्रतीिी्अतृप्ती्असलेली्हचलके्असली्तर्त्यात्जे्अचिक्अतृप्त् ते्अगोदर्
तृप्त्होते.्ते्संपल्यावर्मग्कमी्अतृप्तात्उज्जािा्भरणा्होऊ्शकतो.्वरील्कोष्टकात्C18्ज्याचं्या्रेणूत्
आहे्अशी्तीन्अतृप्त्अम्ले्चदली्आहेत.्त्यातील्जे्मध्यम्प्रतीिे्आहे्तेि्शरीराला्उिम्प ष्टी्देणारे्
आहे.्परंत ्ते्असताना्वरच्यात्उज्जभंरण्होऊ्शकत्नाही.्प्रथम्कचनष्ठ्मग्मध्यम्मग्वचरष्ठ्तृप्त्होऊ्
शकते.् नेहमीिे् या्कामी् वापरण्यािे् तेल् भ ईम गािे.् त्यात् मध्यम्आचण् वचरष्ठ् या् दोन् प्रतींिी् हचलके्
असतात.् मध्यमाच्यापेक्षा् वचरष्ठािे् मान् अचिक्असते.् तथाचप् सवभ् मध्यम् तृप्ती् पावल्याचशवाय् वचरष्ठात्
उज्जभंरण्होत्नाही.्उिम्भाग्गमावणे्भाग्पडते. 
 

(A Textbook of Biochemistry– Mitchell 1946 P. 63) 
 
भ ईम गाच्या् तेलात् ५६् टके्क् C18H34O2् अष्टदशकीनाम्ल् आचण् २६् टके्कि् C18H32O2्

अष्टदशचद्विाकीनाम्ल्असते.्त्यापैकी्चद्विाकीनाम्ल्आरोग्यदृष्ट्या्उिम्असते.्पण्उज्जभंरण्करताना्ते्
सवभ् तृप्त् होऊन् C18H36O2् असे् अष्टदशकेनाम्ल् झाल्याखेरीज् उज्ज् एकिा् कीनाम्लाशी् संगत् करीति्
नाही.् उज्जभंरण् करणे् तर् चद्विाकीनाम्लािेि् केले् पाचहजे.् ते् संपल्यावर् मग् इतरािें.् त्याम ळे्
आरोग्यदृष्ट्ट्या कमी योग्यतेचे एकधा कीनाम्ल असते तेच पाणहजे तेवढे िेवता येते.्इतके्असून्संभतृ्तेल्
जे् वनस्पती् ते् त पापेक्षा् अचिक् चटकाऊ्आचण् त पापेक्षा् स्वस्त् असल्याम ळे् त्यािाि् उपयोग् हल्ली्फार्
वाढलेला्आहे. 
 

तुपाचा एक णवणिष्ट वास्असतो.्तो् त्यातील्कोणत्या्हचलकािा्असतो? असा्एक्प्रश्न् येथे्
उत्पन्न्होतो.्वर्ज्या्हचलकािंी्यादी्चदली्आहे्त्यापैकी्ित ष्ट्केनालाि्कायतो्वास्असतो.्मग्त पािा्
वास्कोणत्या्द्रवयािा्असतो? हा्प्रश्न्चशल्लक्राहतोि.्त्यािे्नेमके्उिर्अलीकडे्देता्आलेले्आहे.्ते्
असे्की् तो् णद्ववार णद्वकेणनल् वकवा् णद्वकअिीणतक् [Diacetyl CH3COCOCH3् चद्वकेचनल् Dialkyl. चद्वहचलक् Diacyl.] या्
द्रवयािा्असतो.्या्द्रवयात्िार्काबभनाणू्असणारे्रेणू्असतात.्तेवहा्ते्ित थभ्केनाम्लापासून्उत्पन्न्होणे्
संभवते.्आिी्उदकसंभेदाने्अम्ल्मोकळे्झाले्पाचहजे.्मग्त्या्अम्लापासून्ऊवभणाने्हे्द्रवय्उत्पन्न्होणे्
संभवते.्आपण्द िातील्तूप्काढण्याकरता्प्रथम्चवरजण्लावनू्दही्करतो्आचण्मग्लोणी्काढून्तूप्
करतो.् चवरजण् न् लावताही् तूप् वगेळे् काढता् येते.् त्या् त पाला् वास् वगेळा् येतो.् असे् नेमके् वास्
असणारी्द्रवये्करण्यािे्प्रयत्न्झाले्आहेत्पण्असे्वासािे्द्रवय्चमसळून्बेमालूम्त पािी्नक्कल्करणे्
चनचषद्ध्आहे. 
 

गाईच्या् तुपाला णपवळा रंग्असतो, म्हशीच्या्त पाला्नसतो.्गाईच्या्त पाला् येणारा् रंग्काही्
अंशी् चतच्या्िाऱ्यावर्अवलंबनू्असतो.्हा् रंग गंृजीनाचा्असतो.् म्हशीच्या्त पात्गृंजीन्नसते, गृंजोल्
असते.् गंृजोलाचा रंग फार णफका असतो.् ते् इतर् चबनरंगी् द्रवयात् चमसळल्यावर् तो् नाहीसाि् होतो.्
तेलानंा्थोडाबह त्वास्आचण्रंगही्असतो.्तेलािा्रंग्आचण्वासस द्धा्हचलकािा्नवहे.्ज्यापासून्तेल्
काढले्जाते्त्यातील्द सरी्व्काही्द्रवये्त्याबरोबर्चपळून्चनघतात.्त्यािंा्तो्रंग्आचण्वास्असतो.्ते्
तेलातले मळच् म्हणावयािे.् ते् मळ् तरंगणारे, खाली् साखळून् बसणारे् वकवा् मध्यंतरी् लोंबकळणारे्
देखील्असू्शकतात.्तेल्जाड्कापडातून्दाबनू्गाळले्असता्बह तेक्मळ्चनघून्जाऊन्ते्स्वच्छ्होते.्
तेलात्कढत्वाफ्सोडली्असता्लोंबकळणारे्मळ्लवकर्साखळून्तळाशी् येतात.् म्हणून् ते् स्वच्छ्
करण्याकरता्वाफेिा्उपयोग्करतात.्चवशषे्रीतीने्तयार्केलेला्काबभन्[Activated प्रभाचवत्carbon.] तेलात्
ढवळून्काढला्असता्मळ्त्याच्याबरोबर्येतात.्ही्तेल्स्वच्छ्करण्यािी्आणखी्एक्रीत्आहे.्एका्
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प्रकारिी्बारीक्वाळू्[Fuller’s earth.] असते्ती्तेलात्घ सळून्काढावयािी, अशीही्आणखी्एक्तेल्साफ्
करण्यािी्पद्धती्आहे.्वाळूला्िरून्मळ्खाली्यतो. 
 

तेल्वकवा्तूप्आरंभी्नसले्तरी्कालातंराने्खवट्[Rancid.] होते.्तेवहा्त्यास्काही्द गंिी्द्रवये्
उत्पन्न्झालेली्असतात.्ती्काढून्टाकण्याकरता् जे्उपाय्योजावयािे् ते्समजण्याकरता्खवटणे्ही्
रासायचनकदृष्ट्या्कोणती्चवचिया्आहे्ते्समजले्पाचहजे.्तेल्तूप्खवटले्आहे्यािा्अथभ्त्याला्वाईट्
वास्येऊ्लागला्आहे्असा्होतो.् रंगात्फरक्पडतोि्असे्नाही.्ओषट्जर्एकाद्या्ताबं्याचपतळेच्या्
भाडं्यात्ठेवले्तर्ते्खवट्होतानाि्भाडें्चहरव्ेहोते्असे्चदसते.्एरवी्कािेच्या्भाडं्यात्ठेवले्असता्ते्
भाडं्यािा्रंगपालट्न्होताि्खवट्होते.्भाडें्कोरडे्करून, भोवतालिी्हवा्कोरडी्आचण्स्वच्छ्ठेवनू, 
त्यात्ओषट्भरले्असता् ते्खवट्होत्नाही; वषान वषभ्जसेच्या्तसेि्राहते.्यावरून्खवट होणयामधे 
हवेतला ओलावा, धूळ आणि स्वतः हवेतले वाय,ू यांचा संबंध आहे्असे्चसद्ध्होते. 
 

ओषटामिे् हचलकािंा् भरणा् असतो.् यातील् हचलक् हे् मेदसाम्ल्आचण् घृतोल् याचं्या् संगमाने्
बनणारे्आहे्उदकसंभेदनाने्त्यापासून्प नः्मेदसाम्ल्व्घृतोल्चनमाण्वहावीत्हे्अगदी्संभवनीय्आहे.्
तसेि् ते् वकचित््मानाने्होते्असे्आढळून् येते.्हवेतल्या्बाष्ट्पकािा्हा्पचरणाम्आहे.्खवट्झालेल्या्
ओषटातून्केवळ्तापनाने्मेदसाम्ल्उडून्जाते; अथात््जे्स टे्झालेले्असते्ते, संय क्त्असलेले्नवहे.्
संद्रवणाने्म्हणजे्उडून्गेलेले्द्रवय्गार्करून्द्रवचवल्याने्ते्वगेळे्होते.्मेदसाम्लाचशवाय्त्या्ओषटातून्
द सरीही्काही्द्रवये्वगेळी्होतात.्त्यात्COOH घटा्नसते.्म्हणून्ती्अम्ले्नवहत.्त्यात्CHO वकवा्
CO अशी्घटा्असते.् म्हणून्ती्आहल् वकवा्हलोन िव्ये्होत.्यानंाि् दुगंध् येतो.्हा्O2्िा्पचरणाम्
असतो.्सवात्सािे्आहल्द्रवय्उज्जाहल्[Formalin.] HCHO हे्आहे.्हे्वाय रूप्असून्तो्वायू्फार्झोंबरा्
असतो.् तो् पाण्यात् चवरघळवनू् ठेवतात.् तो् कृचमनाशक्आहे.् त्याच्या् योगाने् गाते्र्कडकडीत् होतात.्
यासाठीि्त्यािा्वापर्जैवप्रयोग– शाळेत्होत्असतो.्सवात्सािे्हलोन्CH3 COCH3् हे आहे.्याला्
अिीतोन्म्हणतात.्हे्द्रवय्२१⁰्स्उकळते.्यालाही्वास्असतो्तो्प्रखर्असतो, पण्उज्जाहलासारखा्
झोंबरा्नसतो.्त्याला्रंग्नसतो.्या्द्रवात्बरीि्काबभनी्द्रवये्चवरघळतात.्उदाहरणाथभ्द ग्िजा.्ओषट्
द्रवये्खवटल्याने्चनमाण्होणाऱ्या्आहल्वकवा्हलोन्द्रवयात्रेणूगचणक्अनेक्काबभनाणू्असतात.्त्यािें्
उग्रत्वही्त्या्मानाने्कमी्असते. 
 

एकंदरीत्खवटणयामधे दोन प्रमुख णवणक्रया्आहेत.्एक्उदकसंभेद्आचण्द सरी्ऊवभण.् हवेिे्
तपमान्कमी्अचिक्होत्असते्त्या्मानाने्या्चवचियािंा्वगे्कमी्अचिक्होतो.्थंडीत्या्चवचियािंा्वगे्
मंद्असतो, उन्हाळ्यात्मोठा्असतो.्हवते्ि ळीिे्कण्असतात्त्यावर्चवचवि्वान जंतू्असतात.्त्याचं्या्
अंगी्काही् चवरजणे्असतात.्त्या् चवरजणापंैकी्काही्एका्तर्काही्द सऱ्या् चवचियेला्उिेजन्देतात.्
तपमान कमी िेवले्आचण्हवा्खराब्होऊ्चदली्नाही, वकबह ना्हवेची भांड्यातील ये जा बंदच केली तर 
त्यातील ओषट खराब होत नाही, असा्अन भव्येतो. 
 

दहाहून् कमी् काबभनाणू् ज्याचं्या् रेणूत् आहेत् ती् हचलके् आचण् ज्याचं्या् रेणूत् दहाहून् अचिक्
काबभनाणू्आहेत्पण्जी्अतृप्त्आहेत्ती्खवट्होण्यािा्संभव्इतराचं्या् पेक्षा्अचिक्असतो.् ज्याचं्या्
रेणूत् दशाचिक् काबभनाणू् आहेत् आचण् जी् तृप्त् आहेत् ती् खवट् होण्यािा् संभव् फार् थोडा् असतो.्
‘वनस्पती’ओषटात हलकी हणलके नसतात आणि जड असतात त्यात अतृप्त फारिी नसतात, णिवाय ते 
स्वच्छ भांड्यात हवाबंदीने भरलेले असते, म्हिून ते णटकाऊ असते. 
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भ ईम गािे्तेल्चजतक्या्लवकर्खवट्होते्चततक्या्लवकर्त्यािे्दाणे्खवट्होत्नाहीत.्दाणे्
खवट्होतात्चततक्या्वेळात्शेंगा्खवट्होत्नाहीत.्दाण्यामध्ये्खवटिारी णवणक्रया थांबविारी णवरजिे्
असतात् आचण् शेंगा् हवाबदं् असतात.् त्याम ळे् तेलािे् आतल्याआत् रक्षण् होते.् सवभ् तेलात् खोबरेल्
लवकर्खवटते.्खोबरे्त्याहून्अचिक्चटकाऊ्आचण्नारळ्आणखी्चटकाऊ्असतो.्फळात असिाऱ्या 
णवरजिांचा हा पणरिाम्असला्पाचहजे. 
 

ताबं्याचपतळेच्या्भाडं्यात्ओषट् ठेवले्असता्प्रथम् त्यातून्पाण्याच्या्योगाने् मेदसाम्ल् चनमाण्
होते.्मग्त्या्अम्लाच्या्योगाने्िातू्कळकते. 

 
तेलािा्खवटपणा्घालवण्याकरता्रासायचनक्उपाय्आहे्तो्हा्की् ते्अल्काच्या् चवरघळ्याने्

ि वनू्काढावयािे.्या्उपायाने्अम्ल्चनघून्जाते्आचण्इतर्द्रवये्देखील्त्याशी्चमळून्चनघून्जातात.्मग्
ते् तेल्पाण्याने्ि वनू्टाकले असता्अल्कािा्अंशही् चनघून्जातो.्इतके्करूनही्वास्राचहला्तर्तो्
तापवनू् काढून् टाकण्याखेरीज् उपाय् नसतो.् हे् तापचवणे् िागंले् १५०⁰् ते् २००⁰् पयंत् करावे् लागते.्
त्याकरता्चवशषे्सामग्रीही्पाचहजे.्उज्जभंरणाकरता्तेल्साफ्करावयािे्असेल्तर्या्गोष्टी्केल्याखेरीज्
गत्यंतर्नसते. 
 

तेल्आचण्तूप्यातील्हचलक्द्रवये्ज्या्िायकापासून्झालेली्असतात्ते्घृतोल्हे्एकि्असते.्
अम्ले् मात्र् चवचवि् असतात.्आता् पोवळ्यातील् मेि् म्हणून् ज्या्ओषटानंा् म्हणतात् त्यातही् हचलकेि्
असतात.् त्यातील् अम्लभाग् मेदसाम्लािंाि् असतो् पण् िायकभाग् चभन्न् असतो.् तोस द्धा्
कोहोलस्वरूपािाि्असतो, परंत ्त्या्कोहोलात काबकनािंूचा सर असतो त्यात घृतोलापेक्षा पुष्ट्कळ अणधक 
काबकनािू असतात.् मिमाशाचं्या् पोवळ्यातील् मेणात् C30H61OH हे् कोहोल् असते.् मेण्याचतमी् [Sperm 

whale.] म्हणून्एक्देवमासा्असतो.्त्याच्या्कवटीत्मेण्असते, त्यातील्कोहोल्C16H33OH असे्असते.्
लोकरीत्जे्ओषट्असते्त्यात्िायक्द्रवय्असते्ते्चपिस्स्थरोल्होय.्मन ष्ट्यदेहात्देखील्रक्तचपलसात्
१००cc गचणक् ८३् ते् १६४् mg. चपिस्स्थरोलाशी् संय क्त् असलेली् हचलके् असतात.् अचिवृक्क् आचण्
स्स्वदाप्रवपड् यात् अशी् द्रवये् असतात.् कानातील् मळ् म्हणतात् तोही् अशाि् मेणस्वरूपािा् असतो.्
स्स्थरोलद्रवयािा्उल्लेख्पूवी्येऊन्गेला्आहे. 
 

शरीरात्स्थायी्पदाथभ्असे्थोडेि्असतात.्अशा्स्थायी्पदाथापैकी्एकाकडून्द सऱ्याकडे्अनेक्
द्रवयािंी्वाहतूक्िालू्असते.्अशा्वाहत कीकरता्वाहन्योजलेले्असते्ते्पाणी्हे्असते.्त्या्पाण्यात्
इतर्द्रवये्चवरघळून्वकवा्चमसळून्स्थलातंरी्नेली्जातात.्पाण्यात्लवणे्चवरघळतात्पण्लवणाखेरीज्
इतर् द्रवये् अन्नात् असतात् त्यातली् चवरघळणारी् अशी् थोडीि् असतात.् साखर् चवरघळते् पण् तूप्
चवरघळत्नाही.् तूप् पाण्यावर्टाकले् तर् त्यािा् तवगं् तयार् होतो.् द िात्त पािा्अंतभाव्असतो् पण्
त्यािा् तवगं् नसतो.् द िातही् बह ताशं् पाण्यािाि् असतो.् त्यात् त पािे् थेंब् इतक्या् सफाईने् चवखरून्
राचहलेले्असतात्की् ते्वेगळे्काढण्यास्बरेि्प्रयास्कराव्ेलागतात. दूध हे तुपाचे पायस् [Emulsion.] 
असते.्त पािे्अगदी्बारीक्थेंब्असून्त्यापंैकी्प्रत्येक्थेंबाभोवती दधीनाचे पापोिे्ग रफटलेले्असतात.्
लोण्यातही्तूप्असते्पण्त्यात्पापोदे्र्असतात्ते्दिीनािे्असले्तरी्ते्पाण्याच्या्थेंबाभोवती्असतात.्
तूप्एकसंिी्असून्पाण्यािे्थेंब्दिीनवचेष्टत्होऊन्वषे्टणे्सलग्झालेली्असतात.् दूि्हे्त पािे्पायस्
आचण लोिीही पाणयाचे पायस्असते.्साबणािा्पाण्यात्फेस्बनचवला्आचण्त्यात्तेल-तूप्टाकले्तर्
तेलात पाभोवती्साबणािी्वषे्टणे्बनून्त्यािें्पायस्तयार्होते.्तेलात पािे्हे्थेंब्अचतशय्बारीक्असतात, 
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न सत्या् डोळ्याला् चदसून् येण्याइतके् ढोबळ् नसतात.् वभगाचं्या् साहाय्याने् मात्र् ते् चदसतात.् पाण्यात्
चवरघळलेल्या्चमठािे्वकवा्साखरेिे्कण्असे्चदसत्नाहीत.्तेलात पािे्असे्चमश्रण्गढूळ्मात्र्चदसते; 
चवरघळ्यासारखे्स्वच्छ्चदसत्नाही.्म्हणून्त्यास्पायस्असे्चनराळे्नाव् चदले्आहे.्पयस्म्हणजे्दूि्
यावरून् पायस् हा् शब्द् केला्आहे.् दूि् हे् पायसािे् उिम् उदाहरण्आहे.् तेल् तूप् मेण् यािें् पायस्
होऊनि्ते्ते्द्रवय्रक्तात्सामील्झालेले्असते. 
 

तेल्आचण्तूप्यािंी्अल्काशी्चवचिया्होऊन्साबण्बनतो.्परंत ्मेणािे्तसे्होत्नाही.्तथाचप्
ईथरामधे तेलातुपाप्रमािेच मेिही णवरघळते.् कोणत्याही् स्वभावचसद्ध् पदाथावर् ईथर् घालून् चनष्ट्कषभ्
काढला्असता्तेलतूप्तसे्मेणही्चनष्ट्कषात्येते.्सवाचमळून्ईथरचनष्ट्कृष्ट्[Ether extract.] म्हणतात.्ईथर्
सहज्उडवनू्देता्येते.्मग्त्या्चनष्ट्कृष्टािे्अल्काबरोबर्चमश्रण्करून्चशजवले्असता्तेलात पािा्साबण्
बनतो.्मेण्वेगळे्राहते.्सामान्य्तेलात पात्हा्मेणािा्अंश्अगदी्थोडा्असतो.्त्यास्अ-साबण्योग्य्
[Unsaponifiable. Saponification साबणीकरण.]् (साबणास् अयोग्य)् भाग् म्हणतात.् कोणत्याही् चमश्रणात् अल्क्
घालून् चशजवनू् मग्थंड्करून् त्यािा् ईथरामिे् चनष्ट्कषभ्काढल्यास्साबण् बाजूला् राहतो, तो् ईथरात्
चवरघळत्नाही.्प्रस्त त्चनष्ट्कषात्हलोन, काबभनोज्जद्द्रवये्उदा॰्गृंजीन, भारी्कोहोल्द्रवये्आचण्स्स्थरोल्
द्रवये, यािंा्समावशे्असतो.् मेणात्भारी्कोहोल्द्रवये्असतात.् तेला–त पात्थोडथोडी् स्स्थरोल्द्रवये्
असतात. 
 

पाण्यािे्थेंब्स्पष्ट्चदसतात, पाऊस्पडताना् चदसतात, थेंब्थेंब्पाणी्ओतताना् चदसतात्आचण्
िूळ्चपस्कारून्टाकताना्चदसतात.्ते्लहान्मोठे्असतात.्तरी्त्यातल्या्लहानग्या्थेंबातस द्धा्प ष्ट्कळसे्
रेणू् असतात् हे् उघड्आहे.् प ष्ट्कळसे् थेंब् एकाद्या्आवळ् भाडं्यात् पडले् म्हणजे् त्याच्या् तळाशी् स्पष्ट्
जाडीिा् पाण्यािा् थर् बनतो.् याच्या् उघड् पषृ्ठाशी् पापोद्रा् बनतो.् या् पापोद्र्यातील् रेणू् एकमेकाला्
पषृ्ठान रोिाने्एकमेकाकडे्ओढतात.्परंत ्त्या्खालिे्रेणू्त्याला्खालीि्ओढतात, वर्ओढणारा्कोणी्
नसतो.् या् अत चलत ओढीस् पृष्ताि् [Surface– tension.] म्हणतात.् हा् पषृ्ठवती् जोर् असतो.् पाण्यावर्
ओषटािा्थेंब्टाकला्तर्त्यािा्पातळ्पापोद्रा्बनतो.्परंत ्अचिक्ओषट्टाकले्तर्त्यािे्थेंब्बनण्यािी्
प्रवृिी्असते.्पाण्यात्साबण-चवरघळा्टाकला्तर्त्यािी्या्प्रवृिीस्मदत्होऊन्प्रत्यक्ष्ओषटािे्थेंब्
बनतात.्ओषट्व्साबण्पाण्यात्टाकून्चहसळले्तर्हे्थेंब्बनण्यािे्काम्लवकर्घडून्येऊन्पायस्
तयार्होते.्साबिाच्या योगाने पाणयाचा पृष्ताि कमी होतो.्ओषट्थेंब्पाण्यात्घ सण्याला्प्रचतबिं्कमी्
होतो, आचण्ओषटाचे थेंब एकत्र जुळणयाला्मात्र्प्रणतबंध होतो.्प्रत्येक्थेंबाच्या्भोवती्साबणािे्कोंडाळे्
तयार् होते.् चमठािा् पचरणाम् उलट् होतो.् पाण्यािा् पषृ्ठताण् वाढतो.् पाण्यािे् थेंब् एकवटतात, आचण्
ओषट-थेंबाला्वर्ढकलतात.्खूप्दाट्चमठािा्चवरघळा्झाला्म्हणजे्साबणही्गोळा्होऊन्वर्चनघतो.्
सवभ-सािारणपणे्लवणाच्या्योगाने्पषृ्ठताण्वाढतो, कमी्होत्नाही.्उलट्एक्OH असलेली्कोहोले, 
आहले, हलोने, मेदसाम्ले् आचण् हचलके् याचं्या् योगाने् पषृ्ठताण् कमी् होतो.् या् बाबतीत् णविेष प्रभाव 
णपत्तलविांचा् असतो.् त्याचं्याम ळे् ओषटािे् पायस् तयार् होते् आचण् पाचकिव्यांचा पचनीय िव्यांिी 
चांगला संपकक ्घडून्येतो. 
 

ओषट् द्रवयािें् संयोग् इतर् द्रवयाशंी् होऊन् काही् महत्त्वािी् द्रवये् बनतात.् त्यानंा् संयुक्तौषट्
म्हणतात.्त्याचं्यात्दोन्प्रकार्आहेत, पस्फ रौषट्आचण्आद ग्िौषट. 
 
पचहला्पस्फुरौषट.्[Phospholipid.] 
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यातील्िायक्भागात्N आचण्अम्लभागात्P ही्मूलद्रवये्असतात.्यािे्पोटप्रकार्पाि्आहेत्ते्
असे् :् (१)् चपिौषट, [Lecithin.] हे् चपवळस् रंगािे् मेणिट्स्थाय द्रवय्असते.्यािे्रव्ेहोत्नाहीत.्हवते्
उघडे्पडले्असता्यात्ऊवभ्O2्शोषला्जातो, त्याम ळे्रंग्काळवजंतो.्यात्हवतूेन्पाणीही्शोषले्जाते.्
त्याम ळे्यािा्चवनम्र्(नमाऊ, प्लास्स्टक)्गोळा्बनतो.्साक्षात््पाण्यात्टाकले्असता्चपिोषटािा्गोळा्
होऊन्तो्फ गतो.् मग् त्यािे् एक्ब ळब ळीत्कचलल्द्रव्तयार्होते.्कचलल् म्हणजे्गढूळ.्या् द्रवािी्
प्रवृिी्एकरेणू्जाडीिा्पापोद्रा्बनण्याकडे्असते.्पेचशकाचं्या्अंगािे्जे्आवरण्असते्ते्अशा्पापोद्र्यािे्
असते.्उपोषणाने्पेचशकाद्रवये्खपत्जातात्तेवहा्शाकभ र्द्रवये, सािी्ओषटे्आचण्प्रोतीनद्रवयेही्खपतात, 
पण्पस्फ रौषट्द्रवये्खपत्नाहीत.्ती्जीचवतास्चवशषे्अवश्य्असतात, असे्यावरून्म्हणाव्ेलागते. 
 

उदकसंभेदाने् चपिोषटापासून्सरबद्ध्अम्ले, घृतोल, पस्फ चरकाम्ल्आचण् चपिामोद, अशी्द्रवये्
उत्पन्न्होतात.्चपिामोद्हे्अमोदीय्NH4OH यािे अन बिंी्द्रवय्असते.्तीन्उज्जाणूचं्या्ऐवजी्तीन्CH3्
आचण्िवर्थया्उज्जाणूच्या्ऐवजी्CH2 CH2 OH अशी्माळका्येऊन्चपिामोद्तयार्होते.्ते्कोहोलिमी्
असते.् चपिौषटापासून् चनघणाऱ्या् अम्लात् ताचलक् वचसक् ओचलक् अतचसक, आतचसक, आचण्
भमू द्धगकीन्[Arachidonic.] म्हणजे्C20H33COOH इत्यादींिा्समावशे्असतो. 

 
(२)्उपचपिौषट् [Cephalin.] हा्एक्पस्फ रौषटािा्प्रकार्आहे.् चपिौषटाबरोबरि्उपचपिौषटही्

पेचशकाद्रवयात्असतें.् रसायनदृष्ट्या् त्याच्या्घटकात् चपिामोद्नसते.् परंत ्NH2् ही्घटा्असते.् (३)्
वकचपिौषट् [Plasmalogen.] हा् पस्फ रौषटािा् चतसरा् प्रकार्आहे.्हा्मेंदूमिे्आढळतो.्यािी् रासायचनक्
घटना्नीटपणे्समजलेली्नाही.्यात्NH2्घटा्असतात.्(४)्आचपिौषट्[Phoshatidyl serine.] हा्िवथा्
पस्फ रौषटािा् प्रकार् मेंदूमिेि्आढळतो.् यात् रंसामोदीन् [Serine.] वकवा् घृत्यामोदीने् [Threonine.] अम्ले्
संय क्त् असेलली् आढळतात.् (५)् संचपिौषट् [Sphingomyelin.] हा् पस्फ रौषटािा् पािवा् प्रकार् आहे.्
िैतचनक् गात्रात् यािा् भरणा् चवशषे् असतो.् याच्या् उदकसंभेदाने् एकादे् सरबद्ध्अम्ल, पस्फ चरकाम्ल, 
चपिामोद्आचण्संचपि्ही्द्रवये्चनष्ट्पन्न्होतात.्संपचि्हे्अमोदीन्कोहोल्आहे.्त्यािा्समास्असा : 
 
CH3 (CH2)12. CH : CHCHOH. CHNH2. CH2OH. 
 

संयुक्तौषटातील दुसरा प्रकार. आदुग्धौषट् [Cerebroside. Glycolipid. Galactolipid.] या् ओषटात्
आद ग्िशकभ रा्संय क्त्असते्म्हणून्हे्नाव् चदले्आहे.्या्ओषटातही्अनेक्जाती्आहेत.्त्यािंा्आढळ्
प ष्ट्कळ्गात्रात्होतो, पण्म ख्यतः्त्यािंा्भरणा्मेंदूत्असतो.्उदकसंभेदाने्यापासून्आद ग्िशकभ रेखेरीज्
सरबद्ध्अम्ल्आचण्संचपि्चनष्ट्पन्न्होतात.्प्रस्त त्अम्लाच्या्रेणूत्२२, २३, वकवा्२४्C अणू्असतात. 

 
संय क्तौषटात्चतसरा्एक्प्रकार.्आहे.्तो्गंधकौषट्हा्होय.्यास्गंिकाचष्टका्[Thioactic.] अम्ल्

आचण्ओषचटक् [Lipoic.] अम्ल्अशीही् नाव्ेआहेत.्अष्टकेनाम्ल् रेणूत् दोन् गंिकाणू् ग ंफल्याने् ते् तयार्
होते.्त्यािी्ऊर्ववत्व्क्षचपत्अशी्दोन्रूपे्असतात. 
 

S — S ऊर्ववत॰ SH SH क्षचपत.  
|  |  | |   
CH2CH2CH (CH2)4 COOH. CH2CH2CH. (CH2)4 COOH  
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हे्यकृत्व्वृक्क्यात्आढळते.्मेदसाम्लातील्एक्C िा्CO2्करून्वगेळा्काढण्यात्त्यािा्उपयोग्होत्
असतो.्(Thorpe p. 139). 
 

— 
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प्रकरि ४५ 
 

प्रोतीन िव्ये 
 

अन्नद्रवयामध्ये्प्रोतीन्द्रवये्प्रम ख्आहेत.्वकबह ना्प्रोतीन्[Protein.] हा्शब्द्इंग्रजी्भाषेत्प्रम खत्व्
स िचवणाराि्आहे.्प्रोत्हा्संस्कृत्शब्द्आहे्त्यािा्अथभ्ओवलेले्असा्आहे.्मचय्सवभचमदं्प्रोतम््सूते्र्
मचणगणा्इव् ।् ७·७.्असे्गीताविन्आहे.् सूत्रात्मणी्ओवावते् त्याप्रमाणे्माझ्यात्सवभ्काही्ओवलेले्
आहे, असा्या्विनािा्अथभ्आहे.्प्रोत् म्हणजे्ओवलेले.्ईन्प्रत्यय्लावनू्हाि्शब्द्द्रवयवािक्केला्
आहे.्ज्यात्जीवसूत्र्ओवलेले्आहे्असा्त्यािा्अथभ्करावयािा.्ओतप्रोत्असा्शब्द्मराठीत्रूढ्आहे.्
प रेपूर्असा् त्यािा्अथभ्आहे.्ओत् म्हणजे्आडव्े चवणलेले्आचण् प्रोत् म्हणजे्उभे् चवणलेले्असा् मूळ्
संस्कृतातील्अथभ्आहे.्प्रोत्यावरून्मराठीत्पोत्असा्शब्द्झाला्आहे.्‘कापडािा्पोत’, ‘भ ईिा्पोत’ 
असे्म्हणतात्तेवहा्पोत्या्शब्दािा्अथभ्चवणाई, घटना, असा्असतो.्शरीरघटकािे्प्रम ख्द्रवय्असा्येथे्
प्रोतीन्द्रवय्या्शब्दािा्अथभ्करावयािा.्शाकभ र्व्ओषट्द्रवयात्C, H व्O ही्तीनि्मौले्असतात.्
प्रोतीन्द्रवयात्याचशवाय्N हे्एक्मौल् [Element.] असते.्प्रोतीनाचा भारतः सुमारे सोळा टके्क भाग N हे 
मौल असते.्काही्प्रोतीनात्आणखीही्काही्काही्मौले्असतात. 
 

रक्त् हा् एक् गात्रप्रकार् आहे.् त्यात् अनेक् प्रोतीने् असतात.् काही् पेचशकात् असतात, काही्
रसभागात्असतात.्ताबंड्यापेचशकातील्लोहीर् हे्प्रोतीन्प्रचसद्ध्आहे.्नखे, केस्हे् त्विेतून्उगवणारे्
अवयव्होत.् त्यात्एक्प्रोतीन्असते्ते्किीन्[Keratin.] होय.्कि्म्हणजे्केश.्लाळेत्ष्ठीवीन्[Ptylin.] 
(ष्ठीवा=थ ंकी)्जठरातील्स्त्ावात्प्रोततंि् [Pepsin.] इत्याचद्अनेक्द्रवये् चवरजणे् [Ferments; Enzymes.] या्
स्वरूपािी्असतात.्तीही्रसायनदृष्ट्या्प्रोतीनेि्होत.्दूि्हा्स्तनातून्वाहणारा्स्त्ाव्आहे.्त्यात्दोन्
जातीिी् प्रोतीन् द्रवये् असतात.् जे् दह्यात्उतरते्आचण्अंबटाने् ज्यािा् िोथा् होतो् ते् दिीन,् [Casein.] 
आचण् जे् दह्याच्या् चनवळीत् राहते् ते् द िीन.् [Lactalbumin] दिीनाच्या् आतंिनाने् म्हणजे् आखडण्याने्
बनणारे्म्हणून्दह्यासि्प्रािीन्काळी्ति्म्हणत्असत.्ति्या्शब्दापासूनि्ताक्हा्शब्द्झाला्आहे. 
 

दह्यात्जंतू्असतात.्चवरजणातील्तोि्भाग्महत्वािा्असतो.्त्या्जंतंूच्या्अंगी् चवतंिक्द्रवय्
असते.् जंतू् द िात् वाढतात.् त्याचं्यातील् णवतंचकाच्या योगाने दुधातल्या साखरेचे अम्ल बनते.् त्या्
अम्लाच्या्योगाने्द िात्जे्दिीन्असते्ते्आिसते.्या्आतंिनाने्दही्तयार्होते.्दही्फडक्यात्बािूंन्
चनथळू् देतात.् शवेटी् राखेवर् फडके् पसरतात.् अशारीतीने् प ष्ट्कळसे् पाणी् चनघून् गेल्याने् िक्का् तयार्
होतो.्िक्क्यात्दिीन्असतेि्पण्आणखी्काही्द्रवये्असतात.्काही्पाणी्राचहलेले्असते, काही्अम्ल्
राचहलेले्असते्आचण्काही्लवणेही्राचहलेली्असतात. 
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आ॰ ४५·१्दूिचवभागणी्यंत्र.्उभा्छेद.्आडवा्छेद 

 
द िातील् दधीन वेगळे होऊन णनघणयाला अम्लाची आवश्यकता असते.् ताकािे् चवरजण्

लावल्याने् द िातल्या्साखरेपासून्अम्ल् चनपजते् पण्तसे् होण्यािी् वाट् पाहण्यािी्आवश्यकता् नाही.्
द िात्आपण्द सरे्एकादे्अम्ल्घालू्शकतो.्आंब, वलबू, विि, आमसोल, याचं्या्अम्लािंा्पचरणाम्तसा्
होऊ् शकतो.् दिीन् बाहेर् पडल्यानंतर् असे् अम्ल्काढून् घेता् येणे् शक्य् नाही.् ते् पाण्यात् चवरघळून्
राहते.्द्रव्तापवनू्ते्उडवनू्देऊ्गेल्यास्ते्करपून्जाते.्हराम्ल्[Hydrochloric acid.] HCL हे्तरल्अम्ल्
आहे.् ते् तापवनू् पाण्यासारखेि्उडवनू् देता् येते.् त्याम ळे् द िातील्दिीन् पथृक्करण्याकरता् ते्फार्
सोईिे्आहे.्द िातील्ओषट्काढून्टाकण्याकरता्प्रथम्त्याला्चगरकावणीत्[Centrifuge.] घालून्त्यातील्
मलाई् वगेळी् करावी.् मग् उरलेल्या् द िात् बरोबरीने् पाणी् घालावे.् अम्लािा् बह ताशं् त्यात् ओतून्
झाल्यावर् िागंला् िोथा् झाला् नाही् तर् तो् तसा् होईपयंत् थेंब् थेंब् अम्ल् त्यात् सोडावे.् अम्ल्अचिक्
झाल्याने् िोथा् पसरू् लागतो.् तसे् होऊ् देऊ् नये.् याप्रमाणे् दिीनािा् िोथा् तयार् झाल्यावर् ते् दूि्
गाळणी-कागदावर्ओताव.े्खाली्स्वच्छ्द्रव्येईल्ते्गचलत्बशीत्घेऊन्वाफेवर्आटवावे.्अगदी्पातळ्
पाढंरी्साय्वर्जमते.्गचलत्चनम्मे्आटल्यावर्ही्साय्गाळणीवर्ओतावी.्इतर्द्रवही्ओतावे.्त्यातून्
येईल् ते् गचलत् आणखी् आटवीत् जावे.् होता् होता् खाली् पाढंरी् साय् जमेल् आचण् द्रव् साखरेच्या्
पाकासारखे्दाट्आचण्वकचित््चपवळस्रंगािे्होईल.्मग्आटवणे्थाबंवावे.्साय्आली्ती्एका्प्रोतीन्
द्रवयािीि्आली.्त्यािे्नाव्दुधीन. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दुधीन पाणयात णवरघळिारे आहे तरी तापणवल्याने ते चोथट होते् आचण् त्यािी् साय् बनते.्
द िातील्मलाई्काढून्घेतल्यानंतर्ते्तापचवल्याने्साय्जमत्जाते्ती्या्द िीन्नामक्प्रोतीनािी्असते.्
चतच्यात्ओषट्नसते.्या्गोष्टीिे्प्रत्यंतर्पाहणे्असल्यास्अशा्सायीिे्दही्करून्त्यातून्लोणी्चनघते्
का् पहाव.े् चनघणार् नाही.् दूि् तापवनू् साय् काढण्याच्या् घरग ती् पद्धतीत् मलाईि् काय् पण् सबंि्
द िािाि्अंश्सायीत्राहतो.् त्यात्ओषट्असते.्खाली् दूि्राहते, त्यातही्ओषट्असते.् ते् नंतरच्या्
सायीत्येणे्अटळ्असते.्परंत ्चगरकीयंत्रात्घालून्मलाई्काढल्यानंतर्खालच्या्द िात्ओषटािा्फार्
तर्शताशं्खाली्राहतो.्तो्ध्यानात्घेण्यासारखा्नाही.्अशा्द िावर्जी्साय्येते्ती्केवळ्द िीनािी्
असते, म्हटले्तरी्िालेल.्तथाचप्चतच्यात्थोडे्दिीन्येणे्अटळ्असते.्म्हणून्अम्लाने्दिीन्िोथटून्
टाकल्यावर्द िीन्काढून्घेतले्तर्ते्श द्ध्स्वरूपात्चमळते.्तथाचप्ते्अगदी्पचहल्यासारखे्मात्र्नसते.्
प्रथमतः् ते् पाण्यात् चवरघळलेले् असते.् तापवून साय केल्यावर ती पणहल्यासारखी पाणयात णवरघळत 
नाही. या रूपांतरास स्वभावलोपन्[Denaturation.] म्हणतात. 
 

द िीन्काढून्घेतल्यानंतर्जो्पाढंरा्साका्राहतो्तो्बह ताशंी्खटपस्फ चरक्या्लवणािा्असतो.्
तो्प रता्आटवला्असता्खाली्चपवळस्रंगािा्एक्बिाशासारखा्पदाथभ्राहतो.्गृंजीन्इत्यादी्द्रवये्जी्
द िात्असतात्ती्आता्साखरेबरोबर्खाली्राचहलेली्असतात.्या्बिाशावर्आता्अशीतोन, [Acetone.]्
एचकलहलोन, हे् द्रव् टाकावे.् त्यात् द ग्िजासाखर् चवरघळते, इतर् द्रवये् चवरघळत् नाहीत.् चवरघळा्
चनराळ्या्भाडं्यात्गाळून्घ्यावा.्हे्भाडें्उघडेि्ठेवनू्द्यावे.्हळूहळू्हलोन्उडून्जाईल्आचण्द ग्िजा्
साखरेिे्रवे्तयार्होऊन्खाली्राहतील.्साखरेपासून्अम्ल्झाल्याने्द िातले्दिीन्आळते, द िीन्मात्र्
आळत्नाही, पण् ते्तापवल्याने्आळते.्दिीन्अम्लाने्वगेळे् केल्यावर् जे् चशल्लक्राहते् त्यास्वाचजन्
[Whey.] असे्ज ने्नाव्आहे.्वाणजनात जे प्रोतीन िव्य असते तेच दुधीन होय. 
 

सवभ् स्तनी् प्राण्याचं्या् द िामध्ये् दिीन् व्द िीन् ही् प्रोतीने्असतात.् त्यािें् ग णोिर् [Ratio.] मात्र्
वगेवगेळे्असते.्म्हशीच्या्द िातल्यापेक्षा्गायीच्या्द िात्द िीनािे्प्रमाण्अचिक्असते.्मानवी्द िातही्ते्
अचिकि्असते.्गायीच्या् द िातल्यापेक्षा् म्हशीच्या्द िातले्दिीन्अचिक्जाड्असते.् पोटात् गेल्यावर्
पचहल्याि् कोठ्यात् हराम्ल् असते, त्याच्या् योगाने् दिीनाच्या् गठळ्या् बनतात.् मग् त्या् हळूहळू्
चवतंिकाचं्या्योगाने् चवरघळून्त्यापासून्मानवी्शरीरास्उपयोगी्द्रवये्बनतात.्गायीिे्दिीन्म्हशीच्या्
दिीनापेक्षा्बारीक्गोळ्या्देण्यारे्असल्याम ळे्पिनास्सोपे्असते.्दिीनापेक्षा्दुधीन पचनास सोपे्असते.्
ते् पाण्यात् चवरघळून् राहते् आचण् जरी् ते् तापचवण्याने् आळते् तरी् ते्आळणयाइतके तपमान जिरात 
नसल्यामुळे तेथे ते आळत नाही. म्हिून त्याच्यावर पाचक िव्यांचा पणरिाम लवकर होऊ िकतो.्
कोंबडीच्या्अंड्याच्या्पाढंऱ्या्बलकात्प्रोतीन्द्रवय्असते् ते्द िीनासारखे्असते.् ते्पाण्यात् चवरघळते्
पण् तापचवल्याने् आळते.् असे् असल्याम ळे् कढत् पाण्याने् ते् आळते् आचण् पिनास् जड् होते.् थंड्
असतानाि्ते्पिनास्सोपे्असते.्द िाशी्ते्समरस्होऊ्शकते.्त्यास्अंडपाडं र्[Egg-albumen.] असे्नाव्
आहे. 
 

दूध् हे्अत्यंत्महत्त्वािे्अन्न्आहे.्सवात्उिम्अन्न् दूि् हे्एकि्आहे, सवभ्पशू्आचण्मानवही्
आय ष्ट्यारंभी्काही् चदवस्द िाच्या् पोषणानेि् वाढत्असतात.् म्हणून् ते्संपूणभ् अन्न्आहे्असे् म्हणतात.्
शकभ रा्आचण्लवणे्त्यात्चवरघळलेली्असतात.्दोन्प्रोतीनापंैकी्एक्चवरघळलेले्असते.्द िात्ओषट्
असते् त्यािे् बारीक् बारीक् थेंब् असतात्आचण् प्रत्येक् थेंबाभोवती् दिीन् या् द सऱ्या् प्रोतीनािा् अगदी्
पातळसा्पापोद्रा्ग रफटलेला्असतो.्असे्हे्ग ंचठत्थेंब्समिातपणे्पसरलेले्असतात.्चवरघळ्याप्रमाणे्



 

 

अनुक्रमणिका 

दूि्पारदशी्नसते.्गढूळ्असते.्अशा्द्रवास्आपण्अगोदरि्पायस्असे् म्हटले्आहे.् येथे्ओषट हे 
पायणसत िव्य असून दधीन हे पायसकारी-िव्य्[Emulsifying agent.] असते. 
 

द िामध्ये् दिीनािे् पापोदे्र् ओषटाभोवती् इतके् ठामपणे् ग रफटलेले् असतात् की, ते् सहसा्
त्यावगेळे्होत्नाहीत.्दूि्तापचवले्असता्त्याजवर्साय्येते.्त्यात्प्रोतीन्व्ओषट्या्दोहींिा्समावेश्
असतो.्प ष्ट्कळसे्पाणी्चनघून्गेल्यावर्खवा्तयार्होतो.्मग्त्यातले्दिीन्व्द िीनही्करपू्लागते्तेवहा्
कोठे् ओषट् वगेळे् होते, तोपयंत् नाही.् लोण्यासंबंिी् अन भवही् असाि् येतो.् लोणी् तापचवले् असता्
चवरघळते.्पाण्यािी्वाफ्होऊ्लागते्तेवहा्दिीनािे्पापोदे्र्फ टतात.्दिीन्करपून्जाते्आचण्तूप्वगेळे्
होते.्तोवर्त्यात्जलवबद का्घ सलेल्या्असतात.्दुधामधे दधीनाची णमिी ओषटकबदुकाभोवती अगदी घट्ट्
बसत् असल्याम ळे् परीके्षकरता् द िातले् घृतप्रमाण् नेमके् मोजून् काढणे् कठीण् आहे.् वैज्ञाचनकानंी्
ठरवलेली् रीत्आहे्ती्अशी.्दाट्गंचिकाम्ल् घेऊन् त्यावर्मोजके् दूि्सोडावयािे.्असे् केले्असता्
त पाभोवतालिे् दिीनािे् पापोदे्र् करपून् जातात.् तूप् मोकळे् होते.् या् परीके्षकरता् ठराचवक् कोठ्यािी्
ठराचवक्आकृतीिी्क पी्केलेली्असते.्चतच्यात्अम्ल्दूि्आचण्पंिचकल्कोहोल्[Amyl्alcohol.]्मोजून्
घेऊन्क पी्बंद्करून्चगरकीयंत्रात्चगरकावतात.्ठराचवक्वळेाने्सवभ्तूप्मोकळे्होऊन्तरंगून्वर्येते.्
क पीिा्वरिा्भाग्मोजलेला्असून्त्यावर्टके्कवारी्ख णा्असतात.्त्यावरून्लगेि्त पािे्टके्क्कळतात. 
 

 
आ॰ ४५·२्घृतमापन-सािने.्क पी्मोजनळ्या. 

 
उसाच्या्रसात्प्रोतीन्द्रवये् चवरघळलेली्असतात.्रस्तापचवला् म्हणजे् त्यािा्पापोद्रा्बनतो.्

गूळ्करताना्प्रथमतः्तापत्या्रसावरिी्साय्काढून्टाकतात.्ती्या्प्रोतीनािी्असते.्संते्र, म स ंबे, द्राक्ष, 
इत्यादी्फळांच्या रसातही णवरघळलेली प्रोतीन िव्ये असतात.्ती्ते्रस्तापचवले्असता्आळतात.्त्यांिे्
पाप दे्र् वकवा् गठळ्या् तयार् होतात.् गार् पाण्यात् चवरघळून् राहणाऱ्या् आचण् तापचवल्याने् आळणाऱ्या्
प्रोतीनास्पाडं र्[Albumin.] असे्नाव्आहे.्त्यािे्रव्ेबनचवता्येतात. 
 

तादूंळ्गहू्बाजरी्जोंिळा्मका्या्िान्यात्प्रोतीन, तौकीर्आचण् तूलीर्याखेरीज्ओषट्द्रवय्
असते् पण् ते् नसते् म्हटले् तरी् िालेल् इतके् थोडे् असते.् याखेरीज् भ ईमूग् करडई् तीळ् जवस् ही्



 

 

अनुक्रमणिका 

गचळतािी्िान्ये्म्हणून्प्रचसद्ध्आहेत, त्यात्तेल्प ष्ट्कळ्असते.्खोबऱ्यातून्वकवा्इतर्तेलचबयातून्तेल्
चपळून् काढल्यावर् पेंड् चशल्लक् राहते.् चतिा् काही् अंश् तूलीरािा् असतो, पण् प ष्ट्कळसा् भाग् प्रोतीन्
द्रवयािंा्असतो.्ही् प्रोतीन्द्रवये् पाण्यात् चवरघळणारी्नसतात.्ओले्खोबरे् वाटून् ते् पाण्यात् चमसळून्
चपळून्त्यािे्दूि्तयार्करतात.्त्यात्प्रोतीन्बरेि्असते.्चशवाय्थोडीशी्साखरही्असते.्िोथा्बाजूला्
काढतात.् त्यात् तूलीर् आचण् तौचकर् राहून् जाते.् नारळाच्या् द िात् स द्धा् तेलािे् थेंब् असतात.्
त्याचं्याभोवती्प्रोतीनािेि्पापोदे्र्ग रफटलेले्असतात.्एकूण्नारळाचे दूध हेही पायस असते. त्यातील 
पायसकारी िव्य प्रोतीनच असते. 
 

 
आ॰्४५·३्चगरकावणी. 

 
प्रोतीन िव्याचे रेिू्शकभ रा्वकवा्ओषट्याचं्यापेक्षा्प ष्ट्कळि्मोठाले्असतात.्उज्जरेणूिा्भार्दोन्

म्हटला् तर्ऊवभरेणूिा् भार् ३२्आचण् द्राक्षजारेणूिा् भार् १२्✕् ६् +् १२् +् १६्✕् ६् =् १८०् भरतो, 
याचवषयी्म ळीि्शकंा्नाही.्C, H, O यािें्आणवभार्१२, १, १६्असून्द्राक्षजेिा्समास्C6H12 O6्आहे.्
त्यावरून्ही्गणती्स्पष्ट्होते.्घृतोलािा्समास्C3 H8 O3्असा्आहे.्त्यावरून्त्यािा्रैणवभार्[Molecular 

weight. रेण भार्Weight of a molecule.] ३६ + ८ + ४८ = ९२्असा्ध्यानात्येतो.्ओषटात्संय क्त्असणारे्C20 
H40 O2्यािा् रैणवभार्२४० + ४० + ३२ = ३१२्असल्यािे्कळून्येते.्ओषटामध्ये्हे्अम्ल्घृतोलाशी्
संय क्त्असून्हा्संयोग्जलवजभनाने्घडून्येतो.्म्हणून्त्यावरून्चसद्ध्होणाऱ्या्हचलकािा्रैणवभार्९२ 
+ (३१२ ✕ ३) – (१८ ✕ ३) = ९७४्असा्ठरतो.्एका घृतोलरेणूत्हचलकाम्लािे्तीन्रेणू्ग ंफले्जातात्
आचण्तसे् होताना् पाण्यािे् तीन् रेणू् वगेळे् चनघतात.् म्हणून् ३् हा् ग णक् त्या् त्या्जागी् योजला्आहे.्
वस्त तः्तीन्चनरचनराळी्अम्ले्एका्घृतोलरेणूत्ग ंफली्जातात्म्हणून्हा्अंक्थोडा्चनराळा्येईल.्शकभ रा्
वकवा्हचलक्द्रवये्याचं्या्इतक्या्चनचश्चतपणे्तौकीरािा्रणवणवभार्सागंता्येत्नाही.्तरी्तो् चनदान्पक्षी्
(C6 H10 O5) n; n = ३००्ते्४००्म्हणजे्४८६००्ते्६४८००्आहे, यात्शकंा्नाही.्द िीनािा्रैणवभार्
१२०००्ते्२५०००्असून्दिीनािा्७५०००्ते्३७५०००्आहे. 
 

ग्रामरैिव् [Gram molecular weight.] भार म्हिून जो अंक सांगतात तो २२·४ णलटर आकारात 
बसिाऱ्या वायु-अवस्थेतील वस्तूचा असतो.् हा् सागंताना् एकमान् ग्राम् हे् घेतलेले् असते.् हा्आकार्
ठरचवण्यािे्कारण्असे्की् २२·४् चलटरामध्ये्उज्जवाय्ू २्ग्राम्मावतो.्यासमयी्तपमान्O° आचण्दाब्
(दमन)्एक्वाताबंर्[Atmosphere, pressureunit.] म्हणजे्७६०्mm Hg असे्समजावयािे, असा्संकेत्आहे.्
उज्जाच्या् एका् रेणूत् दोन्अणू्असतात् म्हणून्दोन्ग्राम्उज्जवायू् त लनेकरता् घेतला्आहे.्कोहोलािा्
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समास्C2 H5 OH असा्सागंतात.्त्यािा्रैणवभार्२४ + ५ + १६ + १ = ४६्ग्राम्आहे.्यािा्अथभ्असा्
की, वाय -अवस्थेत्साकेंचतक्तपमान्व्दमन्असताना्२२·४् चलटरात्४६्ग्राम्कोहोल्मावते.् घृचतक्
अम्ल्C4 H8 O2्आहे.् त्यािा् रैणवभार् ४८ + ८ + ३२ = ८८्आहे.्२२·४् चलटरात् हे्अम्ल्८८्ग्राम्
मावते.्रैणवभारािें्अंक्प्रथमतः्वाय भाराचं्या्मोजणीवरून्ठरचवले्गेले. 
 

शकभ रा् आचण् भारी् हचलके् त्यािप्रमाणे् प्रोतीन् द्रवये् वाय -अवस्थेत् राहू् शकत् नाहीत.् त्यािंा्
रैणवभार् चनराळ्याि् रीतींनी् ठरवावा् लागतो.् लोहीर् हे् रक्तातील् प्रोतीन्आहे.् त्यािे् घटक् ठरचवले्
आचण्त्यािंी्ग णोिरे्मोजून्काढली्म्हणजे्त्यािा्रासायचनक्समास्(C712 H1130 O245N214S2Fe)n असा्
ठरतो.्यावरून्रैणवभार्१६७१०n ठरतो.्n=४्असावा्असा्अन्य्रीतीने्तकभ ्होऊ्शकतो. 
 

शकभ रेला् वाय –अवस्था् येत् नाही् तरी् चतजसारखीि् द सरी् एक् अवस्था् येऊ् शकते.् ती्
णविुतावस्था् होय.् पाण्यामध्ये्साखर् चवरघळते् तेवहा् चतिे् रेणू्स टे्स टे् होऊन् पाण्याभर् पसरतात्की्
नाही? वाय्ूजसा्सवभगामी्आहे्तशीि् चवरघळलेली्साखरही् चवद्रावक्पाण्यात्सवभगामीि्असते.्वायू्
जसा्आडवला्म्हणजे्दाब् देतो्तशीि्साखर्दाब् देते्असेि्म्हणाव्ेलागते.्नाही्तर्ती् चवरघळतेि्
कशी? प्रस्त त्दाब्मोजण्यािे्काम्सािलेले्आहे्ते्असे.्चवजेरीमध्ये्वापरण्याकरता्एक्चझरपाऊ्भाडें्
केलेले् असते.् त्यात् थोडेसे् ताम्रगंचिकािे् चवद्रव्घालाव.े् मग् ते् पालाशलोहोकान्नद्K4 Fe (CN)6् या्
लवणाच्या्चवरळ्चवरघळ्यात्ब डवावे.्म्हणजे्त्याच्या्चछद्रात्ताम्रलोहोकान्नद Cu Fe (CN)6्यािे्पापोदे्र्
तयार्होतात.्आता्हे्भाडें्श द्ध्पाण्यात्ठेवाव्ेआचण त्याच्या आत्एक्टक्का्साखरेिे्चवद्रव घालून्ते्बंद्
कराव्े आचण् त्याच्या् ब िात दाब् मापण्यािी् नळी् बसवावी.् असे् केले असता् चदसून् येते् की, साखर्
पाप द्र्यातून् बाहेर् पडू् शकत्नाही् पण् पाणी् चझरपात्रात्घ सू् शकते.् बाहेरच्या् पाण्याच्या् पाणसळीपेक्षा्
अचिक्उंिीवर्आतले्चवद्रव्राहते.्हा्दाब्आता्मोजता्येतो.्चवद्रव्बाहेरच्यापेक्षा्आत्जास्तीत्जास्त्
चकती् उंिीवर् िढते् ते् पाहता्आढळून् येते्की् तापमान् २२°C असताना् दाब् ०·७२१् वाताबंर्असतो.्
तपमान्०°C असताना्तो्०·६५१्असेल.्तो्एक्वाताबंर्(७६०° mm) होण्याकरता्२२·४्चलटर्पाण्यात्
३४२·५्ग्राम्साखर्असावयास्पाचहजे्असे्चनयमान सार्ठरते. 
२२·४्÷्(०·६५१्✕्१००)्=्३४२·५.्C12 H22 O11्या्समासावरून्३४२्हा्अंक्येतो.्०·५्ही्प्रयोगािी्
कसर्असू्शकते. 
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आ॰्४५·४्तषभमापक. 

 
वायचू्या् चवषयी्द सरी्एक्गोष्ट् चविार्करण्यासारखी्आहे्ती्ही्की, वायिूी्जात्कोणती्का्

असेना, त्यािा् दाब् जसजसा् वाढवावा् तसतसा् त्यािा्आकार् कमी् होतो.् दमन् व्आकार् ही् जोडी्
वयस्तप्रमाणात् बदलणारी्आहे.् द सरी् गोष्ट्अशी्की् तपमान् वाढचवले्की, आकारही् वाढतो.्शतिमी्
तपमानाच्या्अंकात्२७३्चमळवावे्म्हणजे्तपाशं्व्आकार्याचं्यात्समप्रमाणात्बदल्होतो्असे्आढळून्
येते.्तपाशंािी्जी्पट्करावी्तीि्आकारािीही्पट्होते.्यावरून्असे्अन मान्चनघते्की्तप, आकार 
आणि दमन ही सारखी असताना सवं वायूंच्या रेिंूची संख्या एकसारखी असते.्रेणूिंी्वगेीय–शक्ती्[तषभण्
Osmosis. तषभदमन्Osmotic pressure.] तपाशंप्रमाणात्असते.्आताि्जे्प्रयोग्साचंगतले्त्यावरून्कळून्ि कले्
आहे् की, खुल्या आवारात जसा वाय ू तसेच णविावकात णविुत होय, उदाहरणाथभ् पाण्यात् साखर्
चवरघळण्याने्उत्पन्न्होणाऱ्या्तषभणास्आता्साचंगतले्ते्दोनही्चनयम्लागू्पडतात. 
 

प्रस्त त् प्रयोगावरून् प ष्ट्कळ् बोि् घेण्याजोगा्आहे.् साखरेवर् पाणी्ओतले् म्हणजे् पाण्यािे् रेणू्
साखरेच्या् रेणूत् घ सतात् तसेि् येथे् पाण्यािे् रेणू् पापोद्र्यापार् जाऊन् साखर-चवरघळ्यात् घ सले.् या्
घ सण्यािा् जोर् चकती् या् गोष्टीिे् मापही् आपल्याला् चमळाले.् येथे् आपणाला् असेही् म्हणता् येते् की्
साखरेच्या्रेणूंनी्पाण्यािे्रेणू्आत्ओढून्घेतले.्त्याना्पाण्यािी्तहान्लागलेली्होती.्त्याचं्या्या्तृषेिे्
वकवा्तषकिाचे माप झाले.्येथे्आड्आलेला्पडदा्साखरेच्या्रेणूनंा्अटकाव्करी्पण्पाण्याच्या्रेणूनंा्
सोडून् देई.् येथे्आपण्साखरेिी् पाण्याचवषयी् तहान् म्हटले्काय् वकवा् पाण्यािी् साखरेचवषयी् तहान्
म्हटले्काय, अथभ्एकि्होणार्आहे.्येथे्आपण्तषकिाचे माप केले ते वायुदमनाच्या मापाप्रमािेच नेमके 
णनघाले, ही्गोष्ट्फार्महत्त्वािी्आहे.्ऊवभ्उज्ज्इत्यादी्वाय्ूआपल्याला्चदसत्नाहीत, हरवाय्ूचदसतो.्
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पण् त्यािे् रेणू् वगेवगेळे् चदसत्नाहीत.् तरी् ते्साखरेच्या्कणासारखे्असले् पाचहजेत, असे्मानण्यास्
हरकत्नाही.् ते् रेणू्सतत्इकडे् चतकडे्िावत्असतात्असे्मानणेि्भाग्आहे.् वायिूा् वायपूणा् तेि्
सागंतो.्सवभतः्वाहणे्हाि्वायिूा्म्हणजे्वाय रेणूिा्स्वभाव.्असे्असल्याम ळे्ते्जेथे्आडवले्जातात्तेथे्
आदळतात्आचण्दाब्वकवा्दमन्उत्पन्न्करतात, असे्चदसून्येते. 
 

पाण्यात्साखरेच्या्ऐवजी्सािे्मीठ, सोरा, पापडखार, मोरिूद, त रटी्असले्कसले्तरी्लवि 
घेतले् वकवा् हराम्ल, गंचिकाम्ल, नचत्रकाम्ल, असे् एकादे् अम्ल् घेतले् वकवा् चुना घेतला् तर् अन भव्
चनराळा् येतो.्तो्असा्की तषकि अपेके्षपेक्षा अणधक् येते.्या्गोष्टीिा्उलगडा्होऊ्शकतो्तो्असा्की,्
चवद्रवातील् चवद्र तािे् रेणू्फ टून् त्यािंी्दले् चनमाण्होतात.्उदाहरणाथभ्NaCl रेणूिी्Na आचण्Cl अशी्
दोन्दले्होतात.्दले्स टी्वहडत्असल्याम ळे्द्रवात्वावरणाऱ्या्वयक्तींिी्(चवद्र त्घटािंी)्संख्या्द प्पट्
होते.् चवरळ्चवद्रवामध्ये्तषभण्अपेके्षच्या्द प्पट्असल्यािे्आढळून्येते्देखील.्काही्रेणू्अदचलत्राहून्
काही् चवदचलत्झाले् असले् म्हणजे् तषभण् द पटीहून्कमी् पण् एकपटीहून् अचिक् होईल् असे् अन मान्
चनघते.्दाट्चवद्रवात्असेि्आढळते.्तषभणाच्या्मापावरून्अल्क, अम्ल, वकवा्लवण्यािा्अंश्चवदचलत्
आचण्चकती्अचवदचलत्आहे्तेही्ठरचवता्येते. 
 

रेण दल्Ion वीजिारीदल, चवदल.्चवदलन्Ionisation. 
 

तषभण् पाहण्याकरता् अगदी्साधा प्रयोग् असा.् एक्कोंबडीिे् अंडे् घ्यावे.् त्यािे् बडू्काही् वेळ्
हराम्लात्ठेवावे.् म्हणजे्त्यािे्ि नाळ्कवि् चझजून्जाते.्आतला्काबभनी्द्रवयािा्पापोद्रा्मात्र् चशल्लक्
राहतो.्मग् त्या्अंड्याच्या् ब डासमोर्टोकाशी् एक्भोक्पाडावे.् त्यात्एक्कािेिी्नळी्उभी्करावी.्
सभोवार् मेण्लावनू्आजूबाजूिी्फटसापट्बदं्करावी.्आता् हे्अंडे् एका् पेल्यात्आडणीवर्बसवावे.्
आडणीिा्वरिा्काठ्कवि्असलेल्या्भागास् टेकवावा.् पेल्यात्श द्ध्पाणी्भरावे.् हे्पाणी्आडणीच्या्
काठापयंत् असावे.् अंड्याच्या् ब डास् पाणी् न् अडखळता् पोिेल् अशी् आडणीस् सापट् असावी.् असे्
केल्यावर् पाणी् पापोद्र्यातून् वर् अंड्यात् घ सून् अंड्यातील् रसात् चमसळून् ते् चमश्रण् वर् िढू् लागते.्
एकाद्या्चदवसाच्या्अविीत्नळीत्४०, ४५्cm. रस्िढल्यािे्आढळून्येते.्हा्पचरणाम्म ख्यतः्रसातील्
लवणािंा्असतो.्झाडाच्या्म ळातून्रस्वर्शेंड्यापयंत्िढतो्तो्देखील्अशाि्तषभणाने. 
 

प्रोतीनािें्रैणवभार्ठरचवण्याकरता्तषभणमापनािा्उपयोग्होऊ्शकत्नाही.्अगोदर्प्रोतीन्द्रवये्
पाण्यात्फारशी् चवरघळत् नाहीत.् त्यािंी् चवरघळण्यािी् यिा् थोडीि्असते.् अशा् चवरघळण्यािे् तषभण्
इतके्थोडे्असते्की्ते्नीटसे्मोजताही्येत्नाही.्यावरून्एवढे्मात्र्ध्यानात्येते्की, त्यािंा्रैणवभार्
फार्मोठा्असतो.्तषभणािे्एकि्मान्येण्याकरता्कोहोल्४६्ग्राम्तर्साखर्३४२्ग्राम्एकाि्मापाच्या्
पाण्यात् चवरघळावी्लागते.् चततकेि् तषभण् रक्तप्रोतीनािे् वकवा् द िीनािे् येण्यास् ती् द्रवये् हजारो् ग्राम्
चवरघळावी्लागतील!्चततकी्ती्चवरघळत्नाहीत. 
 

द िीन्आणखी्काही्प्रोतीन्द्रवये्पाण्यात्चवरघळतात्खरी्पण्त्यािंी्चवद्रव्ेसाखरेच्या्चवद्रवाहून्
फार् चनराळी् असतात.् त्यािें् सचलल् चवद्रव् खरोखरी् बनत् नाही, कचलल् [Colloid.] (गढूळ)् बनते.्
साखरेिे् चवद्रव् चगरकावले्असता् त्यातली्साखर्प्रथमतः्पाण्यात्समिातपणे्पसरलेली्असते्तशीि्
असते, द िीनािे् तसे् होत् नाही.् णगरकाविीत घालून णमणनटाला साधारिपिे ७५००० णगरक्या णदल्या 
म्हिजे चार सहा तासांनी दुधीन पणरसराकडे जमते.्त्यािे्कण्पचहल्यासारखे्समिातपणे्पसरून्रहात्
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नाहीत.्पावसाळा्आला्म्हणजे्नदीिे्पाणी्गढूळ्होते.् त्यात्माती्कालवली्जाते.्ती् चवरघळते्असे्
नाही.्मातीिा्काही्भाग्िार्दोन्तासात्खाली्बसतो.्काही्भाग्िार्चदवसात्देखील्खाली्बसत्
नाही, पाण्याति्लोंबत्राहतो.्तथाचप्त्यातल्या्त्यात्खालच्या्पाण्यापेक्षा्वरिे्पाणी्अचिक्चनवळ्होते.्
चजतके्कण्अचिक्बारीक्चततका्ते्खाली्बसण्याला्वळे्अचिक्लागतो.्पाणी्चनवळण्याला्वकवा्गाळ्
साखळण्याला्लागणाऱ्या् वळेावरून्कणाच्या् वजनािे् माप्करता् येते.् तसे् द िीनाचद् प्रोतीन्द्रवयाचं्या्
बाबतीत्केलेले्आहे. 
 

 
आ॰्४५·५्अंड्यातील्तषभण. 

 
अगोदर् प्रोतीन् श द्ध् करणेि्कठीण् असते.् श द्ध् केल्यावर्आता् साचंगतलेल्या् पद्धतीने् त्यािंा्

साखळणयाचा्(खाली्बसण्यािा)्वेग काढावा लागतो. त्यावरून लहान किांच्या, वजनाचे माप करता 
येते. त्यावरून त्याचा रैिव भार सांगता येतो.्खरोखरी् त्यािें् रेणू् चवरघळाऊ्नाहीति.्कणललपिाला 
जीवनव्यापारात् फार् महत्त्व् आहे.् पाण्यामध्ये् चिखलािे् कण् कचललरूपाने् असतात् तेवहा् वभगाच्या्
साहाय्याने्तें्पाण्यावगेळे्चदसू्शकतात.्त्यािंी्गणती्करता्येते.्कचललपणाम ळे्आरपार्जाणारा्प्रकाश्
कमी्होतो.्प्रकाश्मोजता्येतो.्तो्चकती्कमी्पडला्आहे्यावरून्त्याच्या्कचललपणािे्म्हणजेि्पाणी्
आचण् कचलल् कण् यािें् ग णोिर् कळते.् हीि् रीत् प्रोतीनकचणका् मोजण्याकरताही् लावता् येते.्
प्रोतीनकणिका साक्षात् मोजता येत नाहीत. पि त्यातून पलीकडे जाताना प्रकाि णकती कमी होतो ते 
कळते. त्यावरून कणिकासंख्येचा णहिोब करता येतो.्आपणाला्पाचहजे्असतो्तो्अंक्शकभ राचदकाचं्या्
त लनेनेि्पाचहजे्असतो्तो्अशा्रीतीने्चमळू्शकतो. 
 

सापं्रत्सूक्षमत्वाच्या तीन प्रती्गणल्या्जातात्त्या्अशा्:– 
 

१)्प्रसूक्ष्म.्[Micron.] न सत्या्डोळ्यानंी्चदसत्नाहीत्पण्सूक्ष्मसंदशाने्चदसतात.्यािंी्जाडी्१००्
mμ पेक्षा् अचिक्असते.् μ्=् ०·००१्mm् उदाहरणाथभ् रक्तातील्आरक्त् पेचशका् ८·८् μ यातील् द्रव्
कचलल्असते. 
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द िातील्ओषट्थेंब्२्ते्१०्μ दूि्हे्पायस्द्रव्असते. 
 

२)्पचरसूक्ष्म.् [Submicron.] सूक्ष्मसंदशाने् चदसत्नाहीत, अचतसंदशाने् [Ultra microscope.] चदसतात.्
यािंी्जाडी्१्mμ ते्१००्mμ असते.्उदाहरणाथभ्तौकीरचवद्रव.्यािी्जाडी्५्mμ असते. 

 
३)् अचतसूक्ष्म.् [Amicron.] १्mμ पेक्षा् लहान.् अचतसंदशानेही् चदसत् नाहीत.् उदाहरणाथभ् (१)्

इक्ष जाचवद्रव्कचणकाचवस्तार्०·७्mμ (२)्NaCl चवद्रव्कचणका्०·२६्mμ. (३)्उज्जरेणू्०·१्mμ. 
 
अचतसंदशातील् योजना् अशी् :् दशभनाच्या् चदशचे्या् काटकोनात् प्रकाशािा् झोत् असून् त्याच्या्

मागात्द्रव्ठेवनू्वभगाचं्या्संिातून्दृष्टी्रोखता्येते. 
 
पाण्यात्साबण्चवरघळला्म्हणजे्पाण्यािा्पषृ्ठताण्कमी्होतो.्पाणी-रेणूिंी्एकामेकातील्ओढ्

कमी्कमी् होऊन्ओषटािे् थेंब् वकवा् अन्य् द्रवयािे् बारीक्कण्मिे् राहण्यास्सवड् होते.् शरीरातील्
अन्नकाल्यात् णपत्तलविांचाही् असाि् पणरिाम् होतो.् अशी् द्रवये् चवरघळ्यात् असताना् पायसीकरिास 
साहाय्य्होते.्प्रोतीन्चवरघळलेले्असताना्ते्याम ळे्पिनवयापारास्उपयोगी्पडते.्पेचशकाचं्या्अंतरंगात्
ओषट्आचण् प्रोतीन् याम ळे् पषृ्ठताण् कमी् होऊन् त्यािे् थेंब् पेचशकातटाशी् जमतात.् पाण्याच्या् रेणूंिी्
परस्परात्ओढ्कमी्झाल्याने् अंतगभत्ओषट् व् प्रोतीन् याचं्या् गोळ्या् वकवा् थेंब् बनू् शकतात.्अंतगकत 
िव्याचे रेिू णविावक्[Solvent.] िवात त्याच्या सीमेजवळ दाटीने जमत असल्यामुळे दुसरा एक महत्त्वाचा 
पणरिाम होतो त्यास पृष्िोषि् [Adsorption.] म्हितात.् पषृ्ठाजवळ्जमलेले् रेणू् अन्य् पदाथास् चिकटून्
राहतात.् पिनवयापारात् पाचक आणि पचनीय यांचा् चांगला णमलाफ होणयास पृष्िोषि हे णविेष 
उपयोगी् असते.् शरीरास् पिनोपयोगी् चवरजणे् (चवतंिके)् असतात् ती् सवभ् प्रोतीन् घटनेिी् असतात.्
पेचशकावरण्बह िा्पषृ्ठताणाम ळे् चनमाण्झालेले्असते्असे्मानतात.् कृचत्रम्कचलल्द्रव्अचतसंदशातून्
पाहता्त्यातील्कचणका्सैरावैरा्हालत्आहेत्असे्चदसते.्चजवतं्पेचशकाही्अशा्रीतीने्पाचहल्या्असता्
त्यात्प्रोतीन्कचणकािें्स्वैरिलन्[Brownian movement.] चदसून्येते. 
 

कणललांचे णवरघळे दोन प्रकारचे्संभवतात.्एक्प्रकार्संधाणरतांचा्तर्द सरा्प्रकार्दुधाणरतांचा.्
चजवतंपेचशकातील् कचललद्रव् असते् ते् संिाचरत् [Emulsoid.] असते.् त्यातील् संिाचरत् कचणका् सहसा्
पाण्यावगेळ्या् होत् नाहीत.् पाण्यात् त्यािें् िागंले् िारण् झालेले् असते.् पावसाळ्यातील् नदीिे् पाणी्
वस्त्ातून्गाळूनही्गढूळ्राहते् ते्कचलल्द िाचरत्[Suspensoid.] असते.्संथ्ठेवल्यावर् चदवसान चदवस्ते्
चनवळ् होत् जाते, कचललकचणका् खाली् बसतात.् दुधाणरत कणललकिावर वीजोच्चय् असतो.् त्यात्
थोडीशी् त रटी् टाकल्याने, त रटीच्या् चवरघळ्यातील् दचलत् रेणूम ळे् तो् नाहीसा् होऊन् कण् लवकरि्
खाली्बसतात.्एरवी्समिमी्उच्चय्एकमेकापासून्दूर्राहण्यािी्वृिी्असल्याम ळे्ते्पाण्याति्राहतात.्
प नः् खाली् बसलेले् कण्खळबळ्करून् उिळून् चदल्याखेरीज् पाण्यात् चपस्कारत् नाहीत.् ते् पाण्यात्
चपस्कारलेले्असतात् तेवहा्द िाचरत्असतात, असे्यावरून् म्हणावयािे.् चवद्रावक्पाणी्आचण्द िाचरत्
कचणका्यािंा्पषृ्ठताण्आचण्अंतगभत्चिकटा्(चवष्ट्यंचदता्[Viscosity.]) यात्चवशषे्भेद्नसतो. 
 

तौकीर ऊन पाणयात णवरघळते. हा णवरघळा णनवल्यावर सुद्धा तौकीर साखळत नाही.्ते्चकत्येक्
चदवस्संिाचरत्राहते.्थोडकेसे्लवण्त्यात्टाकून्देखील्साखा्येत्नाही; बरेिसे्टाकावे्तेवहा्येतो.्
या् प्रसंगी् प्रथमतः् तापनाने् तौकीराच्या् कचणकाभंोवती् असलेली् तूलीरािी् आवरणे् फ टतात.् तौकीर्



 

 

अनुक्रमणिका 

मोकळे्होते.्आता्या्तौकीराच्या रेिूभोवती पाणयाचे पातळ वेष्टि तयार होते. हे पािी पृष्िोणषत असते.्
वषे्टणात् ग ंतलेल्या् पाण्याच्या् रेणूखेरीज् राचहलेल्या् पाण्यात् प ष्ट्कळ् मीठ् टाकले् असता् चमठािा् दाट्
चवरघळा् तयार् होतो.् त्याच्या् तषभणाने् तौकीर् रेणू्ं भोवतीच्या् वषे्टणात् ग ंतलेले् पाण्यािे् रेणू् उसकटून्
काढले्जातात.् त्याम ळे् तौकीररेणू् मोकळे् होऊन् मग्खाली् बसतात, एरवी् नाही.् चवरळ् चवरघळ्यािे्
तषभण्थोडे्असते.् तेवढ्याने्तौकीररेणूभोवतीिे्वषे्टण्त टत्नाही.्संिाचरत् रेणूभंोवती्पाण्याच्या् रेणूिंा्
बनलेला्पापोद्रा्संरक्षक्ठरतो.्तौकीराप्रमाणेि्काही्प्रोतीनािेंही्संिारण्होते. 
 

अंड्यातील् पाडं र् [Albumin.] व् वपडूर् [Globulin.] ही् प्रोतीनद्रवये् संिाचरत् असतात.् ती् वकचित््
अल्किमी् पाण्यात् चवरघळून, चवरघळा् तापचवला् असता् त्यािा् चिकटपणा् कमी् होतो् आचण् पषृ्ठताण्
वाढतो.्येथे्संिाचरतािे्द िांचरत्झालेले्असते.्वकचित््लवणाने्त्यािा्साखा्बनतो.्वकचित््अम्लिमी्
पाण्यात् चवरघळा्करून्उकळला्असता्प्रोतीन्आळते.् येथे्संिाचरतािे्द िाचरत्होऊन्खाली्बसत.्
प्रथमतः् असलेला् अल्किमी् उच्चय् [Electric charge.] नाहीसा् होतो.्अंडप्रोतीन णवरळ न करता जसेच्या 
तसेच तापणवले असता आळून त्याची जेली बनते.् संिाचरतािे् द िाचरत् होते.् द िाचरतािे् प नः् संिाचरत्
चनवचवल्यानेही् होत् नाही.् णवरघळ्यात प्रोतीनाच्या गोळ्या पाणयात लोंबकळत असतात, तर जेलीमधे 
प्रोतीन सलग असून त्याच्या जाळ्यात पाणयाच्या गोळ्या (कबदुका) अडकलेल्या असतात. 

 
सरस्हे्द्रवय्हाडे्कातडे्इ.्चजनसापासून्कढत्पाण्याच्या्वकवा्वाफेच्या्संस्काराने्तयार्होते्

त्यात्प्रोतीनापासून्झालेली्अमोदीनाम्ले्व्प्रोलीन्ही्द्रवये्असतात.्सरस्पाण्यात्घालून्तापचवल्याने्
चिकट्चवरघळा्तयार्होतो.्एका्टक्क्यापेक्षा्अचिक्दाट्असल्यास्हा्चवरघळा्चनवल्याने्जेली्बनते.्
जेली्तापवल्याने्प नः्चवरघळा्बनतो.्चवरघळा्चनववनू्जेली्आचण्जेली्तापवनू्चवरघळा्असे्अनेकवार्
होऊ् शकते.् अशी् प ष्ट्कळ् पचरवतभने् झाल्यावर् जेली् चबघडते्आचण् चवरघळाही् चबघडतो.् सरस्कायम्
कडक्होऊन्जातो.् चवरघळा्जरी् २०°C स्आळला्तरी्तापचवताना् ३०°, ४०° तपमान्झाल्याखेरीज्
जेली् चवतळत् नाही, आचण् अनेक् पचरवतभने् झाल्यानंतर् म ळीि् न् चवतळता् तापल्याने् जळते.्
कणललापासून होिाऱ्या अिा णवरघळणयास संजल्[Sol.] आणि जेलीस जंजल्[Gel.] अशी्नाव्ेआहेत. 

 
अगर-अगर् (िायना् ग्रास)् म्हणून् एक्सम द्रतण्आहे.् त्याच्या् पाढंऱ्या् स्वच्छ्िपया्काड्या्

चमळतात.्पाण्यात्त्यािाही्चवरघळा्आचण्जेली्वकवा्संजल्व्जंजल्होऊ्शकते.्तापचवल्याने्संजल्
आचण्चनवचवल्यावर्जंजल्अशीि्यािीही्गोष्ट्आहे.्संजल्हे्अिभवट्स्थाय्ूअसते.्त्यािा्थोडा्पसरट्
गोळा्वकवा्वडी्बनते.्पाण्याप्रमाणे्ते्भाडं्याच्या्िारी्बाजूपयंत्सारखे्पाणसळीत्पसरत्नाही.्एकाद्या्
जंजलात्तीस्टके्क्पाणी्असले्तरी् ते्ओले्लागत्नाही.् त्यातील्पाणी्हाताने् चपळून्काढताही् येत्
नाही.्हवते्उघडे्ठेवनू ते्पाणी्कैकवषपेयंत्उडून्जात्नाही.्तथाचप्काही्य क्तीने् ते्काढून्टाकता्
येते.् शरीरगात्रािें् प ष्ट्कळसे् भाग् जंजलरूप् असतात.् उज्जाहल-चवद्रव् [Formalin.] त्यावर् ओतून् ठेवले्
असता्त्यातील्पाणी्बाहेर्चनघते, आचण्शरीरभाग्कोरडा्होतो.्आपल्या्त्वचेत पािी पुष्ट्कळ असते तरी 
ती हवेत कोरडी होत नाही. पेणिकातट जंजलरूप असतात. 
 

िागंल्या् कडक् उन्हात् देखील् चनवड ंग् वाळत् नाही.् त्याच्या् पेचशका् जंजलरूप् असतात.्
इसबगोल हा एक झाडपाल्यातला णजन्नस्आहे.्तोही्जंजलरूप असतो. तो आपल्यातले पािी सोडीत 
नाही, इतकेच नव्हे तर बाहेरचे पािी घेऊन खूप फुगतो.् त्यािा् उपयोग् रेिक् म्हणून् होतो.् पाण्याने्
हरभरे् वाटाणे् वकवा् अन्य् चबया् फ गतातं.् त्याही् अशाि् जंजलाम ळे.् पाणी् शोषनू् घेताना् या् चबयामिे्
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फ गण्यािा्जोर्फार्मोठा्असतो.्करोटीत्कोरड्या्चबया्भरून्त्यावर्पाणी्सोडले्असता्फ गताना्त्या्
चबया्करोटीिी्हाडे्उसकडून्टाकतात.्डब्यात्कोंडून्िान्य्ओले्होऊ्चदले्असता्झाकणावर्शपेन्नास्
शरेािा्बोजा्सहज्उिलला्जातो.्सरसाच्या्वडीत्जे्पाणी्जंजलरूपाने्आडवनू्ठेवले्गेलेले्असते्ते्
काढून्टाकण्याकरता्ती्वडी्१२०°C पयंत्तरी्चनदान्तापवावी्लागते.्एरवी्ती्पाणी्सोडीत्नाही. 
 

— 
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प्रकरि ४६ 
 

देहस्थ नत्रसंयुगे 
 

मानवी् देहात् जी् काबभनी् संय गे् असतात् त्यात् प्रोतीन् द्रवये् चवशषे् महत्त्वािी्आहेत् हे् मागील्
प्रकरणी्साचंगतलेि्आहे.्त्यािंा्आणखी्अभ्यास्येथे्करावयािा्आहे.्शाकभ र्व्ओषट्ही्स द्धा्काबभनी्
द्रवयेि्होत.्पण्त्यातं्नत्रािा्समावशे्नसतो, प्रोतीनात्असतो.्हवते्ऊवाच्या्िौपट्नत्रवाय्ूअसतो.्
सवभ्वानसे्हवतेील्ऊवभ्घेऊन्आपल्या्शरीरास्प ष्टी्आणतात.्नत्रद्रवय्पाचहजे्असूनही्तो्हवतूेन्घेत्
नाहीत.् वानसानंा् खतातून् नत्रसंय गे् चमळतात् आचण् प्राण्यानंा् त्याचं्या् खाद्यातून् चमळतात.् अमोदीय-्
गंचिक् [Ammonium sulphate.] वकवा् पालाशनचत्रक् [Potassium nitrate.] ही् प्रचसद्ध् रासायचनक् खते् आहेत.्
अमोद्[Ammonia.] NH3्हे्अगदी्सािे्नत्रसंय ग्आहे.्प्राण्याचं्या्मलमूत्रातून्ते्उत्पन्न्होते्आचण्खतात्
त्यािा्समावशे् होतो.् वानसात् प्रोतीन्द्रवये् तयार् होतात.् ती् प्राण्यानंा्खाद्य् म्हणून्उपयोगी् पडतात.्
िान्याच्या् चपठात्प्रोतीन्असते्आचण्गाईम्हशीच्या्द िात्प्रोतीन्असते.्ही्प्रोतीन्द्रवये् घेऊन्त्यातील्
नत्रांि नेमका मोजणयाची रीत् आहे् ती् अशी.् कोरडे् पीठ् घेऊन् गंचिकाम्लाबरोबर् तापचवले् असता्
अमोदीयगंचिक् (NH4)2 SO4् तयार् होते.् त्यात् अल्क् घालून् तापचवले् असता् अमोद्NH3् वाय रूपाने्
चनघून् येतो.् त्यावरून् मूळच्या् प्रोतीनातील्नत्रािे् पचरमाण्समजते.्कोणतेही् प्रोतीन् घेतले्तरी् त्यात्
शभंरी्१५्ते्१७·५्नत्राशं्असल्यािे्आढळते. 
 

संरस्म्हणजे्सरस्आचण्हराम्लचवद्रव्एकत्र्चशजचवले्असता्एक्गोड्अम्ल्उत्पन्न्होते.्त्याला्
संरसामोदीन् [Glycine. HCH (NH2) COOH ∝aminoacetic acid. चवतळ् वबद ् २३°.] अम्ल् म्हणतात.् त्यािे् पाकं्त्नाव्
चद्वकेन् अमोदीन् अम्ल् असे् आहे.् चद्वकेनाम्ल् हे् अशीचतकाम्ल् होय.् अमोदातील् एक् H च्या् जागी्
अशीचतकाम्लातील्बह ताशं्येऊन्ते्झालेले्आहे्असे्समासावरून्चदसून्येते.्वकवा्असेही्म्हटले्तरी्
िालेल्की् चद्वकेनाम्लातील्एक्H च्या्जागी्अमोदापैकी्NH2् येऊन् ते्झालेले्असते.्अशा्अम्लास्
अमोदीन्अम्ल्[Amino acid.] म्हणतात. 

 
प्रोतीन अल्काबरोबर ककवा अम्लाबरोबर णिजणवल्याने त्याचा उदकसंभेद होऊन अमोदीन अम्ले 

उत्पन्न होतात.् अन्नद्रवयात् जी् प्रोतीने् असतात् त्याचं्यापासून् चमळणारी् अमोदीनाम्ले् प ढे् चदली्आहेत.्
सरबद्ध्अम्लापैकी्दोन्ते्सहा्काबभनाणूंिे्सर्असणारी्अम्ले्त्यात्असतात.्या्अम्लाचं्या्रिनेत्NH2्
घटा्COOH च्या्शजेारच्या्C ला्लागलेली्असते.्–NH2 COOH च्या्शजेारी्सरबद्ध्C मिेि्ग ंतलेली्
िूपघटा् वकवा् अन्यघटाही् असते.् रैणवभारावरून् पाहता् प्रोतीनाच्या् रेणूमध्ये् शकेडो् अमोदीनाम्ले्
ग ंफलेली्असतात्असे्म्हणाव्ेलागते.्प्रत्येक्अमोदीनाम्लात्एक्NH2्आचण्एक्COOH घटा्असतेि.्
दोन् अमोदीन् अम्लरेणू् एकत्र् येऊन् एकातील् NH2् मधील् H आचण दुसऱ्याच्या् COOH मिील् OH 
एकवटून्पाणीरूपाने् वगेळे् होतात.् बाकीच्या् मोठ्या् खंडािी् ग ंफण्होऊन् दुहेरी अमोदीन्अम्ल् चसद्ध्
होते.्याला्चद्वप्रोतवय्[Dipeptide.] म्हणतात.्यातही्एक्NH2्व्एक्COOH असताति.्त्याम ळे्बह तांिी्
ग ंफण्शक्य्होते.्अशा्ग ंफणपद्धतीस्प्रोतव्य-गंुफि्[Peptide– linkage.] म्हणतात. 

 
अल्काम्लातून्OH व्H चनघून्जाऊन्लवण्तयार्होणे्यापेक्षा्अमोदीन्अम्ले्एकत्र्येऊन्त्यािंी्

ग ंफण्होते्ही्गोष्ट्चनराळी्आहे.्येथे्NH2्मिील्H आचण्COOH मिील्OH चनघून्जातो.्लवण्चनमाण्
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होताना्COOH मिील्H आचण्अल्कातील्OH चनघून्जाऊन्पाणी्बनत्असते.्या्कामी्NH4OH असे्
अल्कचवद्रव्उपयोगी्पडेल.्त्यातून्OH चनघेल्NH3्घेतला्तर्तो्सबिं्रेणू्अम्लरेणूशी्चमलाफ्पावेल. 
NH3 + CH3 COOH = NH4 OOCCH3. NH3्िायक्आहे.्अमोदीय्ऊजद्NH4 OH अल्क्आहे. 
 

प्रोतवय्योगाखेरीज्आणखी्दोन्प्रकारे्अमोदीन्अम्ले्ग ंफली्जातात.्एका्प्रकारात्गंधकाच्या 
दोन अिंूनी गंुफि्झालेली्असते.्R–S–S–R. आणखी्एक्प्रकार्आहे्त्यात्H च्या्द्वारे्दोन्घटा्
बािंल्या्जातात्यात्H ला्एक्जादा्बिं्उत्पन्न्होतो्असा्मानाव्ेलागते.्(Review of Physiological 
Chemistry, Harper; page 31). 

 
प्रोतीन् द्रवयािें् रेणू् फार् मोठाले् असतात.् काही् द्रवये् पाण्यात् चवरघळतात, काही् ७०%्

कोहोलात्चवरघळतात.्त्यािें्चवरघळे्कचललस्वरूपािे्असतात.्काही्प्रोतीनद्रवये्चवचशष्ट्लवणद्रवयाचं्या्
चवद्रवात् चवरघळतात.् मुख्यतः णविवि गुिावरूनच त्यांचे वगक् केलेले् आहेत.् प्रोतीन् द्रवयानंा् प्रसंगी्
अम्लिमभ् वकवा् अल्किमभ् िारण् करता् येतो.् त्याम ळे् अल्काशी् वकवा् अम्लाशीही् त्यािंा् संयोग् होतो.्
अल्काने्वकवा्अम्लाने्चवरघळवले्असता्त्या्त्या्चवद्रवाच्या्अल्काम्लतेने्त्याचं्या्रेणूचं्या्दलनात्फरक्
पडतो.्रेण दलन्एकाद्या्चवचशष्ट्अल्काम्लतेने्सवात्कमी्होते.्या्अवस्थेत समवैणजक्[Isoelectric point.] 
अवस्था् म्हणतात.्कारण्दले्वीजिारक्असतात.् त्यािें्िनऋणत्व्या्अवस्थेत्समसमान्असते.्या्
अवस्थेत्प्रोतीन्द्रवयािी् चवष्ट्यंचदता् म्हणजे्अंतगभत्घसरणग ण्(चिकणा), पाणी्शोषनू्फ गण्यािा्ग ण, 
तषभणग ण्आचण्चवशषेतः्पायसरूप्राहण्यािा्ग ण, हे्सवभ्ग ण्कमालीिे्कमी्झालेले्असतात.्अथाति्
त्यािंी्चवद्रावयता्चकमान्झालेली्असते.्याि्गोष्टीिा्उपयोग्करून्ती्एकमेकापासून्वगेळी्करण्यात्
येतात.् प ष्ट्कळशा् प्रोतीनािें् रवे् बनू् शकतात.् अंडपाडं र् [Eggalbumen.] व् घोड्यािे् रंसपाडं र् [Horse 

serumalbumin.] यािें्रव्ेहोऊ्शकतात. 
 

अंडपाडं र् पाण्यात् चवरघळते.् त्याच्या् चवरघळ्यात् कोहोल् घातले् असता् त्यािा् चनपात् होतो.्
लगेि् ते् वगेळे्काढून् त्यावर् पाणी् घातले् असता् ते् प नः् पाण्यात् चवरघळते.् पण्अिा् तासभर् वकवा्
अचिक्वळे् ते्तसेि्राहू् देऊन्मग्वगेळे्काढून् त्यावर्पाणी्घातले्असता् ते् चवरघळत्नाही.् त्यात्
बदल् झालेला् असतो् हे् चनर्वववाद् आहे.् या् बदललेल्या् द्रवयास् अस्वाभाचवक् प्रोतीन् म्हणतात.् हाि्
स्वभावलोप्[Denaturation.] चवद्रव्तापचवल्यानेही्होतो.्नीलातीत्चकरणािंा्मारा, जोरािी्खळबळ, अल्क्
वकवा्अम्ल्यािंा्संपकभ , अशानेही्प्रोतीनािंा्स्वभावलोप्होतो.्गारिा आणि समवैणजक अवस्था या गोष्टी 
स्वभावलोप टाळणयास अनुकूल असतात. 
 

पारायणी्चकरण्(क्ष्चकरण)्आचण्वीजकसूक्ष्मसंदशभ्[Electron microscope.] या्सािनानंी्प्रोतीनांचे 
रेिू्चदसू्शकतात.्त्यात्अमोदीन्अम्ले्असतात्ती्सरळ्रागंात्माडंलेली्नसतात, तर्त्याचं्या्एकाद्या 
वाटोळ्या णजन्यासारख्या सैल गंुडाळ्या्[Helices.] असतात.्कास्थीन्किीन्सूत्रीन्मासंीन्यािें्रेिू लांब 
धाग्यासारखे् असतात.् त्यािंी् लाबंी् रंदीच्या् दसपट् वकवा् अचिक् असते.् पाडं र, [Albumin.] वपडूर, 
[Globulin.] द्वीपीन, [Insulin.] प्रोततंि, [Pepsin.] चत्रतंि, [Trypsin.] मक्कलीन, [Zein.] यािें् रेणू्गोट्यासारखे्
असतात.् ते् नेमके् गोल् नसतात.्लाबंट् गोल् वकवा् गोट ळे् [Globular.] असतात.् त्यािंी्लाबंी् रंदीपेक्षा्
दसपटस द्धा् नसते, बरीि् कमी् असते.् तथाचप् तापनादी् संस्कारानंी् त्यािंा् स्वभावलोप् होतो् तेवहा् ते्
िाग्यासारखे्[Fibrous.] लाबंट्होतात. 
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प्रोतीनाचा उदकसंभेद करणयाकरता अल्क ककवा अम्ल यािी ते णमश् करून तापवावे लागते, 
परंतु िरीरातील जिराच्या तपमानासच तेथील णवतंचकाच्या योगाने उदकसंभेद होतो.्याने्िमशः्कमी्
कमी्रैणवभारािी्िार्जातींिी्द्रवये्उत्पन्न्होतात्ती्अशी्: 
 

१)्आप्रोतीन.्[Metaprotein.] ही्द्रवये्समवैचजक्अवस्थेत्तापचवल्याने्आळतात. 
 
२)्प्रोतीय.्[Proteose] ही्द्रवये्पाण्यात्चवरघळतात, भरघास्लवणचवद्रवाने्साखळतात, तापवनू्

आळत्नाहीत. 
 
३)्प्रोतीन्य.्[Peptone] ही्द्रवये्पाण्यात् चवरघळतात, भरघास्लवणचवद्रवानेही्साखळत्नाहीत, 

तापवनू्आळत्नाहीत. 
 
४)् बह प्रोतवय.् [Polypeptide] ही् द्रवये् पाण्यात् आचण् लवणचवरघळ्यातही् चवरघळतात, तापवनू्

आळत्नाहीत. 
 
प्रोतीनाच्या्पिनाने्अंचतम्द्रवये्उत्पन्न्होतात्ती्अमोदीनाम्ले्होत.्ती्सवभ्पाण्यात्चवरघळणारी्

असतात.्त्या्सवात्हलके्संरसामोदीन्अम्ल.्त्यािें्िागंले्रव्ेबनतात्व्ते्२३०° स्चवतळतात.्प्रत्येक्
अमोदीनाम्लात् एक् िायकिमी्आचण् एक् अम्लिमी् घटा् असतेि.् तरी् एकंदर् द्रवय् िायकतेने् वकवा्
अम्लतेने् कमी् अचिक् असू् शकते.् काही् अमोदीन् अम्ले् नकाचरक् स द्धा् आहेत.् म्हणून् या् अम्लािें्
नकाचरक, अम्लिमी्आचण्िायकिमी्असे्तीन्वगभ्करतात.्अन्नात्एकवीस्अमोदीनाम्ले्आढळून्आली्
आहेत.् त्यातील् तेरा् नकाचरक, दोन् अम्लिमी् आचण् िार् िायकिमी् आणखी् दोन् तत््सदृश्आहेत.्
नकाचरकात्एकेकि्अम्लघटा्असते, परंत ्अम्लिमी्असतात्त्यात्दोन्दोन्अम्लिमी्घटा्असतात. 
 

नकाणरक अमोदीन अम्ले्(वस्त तः्उभयिमी्Amphoteric) 
 

१)्संरसामोदीनाम्ल– हे्संरसापासून्चमळते्संरस्=्सरस 
H. CH (NH2). COOH 

Glycine 
 

२)्अंश कामोदीनाम्ल्हे्अंश कापासून्चमळते.्अंश क्=्रेशीम. 
CH3·CH(NH2)·COOH  

Alanine 
३)्रंसामोदीनाम्ल– हे्रंसापासून्चमळते. 
रंस्=्रक्त्आळल्यानंतर्वरिी्चनवळ.्Serum. 

HO·CH2·CH(NH2)·COOH  
Serine 

 
४)्गंजरंसामोदीनाम्ल– हे्किीनापासून्चमळते.्ग्ं=्गंिक.्ज्=्उज्ज. 

HS·CH2CH(NH2)COOH कि्=्केश.्Cysteine 
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५)्गं–रंसामोदीनाम्ल– किीनापासून्चमळते. 
(S·CH2·CH(NH2)·COOH)2 

Dicysteine (Cystine) 
 

६)्घृत्यामोदीनाम्ल– हे्लोण्यापासून्चमळते.्घृत्य्=्लोणी. 
CH3·(OH)CH·CH(NH2)·COOH  

Threonine ⊙ 
 

७)्गंिघृत्यामोदीनाम्ल– 
CH3S·CH2·CH2·CH(NH2)·COOH 

Methionine ⊙ 
 

८)्वलारामोदीनाम्ल– वलार्हे्एक्वानस्आहे. 
(CH3)2·CH·CH(NH2)·COOH 

Valine ⊙ 
 

९)्लसामोदीनाम्ल– हे्लसेपासून्चमळते. 
(CH3)2·CH·CH2·CH(NH2)·COOH  

Leucine ⊙ 
 

१०)्प्रचतलसामोदीनाम्ल– 
(C2H5) (CH3)·CH·CH(NH2)·COOH 

Isoleucine ⊙ 
 

११)्िूपाशं कामोदीनाम्ल– 
C6H5·CH2·CH(NH2)·COOH 

Phenylalanine ⊙ 
 

१२)्दचिजामोदीनाम्ल– हे्दह्यापासून्चमळते. 
C6H4(OH)·CH2·CH(NH2)·COOH 

Tyrosine 
 

१३)्दचिजन्यामोदीनाम्ल– 
C8H6N·CH2·CH(NH2)·COOH 

Tryptophan ⊙ 
 

अम्लधमी अमोदीनाम्ले 
 

१)्ऐक्षवामोदीनाम्ल– हे्उसाच्या्रसातून्चमळते. 
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HOOC·CH2·CH(NH2)·COOH 
Aspartic acid 

 
२)्गोिूचमकामोदीनाम्ल– िान्यापासून्चमळते. 

HOOC·CH2·CH2·CH(NH2)·COOH 
Glutamic acid 

 
धायकधमी [Basic] अमोदीनाम्ले 

 
१)्अचतवलाचरकामोदीनाम्ल्हे्मत्स्यापासून्चमळते. 
HN : C(NH2) NH·CH2·CH2·CH2·CH(NH2) COOH 

Arginine ⭙ 
 

२)्दध्यामोदीनाम्ल– हे्दिीनापासून्चमळते. 
CH2 (NH2) CH2·CH2·CH2·CH(NH2)·COOH Lysine ⊙ 
 

३)्ऊजदध्यामोदीनाम्ल– 
CH2(NH2)·CH(OH)·CH2CH2·CH(NH2) COOH 

Hydroxylysine 
 

४)्(ऊत्यामोदीन).्गात्रामोदीन– 
 

 

Histidine ⭙ 

 
उप–अमोदीनाम्ले्दोन्आहेत्ती्अशी्:– 

 

 
 

ज्याचं्या् नावाप ढे्⊙ ही् खूण्आहे् ती्अमोदीनाम्ले अन्नातून णमळिे मानवी जीणवतास अवश्य्
आहेत्आचण्ज्याचं्या्नावाप ढे्⭙्ही्खूण्आहे्त्यािंी्अशासंबिंी्आवश्यकता्संशचयत्आहे्असे्समजावे.्
अशी्आवश्यकता्आहे् की् नाही् हे् उंदरावर् केलेल्या् प्रयोगावरून् साचंगतलेले्आहे.् माणसावर् अशा्
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रीतीने् प्रयोग्करणे्अत्यंत्खिािे्असल्याम ळे्अशक्यप्राय्आहे.्श द्ध् केलेलीि्अमोदीन्अम्ले् मोजून्
आहारात् घेणे, असे्या्प्रयोगात्करावयािे्असते.्प्रस्त त्अम्ले्श द्ध्स्वरूपात् चमळचवणे्हीि्गोष्ट्फार्
कठीण्असते.् उंदरािा्आहार्लहान्आचण्पचरणाम् त्वचरत्असल्याम ळे् त्यावरील्प्रयोग्शक्य्कोटीत्
असतात. 
 

प्रोतीन्द्रवयािें्दोन्मोठाले्वगभ्करतात, एक्केवल्प्रोतीन्व्द सरा्संय क्त्प्रोतीन.्प्रत्येकात्
अनेक्प्रकार्आहेत.्केवल प्रोतीनाचे प्रकार :– 

 
(१)्पडं र्[Protamine.] हे्पाण्यात्चवरघळते.्याच्या्घटकात्अमोदीनाम्लापैकी्आठापेक्षा्अचिक्

अम्ले्नसतात.्त्यातही्हारबद्ध्अम्ल्नसते. त्यात्अचतवलाचरक्या्िायक्अमोदीनाम्लािा्बराि्भरणा्
असतो.् त्याम ळे् ते् प्रबल्िायक्असून्हवतेील्CO2्कौद्व्शोषनू् घेते.् त्यात्P वकवा्S यािंा्समावशे्
नसतो.्यािा्भरणा्प्राकलात्असतो. 

 
(२)् उपपाडं र् [Histone]. हे् पाण्यातं् चवरघळते् पण् अमोदचवद्रवात् चवरघळत् नाही.् यात्

अमोदीनाम्ले् अष्टाचिक् असतात.् रक्ताच्या् रंगीत् प्रोतीनातील् प्रोतीनभाग् उपपाडं र् असून् त्यात्
चहतामोदीन्व्दध्यामोदीनाम्ल्यािंा्भरणा्चवशषे्असतो. 

 
(३)् पाडं र् [Albumin.] व् वपडूर् [Globulin.]. दोनही् चवरळ्लवणचवद्रवात् चवरघळतात.् पण् चनवळ्

पाण्यात्पाडं र्चवरघळते, वपडूर्चवरघळत्नाही.्दोनही्तापचवल्याने्स मारे्७५° C स्आळतात.्या्दोहीत्
बरीि्अमोदीनाम्ले्असतात.्त्यात्बाह ल्य्कोणािेि्नसते.्त्यात्चवशषे्अल्कत्व्वकवा्अम्लत्वही्नसते.्
या्दोनही्प्रकारिी्द्रवये् रंस, मासं, दूि, अंड्यािा् बलक्यात्असतात, तशीि्ती् इतर्वानसागंातही्
असतात. 

 
(४)्चिक्कलीन्[Gliadin.] व्गोिूमलीन.्[Glutelin.] ही्पाण्यात्चवरघळत्नाहीत, तथाचप्अल्क्वकवा्

अम्ल्यात् चवरघळतात.् ५०् ते् ७०%्कोहोलात्मात्र् चिक्कलीन् चवरघळते, गोिूमलीन् चवरघळत्नाही.्
चिक्कलीन्व्थोडेसे् पाणी् यािंा् चिकट्गोळा् बनतो.् िान्याच्या् चपठात् चिकट्द्रवय्असते् ते् हेि् होय.्
िान्यात् दोनही् द्रवये् असतात.् या् दोनही् प्रोतीनात् गोिूचमक् अम्लािा् भरणा् चवशषे् असतो.् त्यात्
प्रोलीनािा्भरणा्स द्धा्बराि्असतो.्त्यावरून्त्यानंा्प्रोलीनवतं्[Prolamin.] म्हणतात. 
 

(५)्खर्प्रोतीन्[Scleroprotein.] (आपाडं र् [Albuminoid.]). ही्द्रवये्पाण्यात्आचण्लवणचवद्रवातही्
चवरघळत्नाहीत.्ही्समन्वयी्गात्राचं्या्पेचशकाबाह्य्भागात्असतात.्पाढंरे्सूत्रल्गात्र्अस्स्थ-कास्थी्व्
दंत् यात् एक् खर-प्रोतीन् असते् त्यापासून् वाफेच्या् संस्काराने् सरस् चनघतो् म्हणून् त्यास् उपसंरस्
[Collagen.] असे्नाव्योचजले्आहे.्संरस्म्हणजे्सरस, उपसंरस्हे्संरसािे्केवळ्वास्तव्रूपातंर्असते.्
अस्स्थ् व् कास्थी् यात् इतर् प्रोतीन् द्रवये् असताति.् चिवट् समन्वयी् गात्रात् आचण् केशात् खरप्रोतीने्
असतात्त्यानंा्आततीन्[Elastin.] व्किीन्[Keratin.] अशी्नाव्ेचदली्आहेत.्कि्म्हणजे्केश. 

 
संय क्त्प्रोतीनात्प्रोतीनाशी्अप्रोतीन्घटा्संय क्त्असते्चतला्उपरीघटा्[Prosthetic group. उपचरष्ट.]्

म्हणतात.्संयुक्त प्रोतीनाचे प्रकार :– 
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१)् पस्फ र् प्रोतीन.् [Phosphoprotein.] यात् पस्फ चरकाम्ल्संय क्त् असते, पण् प्राम्ल् [Nucleic acid.] 
नसते.् पूवभदिीन् [Caseinogen.] हे् त्यािे् प्रम ख्उदाहरण्आहे.् ही् द्रवये्थंड्असताना् पाणी्आचण् चवरळ्
अम्ल्यात्वकचित््चवरघळतात.्तथाचप्चवरळ्अल्कात्बरीि्चवरघळतात. 

 
२)् कफप्रोतीन.् [Mucoprotein.] यात् शाकभ र् द्रवय् संय क्त् असते् पण् प्राम्ल् नसते.् यािेही् दोन्

उपप्रकार् आहेत.् एक् कफीन् [Mucin.] व् द सरा् आकफीन् [Mucoid.]. कफीन् पाण्यात् चवरघळते.् तो्
चवरघळा्चिकट्असतो.्चवरघळ्यात्अशीचतकाम्ल्घातल्याने्त्यािे्चिकट्िागे्तयार्होतात.्आकफीन्
पाण्यात्चवरघळते.्तो्चवरघळा्चिकट्नसतो.्त्यात्कोहोल्घातल्याने्त्यािी्भ कटी्होऊन्खाली्बसते.्
अशीचतकाम्लाने् ते् पाण्यावेगळे् होत् नाही.् आिारगात्रामिील् कोंदण् आकफीनािे् असते.् कफीन् व्
आकफीन्दोनही्चवरळ्अल्कात्चवरघळतात.्कफीन्द्रवये्लाळ्व्कफास्तर्यात्असतात. 

 
३)् रंजप्रोतीन.् [Chromoprotein.] यातील् उपरीघटा् रंगीत् असते.् रक्तातील्लोहीर् [Haemoglobin 

(C712H1180O245 N214 S2 Fe)4.] हे्यािे्उिम्उदाहरण्आहे.्लोहय क्त्हीम् [Haem O34 H32O4 N4Fe.] आचण् वपडीर्
[Globin.] असा्हा्जोड्असतो.्लोहीरािा्९५%्भाग् वपडीर्असते.् हे् चवशषे्प्रकारिे्उपपाडं र्असते.्
वपडीर्हे्प्रबल्अल्किमी्असते.्अल्काच्या्वकवा्अम्लाच्या्योगाने्लोहीरापासून्हीमोज्[Haematin C34 H32 

O4N4Fe OH.] तयार्होते.्हीम्यात्ऊज्OH चमळाल्याने्हीमोज्तयार्होते.्हीमोजापासून्HCl च्या्योगाने्
ही्मीन्[Haemin. C34H32O4 N4Fe Cl.] नामक्द्रवय्चमळते.्यािे्वपगट्रंगािे्रव्ेचमळतात.्हीमीनापासून्अल्क्
व्उज्ज्याचं्या्योगाने्हीम्चमळते.्हीम्पाण्यात्चवरघळत्नाही, पण्चवरळ्अल्कात्चवरघळते.्हीमातील्
लोहािी्िारणा्[Valence.] दोन्असते्ती्हीमीनात्तीन्असते.्लोहीरातील्हीमस्थ्लोह्ऊवभ्O घेण्यास्
तयार्असते.्म्हणून्त्यािा्श्वसनाच्या्कामी्उपयोग्होऊ्शकतो.्लोहीर्पाण्यात्िागंले्चवरघळते.्ते्
अल्किमी्असते. 
 

 
आ॰्४६·१्रेणूिे्आकार्आचण्भार.्सवभ्द्रवये्रक्तप्रोतीन्आहेत. 

 
४)्ओषटप्रोतीन.्[Lipoprotein] हे्द्रवय्ओषट्व्प्रोतीन्याचं्या्संयोगाने्बनलेले्असते.्सामान्यतः्

पेचशकािंी्अंगभतू्आवरणे्ओषटप्रोतीन्असतात.्मेंदूत् चपिौषट्प्रोतीनसंय क्त्असते.् त्यापैकी्काहींिी्
चवरघळण्यािी्वृिी्ओषटाप्रमाणे्तर्काहींिी्प्रोतीनाप्रमाणे्असते. 
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५)् प्राम्लप्रोतीन.् [Nucleoprotein.] म ख्यतः् पेचशकाचं्या् प्रकलात्आचण् अल्पतः् प्राकलातही् काही्
प्रोतीनद्रवये्असतात.्त्यात्पडं र्वकवा्उपमाडं र्अशा्केवलप्रोतीनाशी्प्राम्ल्[Nucleic acid.] संय क्त्असते.्
प्राम्लात् प्रामोद् वकवा् पयभमोद् याशंी् पिंजा् शकभ रा् (शकभ री)् संय क्त्असून्आणखी् प्रस्फ चरकाम्लािाही्
संयोग्झालेला्असतो.्पयभमोद्[Pyrimidine.] आचण्प्रामोद्[Purine.] हे्प्राम्लातील्बीजभतू्सागंाडे्समजले्
जातात.्पयभमोदावर्रिलेली्िार्आचण्प्रामोदावर्रिलेली्दोन्द्रवये्प्राम्लात्आढळतात. 
 

 
 
ही्साही्द्रवये्िायकिमी्असतात.्प्राम्लापासून्जो्मल्शरीरात्उत्पन्न्होऊन्मूत्रात्बाहेर्पडतो्त्यास्
मूचत्रकाम्ल्[Uric acid.] म्हणतात.्ते् वकचित््अम्लिमी्असते.्त्यािे्अम्लत्व्अशी्चतकाम्लापेक्षा्कमी्पण्
काबाचनकाम्लापेक्षा्अचिक्असते. 
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अचिप्रामोदािा्पंिजाशकभ रेशी्संयोग्होऊन्संय ग्तयार्होते्त्यािे्नाव्िाणधप्रामोद.्[Adenosine.] 
या् संय गािा् पस्फ चरकाम्लाशी् संयोग् होऊन् दोन् संय गे् बनतात.् एकात् शाचिप्रामोदाच्या् एका् रेणूशी्
पस्फ चरकाम्लािे् दोन् रेणू् आचण् द सऱ्यात् तीन् रेणू् संयोग् पावतात.् संकचलत् संय गािंी् नावे् अशी् :– 
शाचिप्रामोद् चद्वपस्फ चरक् [Adenosine diphosphate.] आचण्शाचिप्रामोदचत्रपस्फ चरक् [Adenosine triphosphate.] या्
नावािें्संके्षप्असे्:– शाचिप्राचद्वप्आचण्शाचिप्राचत्रप.्A. D. P; A. T. P. 
 

ही् द्रवये् मासंात् असतात.् त्यािंा् मासंकायात् चवशषे् उपयोग् असतो.् शकभ रीय क्त् प्राम्ल्आचण्
हीनोवभ्(शकभ )्रीय क्त्प्राम्ल्ही्दोन्द्रवये्प्राकलात्आढळतात.्त्यानंा्री-प्राम्ल्[Ribonucleic acid R. N. A.] 
आचण् ही-प्राम्ल् [Deoxyribonucleic acid D. N. A.] अशी् संचक्षप्त् नाव्ेआहेत.् री् प्राम्लात् उपामोद्आचण् ही्
प्राम्लात्वय पामोद्ही्द्रवये्आढळतात. 

 
प्राग्लप्रोतीनािा् उदकसंभेद् अम्लाच्या् योगाने् घडवनू्आणता् येतो.् या् करता् तपमान् थोडेसे्

वाढवाव्ेलागते.्परंत ्िरीरामध्ये तपमान न वाढता णवतंचकांच्या योगाने याच णवणक्रया चार टप्प्यात घडून 
येतात.्पचहल्या्टप्प्यात्पंड र्वकवा्उपपाडं र्आचण्प्राम्ल्असे्दोन्भाग्होतात.्द सऱ्या्टप्प्यात्प्राम्लािी्
शकले्होतात.् त्यास्आपण्प्राम्लाशं् म्हणावे.् चतसऱ्या्टप्प्यात् त्यापासून् प्रकलाशं्आचण्पस्फ चरकाम्ल्
असे् दोन् भाग् होतात.्िवर्थया् टप्प्यात् प्रकलाशंापासून्शकभ रा्आचण् प्रामोद् वकवा् प्रयभमोद्असे् एकादे्
िायक् द्रवय् चनमाण् होते.् प्रकलाशंात् पस्फ चरकाशं् चमळून् प्राम्लाशं् झालेला् असतो.् म्हणून् त्याला्
प्रकलाशंप्म्हणता्येईल.्स्वतः्प्राम्ल्हे्बह प्रकलाशंप्असते्हे्उघडि्आहे. 

 
प्राम्लप्रोतीन 

↓ 
केवल्प्रोतीन्+्प्राम्ल्=्बह प्रकलाशंप्Polynucleotide 

↓ 
Mononucleotide प्राम्लाशं्=्प्रकलाशंप 

↓ 
Nucleoside प्रकलाशं्+्पस्फ चरकाम्ल 

↓ 
प्रामोद्वा्पयभमोदिायक्+्शकभ रा 

D Ribose or 2 deoxy D R. शकभ री्वकवा्हीनोवभ्शकभ री. 
 

अन्नातील् नत्रसंय गापासून् अमोदीनाम्ले् होऊन् रक्तात् चझरपल्यानंतर् त्यापंासून् चनरचनराळ्या्
इंचद्रयात्कायभपरत्वे्वगेवगेळी्नत्रसंय गे्उत्पन्न्होतात.्त्यापंैकी्थोडीशी् येथे्सागंण्यासारखी्आहेत, ती्
अशी्:– 
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(१) णपत्तामोद् [Choline (CH3)3 N(OH) CH2 CH2 OH] हे् एक्नत्रसंय ग्अमोदीनाम्लाचं्या् घडामोडीत्
चवशषे् उपयोगी् पडणारे् आहे.् अशीचतल-चपिामोद् [Choline (CH3)3 N(OH) CH2 CH2 OH] हे् तद्भव् द्रवय्
िेतनीतून्मासंात्िेतना्जाताना्त्याचं्या्साधं्यात्उत्पन्न्होते. 
 

(२)्संरसचपचिकाम्ल्वकवा्नरचपचिकाम्ल [CONHCH2 COOH 
| 
C23 H39 O3 

Glycocholic acid] 

आचण्वृषचपचिकाम्ल 
[CONHCH2 CH2SO3 H 
| 
C23 H39 O3 

Taurocholic] 

ही्
चपिात्
असतात. 

 
(३)्िचवतीन¹, िचवचतनीन² मूत्रात्आढळतात्आचण्पस्फ रिचवचतनीन³ मासंात्असते. 

 

 

 
 

(४)्प्राम्लाचं्या्अपियात्सरते्शवेटी्मूचत्रकाम्ल्उत्पन्न्होते.्पण्तत्पूवी्दोन्द्रवये्उत्पन्न्होत्
असतात.्ती्सोवभ्प्रामोद¹ आचण्सोवभद्वप्रामोद² ही्होत. 
 

 
 

शरीरात्नत्रसंय गािंी्घडामोड्होऊन्साध्यात साधे िव्य्उत्पन्न्होते्ते्अमोद्हे्होय.्ते्पाण्यात्
चवरघळणारे्असून्पाण्याशी्संयोगही्पावणारे्आहे.्अमोदीयऊजद्हे्त्याम ळे्तयार्होणारे्चवद्रव्होय.्हे्
अल्किमी् असल्याम ळे् अचनष्ट् अम्लािंा् चनरास् करण्याच्या् कामी् येते.् तथाचप् ते् स टे् शरीरास् मानवत्
नाही.् त्यापासून्काबभचनकाम्लाच्या् मध्यस्थीने्अमोदीय्काबभचनक्आचण्सरते्शवेटी् मूत्रीय् हे् नकाचरक्
द्रवय्आचण्पाणी्यािंी्चनर्वमती्होते.्नत्रसंय गािे्पयभवसान्बह ताशंी्मूत्रीयात्होते. 
 
2 NH3 + H2CO3→ (NH4)2 CO3→ CO (NH2)2 + 2 H2O. 

अमोद अमोदीय्[Ammonium carbonate.] काबभनीक मूत्रीय्[Urea.] 
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प्राचणमात्राचं्या् मलमूत्रापासून् भमूीत् अमोदािी् भर् पडते.् त्यापासून्भूमीतील जंतंूच्या संपकाने 
आणि हवेतील ऊवाच्या योगाने नणत्रत आणि नणत्रक अम्ले उत्पन्न् होतात.् त्यािंा् भमूीतील्अल्काशंाशंी्
संयोग्होऊन्लवणे्उत्पन्न्होतात.्प्रोतीनातील्गंिक्व्पस्फ र्याचं्यापासून्अशाि्रीतीने्गंचित, गंचिक्
व्पस्फ चरक्लवणे्उत्पन्न्होतात.्ही्सवभ्लवणे्वानसानंा्खत्म्हणून्उपयोगी्पडतात. 
 

प्रोतीनातील अमोदीन अम्ले 
 

 

 
 
(Biochemistry for medical students 1960 – Thorpe page 102) 
 
अमोद्य्=्·CONH2्ही्घटा्असलेले्द्रवय.्मूत्रीय्हे्असे्द्रवय्आहे.्CO (NH2)2 
 

कोष्टकात् चदलेल्या् प्रोतीनातील् अमोदीनाम्लाचं्या् अंकािंी् बेरीज् शभंरापेक्षा् थोडी् कमी् अचिक्
आहे.्प्रयोगात्काही्कसर्राहणे्अपचरहायभ्असते. 
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मक्कलीन्हे्मक्यातील्एक्प्रोतीन्आहे.्हे्पाण्यात्चवरघळत्नाही.्७०्ते्९०%्कोहोलात्चवरघळते. 
सूत्रीन.्आळलेल्या्रक्तातील्िोर्थयातून्पेचशका्वगळून्राहणारा्िोथा्ज्यािा्असतो्ते. 
 

— 
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प्रकरि ४७ 
 

कलबू आणि लविे 
 

अन्नपदाथामध्ये्वलब्ूआचण्लवणे्यािंा्समावशे्िवदार्चजन्नस्म्हणून्झालेला्आहे.्तथाचप्िालू्
शतकात्त्यानंा्काही् चवशषे्महत्त्व्आलेले्आहे.्गेल्या्शतकात्लवणाचं्या् चवषयी्बरीि्रसायनदृष्टीिी्
माचहती्उपलब्ि्झाली.्चतजवरून्लवणानंा्अन्नािा्अवश्य्भाग्म्हणून्प्रचतष्ठा्आली.्त्यािवेळी्फळाचं्या्
रसािेही्महत्त्व्उघडकीस्आले.्परंत ् त्यातील्रसायनदृष्टीिी्माचहती्िालू्शतकाति्कळून्आलेली्
आहे.्वलबू्हे्रसाळफळािंा्प्रचतचनिी्म्हणून्येथे्उल्लेखले्आहे.्आपण्िान्यापासून्जे्अन्न्तयार्करतो्
त्यािी्िव्सपक्असते.्िान्ये्कोरडी्असतात्ती्पाण्यात्चशजवनू्वकवा्त्यािें्पीठ्पाण्यात्मळून्थापून्
भाजून्त्यािे्अन्न्तयार्करतात.्काही्फळे् चशजवनू्भाजी्करतात्तीस द्धा्म ळात्सपक्असते.् चतला्
चमठािी्आचण् वििेिी्जोड् देऊन्िवदार्करतात.्न् चशजवता्खाण्याजोगी्फळे्असतात् त्यात् वलबू्
प्रम ख्आहे.् तथाचप् वलबािा् रस् अचतशय्आंबट् असतो.् तो् पातळ्करून् पोटात् घेण्याजोगा् असतो.्
भातभाजीला् िव् आणण्याकरता् तो् सोयीिा् असतो.् रसाळ् फळाचं्या् वलबवूगात् संते्र् म स ंबे् महाळ ंग्
ईडवलब्ूअशी्आणखीही्काही्फळे्आहेत.्या्वगाला्जंबीरवगक्म्हणतात.्जंबीर्हे्त्यातल्या्रानफळािे्
नाव्आहे.्या्फळाचं्या्रसात्जीवातुिव्य्असते.्म्हणून्त्यास्चवशषे्प्रचतष्ठा्आली्आहे. 

 
पािश्ेवषांपूवी्स्कव्ही्नावािा्रोग्फार्बोकाळला्होता.्इतका्की्एका्वैद्यकीय्गं्रथात्सवभि्

रोग्स्कवहीमूलक्आहेत्असे्त्यावळेी्चलचहलेले्आढळते!्पंिरावया्शतकाच्या्शवेटी्वास्को्चद्गामा्हा्
जेवहा् ‘केप्ऑफ् ग ड् होप’ला् वळसा् घालून् भारतात्आला् तेवहा् त्याच्या् बरोबरच्या् प्रवाशापंैकी् दोन्
तृतीयाशं्लोक्स्कवहीने्मेले, असे्त्याने्चलहून्ठेवले्आहे.्१७३५्त्कार्वटयर्कानडामध्ये्काही्चदवस्
राचहला्तेवहा्त्याच्या्बरोबरच्या्प्रवाशापंैकी्ित थांश्लोक्स्कवहीने्मृत्य म खी्पडले्आचण्बाकीिे्त्याि्
चवकाराने्थोडेबह त-अजारी्झाले.्तदे्दशीयाकंडून्त्याला्कळले्की, काही्झाडपाल्याचा काढा्घेतल्याने्
हा् रोग् बरा् होतो् आचण् काढा् आगाऊ् घेतल्याने् रोग् होण्यािे् टळतेदेखील.् यानंतर् काही् प्रवासी्
जहाजवाल्यानंी्गोड्या्पाण्याप्रमाणे् चमळेल् तेवढा्ताजा भाजीपाला व फळे्यािंा्संग्रह्करून् चनयचमत्
आहार् करण्यािी् प्रथा् पाडली.् त्यािा् पचरणाम् असा् झाला् की् त्याचं्यावरिी् या् चवकारािी् आपिी्
चनचश्चतपणे् टळली.् नंतर् काही् वषांनी् याि् प्रवासी् लोकानंी् बटाट्याचे बेिे् य रोपात् नेले.् तेथे् त्यािी्
लागवड्जसजशी्वाढत्गेली्तसतसा्स्कवहीिा्प्रसार्हटत्गेला.्हल्ली्या्रोगाला्एकादादेखील्बळी्
चमळत्नाही.्सवभि्प्रवासी्लोकािंी्वयवस्था्तात्काळ्स िारली्असे्नाही.्असेही्काही्जहाजवाले्होते्
की्त्यानंी्यासाठी्लागणारी् चवशषे् वयवस्था्केली्नवहती.्अठरावया्शतकाच्या्मध्याच्या्स मारास्एका्
प्रवासी्जहाजावरच्या्चिचकत्सकाने्आपला्अन भव्चलहून्ठेवला्आहे्ते्असा्: 
 

एकदा् जहाजावरिे् बह तेक् प्रवासी् स्कवहीने्आजारी् झाले.् नावरगािा् रस् हा् त्या् रोगावरील्
खात्रीिा् उपाय् खरा; पण् त्या् फळािंा् प रवठा् अगदीि् त टप जंा् असल्याम ळे् दोघानाि् तो् रस्आचण्
बाकीच्यानंा्इतर्औषिे, अशी्योजना्केली.्पचरणाम्असा्झाला्की, ज्यानंा्नावरगे्चदली्ते्पूणभपणे्बरे्
झाले.् बाकीच्यापंैकी् काहींना् द सऱ्या्काही्फळािंा् रस् देण्यात्आला् होता् ते् स िारले.् इतर् सवांिी्
प्रकृती् चबघडत् गेली.् डॉ.् वलड् याने् १७६८् मध्ये् एका् सम द्रप्रवासप्रसंगी् सवभ् प्रवाशानंा्नाकरगाचा रस्
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देण्यािी् वयवस्था् केली् तेवहा् कोणीही् स्कवहीने्आजारी् झाला् नाही.् १७९५् त् चिचटश् नौदलात् अशी्
वयवस्था्चनयमाने्रूढ्झाली. 
 

सम द्रप्रवास् करणाऱ्या् लोकानंा् द सरा् एक् प्रम ख् अन भव्आला् तो् असा् की, रोगािा् प्रचतबिं्
करण्याकरता्फळािंा्उपयोग्होतो्तसा्मोडाच्या्िान्यािाही्होतो.्फळाचं्यापेक्षा्िान्ये्संग्रही्ठेवणे्सोपे्
असते.्ती्आयत्या्वळेी् चभजत्घातली्म्हणजे्ऐन्वेळी्एक्दोन्चदवसात्उमलतात.्मग्ती्आहारात्
आणणे्सोईिे्असते.् याही्संबंिातं् अभाचवतपणे्असा्अन भव्आला्की् जे्लोक् नेमाने्मोडाचे धान्य्
आहारात् घेत् त्यािें्आरोग्य् ठीक् राही, पण् जे् तसे्करण्यािा् कंटाळा्करीत् त्यानंा् स्कवही्जडे.् हा्
चवकार्बाह्य्कारणाने्होणारा्नाही, आहारातल्या्उणीवनेे्होणारा्आहे; फळािंा्रस्आचण्मोडािी्िान्ये्
यानंी्ही्उणीव्भरून्चनघते, असा्बोि्या्अन भवावरून्चमळाला. 

 
अठरावया्शतकाच्या्अखेर्रसायनशास्त्ाच्या्अभ्यासाला्खरा्प्रारंभ्झाला.्तरी्काबभनी्द्रवयािंी्

रिना्कोणत्या्तत्त्वावर्झाली्आहे, या्गोष्टीिा्उलगडा्होण्यास्आणखी्पन्नास्वषे्लागली.्त्यानंतर्
अन्नद्रवयाचं्या्तपासणीस्प्रारंभ्झाला.्शकभ रा्आचण्मेदस्अम्ले्यािंा्उलगडा्प्रथम्झाला.्मग्प्रोतीन्
द्रवयािंा् थोडाफार् उलगडा् होऊ् लागला.् अमोदीन् द्रवये् महत्त्वािी् आहेत् असे् लक्ष्यात् आले.् तेवहा्
स्कवहींसारखे्चवकार्बरे्करण्यािा्ग ण्ज्यात्आहे्ती्द्रवये्अमोदीन्अम्ले्असावीत्असा्तकभ ्प ढे्आला.्
त्याला् अन सरून् ‘वहायटल् अमाईन’ आचण् ‘स्व्हटामाईन [Viamine.]’ हे् शब्द् बनचवण्यात्आले.् ही् द्रवये्
अनेक्असल्याम ळे्त्यानंा्A, B, C, D, अशी्अक्षरनामे्प्रिारात्आली.्अलीकडील्तीस्िाळीस्वषात्
कळून्आले्की, या्द्रवयापंैकी्बरीिशी्अमाईन्(अमोदीन)्नाहीत.् म्हणून् हे्लाबंट्नाव्टाकून् देऊन्
‘स्व्हटाणमन [Vitamin.]’ असे्लहानसे्नाव्शवेटिे्इंग्रजी्अक्षर्ई्वगळून्करण्यात्आले.्स्कवही् चनवारण्
करण्याकरता्जे्द्रवय्उपयोगी्पडते्ते्अमोदीन्नाही, असे्१९३२्मध्ये्कळून्आले.्हे्द्रवय्एका्रेणूत्
सहा्काबभनाणू्असणारे्सारखेपासून्चमळणारे्अम्ल्आहे.्यात्COOH हा्अम्लतादशभक्गट्नाही.्तरी्
अम्लता्आहे्ती्C=O च्या्शजेारच्या्दोन्C अणूनंा्जोडलेले्OH गट्आहेत, त्यातील्H अणूला्आहे.्हे्
दोन्C अणू्द हेरी्पाशानंीि्चनगचडत्असतात.्या्अम्लाला्स्कवहीचनवारक्म्हणून्अस्कस्व्हकक [Ascorbic 

Acid.] अम्ल्असे्नाव्पडले्आहे. 
 

 
 

एकोचणसावया्शतका्अखेर्शाकभ र्द्रवये, ओषट्द्रवये्आचण्प्रोतीन्द्रवये्ही्िागंली्श द्ध्स्वरूपात्
तयार्करता् येऊ्लागली.् तेवहा्काही्शास्त्ज्ञानंी् उंदरावर्आहारािा् पचरणाम्काय्होतो् ते्कसोशीने्
तपासून्पाहण्यास्स रवात्केली.्उंदीर्हा्स्तनी्प्राणी्आहे.्त्यािा्आचण्माणसािा्आहार्एकसारखा्
आहे.्उंदरािे्आय ष्ट्य्माणसाच्या् चतसाशं्आहे.्उंदरािा्एक्चदवस्म्हणजे्माणसािा्एक्मचहना!्श द्ध्
केलेले्शाकभ र्ओषट्प्रोतीन्व्लवणे्यािें् चमश्रण्असाि्आहार् उंदरानंा् चदला्असताना् त्यािी्प्रकृती्
चबघडते.्परंत ्अशा्आहारात्थोडी्ताज्या्द िािी्भर्घातली्तर्ती्चबघडत्नाही्असे्अन भवास्आले.्
नंतर् सबिं् ताजे् दूि् भरीला् घालण्याऐवजी् न सते् तूप् भरीला् घालून् पाचहले् तेवहा् त्यािंी् प्रकृती्
पचहल्याइतकी् चबघडत् नाही् पण् काही् अंशी् चबघडतेि, असे्आढळले.् त्याि् वळेी् तूप् काढून् घेऊन्
खालिे्दूि्भरीला्घालूनही्प्रयोग्केले.्तेवहा्काही्स िारणा्होते्पण्प रती्होत्नाही, असे्समजले.्



 

 

अनुक्रमणिका 

यावरून्ओषटातले जीवातु िव्य्A आचण्उरलेल्या्द िातील्जीवात ्द्रवय्ते्B अशी्नावे्चदली्गेली.्हे्
प्रयोग्आचण् नामकरण् १९१९् मध्ये् प्रचसद्ध्झाले.् रसायनशास्त्ाच्या् दृष्टीने् जीवात ् द्रवयािंी् घटना्काय्
असावी यासंबंिी्चविार्चवशषे्गंभीरपणे्स रू्झाले.्म्हणून्ताजी्फळे्आचण्भाज्या्यासंबंिी्अन भव्जरी्
ज ना्होता्तरी्त्यातील्जीवात ्द्रवयास्नाव्A व्B च्या्मागून्चमळाले्ते्C असे्चमळाले.्हे्द्रवय्पाण्यात्
चवरघळणारे्आहे् हे् उघडि्आहे, कारण्फळाचं्या् रसात्ओषट् नसते् पाणी् असते.्C िे् रासायचनक्
स्वरूप्काय्आहे्ते्१९३२्त्कळून्आले. 
 

C जीवात ्द्रवयाला्अस्कस्वहभकाम्ल्असे्नाव्चमळालेले्आहे.्त्यालाि्द सरे्नाव्देता्येण्याजोगे्
आहे् ते्आमणलकाम्ल् हे् होय.्आमलक् म्हणजे्आवळा.् हे्फळ्फार्ग णावह्आहे्अशी् त्यािी् ख्याती्
प्रािीन्काळापासून्आहे.्च्यवनप्राश्म्हणून्जे्स प्रचसद्ध्पौचष्टक्औषि्आहे्त्यातील्प्रिानग णावह्द्रवय्
आवळा् हेि् आहे.् आवळा् हा् रसायन् आहे् असे् म्हणतात.् त्यातील् तात्पयभ् हेि् आहे् की् त्यािा् ग ण्
आश्चयावह्आहे.्आि चनकानंा् चवशषे्ग णावह्फळ्आढळले् ते्संते्र् हे् होय.्यालाि्नावरग्असेही्नाव्
आहे.्नावरग्या्शब्दावरूनि्ओरेंज्हा्शब्द्झाला्असावा, नावरगाच्या् रसात्अस्कस्वहभक्अम्ल्असते्
त्यापेक्षा्ते्आवळ्याच्या्रसात्अचिक्प्रमाणात्असते.्संते्र्म स ंबे्ही्फळे्जंबीरवगातली्आहेत.्त्या्सवात्
हे्अम्ल्असते.्तथाचप् त्यापेक्षा् ते्आवळ्यात्अचिक्असून्अचिक्चटकाऊ्स द्धा्असते्हा् चवशषे्आहे.्
अलीकडे् या् बाबतीत् चवशषे् प्रचसद्धी् पावलेले्फळ् म्हणजे्टोमाटो.् संत्र्याच्या् रसात् चजतके्जीवात ्C 
असते् त्याच्या् चनम्मे् टोमाटोच्या् रसात् असते, पण्आवळ्यात् त्याच्या् तीसपट् असते.् टोमाटोचा रस 
उन्हात वाळवला तर त्यातील आमणलकाम्ल लवकरच नाहीसे होते. तसे आवळ्याच्या रसाचे होत नाही.्
टोमाटोिा् रस् उकळला् तरी् ते् बरेिसे् कमी् होते.् आवळे् िोिावनू् वकवा् चकसून् चशजवनू् मोरावळा्
करतात्त्यात्स द्धा्आमचलकाम्ल्चनदान्चनम्मे्तरी्चशल्लक्राहते. 
 

कागदी् वलबाच्या् रसात् आमचलकाम्ल् प ष्ट्कळ् असते् पण् ते् फळ् कापून् ठेवले् असता् केवळ्
हवचे्या् संपकाने् देखील् त्यातील् आमचलकाम्ल् प ष्ट्कळ् कमी् होते.् आवळ्यातील् आमचलकाम्ल् मात्र्
चततकेसे्कमी् होत् नाही.्काही् द्रवयािंा्असा् ग ण्असतो्की् ती् स्वतः् चवचिया् न् पावताि्द सऱ्यािंी्
चवचिया् त्वरावतात् वकवा् मंदावतात.् अशा् द्रवयानंा् णनदेिक िव्ये् म्हणतात.् हचलकािें् उज्जभंरण्
करण्याकरता् चनकेल् िातूिी् योजना् चनदेशक् म्हणूनि् करतात.् चनकेल् चवचिया् त्वरावणारे् चनदेशक्
आहे.् आमणलकाम्लाचा नाि होतो् तो् उज्जभंरणाने् नाही् तर् ऊवकिाने.् ऊवभ् हवते् असतो.् त्याशी्
आमचलकाम्ल् चवचिया् पावते.् आमचलकाम्लािी् ऊवाशी् होणारी् णवणक्रया मंदाविारी िव्ये आवळ्यात 
असतात्तशी्ती्वलबात्वकवा्टोमाटोत्नसतात.्ऊवाच्या्योगाने्आमचलकाम्लातील्दोन्उज्जाणू्कमी्
होतात.्ऊवभ-उज्ज्चमळून्पाणी्होऊन्जाते. 
 

कोणतीही् चवचिया्तपमान्वाढवल्याने्त्वरावते.्म्हणून्भाजीपाल्यात्जे्आमचलकाम्ल्असते्ते्
हवतेील् ऊवाशी् चवचिया् पावण्यािी् चियाही् भाजी् चशजवताना् त्वरावते.् भाजीच्या् भाडं्यावर् झाकण्
घातले्तर्हवशेी्संपकभ ्अमळ्कमी्होतो्पण्चशजवल्याने्चवचियावेग्वाढतो.्भाज्या्चशजवताना्बह िा्
त्यात्काही्अंबट् पदाथभ् म द्दाम्घालण्यािी् वचहवाट्आहे.्अशा्आंबटाम ळे्आमचलक्अम्लािी्ऊवाशी्
होणारी्चवचिया्मंदावते.्यािाि्अथभ्असा्की्भाज्या्चशजचवताना्अंबटाने्आमचलकाम्लािे्संरक्षण्होते.्
केवहा्केवहा्भाज्या् चशजचवताना्अम्लाऐवजी्पापडखार्घालण्यािी्वचहवाट्आहे.्पापडखार्अल्किमी्
आहे.् त्याने् आमचलकाम्ल् नाहीसे् होऊन् जाते.् म्हणून् भाज्या् चशजचवताना् त्यात पापडखार घालिे्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यातील्जीवातु िव्याची हानी करिारे्आहे.्ताबंे्या्िातूिा्वकचित््संपकभ ्स द्धा्या्जीवात ्द्रवयािी्हानी्
करतो. 

अणधवृक्कप्रकपडात आमणलकाम्ल बरेच असते. त्यातूनच ते प्रथम संिोधकांच्या हाती आले. तथाणप 
अन्नदृष्ट्ट्या मांसाहारात ते नसते म्हटले तरी चालेल. 
 

प्रौढ्माणसािे्आरोग्य्िागंले्राहण्याकरता्प्रचतचदवशी्आहारात्७०्ग्रामसहस्त्ाशं्आमचलकाम्ल्
असाव्ेलागते.्१६्ते्२०्वष्ेया्वयात्ते्१०५्ग्रामसहस्त्ाशं्असणे्िागंले.्गर्वभणीच्या्आहारात्ते्१५०्
ग्रामसहस्त्ाशं्पाचहजे.्१्ग्राम्=्स मारे्१्माष्=्१/१२्तोळा.्रक्तात्आमचलकाम्ल्१००्CC त्०·६्ते्
१·५्mg (ग्रामसहस्त्ाशं)्असते.्ते्चपलसाच्या्द प्पट्आरक्तपेचशकात्आचण्तीसपट्शे्वतपेचशकात्असते. 
 
१००्ग्राम्सहस्त्ाशं्आमचलकाम्ल्५००्ग्राम्बटायात, ४००्ग्राम्टोमाटो्रसात 

३००्ग्राम्ओल्या्वालात, २००्ग्राम्संत्रारसात 
१००्ग्राम्पेरूत, ७्ग्राम्आवळ्यात्असते. 

 
वलबू, विि् वकवा्आंबा्यात्जो्आंबटपणा्आपल्या्िवीला्कळतो्तो्आमचलकाम्लािा्नसून्

चवचवि्इतर्अम्लािंा्असतो.्ती्अम्ले्अशी्:– 
 
वलबात जंबीचरकाम्ल CH2 COOH COH COOH CH2 COOH 
  Citric acid. 
वििेत वतचतचणकाम्ल CH OH COOH CHOH COOH 
  Tartaric acid. 
आंब्यात आचम्रकाम्ल CH OH COOH CH2 COOH 
  Malic acid 
 

उंदीर्आचण्माणूस्याचं्या्आहारात्भरपूर्साम्य्आहे्म्हणून्वर्साचंगतले.्परंत ्त्या्चविानाला्
प स्ती्जोडली्पाचहजे्ती्अशी्की, माणसाच्या्िरीरात्आमचलकाम्लािी्गरज्असते्तशी्ती्उंदराच्या्
शरीरातही्असते.् पण्माणसाच्या्आहारात् त्या्अम्लािी् गरज्असते् तशी् उंदराच्या्आहारात् नसते.्
कारण् उंदराच्या्शरीरात् ते्शाकभ रान्नापासून्उत्पन्न्होऊ्शकते.् त्याम ळे् एकाद्या्आहारात्या्अम्लािी्
उणीव्असली्तर्ती्उंदराला्तो्आहार्देऊन्त्याच्या्पचरणामावरून्समजणार्नाही.्उंदरावर्प्रयोग्
होण्यापूवीि् माणसाच्या्आहारचवषयक् अन भवावरून् जे्आहार् माणसाच्या्आहाराला् अयोग्य् ठरलेले्
होते्असे्या्प्रकरणाच्या्आरंभी्साचंगतले् ते् उंदराच्या्आरोग्याला्अयोग्य्ठरत्नाहीत.्स्कवही्उत्पन्न्
करणाऱ्या्आहाराच्या् बाबतीत्ही्गोष्ट्झाली.्म डदूस्बेरीबेरी्आणखी्काही् चवकार्असे्आहेत्की् ते्
माणसाला् होतात् तसे् उंदरालाही् होतात.् उंदराला् स्कवही् मात्र् होत् नाही.् उंदराला् ज्या् आहाराने्
म डदूस्होतो्त्याि्आहाराने्तो्माणसालाही्होतो.्उंदराला्झालेला्म डदूस्ज्या्उपायानंी्नाहीसा्होतो्
त्याि्उपायानंी्तो्माणसाला्झालेलाही्नाहीसा्होतो.्उंदरास स्कव्ही होत नाही.्तेवहा्त्यासंबिंी्प्रयोग्
मात्र्उंदरावर्करण्यात्अथभ्नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णगणनणपग्म्हणून्एका्सशाच्या्वगातील्पिू आहे. त्याला स्कव्ही हा णवकार होतो्त्यावर्याचवषयी्
प्रयोग् करतात.् असे् प्रयोग् करण्यापूवीि् स्कवहीवरील् उपाय् माहीत् झालेले् होते.् अथात्् ते् स्थूल्
स्वरूपािे्होते.्संत्रवगातील्फळे्ताज्या्भाज्या्आचण्दूि्यानंी्स्कवहीचवकार्हटतो, एवढे्माहीत्होते.्
चगचनचपगवर् प्रयोग्स रू् केले् तेवहा् रीत् ठरली् ती् अशी.् प्रथम् त्या् प्राण्याला् स्कवही् हा् चवकार्उत्पन्न्
होईल् असा् आहार् द्यावयािा.् तो् चवकार् घालवण्याकरता् आहारात् बदल् करावयािा् आचण् त्यािे्
पचरणाम् पहावयािे.् अशा् प्रयोगावरून् स्कवही् घालवण्यािा् ग ण् कोणत्या् आहारद्रवयात् चकती् आहे् ते्
मोजता् येऊ्लागले.् नंतर्अस्कस्वहभक्अम्ल्पथृक्करता्आले.् त्यािाि्हा्ग ण्आहे् हेही्प्रयोगावरून्
ठरचवता्आले.्अशा्प्रयोगावरून्काढलेल्या्अन मानािंा्ताळा्माणसावर्उपिार्करण्यामध्ये्घेता्आला्
आचण्तो्जमलाही.्ससा्व्क त्रा्या्पशूनंा्स्कवही्होत्नाही.्या् चवकारािा्प्रचतबिं्करणारे्आमचलक्
अम्ल्त्याचं्या्आहारात्नसले्तरी्ते्त्याचं्या्शरीरात्शाकभ रद्रवयापासून्उत्पन्न्होऊ्शकते, असे्अन मान्
यावरून्चनघते.्पक्षयांना स्कव्ही होत नाही. पक्षयांच्या अंड्यात आमणलकाम्ल नसते. 
 

आमचलकाम्लाने्ज्या् चवकारािा्प्रचतबिं्होतो् म्हणून्साचंगतले्तो् चवकार् म्हणजे्काय् ते्आता्
पाहून्घेतले्पाचहजे.्हा्चवकार्हल्ली्माणसात्सहसा्दृष्टीस्पडत्नाही.्त्यािा्प्रचतबिं्कसा्करावा्हे्
आता्कळून्ि कले्आहे.् तसे्करणे्सोपेही्आहे.्या्कामाकरता् चगचनचपग्पशूनंा् स्कवही् होईल्असा्
आहार्म द्दाम्देतात.्ताजी्फळे्भाज्या्दूि्यापैकी्त्यानंा्काहीही्देत्नाहीत.्या्पशूमध्ये्स्कव्हीची्जी्
लक्षिे्उमटतात्तीि्माणसात्उमटतात.्अशा्रीतीने्हा्चवकार्आपणास्पहावयास्सापडतो.्स्कवहीिे्
पचहले्लक्षण्म्हणजे् णहरड्यातून अकारि रक्त गळिे् हे्आहे.्डोळ्याच्या्ब ब ळाभोवती्जो्पाढंरा्भाग्
चदसतो्त्यावर्एक्पातळ्पाप द्रा्असतो्त्याच्या्खाली्बारीक्बारीक्रक्तवाचहन्या्असतात्त्या्त टतात.्
त्यातून् रक्त् बाहेर् पडते् आचण् पापोद्र्याखाली् साठते.् अंगभर् जी् त्वचा असते णतच्या थरातल्या 
रक्तवाणहन्या जागजागी तुटतात.् त्यातून् रक्त्बाहेर् पडते् ते् त्विेच्या्थराति्साठते.् त्याम ळे् त्विेला्
डाग्पडतात.्दातािें्कवि्चबघडते, स रक तते्दात्खरखरीत्होतात, द खरे्होतात, हाडानंा्जागोजाग्
फ गवया् येतात, हाडे दुखरी होतात. जिराच्या आस्तराला घरे् पडतात, त्यातून् रक्तमोक्ष् होतो.्
अपिनािे्चवकार्होतात.्होता्होता्सवभ्शरीरयंत्रणा्चबघडते.्मृत्य्ूयेतो. 
 

आताि्स्कवही्रोगािी्जी्लक्षणे्साचंगतली्त्यातील्तत्त्व्शास्त्ज्ञानंी्समीक्षण्करून्ठरचवले्आहे्
ते्असे्की, शरीरात्ज्या्अगचणत्पेचशका्आहेत्त्या्परस्परानंा्एकत्र्बािंणारे्संवाचरणाम्ल्हे्एक्द्रवय्
असते.्या C जीवातुिव्याच्या उिीवेने ते णबघडते.्त्विेच्या्वरच्या्थरात्पेचशकेला्पेचशका्लागून्असते.्
अनेक्पेचशका्एकत्र्बािंणारे्द्रवय्अगदी्थोडे्असते.्ते्चबघडले्म्हणजे्पेचशकेपासून्पेचशका्स टते.्असे्
झाले्म्हणजे्त्याला्आपण्क्षत्पडले्असे्म्हणतो.्दाताच्या्रिनेमध्ये्हे्बंिनकारी्द्रवय्चवशषे्महत्वािे्
आहे.्ते्नीट्तयार्झाले्नाही्म्हणजे्दातािा्दातपणाि्जातो.्आपल्या्अंगात्ज्या्रक्तवाचहन्या्आहेत्
त्यापैकी् ज्यातून् रक्तातील् पोषक् द्रवये् बाहेर् पडतात् आचण् मलद्रवये् ज्यात् शोषली् जातात् त्यानंा्
पचरवाचहन्या् म्हणतात.् या् पचरवाचहन्यािें् तट् केवळ् एकापेचशकेच्या् जाडीिाि् असतो.् या् पेचशकातील्
फटीतून् वकवा् पेचशकातटातूनि् म्हणा् प्रस्त त् द्रवयचवचनमय् होत्असतो.् स्कवहीने् या् पेचशकािंी् बािंणी्
चबघडते् आचण् सबिं् रक्ति् त्यातून् बाहेर् पडते.् वाचहन्या् फ टतात.् जागोजाग् रक्तमोक्ष् होतो.्
आमचलकाम्लािे् रासायचनक् घटना् जरी् माहीत् झालेली् असली् तरी् त्याच्या् कोणत्या् चवचिया् या्
बिंनद्रवयाच्या्स्वस्थतेस्उपयोगी्असतात वकवा्इतर्कोणत्या्रीतीने्ते्या्स्वस्थतेस्उपयोगी्पडते्ते्
अद्याप्नीट्समजलेले्नाही.्या्अम्लािा् चवशषे्संिय्अचिवृक्कात्आढळतो् त्या्अथी् त्यािे् तेथे्काही्
चवशषे्कायभ्असते, असाही्तकभ ्करण्यास्जागा्आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

लविे 
 

मीठ्हे्एक्लवण्आहे.्मीठ्NaCl पाण्यात्चवरघळते.्चवरघळताना्Na व्Cl अशी्एका्रेणूिी्
दोन् दले् [Ions.] होतात.् Na हे् दल् िन् आचण् Cl हे् दल् ऋण् असते.् चवजेरीच्या् िनऋण् टोकाशी्
जोडलेल्या् तारा् अशा् चवरघळ्यात्आणून् सोडल्या् म्हणजे् िनाकडे् Cl आचण्ऋणाकडे्Na आकर्वषले्
जाते.्याप्रमाणे् चवदलन्पावणाऱ्या्द्रवयानंा् णवदलनीये्[Electrolytes.] असे्वगभनाम्योचजले्आहे.्H व OH 
याखेरीज पाणयात आढळून येिारी धन आणि ऋि दले एकत्र येऊन बनलेल्या िव्यास लविे असे 
म्हितात.्मग्ती्पाण्यात्चवरघळणारी्असोत्वा्नसोत.्उदाहरणाथभ्CaCl2्व्KCl ही्लवणे्आहेत्ती्
पाण्यात्चवरघळतात.्पण्CaCO3्खडू्हे्द्रवय्पाण्यात्चवरघळत्नाही.्तरीदेखील्त्याला्लवणवगाति्
गणतात, कारण्CaCl2्यात्Ca हे्दल्Na2CO3्यात्CO3्दल्आढळून्येते.्CaCl2्चवद्रव्आचण्Na2CO3्
चवद्रव्एकत्र्आणल्याने्CaCO3्तयार्होते.्हाडाचं्या्रिनेत्CaCO3्िा्काही्भाग्असतो.्त्यािप्रमाणे्
Ca3 (PO4)2् या् लवणािाही् काही् भाग् असतो.् हे् लवण् पाण्यात् चवरघळत् नाही.् तरी् Na3PO4्
साम द्रपस्फ चरक्लवण्पाण्यात्चवरघळते.्काबभचनक्अम्ल्हे्H2CO3्असते.्त्यातून्HCO3्व्CO3्अशी्
दले् प्रसंगवशात्् चनघतात.् पस्फ चरकाम्ल् हे्H3PO4् असते.् त्यातून्H2 PO4, HPO4् व्PO4् अशी् दले्
चनघतात.्सामान्य्रक्तातील्द्रवात्HCO3्आचण्HPO4्अशी्दले्असतात.्याखेरीज्Cl व्SO4्ही्ऋण्
दले्आचण्Na, K, Mg, Ca ही्िनदले्असतात.्रक्तातील प्रोतीन िव्ये ऋिदले होऊन वावरतात. 
 

पाणी्H2O असते.्त्यािी्H व्OH अशी्दले्होतात्H िन्आचण्OH ऋण्असते.्H ने्अम्लता्
आचण्OH ने् अल्कता् येते.् माणसािा् आहार, त्यािे् रक्त् व् मूत्र, यािंी् तपासणी् करून् कोणते् अन्न्
रक्तािी्अल्कता वाढविारे्आहे्आचण्कोणते्अम्लता वाढविारे्आहे, या् गोष्टींिा् तपास् थोडाबह त्
झालेला् आहे.् त्यावरून् असे् चदसून् आले्आहे् की, सपीठ, कणीक, तादूंळ, अंडी् ही् अने्न् उिरोिर्
अम्लता्वाढवणारी्आहेत.्उलट्कादंा्सफरिदं्कवलगड्नावरग्टमाटो्म ळा्रताळे्केळे्बटाटा्खजूर्
बीट् वाल् गाजर, ही् अने्न् उिरोिर् अल्कता वाढवणारी्आहेत.् वाल् हा् डाळदाणा्आहे् तरी् त्यामध्ये्
अम्लतेऐवजी्अल्कताि्वाढवणारा्ग ण्आहे्ही्गोष्ट्चवशषे्आहे.्अन्नात्असा्फरक्कशाम ळे्उत्पन्न्होतो्
हे्अद्याप्कळून्आलेले्नाही. 
 

शाकभ र्आचण्ओषट्द्रवये्यास्प रेप र्ऊवभ्चमळाला्तर्त्यापासून्काबभचनक्वायू्उत्पन्न्होतो्हे्खरे्
आहे.् पण् चततका् तो् नेहमी् चमळतो्असे् नाही.्काही् प्रसंगी् तो्कमी पडतो् असे्आढळते.्असे झाले 
म्हिजे जी अम्ले उत्पन्न होतात ती श्वासावाटे णनकालात णनघत नाहीत. त्यामुळे अम्लबाधा होते, असा्
अन भव्मि मेही्माणसाचं्या्बाबतीत्येतो.्इतर्प्रसंगीही्असे्होण्यािी्शक्यता्आहे. 
 

विि् वलब्ूआमसोल्अंबोशी् इत्यादी् चजनसा्आपण् म द्दाम्आहारात्आंबटपणा्आणण्याकरता्
वापरतो.्त्यातील्अम्ल्बह िा्काबंणनक अम्ल्होऊन्मूत्रावाटे ककवा श्वासावाटे बाहेर पडते.्वलबािे्अम्ल्
बरेि्घेतले्तर्मात्र्त्यािा्थोडासा्अंश्जसाच्या्तसाि्मूत्रात्अल्कसंय क्त्आढळतो.्बाकी्अम्ले्मूत्रात्
उतरत्नाहीत.्वििेच्या्अम्लाच्या्बाबतीत्असे्आढळते्की्ते्म ळी्रक्ताति्उतरत्नाही.्आतड्यातील्
वान जंतूि् त्यािा् चनकाल् करतात.् कादंा् टामाटो् अळू् खाजरा् स रण् यात् ओषणिक् लवणािे् रवे्
आढळतात.् हे् लवण् पाण्यात् चवरघळत् नाही.् तरी् ओषचणकाम्ल् [Oxalic acid. COOH. COOH.] पाण्यात्
चवरघळते.् अन्नात् ते् नसले् तरी् मूत्रात् अगदी् सूक्ष्म् मानाने् आढळते.् ते् अस्कस्वहभक् अम्ल् म्हणजे्
आमचलकाम्ल्यापासून्उत्पन्न्झालेले्असते.्काही्प्रसंगी्ते्बरेि्आढळते.्तेवहा्ते्शाकभ र्द्रवये्नीट्न्
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पिल्याम ळे्उत्पन्न्झालेले्असते, असे्म्हणाव्ेलागते.्ओषचणकाम्ल्ज्यात्आहे्असे्अन्न्घेतल्याने् त्या्
अम्लािा्प्रवशे्मूत्रात्वकवा्रक्तात्होत्नाही्असेि्मानले्जाते.्फलाचदकात्सहज्जाते्त्यापेक्षा्अचिक्
ओषचणकाम्ल्शरीरात्अन्नाबरोबर्जाते्तेवहा्चवषबािाि्होते.्हे्अम्ल्खटलवणाशी्चवचिया्पावनू्खट-
ओषचणक्उत्पन्न् होते.् ते् चवरघळत् नसल्याने् रक्तात् वाहण्यािे् थाबंते.्खट् हे् दल्काढून् टाकणे् हा्
पचरणाम्शरीरास्सहन्होत्नाही.्खट्Ca हे्िनदल्जीविारणेस्अवश्य्आहे. 
 

 
आ॰ ४७·१्कादं्याच्या्पापोद्र्यात्खट-ओषचणक्रव.े 

 
अळू्स रण्आचण्किी्किी्बीट्यातस द्धा्खाजरे िव्य्असते्त्यात अल्कत्व वाजवीपेक्षा अणधक 

असते ते अम्लाने जाते.् किी् किी्अपचनाने मूत्रावाटे ओषणिक अम्ल जाऊ लागते् तेवहा् ओषचणक्
लवणािे्रव्े मूत्रात्सापडतात.् चगरकावणीने् ते्लवकर्खाली्बसतात.्हे्लवण्खट-ओषचणक्असते.्
त्याम ळे्मूत्र्गढूळ्होते.्िाकवत्आचण्पालक्या्पालेभाज्यात्ओषचणकाम्ल्असते.्त्यात्जे्खटलवण्
असते् ते्असून्नसल्यासारखेि्असते.्कारण्खट-ओषचणक् चवरघळणारे्नाही.्खट् हे्िनदल्आचण्
ओषचणक् हे्ऋणदल्एकत्र्आले्तर्अचवद्रावय्खट-ओषचणक्लवण्होऊन्खाली्बसणार् हे्उघडि्
आहे.् रक्तात्खटलवण् असते् तेवहा् त्या् समवते्ओषचणक् राहणार् नाही् हे् उघड्आहे.् तथाचप् इतर्
द्रवयापासून्ओषचणक्अम्ल्उत्पन्न्होते्आचण्अल्प्मानाने्का्होईना्राहते्असेही्आढळते.्ते्राहण्यािी्
चवशषे् वयवस्था्काय्आहे् ते्अद्याप्समजलेले्नाही.् तेवहा्या्भाज्यातील्खटलवणािंा्काही्उपयोग्
शरीरात्होतो्की्नाही्याचवषयी्आज्चनश्चयाने्काही्सागंता्येत्नाही.्भाजीच्या्रसात्खटलवण्आचण्
ओषचणकाम्ल् ही् द्रवये् एकत्र्असली् वकवा् रस्काढल्यावर् एकत्र्आली् तर्खट-ओषचणक् रव्े होऊन्
आतड्याति्बसतील, रक्तात्जाणार्नाहीत, हे्उघड्आहे.्मूत्रात्आढळते्ते्इतर्रीतींनी्मूत्रात्उत्पन्न्
होत्असले्पाचहजे. 
 

िान्य्पालेभाज्या्फळभाज्या्फळे, यात्साहचजकि्काही्पालाश्आचण्मग्न्यािंी्लवणे्असतात्
ती्शरीरास्अवश्य्व्उपय क्त्असून्प रेशीही्असतात.्त्याच्याकरता्चवशषे्तजवीज्करावी्लागत्नाही.्
शरीरिारणेला् त्याचं्याहीपेक्षा्साम द्रलवणािी्(साम द्रहरदािी)्गरज्अचिक्असते.्प्राण्याच्या्शरीरातून्
बाहेर्काढलेले्हृदय्NaCl लवणािे्स्नान्घातल्याने्बराि्वेळ्िालू्राहते.्यावरून्या्लवणािी्महती्
लक्ष्यात्येते.्NaCl मध्ये्KCl, MgCl2, CaCl2, या्लवणािंी्भर्घातली्तर्असे्हृदय्कैक्चदवस्िालू्
राहू्शकते.्मात्र्त्यात्थोडथोडे्द्राक्षजाशकभ रेिे्चमश्रण्चदवसान चदवस्करीत्रहाव्ेलागते.्ही्िार्लवणे्
ज्यात्चवरघळलेली्आहेत्तेि्खरे्संजीवनणविव्होय.्शस्क्तचनर्वमतीकरता्शकभ रा्लागते्हे्उघडि्आहे.्
स्वाभाचवक् अन्नामध्ये् या् िारी् लवणािंा् भरणा् प रेसा् असतो.् तरी्NaCl या् लवणािी् भर् घालण्यािी्
प्रवृिी्साहजीकि्असते.्ज्यांना घाम फार येतो त्यांनी वरचेवर णमिाची आयात िरीरात करिे णविेष 
अगत्याचे असते.्यासंबिी्एक्उदाहरण्घडलेले्आहे् ते्असे.्एका्खाणीतील्मज रानंा् चनत्यािे्काम्
स द्धा्करवनेा्असे्झाले.्शोि्करता्असे्आढळून्आले्की, त्यानंा्घाम्फार्येई, आचण्वरिेवर्तहान्
लागे.्यावर्उपाय्म्हणून्असा्सागंण्यात्आला्की, प्रत्येक्वेळी्पाण्यामध्ये्शभंरी्एक्या्प्रमाणात्मीठ्
टाकून्ते्चवरघळल्यावर्ते्पाणी्प्यावे.्हा्उपाय्करता्क्षणीि्थकवा्नाहीसा्झाला्आचण्चनत्यािे्काम्
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करता् येऊ्लागले.्जादा् मीठ्शरीरात् गेले्तर् ते् मूत्रावाटे् बाहेर् येते.् प्रचतचदनी्स मारे् १५्ग्राम्मीठ्
पाचहजे.्MgCl2्व्KCl यािंी्प्रचतचदनी्आवश्यकता्याच्या्अिी्असते. 
 

हल्ली् एकंदर् समाजािी् प्रवृत्ती् स्वाभाचवक्आहार् सोडून् कृणत्रम आहाराकड् अचिकाचिक् होत्
आहे.्लवणािंा्लाभ्आपणास्म ख्यतः्िान्यापासून्होतो.्त्या्िान्यािा्जो्कोंडा्असतो्त्यात्त्यातील्
बह तेक्लवणे् असतात.् हा् कोंडा् टाकून् देण्याकडे् हल्ली् कल्आहे.् त्याम ळे् अशा्आहारात् लवणािंा्
त टवडा्पडत्आहे.्त्यािा्द ष्ट्पचरणाम्दात्व्हाडे्यािंी्घडण्चबघडण्यात्होतो.्त्याकरता्कोंडा्टाकून्
देण्यािी्पद्धतीि्टाकून्चदली्पाचहजे.्नाहीतर्कोंड्याच्या्ऐवजी्खडू्चमसळून्िान्यािे्पीठ्वापरणे्हा्
उपाय्योजावा्लागेल, वकवा्खडूच्या्गोळ्या्औषि्म्हणून्खावया्लागतील.्कणीक्वापरल्याने्पाचहजे्
तेवढा्कोंडा् राखला्जातो.् पण्कणकेऐवजी् सपीठ, सफेत् पीठ, वापरल्याने् मात्र् तो् टाकला्जातो.्
कोंड्याच्या्ऐवजी्खडू्वापरल्याने् त्यािी्भरपाई्होते्असे्कोणी्समजू्नये.्खडू्म्हणजे्खटकाबभचनक्
CaCO3्लवण्होय.्हाडािंी्रिना्योग्य्तशी्होण्यास्खटकाबभचनकाच्या्जोडीला्खटपस्फ चरकािी्गरज्
असते.्ती् गरज्खडूने्भागणारी् नाही.् त्याकरता्CaH4 (PO4)2् यािीही् भर्घालावी्लागेल.् म्हणजे्
वस्त तः्हाडािंी्राखि्खाण्यािी्पाळी्येईल.्तशी्पाळी्येण्यापेक्षा्हाडािंी्राख्हे्खत्म्हणून्वापरून्जे्
पीक्चनघते्त्यािा्उपयोग्अचिक्समंजसपणे्करणे्हेि्श्रेयस्कर्आहे. 
 

अन्नातील्लविापासून अस्स्थणवधान् नेमके्कोण्यारीतीने् होते् ते्अद्याचप् नीटसे्समजले्नाही.्
तथाचप्अन्नात्खटलवणािंा्त टवडा्असला्म्हणजे्हाडे्नीट्बनत्नाहीत, इतकेि्नवहे्तर्बनलेली्हाडे्
देखील्चझजून्जातात.्हाड्एकदा्तयार्झाले्म्हणजे्ते्वज्रलेप्झाले्असे्नाही.्ज्यािंी्हाडे्िागंली्
तयार्झालेली्आहेत्अशा्प्रौढ्माणसाच्या्आहारातही्खटलवणािंा्त टवडा्पडला्असता्त्यािंी्हाडे्
चबघडतात् असे् आढळून् येते.् गर्वभणी् चस्त्यामंिे् हा् चवकार् आढळून् येतो.् गर्गभिीला अगर्गभिीपेक्षा 
लविांची गरज अणधक असते.्चतच्या्आहारात्खटलवणािंा्त टवडा्पडला्म्हणजे्चतिी्हाडे्चझजतात.्
यावरून् असे् उघड् होते् की् खटलवणािंी् गरज् हाडाति् असते् असे् नाही, इतरत्रही् असते.् ती्
भागवण्याकरता्हाडे्चझजतात.्हाडातील्लवणे्चवरघळून्रक्तद्वारा्इतरत्र्जातात.्गर्वभणीच्या्बाबतीत्
तर्गभािी् हाडे् बनचवण्याकरताि्खट-लवणािंी् गरज्असते.् गर्वभणी्आचण् बाळंतीण्यानंा्लागणारी्
जादा्गरज्भागवण्याकरता्चवड्याच्या्आठ्पानानंा्लावतात्तेवढा्ि ना्प रेसा्आहे.्ि न्यात्Ca एवढा्
एकि्भाग्चमळतो.्PO4्द सऱ्या्अन्नातूनि्चमळाला्पाचहजे. 
 

हाडािंी्रिना्पाहता् चदसून् येते्की्हाडे्पोकळ्असतात.्लाबंट्हाडे्नळकाडेंवजा्असतात.्
काबभनीद्रवयाच्या्सागंाड्यावर्खटलवणािंा्लेप्देऊन्नळकाडें्बनलेले्असते.्आत्मज्जेिा्भरणा्असतो.्
िपया्हाडािंी्रिना्दोन्पापोद्र्यामिे्मज्जा्अशी्असते.्आत्मज्जेिा्भरणा्असतो.्आहारात्खटलवणे्
भरपूर् असली् म्हणजे् हे् पाप दे्र् चवप ल् असतात.्आहारात् ही् लवणे् कमी् झाली् की् पाप दे्र् चवरळ् होत्
जातात.् पापुद्र्यातले लवि हे संग्रही िेवलेले लवि असते् असे् म्हणावे् लागते.् या् संग्रहािा् उपयोग्
त टवड्याच्या्वळेी्होऊ्शकतो.्परंत ्त टवडा्फार्काळ्िालू्राचहला्तर्संग्रह्संपून्जाईल्हे्उघड्
आहे.्प्रयोग्करून्पाहता्असेि्प्रत्ययास्येते.्आपण्काही्सतत्आहार्करीत्नाही.्िार्आठ्वकवा्
बारा्तास्देखील्खंड्पडतो.्या्काळात्रक्तात्पाचहजे्तेवढा्भरणा्चटकवण्याकरता्हाडातील्पाप दे्र्
चझजतात.्पण्प नः्नवा्आहार्पिल्यावर्ती्झीज्भरून्चनघते.्खंडकाळ्मोठा्नसला्म्हणजे्ही्झीज्
कळे्न्कळे्इतकी्थोडी्असते.्खंड्मोठा्असल्यास्ती्भरून्चनघत्नाही.्हाडामध्ये्जे्पापोदे्र्असतात्
त्यानंी्हाडाला्बळकटी्येते.्हा्त्यािंा्म ख्य्उपयोग्आहे.्जेवहा्झीज्थोडी्होते्आचण्अल्पाविीत्भरून्
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चनघते् तेवहा् चझजेने्होणारी्बळकटीिी्हानी्जाणवत्नाही.्पण्झीज्मोठी्झाली्आचण्ती्दीघभकाळ्
िालू्राचहली्म्हणजे्ती्जाणवते.्म डदूस, मृद्वस्थी, अस्स्थमादभव्वकवा्अस्स्थक्षय्म्हणावयािा्तो्हा्असा्
असतो. 
 

आपल्या् रोजच्या्आहारात्खटलवणे्व्इतर्लवणे्यांिा् पुरविा धान्य आणि दूध यातून् होत्
असतो.् या्लवणािंी् गरज् प्रौढापेक्षा् म लानंा् अचिक्असते.् ती् भागवण्याकरता् त्यानंा् द िािा् उपयोग्
चवशषे् होण्याजोगा्आहे.् िान्यापेक्षा् द िात् खटलवणे् अचिक् स योग्य् स्वरूपात् असतात.् गर्वभणींना् ही्
लवणे्इतरापेक्षा्अचिक्पाचहजेत्हे्उघड्आहे.्प्रौढाकरता्खटलवणािंा्दैचनक्प रवठा्एक्ग्राम्असावा्
असा्शास्त्ाथभ्आहे. 
 

एक्ग्राम्खटद्रवय् चमळण्यास् म्हशीिे् दूि् ४००्ग्राम, गाईिे्५००्ग्राम, गहू्२०००्ग्राम, खोबरे्
२२००्ग्राम, वाल्६००्ग्राम्आचण्बदाम्४००्ग्राम्लागतील.्खटद्रवय्काबभचनक्व्पस्फ चरक्याजबरोबर्
कामी्येते.्काबभचनक्रक्तात्नेहमी्असतेि.्पस्फ चरक्अन्नातून्चमळणे्अवश्य्असते.्म्हणून्अन्नातील्Ca 
व्P यािें्ग णोिर्सागंण्यािी्वचहवाट्आहे.्ही्ग णोिरे्अशी्:– 
 

बदाम 
२५४्:्४७५ 

दूि 
२००्:्२०० 

स का्अंजीर 
२००्:्१०० 

स का्वाल 
१४८्:्४३७ 

भ ईमूग 
७४्:्३९३ 

खजूर 
७२्:्६० 

मन का 
६०्:्११० 

कणीक 
५४्:्३७४ 

अंडे 
५४्:्२१० 

करड्तादूंळ 
५०्:्३०३ 

स का्नारळ 
४१्:्१९१ 

रताळे 
३०्:्४९ 

नावरग 
३८्:्२३ 

कादंा 
३६्:्३४ 

बटाटा 
११्:्५६ 

सफेत्तादूंळ 
९्:्९२ 

 
प्रोतीन् द्रवयािें् वणभन् करताना् साचंगतले् की् आरक्तपेचशकात् श्वसनाने् ऊवभ् गात्रपेचशकापयंत्

आणण्यास् जे् प्रोतीन्उपयोगी् पडते् त्यात्लोह Fe हा एक घटक्असतो. हा्घटक्आपल्या्अन्नातही्
असलाि्पाचहजे.्अन्नाच्या्वगेवगेळ्या् चजनसा्जर्तपासून्पाचहल्या्तर्हा्घटक् णविेषेकरून धान्यात्
असतो्असे्आढळून्येते.्तेथे्प नः्िान्यािे्अंतरंग्आचण्बचहरंग्यात्प ष्ट्कळि्भेद्आढळतो.्एकदणलत 
धान्याच्या बणहरंगात हा घटक णविेष्असतो.्तादं ळािा्कोंडा्टाकल्याने् त्यातील्ओषट्टाकले्जाते, 
त्यातील्जीवात ् द्रवये् टाकली्जातात, त्यातील्खटलवणे् टाकली्जातात, इतकेि् नवहे् तर् त्यातील्
लोहलवणेही्टाकली्जातात.् म्हणून्या्सवभ्दृष्टींनी्एक्तर्आपण्तादं ळाच्या्कोंड्यािा्माडंा्करून्
खाल्ला् पाचहजे, वकवा् तादूंळ् हे् पोटभरीिे् अन्न् न् करता, गहू, जोंिळा, ज्वारी, बाजरी् असे् एकादे्
एकदचलक्द सरे्िान्य्पोटभरीिे्केले्पाचहजे, वकवा्तादं ळाच्या्जोडीला्चनदान्ित थांश्कडिान्य्घेतले्
पाचहजे.्(िान्यासंबिंी्चववेिन्प ढील्प्रकरणी्अचिक्आहे.) 
 

दूध् हे् इतर् सवभ् दृष्टींनी् उिम्अन्न्आहे.् परंत ्लोहलविाच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने णनरुपयोगी 
आहे.् मचहने् चन् मचहने् द िािा्आहार् केला् तर्लोहाच्या् कमतरतेने् होणारे् द ष्ट्पचरणाम् चदसून् येतात.्
रक्तािी्उत्पिी्कमी्पडते.्प्रत्येक्माणूस्पचहले्सात्मचहने्न सत्या्द िाने्पोसला्जातो् हे्खरे्आहे.्
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पण् त्यानंतर् त्यािी् लोहलवणािी् गरज् द िाने् भागेनाशी् होते.् सात् आठ् मचहने् प रेल् इतका्
लोहलवणािंा्साठा्मातेकडून्म लास्चमळतो.्अथात्गर्वभणीिे्पोषण्नीट्झाले्तर, नाही्तर्नाही.्ही्
लोहलवणािी्गरज्स्वाभाचवकपणे्िान्यातून्प रचवली्जाते.्मासंाहारी्लोकात्ती्यकृताने्प रचवली्जाते.्
सात्आठ् मचहन्यानंी् म लाला् दात् येऊ् लागतात.् याि् स मारास् त्याला् ध्यानाहार् स रू् करणे् अवश्य्
असते.्आरंभी्त्याला्िावता्िघळता्येत्नाही.्म्हणून्जरी्चशते्दाणे्वकवा्भाकरीिे्त कडे्चदले्नाहीत्
तरी, वरणािे् पाणी, उसळीिे् पाणी, यापंैकी् काही् तरी् द्यावेि.् मन काबेदाणा् खारीक् असे् काही्
क रतडण्यास्देणे्श्रेयस्कर्आहे.्केवळ्चमठाई्देणे्श्रेयस्कर्नाही. 
 

खट्आचण्लोह्या्िातंूच्या्लवणाखंेरीज्इतर्िातंूिी्लवणे्आचण्अिातंूिी्लवणेही्आरोग्यास्
अवश्य्असतात.्ती्सवभ्आपल्या्स्वाभाचवक्अन्नामध्ये्असतात.्साखरेमिे्मात्र्नसतात.्साखर्हे्कृचत्रम्
अन्न्इतर्स्वाभाचवक्द्रवयापासून्वगेळे् केलेले्असे्असते.्अन्नाप्रमाणेि्पाण्यािीही्गोष्ट्आहे.्नदीच्या्
पाण्यात् भमूीतून् चवरघळून् येणारी् काही्आरोग्यावह् लवणे् असतात.् ती् वरच्यावर् िरलेल्या् पाण्यात्
नसतात.्या्लवणािंा्प रवठा्कृचत्रम्रीतीने्करणे्अशक्य्आहे.्स्वाभाचवक्आहाराति्तो्चमळण्याजोगा्
आहे. 
 

मीि हे बहुिः सामुिहरद असते. तथाणप त्यात अगदी थोडा अंि सामुिआयोडद Nal या लविाचा 
असतो.्यािा्स मारे्वीस्लक्षाशं्ग्राम्एवढा्लहान्राशी्रोज्आपल्या्आहारात्असणे्अवश्य्असते.्या्
लवणािा्प रेसा्अंश्खताच्या्द्वारा्िान्य्भाजीपाला्फळे्यात, त्यािप्रमाणे्िारादाण्याच्या्द्वारा्मास्व्
अंडी, यातही्असतो.्काही्डोंगराळ्प्रदेशात्या्लवणािा्प रवठा्असावा्तेवढा्भमूीत्नसतो.्म्हणून्तेथे्
उत्पन्न् झालेल्या् अन्नातही् तो् अप राि् असतो.् त्याम ळे् आरोग्य् चबघडते.् तसे् न् वहावे् म्हणून् हे् लवण्
पाण्यात्चवरघळवनू्चपणे्अवश्य्असते. 
 

सामुिप्लोषद् NaF हे् आणखी् एक् लवण् शरीरिारणेस् अवश्य् आहे.् दात् आचण् हाडे् याचं्या्
घटनेत् त्यािा्लहानसा्का्होईना्पण्एक्भाग्अवश्य्असतो.् ते्लवण्कमी्पडल्याने्आचण्अचिक्
झाल्यानेही्दाताचं्या्रिनेत्चबघाड्होतो.्अमेचरकेतील्काही्संस्थानात्या्गोष्टीिे्प्रत्यंतर्आलेले्आहे.्
आपल्याकडे्यािा्नीट्तपास्झालेला्नाही.्आहारातील्यािे् दैनंचदन्अवश्यमान्आयोदापेक्षाही्कमी्
आहे.्ते्अन्नद्वारा्आपल्या्शरीरात्जाते.्ज्या्चठकाणी्त्यािा्त टवडा्आहे्तेथे्ते्पाण्यातून्तसेि्द िातून्
चपण्यास्देण्यािी्िाल्आहे. 
 

— 
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प्रकरि ४८ 
 

कोंड्याचा मांडा आणि भुिाचे सार 
 

शाकाहार्आचण् मासंाहार् असे् दोन्आहारािे् प्रकार्आहेत.् त्यापैकी् शाकाहारािा् मोठा् भाग्
िान्यािा्असतो.्आहाराच्या् चजनसामध्ये् िान्यि् स्वस्त्असते, कारण् त्यािे् पीक्भरपूर् येते्आचण् ते्
साठचवताही् येते.् कोरडे् िान्य् पक्षी् पिव्ू शकतात.् पण् माणसाला् तसे् सामर्थयभ् नसते.् चभजवनू् मोड्
आणलेले् िान्य् माणूस्थोडेसे् पिव्ू शकतो.् असे् िान्य्कोणी् पोटभर् पिव्ू शकला् तर् त्यािे्आरोग्य्
िागंले्राहते, पण्ही्गोष्ट्सहसा्घडत्नाही.्तादं ळाभोवती्तूस्असते्ते्काढावेि्लागते.्नंतर्त्याच्या्
आत्बराि्कोंडा्असतो्तो्काढून्टाकून्स्वच्छ्तादूंळ्चमळतात.्त्यािा्भात्करण्यािी्वचहवाट्आहे.्
हल्ली् चगरणीत्तादूंळ्भरडतात् तेवहा् त्याच्या्त साबरोबर्त्यािंा्कोंडाही् चनघून्जातो.्त सापासून्कोंडा्
वगेळा्काढता् येतो.्अशा्कोंड्याच्या्भाकरी्िागंल्या्होतात्तशा्करून्खाण्यािी्वचहवाट् पूवी्होती.्
लाकडी्िक्कीने्वकवा्हातकाडंणीने्त से्काढीत्तेवहा्बराि्कोंडा्तादं ळाच्या्दाण्याला्चिकटून्राही.्तो्
काडूंन्वेगळा्करून्त्यािीही्भाकरी्करीत. 
 

गवहािी्त से्काढून्टाकली्म्हणजे्गवहािा्दाणा्उघडा्पडतो.्त्याला्वपगट्फोलकट्असते, 
पण्तांदुळाच्या कोंड्यासारखा णचकट कोंडा नसतो. तांदुळाच्या कोंड्यात ओषट िव्य असते. ते काही 
काळाने खवट होते.्त सासकट्तादूंळ्ठेवनू्आयत्यावेळी्काडूंन्घ्यावयािे्अशी्िाल्असे्तेवहा्ओषटािे्
हवपेासून्संरक्षण्स्वाभाचवक्रीतीने्होत्असे.्काडंल्यानंतर्स द्धा्हवाबदं्भाडं्यात्साठचवल्यास्अंशतः्
संरक्षण् चमळते.् पण् तशी् वयवस्था् अद्याचप् झालेली् नाही.् कोंड्यातून्ओषट्आचण्अन्य् उपयोगी् द्रवये्
काढण्यािीही्सोय्अजून्झालेली्नाही.्म्हणून्उपयोगी्अन्नद्रवये्वायाि्जात्आहेत.्गहू्दळले्असता्
फोलािे्त कडे्होतात.्ते्िाळून्व्पाखडून्वगेळे्चनघतात.्त्यानंा्गवहािा्भ सा्म्हणतात.्हा्भ सा्काढून्
टाकला्म्हणजे्स्वच्छ्पीठ्खाली्राहते.्त्याला्मदैा्म्हणतात.्मदैा्म्हणजे्मऊ्पीठ.्भ सा्सवभ्चनघाला्
नाही, थोडासा्राचहला्म्हणजे्मळकट्पीठ्राहते्त्यास्कणीक्म्हणतात.्गहू्अमळ्भरड्दळले्म्हणजे्
त्यािे्त कडे्होतात्त्याला्रवा्म्हणतात.्रवा्खरखरीत्असतो, कणीक्मध्यम्असते, मदैा्मऊ्असतो.्
कचणका् म्हणजे्लहान्कण्आचण्मदैा् म्हणजे्मऊ्कण्असा्अथभ् चदसतो.्कणकेत्कोंडा् वकवा्भ सा्
म्हणा्थोडासा्राहतोि.्रवयातला्कोंडा्आपण्पाखडून्काढतो, आचण्मदै्यातला्गाळून्काढतो.्रवयािा्
साजंा् करतात, कणकेच्या् पोळ्या् करतात, मदै्यािे् माडें् करतात.् कोंडा् सािारणतः् त्याज्य् समजतात्
म्हणून्कोंड्यािा्माडंा्करणे् म्हणजे्टाकाऊ्गोष्टीिा्उपयोग्करून्मोलािी्गोष्ट्करणे्अशा्अथािी्
म्हण्रूढ्झाली्आहे.्कोंड्यािा्माडंा्करणे्या्म्हणीत्कोंडा्आचण्माडंा्हे्दोनही्शब्द्लाक्षचणक्रीतीने्
वापरले्आहेत.्दोनही्अथापासून्आपल्याला्बोि्घ्यावयािा्आहे. 
 

आहारशास्त्ाच्या्कसोटीने्पाहता्कोंडा हा काही णनरुपयोगी णजन्नस नाही, उपयोगी्आहे.्माडंा्
हा्चजन्नस्खाद्य्या्दृष्टीने्उत्कृष्ट्आहे्असेही्नाही.्गहू्या्िान्यातला्एक्भाग्कोंडा्आचण्द सरा्भाग्
मदैा, त्यािा् करतात् माडंा.् रोज् जर् कोणी् पोटभर् माडें् खाऊन् राहू् लागला् वकवा् पोटभर् कोंडाि्
खाऊन्राहू्लागला्तर्ते्चहतावह्होणार्नाही.्रोज्कणकेिी्पोळी्खाऊन्राहू्लागला्तर्मात्र्काही्
चबघडणार्नाही.्पोळीमध्ये्कोंडा्व्मदैा्दोनही्भाग्यथाप्रमाण्असतात्ही्गोष्ट्अन भवाने्कळून्आलेली्
आहे.्गवहामध्ये्कोंडा्असतो् चततका्सवभ् त्यातल्या्सवभ्मदै्याबरोबर्पाचहजे्असतो्असे्नाही.् त्यातला्
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थोडासाि्पाचहजे्असतो.्पाचहजे्त्याहून्कोंडा्अचिक्असतो.्तेवढा्अचिक्भाग्काढून्टाकणे्चहतावह्
असते.् पि सवकच कोंडा काढून टाकिे णहतावह नसते. हे सत्य बऱ्याच कटु-अनुभवावरून िास्त्रज्ञांना 
कळून आलेले आहे. 
 

B जीवात गण्[Vitamin B Complex.] म्हणून्आज्फार्प्रचसद्ध्आहे.्लहानमोठ्या् चवकारावर्औषि्
म्हणून्त्यािा्उपयोग्हरघडी्िालू्आहे.्काही्प्रसंगी्या्B गण्नामक्औषिािा्पचरणाम्अगदी्जादूच्या्
काडंीसारखा्होतो्यात्शकंा्नाहीं.्B जीवातू म्हिून एक चीज आहे ही गोष्ट, जपानी आरमारी लोकांना 
जो कटू अनुभव आला त्याचा तपास करता करता कळून आली.्बेरीबेरी्या्नावािा्रोग्िीन्व्जपान्या्
देशात्प रातन्कालापासून्वारंवार्दृष्टोत्पिीस्येई, असे्वाङ्मयावरून्चदसून्येते.्१८७८्ते्१८८३्या्
काळात्जपानी्आरमारी्माणसािंी्चशरगणती्५०००्होती.्त्यापैकी्१०००्ते्२०००्लोक्दर्वषी्बेरीबेरी्
या् रोगाने्आजारी् पडत, इतकेि् नवहे् तर् मृत्य म खी् पडत.् याि्काळात् य रोपीय्आरमारातील्लोक्
रोगापासून् पूणभपणे् अचलप्त् होते.् जहाजावरील् स्वच्छतेच्या् वयवस्थेतही् जपानी् आरमार् य रोपीय्
आरमाराच्या् बरोबरीिेि् होते.् यावरून् दोष् असलाि् तर् तो्आहाराति् असला् पाचहजे, असे् जपानी 
अचिकारी् टाकाकी् याच्या् लक्षात् आले् तेवहा् िािणीसाठी् त्याने् एकाि् मोठ्या् प्रवासातील् दोन्
जहाजापंैकी्एका्जहाजातील्खलाशाचं्या्आहारात्काही्बदल्न्करता्द सऱ्यात्मात्र्करून्पाचहला्
तो्असा.्तादूंळ्कमी्केला, इतर्िान्य्वाढचवले्आचण्भाजीपाला्मासं्व्आटीव्दूि्यािंी्भर्घातली.्
पचरणाम्असा्झाला्की, पचहल्या्जहाजावरील्खलाशी्२७६्होते्त्यातील्१६९्बेरीबेरीने्आजारी्झाले.्
त्यातील्२५्मेले.्द सऱ्या्जहाजावर्खलाशी्चततकेि्होते.्त्यातील्१४्जणानंी्बदललेल्या्आहारािा्
साचंगतल्याप्रमाणे्उपयोग्केला्नाही. टाळाटाळ्केली.्पचरणामी् नेमके् तेवढेि्लोक्बेरीबेरीने्आजारी्
झाले.् कोणीही् दगावले् नाही.् या् अन भवावरून् बोि् घेऊन् वचरष्ठ् अचिकाऱ्यानंी् जपानी् खलाशाचं्या्
आहारात्सरसकट्बदल्केला.्पचरणाम्असा्झाला्की, त्यानंतर्आरमारात्बेरीबेरी्रोग्प नः्चदसला्
नाही.्बेरीबेरी्हा्रोग्आहारदोषानेि्उद्भवतो्याचवषयी्आता्तरी्शकंा्राहू्नये.्पण्तसे्घडले्नाही.्
जे्घडले्ते्त्याच्या्उलट्घडले. 
 

अचिकारी् टाकाकी् याने् आपले् मत् चनःसंचदग्िपणे् असे् साचंगतले् की् बेरीबेरी् हा् चवकार्
आहारदोषानेि् उद्भवतो, आचण् आहारातील् प्रस्त त् बदल् हेि् स िारणेिे् खरे् कारण् आहे.्
याचविानाबरोबर् त्याने्असेही् चविान् केले्की्प्रोतीनािी्कमतरता्हा्खरा्दोष्आहे.् हे् त्यािे्शवेटिे्
चविान्िूक्होते्हे्समजून्येण्यास्बराि्काळ्लागला.्आहार्दोष्हे्बेरीबेरीिे्कारण्आहे्हे्स द्धा्इतर्
वैद्यकीय् अचिकाऱ्यानंा् पटले् नाही.् स्वच्छता् हे् स िारणेिे् कारण् असे् त्यानंी् मत् चदले.् स्वच्छतेसंबंिी्
नवया्स िारणा्याि्स मारास्अमलात्आल्या्असल्याम ळे्असा्समज्सहज्उत्पन्न्झाला्आचण्बळावला.्
टाकाकीच्या्सूिनेप्रमाणे्श द्ध्प्रोतीनािी्भर्घातली्तर्स िारणा्होत्नाही्असे्त्यानंतर्हळूहळू्आढळून्
आले. 
 

प ढील्इचतहास्समजण्यासाठी्बेरीबेरी्या्चवकारािी्लक्षणे्पाहून्घेतली्पाचहजेत.्हातापायािे्
सािें्जखडल्यासारखे्होणे्हे्पचहले्लक्षण्आहे.्त्यानंतरिे्लक्षण्हातपाय्चवशषेतः्पोटऱ्या्द खऱ्या्होणे्
हे्आहे.्नंतर्पायावर्ताबा्नाहीसा्होऊन्ते्ल ले्होणे, हे् चतसरे्लक्षण्उमटते.्बेरीबेरीिा्द सरा्एक्
प्रकार्आहे्त्यािे्म ख्य्लक्षण्जागोजाग्फ गी् येणे् हे्आहे.्फ गवटी्येणे्आचण्त्या् चठकाणी्त्विेखाली्
पाणी् साठणे, अशी् लक्षणे् एकामागे् एक् उमटतात.् पोटामध्ये् पाणी् साठणे् हेही् लक्षण् उमटते् यास्
जलोदर्म्हणतात.्हृदयािा्द खरेपणा, अशक्ती्आचण्मृत्यू्अशी्परंपरा्दृष्टीस्पडते.्तत्त्वदृष्टीने्पाहता्



 

 

अनुक्रमणिका 

िैतचनक् तंतंूना्अपाय्घडणे् हे् या् चवकाराने् प्रिान्लक्षण्ठरते.् मध्यवती्िैतचनक् वयहूास्अपाय्होत्
नाही.् पण् पचरसरातील् वयूहाला् होतो.् हा् द खावा् अनेक् तंतंूना् एकदम् होत् असतो.् १८९७् त् ईस्ट्
इंडीजमध्ये् वैद्यकीय्कामचगरी्करणारा्एक्डि्अचिकारी्होता.् त्यािे्नाव्ऐकमान.् त्याला्बेरीबेरीिे्
आत र् प ष्ट्कळ् पहावयास् चमळाले.् एकदा्आजारी् कोंबड्यावर् त्याने् म द्दाम् लक्ष् ठेवले.् तेवहा् त्यािंाही्
आजार्बेरीबेरीि्होता्असे्त्यास्आढळून्आले. 
 

 
आ॰ ४८·१ 

बेरीबेरीने्ल ळा्झालेला्माणूस 
 

ऐकमान्याने्बेरीबेरी्हा्चवकार्कोंबड्यानंा्झालेला्पाचहला्पण्तेवढ्याने्त्यािे्समािान्झाले्
नाही.्या्आजारी्कोंबड्या्कोठे्वावरतात, काय्खातात, या्गोष्टींिा्तपास्त्याने्केला.्त्या्कोंबड्या्
त रंगाच्या्आवारात्वावरतात्आचण्तेथे्कैदी्लोकानंी्खाऊन्उरलेला्भात्खातात्असे्त्याने्पाचहले.्
त्याि्त रंगावर्अचिकारी्म्हणून्ऐकमान्काम्पहात्होता.्नंतर्त्याने्त्या्कोंबड्यावर्आहारािे्प्रयोग्
करण्यािे्ठरचवले.्कोंबड्या्वपजऱ्यात्ठेऊन, त्यानंा्कोंडा्काढून्साफ्पाढंरा्केलेला्तादूंळि्द्यायिा्
असे् करताि् त्या् कोंबड्यानंा् हटकून् बेरीबेरी् चवकार् जड् असे् चनयमाने्आढळून्आले.् असेि् प्रयोग्
पारवयावर्करून्पाचहले्असता्असेि्पचरणाम्चदसून्येतात.्तांदुळाचा कोंडा साफ उडाल्याने जी उिीव 
उत्पन्न होते णतचाच पणरिाम बेरीबेरी होय, या् सत्यािे् प्रत्यंतर् यानंतर् तीन् वषांनी् मनीला् बेटावरील्
त रंगामध्ये्आले्ते्असे्:– 
 

 
आ॰ ४८·२्बेरीबेरीने्रग्ण्आचण्अरग्ण्पारव.े 



 

 

अनुक्रमणिका 

१९००्मध्ये्अमेचरकन्सैन्याचिकाऱ्याचं्या्हाती्त्या्त रंगािी्वयवस्था्होती.्तेवहा्त्यानंी्स िारणा्
म्हणून्कैद्याचं्या्आहारात्बदल्केला.्त्यानंा्जाडे्भरडे्मळके्तादूंळ्देत्असत.्ते्थाबंवनू्त्याऐवजी्
म द्दाम्खरडून्सफेत् केलेले् तादूंळ् देण्यािा्उपिम् केला.् पचरणाम्मात्र् चवपरीत्झाला.्अगोदर् तेथे्
बेरीबेरी्त रळक्होई, पण् नंतर्भराभर्एकाशजेारी् एक्बेरीबेरी् रोग्यािंी्गदी्झाली.्झाले!्लगेि्हा्
साथीिा्रोग्आहे्असे्समजून्सफाई्करणे, भ ईवभती्ि णे, जंत नाशकािंा्मारा्करणे, असले्उपाय्स रू्
झाले.्त्यानंा्यश्आले्नाही.्तेवहा्हा्चवकार्संसगािा्नसून्आहारदोषािा्आहे्की्काय्अशी्िवकशी्
स रू्झाली.्नंतर्जपानी्आरमारात्आहारसुधारिा केल्या्त्याि्तेथे्केल्या्तेव्हा रोग िमला. 
 

१९०८–९्मिे्आणखी्एक्कटू्अन भव्आल्यानंतर् वैद्यकीय् चवद्वानािंी्अशी्खात्री्पटली्की्
बेरीबेरी्हा्रोग्आहारदोषाम ळेि्उत्पन्न्होतो्आचण्त्यािा्प्रचतबिं्करण्यािा्म ख्य्उपाय्म्हणजे्आहार्
स िारणे्हाि्होय.्द सरा्एक्अन भव्असा्:्चफचलपाईन्बेटामिे्प रश्चर्मंडळी्होती.्त्याचं्यात्त्या्वषी्
बेरीबेरीने्अगदी्कहर् केला.् त्यािंा्आहार्होता्तो्असा् :– १२्औंस्गोमासं, ८्औंस्मदैा, ८्औंस्
बटाटे, २०् औंस् सफेत् तादूंळ.् अनेक् पयाय् करून् पाहून् शवेटी् आहार् ठरला् तो् असा् :् सफेत्
तादं ळाऐवजी्करड्तादूंळ्१६्औंस, आचण्स के्वाल्१·६्औंस, इतर्यथापूवभ.्तांदूळ सफेत िेवनूदेखील 
वाल आहारात आिले तर आरोग्य सुधारते.्पण्न्जाणो्कोणी्वालािा्कंटाळा्केला्तर्न सत्या्सफेत्
तादं ळाने्आरोग्य्चबघडणारि.्तर्तसे्होऊ्नये्म्हणून्तादूंळ्करडि्द्यावयािे.्वालावािून्देखील्इष्ट्
पचरणाम्वहावा्म्हणून्प्रस्त त्आहार्ठरचवण्यात्आला. 

 
बेरीबेरी्हा्चवकार्प्रचतचष्ठत्प रश्चर्लोकात्दृष्टीस्पडे, यावरून्तो्उपासमारीने्उद्भवला्नवहता्

हे्चसद्ध्झाले.्तादं ळाच्या्कोंड्यात्काही्द्रवय्असे्असते्की्त्याच्या्अभावी्बेरीबेरी्रोग्होतो्एवढे्नक्की्
ठरले.् हे् द्रवय्कोणते् ते् मात्र् अन्नािी् रासायचनक् छाननी् केल्याचशवाय्कळणे् शक्य् नवहते.् प्राण्यावर्
प्रयोग्करण्यािी्वयवस्था्असलेली्प्रयोगशाळा्असली्तरि्असली्छाननी्करता्येणे्शक्य्आहे.्१९०२्
च्या् नंतर् असल्या् प्रयोगशाळा् चनघाल्या.्आरंभी् अन भव्आला् तो् असा् :– तादं ळािा् कोंडा् पाण्यात्
ठेवला्तर्त्यािा्काही्भाग्पाण्यात्चवरघळतो.्कोंडा उकळत्या पाणयांत िेवनू तो गाळून टाकून णवरघळा 
राहतो तो जर चहासारखा बेरीबेरीच्या रोग्यांना णदला तर त्यांचा रोग बरा होतो.्या्अन भवावरून्प्रस्त त्
जीवात -द्रवय्पाण्यात्चवरघळणारे्असून्ते्कोंड्यात्असते्असे्चसद्ध्झाले.्पण्प्रस्त त्चवरघळ्यात्एकि्
द्रवय्असते्असे्नाही, त्यातील्बेरीबेरी्प्रचतबिंक्कोणते? हा्प्रश्न्चशल्लक्राचहलाि. 
 

बेरीबेरीचा प्रणतबंध करिारे जे िव्य् कोंड्याच्या् काढ्यात्आढळते् ते् रसायनदृष्ट्या्अमोदीन 
असते.् स्वहटामाईन्या्शब्दातील्अमाईन्हा्भाग्या्द्रवयाच्या्बाबत्खरा्आहे.् त्यात्NH2्घटा्आहे.्
त्यात्आणखी् घटक् चवशषे्आहे् तो् गंिक् हा्आहे.् या् दोन् लक्षणावरून् या् जीवातूला् गंिकामोदीन्
[Thiamine. Aneurin. िेतनी-दोषहारक.]्असे्नाव्चदले्आहे.्त्यालाि्B, म्हणतात.्हे्जीवातू्सवभ्िान्यात्असते.्
गहू्बाजरी्जोंिळा्तादूंळ्ही्एकदचलक्िान्ये्होत.् त्याचं्या्कोंड्यात् ते्असते.्हा्कोंडा् म्हणजे्बीिे्
सालपट्होय.्तादं ळािे्हे्सालपट्चिकट्असते.्ते्सबिं्किीि्सोलून्चनघत्नाही.्त्यािे्त कडे्होऊन्
कणकण् चनघतात.् त्यामध्ये् थोडेसे् ओषट् असते.् ते् कालातंराने् खवट् होते.् वगेळा् काढलेला् कोंडा्
याम ळे्काही्चदवसानंी्खराब्होतो.्ताजा्कोंडा्मात्र्चहतावह्असतो.्इतर्िान्याचं्या्कोंड्यात्ओषटांश्
नसतो, वकवा्अगदी्थोडा्असतो.्तरी् त्यात्जीवातू्B, असतेि.्प्रौढ्माणसाच्या्जीवनाला्१·५् ते्२्
ग्रामसहस्त्ाशं् गंिकामोदीन् प्रचतचदवशी् लाभते.् कणकेमध्ये् सािारणपणे् ग्रामशभंरी् अिा् ग्रामसहस्त्ाशं्
गंिकामोदीन्असते.्इतर्िान्यातही्ते्त्याि्स मारास्असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकदचलक्िान्ये्आचण्चद्वदचलक्िान्ये्यातला्म ख्य्भेद्दचलका्एकि्असणे्आचण्दोन्असणे्
हा् आहे.् चद्वदचलक् िान्याच्या् दचलका् सहज् वगेळ्या् होतात.् त्याच्यामिे् अंक र् असतो.् सबिं्
डाळदाण्याला्भोवती्फोल्असते.्दाणा्चभजला्म्हणजे्ते्आपोआप्फ गून्मऊ्होऊन्फ टून्जाते.्दाणा्
न् चभजवतास द्धा्तो्भरडला् म्हणजे् त्यािे्त कडे्होऊन्स टून् चनघतात.् हे्फोल् म्हणजे्बीजािे्वषे्टण्
असते.् चद्वदचलकापंैकी् ज्यानंा्शेंगा् येतात् त्यानंा्कडधान्ये् म्हणतात.्शेंगेिे् जे्टरफल्असते् ते्काढून्
टाकून्दाणे्साठवण्यािी्वचहवाट्आहे.्या्टरफलाच्या्आत्एक्वकवा्बह िा्अनेक्बीजे्असतात.्हेि्
कडिान्यािे्दाणे्होत.्या्दाण्याच्या्अंगिे्फोल काढून टाकून जो दािा णिल्लक राहतो त्यात देखील B1 
जीवातू असते्हा्या्िान्यािा्चवशषे्आहे.्एकदचलक्िान्याच्या्दचलकेमध्ये्B1्जीवातू्असते्ते्त्याच्या्
कोंड्याति्फक्त्असते.् म्हणून् त्यािा्कोंडा्काढून्टाकल्याने्जीवातू् टाकले्जाते.् तसे्कडिान्यािे्
नाही.् कडिान्याच्या् दचलकेमध्ये् देखील् B1् जीवातू् असते.् म्हणून् त्यािे् फोल् अन्नात् राखून् ठेवणे्
चततकेसे् अवश्य् नाही.् तादं ळािा् कोंडा् काढलेला् असला् तर् त्या् जीवातूिी् भरपाई् करण्याकरता्
चद्वदचलक्िान्यािी्जोड्देण्यािी्आवश्यकता्चवशषे्असते. 
 

फळे्वकवा्पालेभाज्या्यामध्ये्B1्जीवातूिा्अंश्असतो्पण्तो्फार्थोडा्असतो.्या्चजनसामिे्
पाण्यािा्अंश्प ष्ट्कळ्असतो.्चशवाय्हे्चजन्नस्आपण्िवीप रतेि्खातो.्पोटभरीिे्खात्नाही.्तसे्खाणे्
इष्टही् नाही.्धान्याचे णजन्नस् मात्र्आपण पोटभरीचे्खातो.् तेवहा् त्यातच जीवातू भरपूर असिे अवश्य 
आहे.्सैपाकघरात्जीवातू्वगेळे्काढून्मोजणे्अशक्य्आहे्म्हणून्ते्ज्यात्असते्तो्भाग्भरपूर्राखून्
ठेवणे्हेि्अवश्य्ठरते. 
 

कणीक्तयार्करताना्जीवात ्भाग्सहज्राखला्जातो, रवा्मदैा् वकवा्सपीठ्यात्मात्र्तसा्
राखला्जात्नाही.् म्हणून् रवयामदै्यािी्अने्न् रोजच्या्आहारात् नसावीत.्असली् तर्गंिकामोदीनाच्या्
भरतीसाठी् त्यास् चद्वदचलक् िान्यािी् जोड् घ्यावी.् सफेत् तादं ळािी् गोष्टही् तशीि् आहे.् त्यासही्
चद्वदचलकािी्जोड्पाचहजे.्ही्गोष्ट्न्सािल्यास्B1्जीवातू्औषि्म्हणून्चमळण्यािी्वयवस्था्झालेलीि्
आहे.् अमेचरकेतील् संय क्त् संस्थानात् कारखान्याति् गवहाच्या् चपठात् मोजके् गंिकामोदीन् भरीला्
घालण्यािी्वयवस्था्झालेली्आहे.्कोंडा्वकवा्भ सा्यात्गंिकामोदीन्हे्एकि्जीवातू्आहे्असे्नाही्
तर्आणखीही्काही्आहेत.्सवा्चमळून्B गि्म्हणतात.्तसाि्तो्औषि्म्हणून्चमळतोही. 
 

कोंड्यामध्ये्जीवात द्रवय्आहे्यािा् पक्का्स गावा् १९११, १२्ति्लागला्होता् परंत ् ते् चवभक्त्
करून् त्यािी् रासायचनक् घटना् समजण्याला् आणखी् बरीि् वषे् लागली.् १९३६् त् हा् प्रश्न् पूणभपणे्
स टला.्त्यापूवीि्१९२८, ३४, ३५्मिे्कोंड्याच्या्काढ्यातली्आणखी्काही्द्रवये्जीवात प्रचतष्ठेिी्आहेत्
असे्प्रत्ययास्आले्होते.्होता्होता्१९४८्त्अशा्बारा िव्यांनी अिी प्रणतष्ा णमळणवली.्त्या्सवाचमळून्
B गण्अशी्संज्ञा्रूढ्झाली्१९३२्त्B2्उघडकीस्आले.्त्याला्प्रथमतः्द ग्िपीतोन्[Lactoflavin.] आचण्
नंतर्िकक रीपीतोन्[Riboflavin.] अशी्नावे्चमळाली.्सापं्रत्द सरेि्नाव्चवशषे्रूढ्आहे.्त्यािा्संके्षप्री–
पीतोन्असा्केला्आहे.्हे्दुधांत, धान्यात, फळात आणि णविेषतः पालेभाज्यात आढळते. हे्द्रवय्चपवळे्
असते्आचण्त्यात्पिंकाबभनी्शकभ री्संय क्त्असून्CO ही्हलोन्घटाही्असते.्त्यावरून्रीपीतोन्असे्
नाव्चसद्ध्झालेले्आहे.्दैचनक्आहारात्री–पीतोन्२्mg असाव्ेअसे्शास्त्ज्ञ्सागंतात.्इतके्री-पीतोन्
चमळचवण्यास्१०्ते्११्चलटर्दूि्पाचहजे!्एवढे्जीवातू्पाव्चकलोग्राम्िान्यात्चमळेल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

री-पीतोनािी्ओळख्प्रथम्एका्रोगावरील्औषि् म्हणून्झाली.्हा्आजार्मोठा्नवहता.्पण्
मोठा्काय्अगर्लहान्काय्आजार्तो्आजारि.्ओठाला्तडे्जाणे, डोळे्चदपणे, ते्द खरे्होणे, त्यािंी्
दृष्टी्कमी्होणे, थोडक्या्वािनादी्कामानी्ते्दमणे, अशी्लक्षणे्उमटली्असता्रीपीतोनाच्या्सेवनाने्
ती्जातात.्असा्अन भव्आला्तेवहा्अन्नाच्या्चजनसािंी्तपासणी्केली्गेली.्कमी्अचिक्मानाने्हे्द्रवय्
िान्य्भाजीपाला्दूि, यात्असते्असे्आढळून्आले.्मग्म द्दाम्ते्वज्यभ्करून्आहाराच्या्चजनसा्केल्या.्
त्या्देऊन्उंदीर्चगचनचपग्इत्यादी्प्राण्यावर्काय्पचरणाम्होतो्ते्पाचहले.्तेवहा्त्यानंाही्काहीना्काही्
बारीकसारीक्आजार्होतो, त्यािंी्वाढ्नीट्होत्नाही, इत्यादी्अन भव्आले.्म्हणून्या्द्रवयािी्गणना्
जीवात द्रवयात् झाली.् धान्याच्या कोंड्यात ककवा भुिात साधारिपिे गंधकामोदीनाइतकेच रीपीतोनही 
असते.्शरीराला्गरज्मात्र्रीपीतोनािी्अचिक्असते.्म्हणून्पचहल्यापेक्षाही्या्द सऱ्या्जीवातूकरता्तो्
आहारात्राखणे्अगत्यािे्आहे. 
 

िान्यािा्कोंडा् हे्जीवातंूिे्आगरि् म्हटले्तरी्िालेल.् त्यातील्दोन्जीवात ्द्रवये्साचंगतली.्
आता्आणखी्एक्जोडी्सागंणे्आहे.्या्जोडीला्न्यासीन्[Niacin.] म्हणतात.्तादूंळ्जोंिळा्बाजरी्गहू्
हीि्आपल्याकडील्एकदचलक्िान्ये्चवशषे्प्रिारात्आहेत.्याचशवाय्मका्हे्िान्यही्आपल्या्पचरियािे्
आहे.्पण्ते्इतर्िान्याइतके्प्रिारात्नाही.्अमेचरकेतील्काही्भागातील्नीग्रो्लोकात्या्िान्यावरि्
चवशषे्भर्आहे.्कारण्हेि्िान्य्सवांत्स्वस्त्आहे.्अशा्लोकामंिे्एक्रोग्चवशषे्दृष्टीस्पडतो्त्यािे्
नाव्पालेग्रा.्या्रोगािी्म ख्य्लक्षणे्अशी.्जीभ्बोजड्होणे, त्वचेवर सवकत्र थोडीबहुत सूज येिे, त्वचेची 
सोलपटे मधूनमधून गळून पडिे, हातपायाच्या त्वचेस भेगा पडिे, त्वचेवर थोडथोडे डाग पडिे इत्यादी. 
अिा णवकारावर णनकेणतणनक-अम्ल [Nicotinic acid.] व णनकेणतणनक-अमोद्य् [Nicotinamide.] या औषधांच्या 
जोडीचा उत्तम उपयोग होतो या जोडीलाच न्यासीन म्हितात. 
 

 
 

न्यासीन्हे्आपल्या्शरीरात्असाव्ेलागते्म्हणून्त्यास्जीवातू्म्हणावयािे.्तथाचप्अम क्इतके्
न्यासीन्दैनंचदन्आहारात्असाव्ेलागते्असे्सागंता्येत्नाही.्कारण्माणसाच्या्आतड्यात णनत्य वसती 
करिारे काही णनरुपिवी वानुजंतू असतात ते अन्नातील अमोदीन अम्लातून हे िव्यदं्वद्व उत्पन्न करू 
िकतात.् तसे् ते् आयतेि् माणसाच्या् उपयोगी् पडते.् तेवहा् अन्नात् न्यासीन् असाव्े लागते् असे् नाही.्
न्यासीन् अन्नात् नसताना् वकवा् अगदी् थोडे् असताना् काही् माणसािें् जीवन् िागंले् िालते, सवांिेि्
िालते्असे्नाही.्काही्जणानंा् ते्अन्नात्समाचवष्ट्करणे्अवश्य्असते.्न्केल्यास्काही्ना्काही्वर्
साचंगतलेल्या्िरतीिे् चवकार्होतात.्अशा्लोकाचं्या्बाबतीत्तरी् चनदान् न्यासीन् हे्जीवात द्रवय्आहे.्
आणखी्एक्गोष्ट्अशी्आढळते्की, एकादा्माणूस्काही्काळ्न्यासीनाचशवाय्चनरोगी्राहू्शकतो्पण्
सवभ्काळ्तसे्करू्शकत्नाही.् केवहा्तरी् त्यािे्आरोग्य् चबघडते्आचण् न्यासीनानेि्स िारते.् म्हणून्
एकंदर्आहार्ठरचवताना् न्यासीन्जमेस्िरणेि्अगत्यािे्असते.्तांदूळ गहू इत्यादी एकदणलक आणि 
मूग मटकी इत्यादी णद्वदणलक धान्यांच्या अंगी न्यासीन असते.्ज्यानंा्त्यािा्प रवठा्अन्नात्पाचहजे्असतो्
त्यानंा्तो्१५्ते्१७्mg इतका्अवश्य्असतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

B गणात् ज्या् जीवातंूिी् गणती् केली् जाते् ती् द्रवये् मानवावर् नवहे् तर् इतर् प्राण्यावर, 
पश पक्ष्यावरि्काय् पण् लहानसहान् जीवजंतूवर् प्रयोग् करताना्आढळून्आली्आहेत.् नंतर् त्याचं्या्
आवश्यकतेचवषयी् प्रयोगप्रत्यंतर् माणसावरही् घेण्यात् आलेले् आहे.् त्यात् काही् माणसाचं्या् बाबतीत्
अनवश्यक्आहेत, म्हणजे् खरोखरी् ती् माणसािी् जीवात द्रवये् नवहेत, असे् समजून् ि कले्आहे.् िार्
जीवातंूिा्वर्उल्लेख्केला्आहे.्पािवे्माणसास्लागू्नाही.्सहावे्माणसास्उपयोगी्आहे्त्यािे्नाव्
पणरधीनौज, सातवे प्रांचनाम्ल, आठव्े मानवास् अनवश्यक् आहे.् नववे् वानसीन.् दहाव्े पल्लचवकाम्ल.्
अकराव्ेचववाद्य्आहे.्बारावे कोबामोद्य. 
 

तादं ळािा्कोंडा्आचण्गवहािा्भ सा्हे्त च्छ्पदाथभ्होत्असा्सािारणतः्समज्आहे.्सवभि्िान्य्
घरग ती् पद्धतीने् साफ् करण्यािी् वचहवाट् होती् तोवर् त्या् िान्यात् तौकीर् व् प्रोतीन् याचं्या् बरोबर्
जीवात द्रवये्इतकी्चवप ल्येत्की, थोडासा्कोंडा्वकवा्भ सा्टाकून्चदला्असता्अन्नात्जीवातंूिी्उणीव्
उत्पन्न्होत्नसे.्परंत ्दळण्याकाडंण्यािी्मोठीमोठी्यंते्र्उभी्राचहली्आचण्रिीपेक्षा्चदखाऊपणाकडेि्
लक्ष् अचिक्लागले् तेवहा् वाजवीपेक्षा् जास्त् प्रमाणात्कोंडा् व् भ सा् काढून् टाकण्याकडे् कल् पडला.्
त्यािा् पचरणाम् बेरीबेरीसारखे् रोग् उत्पन्न् होण्याकडे् झाला.् तादं ळािा् कोंडा् तर्आता्आहारात् येणे्
अशक्यि्झाले्आहे.्साफसफेत्केलेले्तादूंळि्बाजारात्चमळतात.्त्यात्वकचित््कोंडा्असतो.्तोही्
ि ऊन् टाकून्सफेत् भात्करण्याकडेि् सैपाकी् मंडळींिा्कल्आहे.् इतर् िान्याचं्या् मानाने् तादं ळािा्
वापर्कमीि्असतो.्इतर्िान्यात्जीवात द्रवये्राखली्जातात्तेवहा्कोंड्यातल्या्जीवातंूिी्उणीव्बाित्
नाही.्परंत ्बाल, वृद्ध्आचण्आजारी्यानंा्जीवातू्कमी्पडतात.्या्मंडळींना्डाळदाणा्सोसला्तर्तो्
देणेि्इष्ट्आहे.्बह िा्तो्सोसत्नाही.्असे्असल्यास्त्याना्सबंि्डाळदाणा्नाही्तर्डाळीचे पािी्देणे्
अवश्य्आहे.् ते् त्याचं्या् चहतािे्आहे.् नाहीतर् प्रकृती् चबघडून्जीवात ्B गण्औषि् म्हणून् घेणेि्भाग्
पडेल. 
 

तादं ळाच्या्कोंड्यावर्बचहष्ट्कार्पडलाि्आहे.्हळू्हळू्गवहाच्या्भ शावरही्तो्पडण्यािी्पाळी्
आली्आहे.् घरग ती् पोळ्या् खाण्यािा् प्रघात् कमी् होत् िालला्आहे.् त्यािी् जागा् भटारखान्यातल्या्
पावानंी् घेतली् आहे.् पावाचं्याकरता् कणकेऐवजी् मदैाि् वापरण्याकडे् कल् आहे.् त्याम ळे् रोजच्या्
खाण्यातील् गवहातली् जीवात द्रवयेही् वाया् जात् आहेत.् अशा् पचरस्स्थतीत् जीवात ् B गण् घेण्यावािून्
गत्यंतर्नाही.्जोवर्आपल्या्खाण्याचपण्यातल्या्चजनसात्िान्यि्प्रम ख्आहे्तोवर्त्यातील्कोंड्यािा्
माडंा्वकवा्भ शािे्सार्टाकणे्य क्त्नाही. 

 
द िामिे्जीवात द्रवये्आचण्लवणेही्बह शः्भरपूर्असतात.्पण्द िािा्प रवठास द्धा्अगदी्कोता्

आहे.्अंड्यात्B गण्आहे.्साध्या्मासंात्तो्चवशषे्नाही, पण्यकृतात्आहे.्तथाचप्मासंाहारी्लोकात्
देखील्यकृत्हा्काही्नेहमीिा्खाद्य्पदाथभ्नाही.्यकृतािा्रस्सा्औषि्म्हणूनि्घेण्यािी्पाळी्येणार्
आहे.्वकबह ना्आली्आहे्म्हटले्तरी्िालेल. 

 
िान्य्हाि्ज्यािंा्प्रम ख्आहार्आहे्त्यानी्कोंड्यािा्माडंा्करणे्चकती्अवश्य्आहे्ते्यावरून्

समजून्येईल. 
 

जीवातू् द्रवये् जेवहा् एकामागून् एक् उघडकीस्आली् तेवहा् ती् कोण्यारीतीने् शरीरात् उपयोगी्
पडतात् ते् माहीत्नवहते.् ती्जीचवतास्अवश्य्आहेत् एवढेि्माहीत् होते.् त्यानंतर् त्यािंी् रासायचनक्
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घटना्समजून्आली्आचण, शरीरातील्इतर्द्रवयाशंी्त्याचं्या्काय्चवचिया्होतात्याचवषयी्तपास्स रू्
झाला.्या्तपासात्असे्समजून्आले्की, शरीरातील्चवचवि्घडामोडीमिे्या्जीवातंूिा्मध्यस्थ म्हिून 
उपयोग्असतो.्प्राशनीत्अन्नपिन्होते्तेवहा्मोठे्रेणू्मोडून्लहान्रेणू्उत्पन्न्होतात.्या्चिया्घडवनू्
आणण्यास्जी् द्रवये् उपयोगी् पडतात् त्यानंा् पािक् द्रवये् म्हणतात.् त्यानंाि् णवतंचके् म्हणतात.् पािक्
स्त्ावात् त्यािंा् भरणा् असतो.् त्यािे् पिनािे् काम् झाल्यावर् ती् अन्नशषेाबरोबर् चवष्टेत् चनघून् जातात.्
त्यातली्काही्परत्रक्तात्शोषली्जातात.्त्यािें् चनरूपण्पिनप्रकरणी्करू.्अन्नातून्उत्पन्न्झालेली्
लहान् लहान् रेणू् असलेली् द्रवये् म्हणजे् अन्नचवपाक.् ते् रक्तात् गेल्यानंतर् त्यािंा् चवचनयोग्
चठकचठकाणच्या् गात्रात् होत् असतो.् तेथे् नाना् चवचिया् घडत् असतात.् काही् द्रवयापासून् गात्रातील्
प्राकल्द्रवय्तयार्होत्असते.्काही्द्रवये्साठवणीिी्असतात्ती्प्रसंगचवशषेी्वापरावयािी्असतात.्ती्
अशी्उपयोगी्पडण्याकरताही्त्यािें्रासायचनक्स्वरूप्बदलावयािे्असते.्हा्बदल्घडवनू्आणण्याच्या्
कामी्काही् चवतंिकािंा् उपयोग् होतो.् चवतंिक् म्हणजे्काबभनी् चनदेशक् [Catalyst.] अशी् वयाख्या् केली्
आहे.्ही्काबभनी्द्रवये्प्रोतीन्स्वरूपािी्असतात.्या प्रोतीन िव्यांना जोडून दुसरी अप्रोतीन काबकनी िव्ये 
बहुधा असतात त्यांना सहणवतंचके्[Coenzymes.] म्हितात.्जीवात ्B गणातील्प ष्ट्कळशी्द्रवये्सहचवतंिके्
असल्यािे्आढळून्आले्आहे. 
 

B1् गंिकामोदीनात् दोन् हार् असतात, एक् पयभमोद् हार्आचण् द सरा् नगंचत्रक् [Thiazole.] हार्
द सऱ्या्हारात्दोन्मणी्N व्S हे्एकातंचरत्असतात.्त्यातील्N आचण्पयभमोद्मण्यातील्C हे्CH2्ने्
जोडलेले्असतात.्पयभमोद्हारातील्जोडमणी्C याच्या्शजेारच्या्C ला्NH2 HCl अशी्घटा्लागलेली्
असते्आचण्नगंचत्रक्हारातील्एका्C मण्याला्CH2 CH2 OH अशी्घटा्लागलेली्असते.्या्घटेतला्
OH पस्फ चरकाम्लाच्या् एका् H बरोबर् चनघून् जाऊन् गंिकामोदीन् पस्फ चरक् असे् संय ग् चसद्ध् होते.्
मांसकायक घडत असताना िाक्षजेपासून तणक्रकाम्ल आणि नंतर काबकणनकाम्ल उत्पन्न होते. या णवणक्रया 
घडताना अनेक णवतंचके कामास येतात. त्याबरोबर प्रस्तुत संयुग सहणवतंचक म्हिून कामास येते. 
 

 
 

मध्यम्पस्फ चरकाम्ल 
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Pyrophosphoric acid (Thorpe P. 138) 
 

B2 री-पीतोन.् हे् द्रवय्ऊवभण-क्षपण् चियात् उपयोगी् पडणारे्आहे.् प्रत्यक्ष् स्वतंत्र्ऊवभरेणू्O2्
नसताना्ऊवभणचिया् घडते.् द सरे् एकादे् द्रवय् उज्ज्H2् स्वीकारणारे् असते.्उज्जत्याग म्हिजेच ऊवकि 
असते. ही िव्ये केवळ मध्यस्थ असतात. ती उज्ज घेऊन नंतर ऊवाला देतात आणि स्वतः पुनः उज्ज 
स्वीकारणयाला योग्य होतात.्उज्जत्याग् हेि्ऊवभण्आचण्उज्जस्वीकार हेच अनूवकि असते.्ऊवभण्आचण्
अनूवभण्यानंाि्विभन्[Oxidation.] व्क्षपण्[Reduction.] म्हणतात.्या्मध्यस्थ्द्रवयािंा्एक्संि्असतो.्या्
संिात् चवतंिके् आचण् सहचवतंिकेही् असतात.् बह तेक् पेचशकात् चपवळी् पाण्यात् चवरघळणारी् द्रवये्
असतात् त्यानंा् पीतीन् [Flavin.] म्हणतात.् रीपीतोन् हे् त्यापैकीि्एक्आहे.् चपवळी् पेचशकाद्रवये् चवतंिके्
असतात्ती्उज्जत्यागास्मदत्करतात.्ही्चवतंिके्चवचशष्ट्प्रोतीन्व्चपवळे्प्रकलाशंप्(प्राम्लाशं)्यािंी्
संय गे् असतात.् री-पीतोनात् शकभ री् एका् चत्रदली् हारातील् मिल्या् दलाच्या् एका् नत्र् N मण्याला्
जोडलेली्असते.्या्नत्रमण्याच्या्समोर्नत्रमणीि्असून्शजेारच्या्हार-दलातही्एकातंरात्असतात.्
नत्राच्या् पलीकडे्CO घटा्C मण्याशीि्जोडलेली् असते.् द सऱ्या् हारदलात् दोन्CH3् घटा् दोन्C 
मण्यानंा्जोडलेल्या्असतात.्री-पीतोन्पस्फ चरकाम्लाशी्ज ळून्प्रकलाशंप्तयार्होते.्अचिप्रामोद्शकभ री्
आचण् पस्फ चरकाम्ल् चमळून् अचिप्रामोचदकाम्ल् तयार् होते.् हे् अम्ल् प्रकलाशंपास् ज ळून् पीतोन-
अचिप्रामोद-चद्वप्रकलाशं्[Flavin-adeninedinucleotide.] तयार्होत.्हे्मोठेथोरले्संय ग्सहचवतंिक्असते. 
 

री-पीतोन्पाण्यात्उकळचवल्याने्काही्चबघाड्होत्नाही, परंत ्उजेडाने्मात्र्ते्चबघडते. 
 

 
 
B3, B4. चनकेचतचनक्अम्ल् म्हणून् जे् जीवातू् साचंगतले् ते् तंबाखूच्या् अकापासून्काढलेले् अम्ल्आहे.्
तंबाखूिा् अकभ ् पातळ् असतो.् त्यािा् उकळवबदू् २४८⁰् आहे.् त्याला् द गंि् असतो.् त्याच्या् सेवनाने्
वदेनानाश् होतो.् त्याने् सापालाही् मूछा् येते.् त्यावरून् त्याला् चनवेदक् म्हणता् येईल.् तूतभ्आपल्याला्
त्यापासून् चमळणाऱ्या् अम्लाशी् कतभवय् आहे.् ते् अम्ल् असे् अपकारक् नाही.् उलट् ते् जीवातू् आहे.्
पेचशकाद्रवयातून् उत्पन्न् होणाऱ्या् दोन् सहचवतंिकािंा् तो् प्रम ख् भाग् असतो. पेणिकेला जर जीवाचे 
णनकेतन म्हटले तर हे अम्ल णनकेणतणनकाम्ल म्हिता येते.् सहचवतंिकात् त्यािे् अमोद्य्संय क्त्असते.्
दोनही्सहचवतंिके्विभनचवचिया्घडवनू्आणणारी्आहेत.्प्रथमतः्ती्स्वतः्क्षपण्पावतात्आचण्नंतर्
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ऊवभण् पावनू् पूवभरूप् िारण् करतात.् सहचवतंिकािे् मोठाले् घटक् चनकेचतचनक् अमोद्य, री-शकभ रा, 
पस्फ चरकाम्ल्आचण्अचिप्रामोद्असे्असतात.्एकाच्या्रेणूत्दोन्तर्द सऱ्याच्या्रेणूत्तीन्पस्फ चरक्रेणू्
संय क्त्असतात्एवढाि्भेद.्दोनही्प्राम्लाशं्आहेत. 
 

 
 
Nicotine amide dinucleotide = N A D चन्अ्द्व 
Nicotine amide adenine dinucleotide phosphate = N A D P. चन्अ्द्व्प 
 

B6्प्रस्त तगणातील्सहावे्जीवात ्द्रवय्पणरधीनौज हे्आहे.्सहा्मण्याचं्या्हारात्एक्नत्र्आचण्
इतर्काबभन्अणू्असले्म्हणजे्त्यास्पचरिीन्म्हणतात.्त्याच्यात्N ला्दोन्द पाशानंी्ज ळलेला्C सोडून्
प ढच्या्दोन्काबभनाणूनंा्CH2OH घटा्ज ळलेल्या्असल्या्म्हणजे्एकंदर्संय गास्पचरिीनौज्म्हणावयािे.्
या्दोन्घटापैकी्एकीच्या्जागी्CHO घटा्आली्आचण्द सरीच्या्सागंडीत्पस्फ चरक्घटा्आली्म्हणजे्
एक्सहचवतंिक्तयार्होते्ते्पचरिीनाहल-पस्फ चरक्होय.्अमोदीनाम्लांच्या बऱ्याच घडामोडीस त्याचे 
साहाय्य होते.्अमोदीनाम्ले्शरीराच्या्घडणीस्पाचहजे्असतात्तशीि्नेमकी्आचण्चततकीि्अन्नातील्
प्रोतीनातून् चनष्ट्पन्न् होणे्अशक्य्असते.्काही् पाचहजे् त्यापेक्षा्अचिक्असतात.् त्यातील्अमोदीन्घटा्
काढून्टाकणे्अवश्य्असते.्तसे्केल्याने्त्याचं्या्इतर्भागािा्उपयोग्शाकभ र्वकवा्ओषट्म्हणून्होऊ्
शकतो.्या् चवचियेस्अमोदीनणनरास् म्हणतात.्काही्प्रसंगी्एकादे्अमोदीन्अम्ल्अचिक्असून्द सरे्
उणे्असते.् तेवहा्एकािी्अमोदीनघटा्काढून्द सऱ्या्एकाद्या्नत्रहीन्द्रवयास्बसवनू्अमोदीन् चनमाण्
करणे्अवश्य्असते.्दोनही्चिया्लगोलग्घडून्आल्या्म्हणजे्ते्अमोदीन-संक्रमि्झाले्असे्होते.्या्
चवचियाकंरता् मध्यस्थ् सहचवतंिक् म्हणून् प्रस्त त् पचरिीनाहल् पस्फ चरकािा् उपयोग् होतो.् अमोदीन्
चनरासापूवी्अमोदीनाम्लातील्COOH कमी्करण्याकरताही्या्सहचवतंिकािा्उपयोग्होतो.्या्चियेस्
हणलकणनरास्असे्नाव्आहे. यासंबिंी्उदाहरणे्:– 
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B7्जीवात गणातील्सातव्ेद्रवय्प्रािंनाम्ल्आहे.्त्यािे्संपूणभ्नाव्प्राशं कामोदीन्ित ष्ट्केनाम्ल्असे्
आहे.्ते्कोंड्यात्व्भ शात्असते.्परंत ्चगरणीत्पीठ्होताना्ते्बरेि्तापून्नाहीसे्होते.्अंडी्मासंात्ते्
असते.्मास्चशजवताना्त्यािा्तृतीयाशं्कमी्होतो.्ते्भाजीपाल्यात्असते्पण्भाज्या्चशजताना्ते्चवशषे्
कमी् होत् नाही.् दूि् वाटाणे् आचण् बटाटे् यात् ते् भरपूर् असते.् काकवीमिे् ते् तसेि् भरपूर् असते.्
शरीरातील् अन्नचवपाकानंतर् होणाऱ्या् घडामोडीत् उपयोगी् पडणारे् एक् सहचवतंिक् आहे.् त्याला्
अचिचवतंिक् [Coenzyme A.] असे्नाव् चदले्आहे.् त्यािे् तीन्मोठाले्घटक्भाग्असतात.् त्यापंैकी् एक्
शाचिप्रामोदचत्रपस्फ चरक, द सरा् प्रस्त त् प्रािंनाम्ल् [Pantothenic acid.] आचण् चतसरा् गंिचद्वकामोदीन्
[Thioethanol amine (βmercapto ethanolamine) HSCH2CH2NH2] असा्आहे. 
 

OHCH2C (CH3)2 CHOHCONHCH2CH2 COOH. प्राशं कामोदीन्ित ष्ट्केनाम्ल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

शरीरात्शाकभ र्ओषट्व्प्रोतीन्द्रवयािंी्मोडतोड्होऊन्अशीचतक्अम्ल्तयार्होते.्अचिचवतंिक्
आचण्अशीचतकाम्ल्याचं्या्योगाने्CH3CO ही्अशीचतल्घटा्अचिचवतंिकाशी्ज ळते.् त्यातील्HS या्
भागातील्H च्या्ऐवजी्अशीचतल्येते.्यानंतर्चपिामोदाशी्प्रसंग्येऊन्अशीचतलचपिामोद्हे्द्रवय्उत्पन्न्
होऊन्अचिचवतंिक्पूवभवत््चसद्ध्होते.्िलनमीमासंा्प्रकरणात्याचवषयी्उल्लेख्केलेला्आहे. 

 
B9्जीवात गणातील्नववयाला्वानवीन्असे्नाव्चदले्आहे.्माणसाच्या्आतड्यात्जे्चनरपद्रवी्

वानुजंतू असतात त्यांच्यापासून ते उत्पन्न होते्आचण्माणसाला्उपयोगी्पडते.्अन्नात्ते्असाविे्लागते्
असे् चदसत् नाही.् काही्आजारात् त्यािा् त टवडा् पडणे् शक्य्आहे.् अशा् प्रसंगी् त्यािा्औषि् म्हणून्
उपयोग्होतोही.्या आजारात त्वचा सुजते, केस गळतात आणि मांसबल कमी होते.्वानवीन्हे्एक्हार-
संय ग्आहे.्या्हारात्पाि्C दोन्N आचण्एक्S असे्सहा्मणी्असतात.्दोन्N च्या्मिल्या्C ला्
द पाश्O लागलेला्असून्S च्या्शजेारच्या्C ला्(CH2)4 COOH असा्सर्लागलेला्असतो.्यावरून्ते्
पिंकेनाम्लािे्तद्भव् वकवा्बािंव्द्रवय्आहे्असे् म्हणतात.्शरीरात् त्यािा्सहचवतंिक्म्हणून्उपयोग्
होतो.्हचलकोत्पिीच्या्कामी्त्यािा्उपयोग्होतो.्चत्रकोनाम्लात्[Pyruvic acid] तीन्काबभन्मणी्असतात.्
त्यात्CO2्पासून्एक्C व्दोन्O घेऊन्बसवणे्ही्चवचिया्त्याच्या्योगे्होऊ्शकते. 
CH3 COCOOH + CO2 → HOOC CH2 COCOOH ओषणाशीचतक्अम्ल.्[Oxaloacetic acid] 
 

 
 

B10् जीवात गणातील् दहावे् द्रवय् पल्लणवकाम्ल् हे्आहे.् भाजीपाल्यात् हे् भरपूर् असते् त्यावरून्
त्यास्हे्नाव्चदले्आहे.्यािा्दैनंचदन्अवश्य्राशी्३००्ते्५००्μg आहे.्इतका्आहाराच्या्चजनसामिे्
आहे्की्नाही्ते्मोजून्काढणे्कठीण्आहे.्अचतशय्कृचत्रम्आहार्केल्याचशवाय्यािी्कमतरता्कळून्
येण्याजोगी् नाही.् तथाचप् तेही् करून् पाचहले् गेले्आहे.् त्यावरूनि् अवश्य् राशी् ठरचवला् गेला्आहे.्
पल्लचवक्अम्लात्तीन् द्रवये्संय क्त्असतात, एक्गोिूचमकाम्ल्द सरे् अमोदीन् िूचपकाम्ल्आचण् चतसरे्
पक्षीन.्पचहले्िान्यप्रोतीनातील्अमोदीनाम्ल्म्हणून्पूवी्साचंगतले्आहे.्द सरे्िूचपकाम्ल्प्रचसद्धि्आहे.्
चतसरे्प्रथम्पतंगमाचं्या्पंखात्सापडले् म्हणून्तसे्नाव् त्याला् चमळाले्आहे.्शरीरात्एकाद्रवयापासून्
द सरे्बनचवताना्एका्C अणूिा्लहानसा्पचरवार्एकारेणूतून्काढून्द सऱ्या्रेणूत्भरण्यािा्प्रसंग्येतो.्
अशा् प्रसंगी् मध्यस्थ् म्हणून्उज्जय क्त् पल्लचवक्अम्लािा्उपयोग्होतो.् एकदा्असा्सपचरवार्C त्यास्
चमळतो्आचण्मग्तो्द सऱ्यास्चमळून्जातो.्अशा्काबकनसंक्रमिाच्या कामी येिारे्हे्जीवात द्रवय्आहे. 
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B12्जीवात गणातले्बाराव्ेद्रवय्रक्तक्षयान्तक्आहे.्ते्दूि, अंडी्मासं्यात्चवप ल्असते.्त्यािा्
रेणू्फार्मोठा्असून्त्यात्कोब्Co या्िातूिा्एक्अणू्असतो्हे्चवशषे्आहे.्याच्या्रेणूत्CN कान्न्घटा्
असून्चशवाय्PO4्घटाही्असते.्एकंदर्समास्C63 H90 O14 N14 PCo असा्आहे.्हे्द्रवय्रवाळ्असून्
१००⁰् पयंत् तापवण्याने् चबघडत् नाही.् त्यािा् रंग् ताबंडा् असतो.् ते् पाण्यात् चवरघळते.् त्यािा्औषि्
म्हणून्उपयोग्होतो.् २५् वषांपूवी् रक्तक्षय्असाध्य्होता.्आता्या्औषिाने् तो्साध्य्झाला्आहे.्या्
कामी्पल्लचवकाम्लािी्मदत्होते.्याचशवाय्जठरातील्पािक्स्त्ावात्योग्य्चततके्कफप्रोतीन्असणेही्
अगत्यािे्असते.्त्यावािून्हे्औषि्पिनी्पडत्नाही.्शरीरामिे्यािा्चनत्यािा्उपयोग्अन्नप्रोतीनापासून्
चमळणाऱ्या् अमोदीनाम्लाच्या घडामोडीस सहणवतंचन् करणे् हा् असून् नवीन् प्राम्ल् उत्पन्न् करण्यास्
चवतंिनािे्काम्करणे्असा्होतो.्यािे्नाव्कोबामोदीन्[Cobalamin.] आहे. 
 

थोडेसे्जीवात द्रवय्प ष्ट्कळ्मोठ्या्द्रवयराशींच्या्उलाढालीस्उपयोगी्पडते्या्गोष्टीिे्इंचगत्आता्
ध्यानात् आलेि् असेल् की, ते् रसायनचवचियात् एकदा् संय क्त् होते् आचण् नंतर् चवभक्त् होऊन् प नः्
पचहल्या्कामी्उपयोगी्पडण्यास्चसद्ध्होते.् चवतंिक्आचण्सहचवतंिक्द्रवयािंा्हा् चवशषे्आहे.्B गण्
जीवात ्द्रवयात्गंिकाचष्टक्अम्लािा्समावशे्आहे. 

(Harper, Page 74) 
 

— 
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प्रकरि ४९ 
 

अन्नाची िक्ती 
 

मन ष्ट्य् अन्न् खातो् ते् भकू् शमवण्याकरता् हे् उघड् आहे.् पण् केवळ् भकू् भागचवणे् हा् काही्
जीचवतािा् उदे्दश् होऊ् शकत् नाही.् अन्न् वस्त्् घर् अशा् जीचवताच्या् प्रम ख् गरजा् आहेत.् त्या्
भागवण्याकरता्आपणाला्खटपट्करावी्लागते.्या्खटपटीिे्सामर्थयभ्अंगी् येणे् हे्अन्नसेवनािे्फळ्
आहे.् समजा् या् तीनही् गरजा् खटपटीचवना् भागचवण्यािी् सोय् असली् तर? द सऱ्या् काही् आकाकं्षा्
माणसाला्असताति्की्नाही? असतात.् त्याकरता्तो्खटपट्करतो.्तसे्पाचहले्तर्प्रत्येक्माणूस्
आपल्या् बालपणी् असाि् असतो.् त्याच्या् गरजा् पालक् भागवीत् असतात्आचण् तसे् प ढे् त्यास् स्वतः्
करावे्लागेल्या्गोष्टीिी्जाणीव् त्याला्करून् देण्यािा्यत्न्करीत्असतात.्तरी्ती्जाणीव्लवकर्
उत्पन्न् होत् नाही.् बालपणी् चजज्ञासा् अफाट् असते्आचण्आकाकं्षाही् असते.् त्याकरता् माणूस् िडपड्
करीत्असतो.्त्याकरता्सामर्थयभ्लागते.्ते्सवभ्अन्नानेि्चमळते.्िार्दोन्तासात्अन्न्चजरून्जाते, आचण्
मूल्नवीन्अन्नािी्मागणी्करते.्कतृकत्वाने जी िक्ती प्रकट होते ती अन्नाने णमळते. 
 

आपले्कतृभत्व्नानाप्रकारे्प्रकट्होते.्बोलणे्िालणे्िावणे्ही्कृत्ये्आहेत.्वजन्उिलणे्फेकणे्
वकबह ना्िालता्पदाथभ्थाबंचवणे्हे्स द्धा्कृत्य्आहे.्कृत्य्मोजता्येते.्ते्मोजण्याला्जे्माप्लावता्येते्
तेि्कतृभत्वािेही्माप्होते.्आता्साचंगतलेल्या्सवभ्कृत्यात्वजन्उिलणे्हे्कृत्य्मोजण्याला्अगदी्सोपे्
आहे.्कृत्य्केले्म्हणजे्ते्कृत्[Work done.] झाले.्त्यािे्ग णक्दोन्ठरतात, वजन्आचण्ते्ज्या्उंिीवर्
िढवले्असेल्ती्उंिी.्वजन्X उंिी.्वजन्उिलण्यािे्काम्करण्यास्उष्ट्णता्वकवा्वीज्यािंा्उपयोग्
होऊ् शकतो.् प्रकाशापासून्आचण् चवजेपासून् उष्ट्णता् चमळू् शकते.्उष्ट्िता वीज प्रकाि या सवक िक्ती्
[Energy.] होत.्त्या्एका मापाने मोजता येतात.्याि्सरणीत्ओवले्असता्आपले्कतृभत्वही्त्याि्मापाने्
मोजता्येते.्हे्माप्म्हणजे्ओष्नामक्उष्ट्णतेिे्माप्आहे. 
 

ओष्म्हणून्जे्माप्येथे्उल्लेखले्आहे्त्याला्इंग्रजीत्क्यालोरी्म्हणतात.्लहान कॅलोरी मोिी 
कॅलोरी् अशी् दोन् मापे् आहेत.् लहानाच्या् हजारपट् मोठे् ते् मोठी् कॅलोरी् हे् माप् आहे.् अन्नशक्ती्
मोजण्याला्मोठी्कॅलोरीि्वापरतात.्मोिी कॅलोरी म्हिजे णकलो कॅलोरी.्एक्हजार्ग्राम्पाणी्१्अंश्
(शतिमी)् िढवण्याकरता् लागणारी् उष्ट्णता.् लहान् मापाला् मराठीत् ओणषका् [Small calorie.] असे्
ठसठशीत्नाव्द्यावे.्म्हणजे्लहान्मोठी्ही्चवशषेणे्वापरण्यािी्आवश्यकता्रहात्नाही.्इंग्रजीत्मोठी्
हे्चवशषेण्बह िा्अध्याहृत्असते.्ते्ठाऊक्नसले्म्हणजे्गैरसमज्होण्यािा्संभव्असतो.्प्रत्यक्षतः्माप्
तपमान्आचण् वजन् यािें् करावयािे् असते.् ग णाकार्करून्अंक्काढावयािा् त्यावळेी् हजार् ग्राम् हे्
वजनािे्मान्ध्यानात्ठेवावे. 
 

सवभ्अन्न्द्रवये, मग्ती्शाकभ र्ओषट्प्रोतीन्कोण्याही्वगातली्असोत, जळाऊ्असतात.्त्यािंी्
ऊवभ् वायशूी् चवचिया् होऊन् कौद्व, पाणी् व् नत्र् अशी् तीन् द्रवये् उत्पन्न् होतात.् त्यािबरोबर् प ष्ट्कळशी्
उष्ट्णता्उत्पन्न्होते.्आपल्या्शरीरात्अन्नापासून्पयायाने्ऊवाशी् चवचिया्होऊन्कौद्व्आचण्पाणी्ही्
द्रवये्उत्पन्न्होतात, पण्नत्रवाय्ूउत्पन्न्न्होता्अमोदीय्लवणे्आचण्मूत्रप रीषवाही्इतर्नत्रसंय गे्उत्पन्न्
होतात.्तथाचप्ही्द्रवये्ऊवाशी्चवचिया्पावली्असता्नत्रवाय ्व्कौद्व्व्पाणी्हीि्द्रवये्उत्पन्न्होतात.्
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या्प्रसंगीही्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते.्एकंदरीत अन्नातून थेट जी िव्ये ऊवकिाने उत्पन्न होतात तीच िरीरद्वारा 
ऊवकिाने उत्पन्न होतात.्असे्असल्याम ळे्एका्रीतीने्नेमक्या्अन्नापासून्ऊवभणाने्चजतकी्उष्ट्णता्उत्पन्न्
होते्चततकी्द सऱ्या्रीतीनेही्वहावी्अशी्अपेक्षा्आहे.्या्अपेके्षिा्प्रत्यय्प्रयोगाने्घेता्येतो.्ती्खरी्आहे्
असे्चदसून्येते.्या्गोष्टी्आकडेवार्उदाहरणानेि्स्पष्ट्होतील.्एक्ग्राम्साखर्पूणभपणे्जाळली्असता्
४·१्ओष् उष्ट्णता् उत्पन्न् होते.् एक् ग्राम् तेल् तूप् वकवा् द सरे् एकादे्ओषट्जळले् असता् ९·४५्ओष्
उष्ट्णता् उत्पन्न् होते.् एक् ग्राम् प्रोतीन् जाळले् असता् ५·६५् ओष् उष्ट्णता् उत्पन्न् होते.् एक् ग्राम्
प्रोतीनापासून्जी्मलद्रवये्उत्पन्न्होतात्ती्जाळली्असता्१·३्ओष्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते.्म्हणून्शरीरात्
एक्ग्राम्प्रोतीन्द्रवयापासून्५·६५्उणे्१·३्म्हणजे्४·३५्ओष्उत्पन्न्वहावते्असे्अन मान्आहे्तेि्यथाथभ्
ठरले्आहे. 
 

आपल्या् आहारात् जी् शाकभ रद्रवये् असतात् त्यातला् काही् अंश् वाया् जातो.् ओषट् व् प्रोतीन्
आहारािेही्असेि्आहे.् म्हणून्शाकभ रािे्उष्ट्ममूल्य् ४्प्रोतीनािेही् ४्आचण्ओषटािे् ९्ओष्असे्िरून्
अन्नािे् उष्ट्ममूल्य् काढण्यािी् वचहवाट् आहे.् एकंदर् देहवयवहारात् प्रोतीन् व् शाकभ र् द्रवये् सारख्याि्
उष्ट्ममूल्यािी् आचण्ओषट् द्रवये् द पटीहून् थोड्या् अचिक् मूल्यािी् ठरतात.् शरीरातील् घडामोडी् फार्
जचटल्असतात.्त्यानंी्सवभि्शक्ती्लगोलग्उष्ट्णता-रूपाने्चवसजभन्पावते्असे्नाही.्स्नायुकायांनी २० 
ते २५ टके्क िक्ती याणमक-कृतसंपादन्[Mechanical workdone.] करते.्वकचित््शक्ती्वीजरूपही्िारण्करते.्
तथाचप्ती्उपेक्षणीय्असते.्हृदयािी्याचमक्शक्ती्रक्ताच्या्वगेीय्शक्तीत्रूपातंचरत्होते.्तरी्चतिेही्
रूपातंर्रक्तवाचहन्याचं्या्घषभणाम ळे्आचण्रक्तकचणकाचं्या्व्रेणूचं्या्अंतगभत्घषभणाने्शवेटी्उष्ट्णतारूपि्
िारण् करते.् स्नाय शक्तीपासून् जी् याचमक् शक्ती् उत्पन्न् होते् तीस द्धा् प ष्ट्कळ् अंशी् घषभणाने् उष्ट्णता्
रूपाति् प्रकट् होते.् प्रत्यक्ष् जे् पदाथभ् उिलून् वर् ठेवले् गेले् असतील् ते् तसेि् उंिावर्आहेत् तोवर्
त्यातील्विभसीय–शक्ती्[Potential energy.] मात्र्अप्रकट्राहते.्शारीर्द्रवयाच्या्रासायचनक्रूपातंरात्जी्
शक्ती् वयय् पावते् तीही् विभसीय् शक्तीप्रमाणे् रासायचनक–शक्ती् [Chemical energy.] म्हणूनि् साठचवली्
जाते.्तथाचप्चतिे्माप्दैचनक्वयवहारात्अगदी्थोडे्असते.्तेवढी्कसर्उपेक्षणीयि्ठरते. 
 

दूि्आटवनू्खवा्करतात.्समजा्शरेभर्द िािा्खवा्केला्तो्पावशरे्झाला.्तर्द िाच्या्िौपट्
शस्क्तमूल्य्खवयात्आहे्असे्सहज्समजते.्कारण्द िापासून्खवा्होताना्पाणी्तेवढे्चनघून्गेले्आहे्
आचण् पाण्यािे् उष्ट्ममूल्य् शून्य् आहे् हे् आपणाला् माहीत् आहे.् गाईच्या् द िापेक्षा् म्हशीिे् दूि् अचिक्
प चष्टदायक्आहे्ही्गोष्ट्अन भवाने्सवांस्माहीत्आहे.्त्यािी्कारणे्चविारता्असे्लक्षात्येते्की्गाईच्या्
द िापासून्चजतके्लोणी्चनघते्त्याच्या्दीडपट्वकवा्अचिकही्लोणी्वकवा्तूप्म्हशीच्या्द िातून्चनघते.्
गाईच्या् आचण् म्हशीच्या् द िाच्या् शस्क्तमूल्यािंी् त लना् अचिक् नेमकी् करण्याकरता् प्रत्येकािे् शाकभ र्
ओषट्आचण्प्रोतीन्घटक्चकती्चकती्आहेत्ते्मोजून्त्यावरून्गचणत्केले्तर्ती्गोष्ट्िागंली्कळून्
येते.्समजा्अन्न या दृष्टीने दूध आणि भुईमूग यांची तुलना्करावयािी्आहे.्तर्भ इम गािे्घटक्माडूंन्
त्यावरून्गचणत्केले्पाचहजे. 
 
१००्ग्रामात ओषट ग्राम ओष प्रोतीन्ग्राम ओष शाकभ र्ग्राम ओष एकूण्ओष 
गाईिे्दूि ५·० ४५·० ३·० १२·० ४·५ १८·० ७५·० 
म्हशीिे्दूि ७·५ ६७·५ ३·८ १५·० ५·० २०·० १०२·५ 
भ ईमूग ४०·० ३६०·० २७·० १०८·० २०·० ८०·० ५४८·० 
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१००् ग्राम् द िािी् शक्ती् ७५् वकवा् १०२्आचण्खवयािी् ३००् वकवा् ४०८्ओष् भरते.् म्हणून् भ ईमूग् या्
द सऱ्या्खवयाच्या्सवापटीने्अचिक्शस्क्तदायी्ठरतो.्आता्उसाच्या रसाचे िस्क्तमूल्य्पाहू.्ऊसरसात्
प्रोतीन्व्ओषट्अल्प्असते, त्यात्साखर् हेि्गणनायोग्य्शस्क्तप्रद्द्रवय्असते.् ते्शभंरी् १२्असते.्
म्हणून् त्यापासून्शभंरी् ४८्ओष्शक्ती् चमळेल.्ही्शक्ती् म्हशीच्या्द िाच्या्स मारे्अिी्आहे.्उसाच्या्
ऐवजी्नाकरगाचा रस्घेतला्तर्त्यात्साखर्हाि्बह ताशं्शस्क्तप्रद्भाग्असतो, तो्फार्तर्शभंरी्दहा्
असतो.्यावरून्त्यािी्शक्ती्शभंरी्४०्ओष्असे्ठरते. 
 

शस्क्तदानाच्या् दृष्टीने् अन्नाच्या् चजनसािंी् त लना्करण्यािी्आणखी् एक् रीत्आहे.् १०० ओष 
िक्ती पाणहजे असल्यास णजन्नस णकती लागेल् यािा् अंक् सागंतात.् द िािा् चविार् अशा् रीतीने् केला्
असता्१००्ओष्देण्याला्जवळजवळ्१००्ग्राम्म्हशीिे्दूि्तर्गाईिे्दूि्१३३्ग्राम्असे्अंक्चनघतात.्
शस्क्तदान् चजतके् कमी् चततका् हा् अंक् मोठा् येतो.् खवयािा् शस्क्तदाय् िारपट् म्हणून् दायक् अंक्
ित थांश्हे्उघड्आहे.्गाईिा्खवा्३३·३्ग्राम्म्हशीिा्२५्ग्राम्असे्अंक्येतात.्ओषशतकदायक्ग्राम्
अशी्ही्मोजणी्आहे.्प ढील्कोष्टकात्दोनही्प्रकारे्अंक्काढून्चदले्आहेत.्येथे्अन्नातील्म ख्य्घटक्
म्हणून् जे् चदले्आहेत् ते् शस्क्तचनर्वमती्संबिंी्आहेत, हे् उघड्आहे.्सवभ् स्वाभाचवक्अन्नात्थोडाबह त्
जीवातंूिा्अंश्असतो, काही्अंश्लवणािंाही्असतो.्हे्अंश्आपापल्या्परीने्उपयोगीही्आहेत.्तथाचप्
त्यापासून्शस्क्तलाभ्होत्नाही्म्हणून्ते्भाग्येथील्गणतीत्िराव्ेलागत्नाहीत. 
 
१००्ग्रामािें 
ओष 

१००्ओषाकरता 
ग्राम 

अन्नािा 
चजन्नस 

१००्ग्रा. 
शाकभ र 

१००्ग्रा. 
प्रोतीन 

१००्ग्रा. 
ओषट 
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८५ ११७·६ रताळे १२ ७ १ 
६८ १४७ कादंा १२ २ ० 
११६ ८६·२ केळे २८ १ ० 
१५७·५ ६३·३ अंडे ०·७ १२·८ ११·९ 
 

येथे्जे्अंक्चदले्आहेत्ते्त्या्त्या्चजनसािे्१०, २०्नम ने्गोळा्करून्त्याचं्या्तपासात्सरासरी 
अंक् चनघालेले्आहेत.् पाण्यािे् रासायचनक्घटक्उज्ज्ऊवभ् १् :् ८्असे्सागंतात् चततके् हे्अंक् नेमके्
नसतात.्भ ईम गाच्या्दाण्यात्तेल्४०्टके्क्सागंतात्तेवहा्काहीत्ते्३५्तर्काहीत्४०्तर्काहीत्४५्
वकवा्अचिकही्असते.्िान्यात्प्रोतीन्ओषट्व्शाकभ र्द्रवयािंा्रासायचनक्संयोग्नसतो.्त्या्त्या्जीवािे्
पोषण् कमीजास्त् होईल् त्या् मानाने् त्यातील् घटकािें् प्रमाण् थोडे् थोडे् बदलते.् गवहातील् प्रोतीनािे्
प्रमाण्१०्पासून्२०्पयंतही्आढळते.्गाई-म्हशींच्या्द िातील्घटकािें्प्रमाण्वर्चदले्तेही्सरासरीिेि्
आहे.् य रोपीय् गाईच्या् द िात्ओषटािे् प्रमाण् ३् ते् ५् असल्यािे्आढळते.् तरी् त्याचं्याकडे् ते् ३॥् टके्क्
असले्म्हणजे्ठीक्आहे्असे्मानतात.्काही्म्हशींच्या्द िातील्ओषट्१०्पयंतही्असल्यािे्आढळते. 
 

एकाद्या् चवचशष्ट् माणसाच्या्आहारािे् शस्क्तमान्काढावयािे् असल्यास् तो् जे् अन्न्खातो् त्यािे्
वजन्करून्कोष्टकावरून्मान्ठरचवता्येते.्पण्ते्चबनकसर्आहे्असे्समजू्नये.्चबनकसर्मान्पाचहजे्
असल्यास् त्याने् घेतलेल्या्अन्नाच्याि् चजनसािें् नम ने् तपासले् पाचहजेत.् तथाचप् प्रयोग् हाती् घेण्यापूवी्
त्यािा्संकल्प्करताना्आगाऊ्कल्पना्येण्याकरता्कोष्टकािा्उपयोग्होतो. 
 

अन्निव्याचे िस्क्तमूल्य िरवणयाकरता कोिते प्रयोगसाणहत्य् वापरतात् ते् शजेारी् आकृतीत्
दाखचवले्आहे.्एका्लहानशा्म शीत्चववचक्षत्द्रवयािा्मोजका्राशी्ठेवतात.्ती्मूस्एका्भल्या्भक्कम्
लोहाच्या्भाडं्यात्ठेवतात.्त्या्भाडं्यात्ऊवभवाय्ूO2्खूप्दाबनू्भरतात.्या्भाडं्याच्या्बाहेर्द सरे्एक्
भाडें्पाण्याने्भरून्ठेवतात.्त्या्पाण्यात्एक्तपमापक्उभे्केलेले्असते.्म शीवरून्आतल्या्जळाऊ्
चजनसेस्टेकून्एक्चवतळाऊ्तार्बािंलेली्असते.्ती्वीजवाही्करण्याकरता्दोनही्बाजूला्दोन्सळ्या्
खोिलेल्या् असून् त्यात् वीज् सोडण्याकरता् सोयीच्या् तारा् बाहेर् काढलेल्या् असतात.् पाण्याच्या्
भाडं्यातून् उष्ट्णता् बाहेर् जाऊ् नये् म्हणून् ब िाच्या् ठेपी् देऊन्आणखी् दोन् भाडंी् त्याबाहेर् रिलेली्
असतात.्या्उपकरणाला्बंब–ओषमापक्[Bomb-calorimeter.] म्हणतात.्भाडंी्यथायोग्यपणे्बदं्केल्यावर्
वीज्िालू्करतात.्त्याबरोबर्तार्तापून्चवतळते्आचण्म शीतील्जळाऊ्द्रवय्पेटते.्कौद्व्CO2्व्उदक्
H2O आचण्नत्र्N2्होण्याजोगा्असला्तर्असे्वाय्ूचनमाण्होतात.्ते्तापतात्आचण्पयायाने्भोवतालिे्
पाणी्तापते.्पाणी्आगाऊ्मोजलेले्असते.्त्यािे्आरंचभक्तपमानही्चटपलेले्असते.्ज्वलन्झाल्यावर्
तपमान्िढते.्ते् चटपले्म्हणजे्काम्झाले.्एका्ग्रामापासून्चकती्उष्ट्णता्चनघाली्ते्गचणताने्ठरवता्
येते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४९·१ उष्ट्ममोलमापण्याकरता्हंडी.्बंब्ओषमापक 

 
प्रस्त त्प्रयोगात्म शीभोवतीिे्भाडें्तापते.् त्यात्ऊवभवाय्ूअसतो.् त्याम ळे्लोह्गंजण्यािा्संभव्

असतो् तो् टाळण्याकरता् त्याला्आतून्सोन्यािा् वकवा् प्लातीनािा् म लामा् (चवलेप)् चदलेल्या् ताबं्यािे्
आस्तर्असते.्यावरून्हे्उपकरण्चकती्महाग्आहे्ते्कळून्येते.्भाडं्याच्या्लोहाने्ऊवभ्खाल्ला्नाही्
तरी् चवतळलेल्या्तारेने्थोडा्तरी्खाल्लेला्असतो.् त्यापासून्उष्ट्णताही् चनघालेली्असते.्ती् चकती् ते्
अशाि्द सऱ्या्तारेच्या्ऊवभणाने्मोजून्ठेवलेले्असते.्त्यािप्रमाणे्पाण्यािे्भाडें्चकती्उष्ट्णता्घेते्तेही्
आगाऊ्पाहून्ठेवावे्लागते.्पण्या्सवभ्गोष्टी्माम ली्आहेत.्त्या्पूवाभ्यासाने्जमतात.्या्उपकरणाच्या्
साहाय्याने् चनरचनराळ्या् द्रवयाचं्या् एका ग्रामापासून् चकती् ओष् चनघतात् ते् मोजून् काढलेले् आहे.्
त्यासंबिंी्अंक्असे् :– तूप्९·३् मेद्९·२्द्राक्षजा्३·७५्इक्ष जा्३·९६्तौकीर्४·४२२्डाळप्रोतीन्५·६२.्
गहूप्रोतीन्५·७४.्दिीन्५·८५.्द िीन्५·८.्मूत्रीय्१·३ 
 

अन्नद्रवये्शरीराबाहेर्जाळली्असता् चकती्उष्ट्णता् देतात्ते्अशा्रीतीने्ठरवनू्घेता् येते.्हीच 
िव्ये िरीरात जळतात तेव्हा णकती उष्ट्िता देतात? हा्प्रश्न्प्रयोगावरून्सोडचवणे्प ष्ट्कळ्अवघड्आहे.्
पण्ही्अवघड्गोष्ट्प्रयोगकारानंी्पार्पाडली्आहे.्आता्म शीच्या्जागी्मन ष्ट्यदेहि्बसवला्पाचहजे.्
न सता्बसवनू्उपयोगी्नाही्तर्त्यािे्नेहमीिे्वयवहार्मोकळेपणी्िालू्राहतील्अशी्वयवस्था्पाचहजे.्
अथाति्ते्वयवहार्प रते्मोकळेपणी्िालू्देणे्अशक्यि्आहे.्एकाद्या्खोलीत्मलमूत्रचवसजभन, चलचहणे, 
वािणे, चनद्रा्घेणे्आचण्थोडासा् वयायाम्करणे्या्गोष्टी्तरी्तो्स खाने्करू्शकेल्आचण्त्या्अविीत्
त्याच्या्अंगातून् चनघालेली्सवभ्उष्ट्णता्मोजता् येईल्अशी्तजवीज्पाचहजे.् चशवाय्त्या्सवभ् चजनसानंा्
बाहेरून्उष्ट्णता् चमळणार् नाही, चमळालीि्तर् ती् मोजता् येईल, अशीही् वयवस्था् पाचहजे.् मग् त्याला्
चदलेल्या् अन्नात् कोणत्या् चजनसा् चकती् चकती् चदल्या, या् गोष्टीवरून् आचण् मलमूत्रातील्
चवसृष्टमोजणीवरून्उष्ट्ममोल्समजेल. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अशा् वयवस्थेने्िागंले्प्रयोग्प्रथम्१९०४्मिे्य रोपीय्लोकानंी् केले.् त्यानंतर् त्यानंीि् त्याच्या्
आवृत्त्याही् केल्या्आहेत.् दर् वळेी् पूवीच्यापेक्षा्काही् अचिक्सोयी्करून् प्रयोग्करून् प्रयोगािे् फल्
अचिकाचिक्अिूकपणे्चमळचवलेले्आहे.्अशा्प्रयोगाकरता्वापरलेल्या्सामग्रीिे्लाक्षचणक्चित्र्शजेारी्
चदले्आहे.्वर्साचंगतलेल्या्सोयींनी्सज्ज्अशी्एक्खोली्असते.् चतच्या् वभती्द हेरी्असतात.्खोलीत्
पाण्यािे्नळ्बसचवलेले्असतात.्त्याचं्या्भोवती्िातूच्या्िकत्या्बसवलेल्या्असतात.्आकृतीमध्ये्त्या्
रोमािं् असल्यासारख्या् चदसत् आहेत.् खोलीतील् नळात् पाणी् चशरताना् आचण् खोलीतून् ते् बाहेर्
चनघताना्त्यािे्तपमान्मोजले्जाते.्खोलीच्या्आतली्आचण्बाहेरिी्पडदी्एकाि्तपमानास्राहील्
अशी्वयवस्था्असते.्खोलीत्एकादे्वयायामसािन्असते्ते्आकृतीत्दाखचवले्नाही.्याचमक्शक्तीिा्
ओषसंबंि्असा्:– 
 

१०००्ग्राम्× १्िरण्(मीटर)्उंिी्=्०·००२३४्ओष. 
 
खोलीतील्हवा्उपसून्नवी्भरण्यािी्सोय्असते.् चकती्ऊवभ् वापरला् गेला, चकती्कौद्व्CO2्उत्पन्न्
झाला, याही् गोष्टी् मोजता् येतात.् त्याम ळे् कोणते् अन्न् चकती्खपले् ते् तर्काढता् येतेि् पण् अवातंर्
गोष्टीही्कळतात.्िरीराबाहेर अन्न जळाल्याने णजतकी िक्ती उत्पन्न होते णततकीच ते िरीरात खपल्याने 
उत्पन्न होते्असे्या्प्रयोगावरून्चनर्वववादपणे्चसद्ध्होते. 
 

 
आ॰्४९·२्ओषमापक्कोठडी. 

 
आता्साचंगतले्हे्शरीरोत्पन्न्उष्ट्णतेिे्साक्षात््मापन्झाले.्ते्फार्अवघड्आचण्खर्विक्आहे्हे्

उघडि्आहे.्वैद्यकीय्वयवसायात्ओषमापनािा्उपयोग्करावयािा्तर्ते्यापेक्षा्थोडक्या्खिात्आचण्
थोडक्या् वळेातही् करता् आले् पाचहजे.् तसे् ते् करता् येते.् नेमक्या् लहानशा् कालाविीत् चकती् ऊवभ्
शरीरात्खपचवला्जातो्यािे्मापन्करतात.्त्यावरून्काही्अन भवचसद्ध्कोष्टके्वापरून्ओषमापन्होऊ्
शकते.्हे्परोक्ष मापन्होय. 
 

शरीरातील् घडामोड् जरी् अन्नापासून् उत्पन्न् होणाऱ्या् उष्ट्णतेच्या् मापाने् मोजता् आली् तरी्
अन्नाच्या्तीन्प्रकारात्उष्ट्मोत्पिीिा्भेद्असल्याम ळे्कोणत्या्अन्नापासून्चकती्उष्ट्णता्चमळाली्हे्काही्
आढेवढेे्घेऊनि्ठरवावे्लागते.्बबं्ओषमापकात्होते्तसे्शरीरात्एकाकी्अन्नािे्दहन्करता्येत्नाही.्
अन्नात् तीन् प्रकार् चमश्र्असतात.् त्या् प्रत्येकापासून् उत्पन्न् होणारी् उष्ट्णता् वेगवगेळ्या् मापािी् असते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्नाबरोबरि्ऊवभ्खपतो.्पण्त्याच्या्खपाच्या्बाबतीतही्तीन्प्रकारच्या्अन्नािें्ऊवभ्खपवण्यािे्मानही्
वगेवगेळे्चनघते.्शाकभ र्अन्नातील्C्िा्CO2्करण्याप रताि्ऊवभ्खपतो.्ओषट्अन्नात्C िा्CO2्होऊन्
चशवाय् H िा् H2 O करण्याकरताही् ऊवभ् खपवावा् लागतो.् प्रोतीनाचं्या् बाबतीतही् C आचण् H या्
दोहोकरता्O2्खपवावयािा्असतो.्कौद्वणनष्ट्पत्ती आणि ऊवकव्यय यांचे गुिोत्तर तीन प्रकारच्या अन्नांच्या 
बाबतीत णनरणनराळे येते.् एकािी् चनपज, द सऱ्यािा्खप्आचण् हे् ग णोिर, यावरून्कोणते् अन्न् चकती्
खपले् आचण् चकती् ओष् त्याम ळे् उत्पन्न् झाले् ते् ठरचवण्यािा् प्रघात् आहे.् श्वासातला् ऊवभ् आचण्
उच्छ््वासातला् कौद्व् वायू् आकारमानाने् मोजावयािा् असतो.् त्याचं्या् ग णोिरास् श्वणसतगुिोत्तर्
[Respiratory quotient.] असे्नाव्आहे.्वचसक्ओषट्घेतले्तर्हे्ग णोिर्०·७्येते.्इतर्ओषटे्घेतली्तर्हे्
ग णोिर् वकचित््वगेळे् येते, उदाहरणाथभ्ताचलकािे् ०·७२् येते.्सामान्यतः् ते् ०·७्असे्िरून्िालतात.्
वयायामासारख्या् प्रसंगी् ते् याच्या् वर्खाली् तात्प रते् जाते.् प्रोतीनेही् चवचवि्आहेत् तरी् त्यािें्श्वचसत्
ग णोिर्०·८्च्या्स मारात्असते.्शाकभ रद्रवयािें्ग णोिर्मात्र्नेमके्१्असेि्असते.्मािूस णमश् आहार 
घेत असल्यामुळे श्वणसत गुिोत्तर ०·७ व १ यांच्या मधे असते. 
 

मानवी् शरीरात् प्रोतीनािे् साठवण्अगदी् थोडे् होते, वकबह ना् होत् नाही् म्हटले् तरी् िालेल.्
वाढत्या्अंगािी्म ले् वकवा्आजारातून्न कताि्बरा्झालेला्आत र्याचं्या्शरीरात् ते्होत्असते.्परंत ्
प्रस्त त्प्रसंगी्अशािंा् चविार्बाजूला् ठेवलेला्आहे.् येथे् केवळ्प्रौढ्समस्स्थत-देही्माणसािाि् चविार्
करावयािा्आहे.्अशा्माणसाचं्या्देहातही्शाकभ र्व्ओषट्यािें्थोडे-बह त्साठवण्होते्वकवा्असलेले्
साठवण् खपते.् चशवाय् याि् घडामोडीत् शाकभ रापासून् ओषट् आचण् ओषटापासून् शाकभ र् उत्पन्न् होत्
असते.् प्रोतीनाच्या् बाबतीत्उत्सगांतील्नत्र्मोजून्अन्नातील् चकती् प्रोतीन्खपले् ते्ठरवता् येते.्तसे्
शाकभ र्व्ओषट्याचं्या्बाबतीत्करता्येत्नाही.्कौद्व्व्पाणी्तीनही्प्रकारच्या्अन्नद्रवयाचं्या्खपण कीने्
उत्पन्न् होते.् प ष्ट्कळजणावर् प्रयोग् करून् प्रोतीनवज्यभ्श्वसनगुिोत्तर [Nonprotein R. Q.] आणि िाकक र व 
ओषट अन्न यांचे संबंध पाहून िेवलेले आहेत. अिा कोष्टकांचा उपयोग करून अन्नाचे िरीरातील 
ओषणनमाि णवभागिः सांगता येते. श्वणसत ऊवक आणि कौद्व यांची आकारमाने आणि उत्सगातील नत्र यांची 
मोजिी, या गोष्टी केल्या म्हिजे झाले.्यासंबिंी्गं्रथातंरी्उदाहरण्चदलेले्आहे्ते्असे्: 
 

एका्जणाने्२४्तासात्४१४·६्चलटर्ऊवभ्खपचवला्आचण्३५३·३्चलटर्कौद्व्श्वासाने्सोडला.्
त्या्अविीत्मूत्रोत्सगात्नत्र्१२·८्ग्राम्आढळला. 
 

एक्ग्राम्नत्र्मूत्रात्येण्याला्अन्नातील्६·२५्ग्राम्प्रोतीन्पिनी्पडते.्यावरून्त्याच्या्अन्नातील्
१२·८्× ६·२५ = ८०्ग्राम्प्रोतीन्शरीरात्खपले, त्यापासून्८०्× ४्=्३२०्ओष्उत्पन्न्झाले्असे्चसद्ध्
होते. 

 
एक्ग्राम्नत्र्मूत्रचवसगात्येण्याला्५·९२्चलटर्ऊवभ्खपतो्आचण्४·७५्चलटर्कौद्व्त्यापासून्

उत्पन्न्होतो.्यावरून्१२·८्ग्राम्नत्रोत्सगभ्होण्याला्१२·८्× ५·९२्=्७५·८् चलटर्ऊवभ्खपला्आचण्
त्यापासून्१२·८्× ४·७५्=्६०·८्चलटर्कौद्व्चनघाला्असे्चसद्ध्होते. 

 
प्रोतीनाकरता् वापरलेला् ऊवभ् वजा् करता् ४१४·६ − ७५·८ =् ३३८·८् चलटर् ऊवभ् प्रोतीनेतर्

अन्नाकरता्खपला्आचण्त्यापासून 
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३५३·३्− ६०·८्=्२९२·५्चलटर्कौद्व्उत्पन्न्झाला्असे्ठरते.्यावरून्प्रोतीनवजभ्श्वसनग णोिर्
२९२·५्भाचगले्३३८·८्म्हणजे्०·८६्असे्ठरते. 
 

कोष्टकावरून् पाहता् प्रोतीनवजभ् श्वचसतग णोिर् ०·८६् येण्याला् एक् चलटर्ऊवागचणक् ०·६२२्
ग्राम्शाकभ र्आचण्०·२४९्ग्राम्ओषट्प्रचतचदनी्खपत्असते. 
 

यावरून्३३८·८्× ०·६२२्=्२१०·७्ग्राम्शाकभ र 
आचण्३३८·८्× ०·२४९्=्८४·४्ग्राम्ओषट 
यावरून्ओषोत्पिी्येणे्प्रमाणे्:– 

} घेतलेल्या्अन्नातून्खपले. 
 

शाकभ र्अन्नापासून्२१०·७्× ४्=्८४२·८ 
आचण्ओषट्अन्नापासून्८४·४्× ९्=्७५९·६ 

एकंदर्ओषोत्पिी्:– ३२०्+्८४२·८्+्७५९·६्=्१९२२·४ 
–Review of Physiological chemistry– 

Harper. 1965. p. 419–20 
 

श्वसनगुिोत्तरासंबंधी्ही्गोष्ट्सहज्लक्षात् येण्यासारखी्आहे्की, अन्नात्शाकभ रद्रवयािंा्भरणा्
फार्असतो्त्यािे्श्वसनग णोिर्१्च्या्जवळजवळ्बह िा्०·९्पयंत्जाते.्ओषटािा्उपयोग्चवशषे्होत्
असताना्हे्ग णोिर्०·७्च्या्जवळ्जवळ्येते.्ओषटािे्साठवण्शरीरात्मेदाच्या्रूपाने् वकवा्वपेच्या्
रूपाने्होते, तेवहा्हे्ग णोिर्त्याच्याही्खाली्उतरण्यािा्संभव्असतो.्ओचलक, वचसक्व्ताचलक्यािें्
संय क्त्ओषट्शाकभ रापासून्उत्पन्न्होते् तेवहा्कौद्व्उत्पन्न्होतो् पण्ऊवभ्खपत्नाही.् ग णोिर् वाढते.्
उलट्घृतोलापासून्शकभ रा्उत्पन्न्होते्तेवहा्ऊवभ्खपतो्पण्कौद्व्उत्पन्न्होत्नाही.्गणोिर्उतरते. 
 
13 C6 H12 O6 = 23 CO2 + 26 H2्O + C55 H104 O6्संय क्त्ओषट. 
2 C3 H8 O3्+्O2्=्C6 H12 O6्+्2्H2्O. 
 

अन्नशक्तीिा् प ष्ट्कळ्मोठा् भाग्श्रम्करण्याकरता्उपयोगी् पडत्असतो.्िारीणरक श्म्करीत्
असताना्लागणारी्शक्ती्रासायचनक्चवचियानंी्उत्पन्न्होत्असते.्या्चवचिया्प ष्ट्कळ्असतात.्त्यापैकी्
प्रम ख्चवचियािंा्उल्लेख्प ढे्ियनप्रकरणी्येईल.्या्चवचियात्म ख्य्गोष्ट्घडते्ती्अशी्की, मासंातील्
शकभ रेिा्वयय्होतो.्तो्यथायोग्य्होण्याकरता्ऊवािा्वययही्वाढावा्लागतो.्तथाचप्ऊवभ्संपूणभपणे्त्या्
त्या् वळेी् चमळावा्लागतो्असे् नाही.् तो्आयत्यावेळी् अप रा् चमळाला्आचण् राचहलेल्यािी् भरती् मागून्
झाली्तरी्िालते.्घटका्दोन्घटका्जोराने्पचरश्रम्करताना्असेि्घडते.्श्रम्थाबंचवल्यानंतर्ऊवािी्
भरपाई्होईपयंत्श्वसनाचिक्य्िालूि्राहते.्श्म करताना जो ऊवाचा तुटवडा पडतो त्यास ऊवक-ऋि 
[Oxygen-debt.] म्हितात.् हे्ऋण् चमळू्शकते.् यािे्कारण्असे्की, श्रम्करीत्असताना् शकभ रेिे् प रते्
ऊवभण्न्झाले्तरी्शक्ती्उत्पन्न्होऊ्शकते.्प रते्ऊवभण्झाले्म्हणजे्शकभ रेपासून्काबभचनक्अम्ल्उत्पन्न्
होते.्पण्अपुरते ऊवकि झाले असता तणक्रकाम्ल्उत्पन्न्होते.्या्अम्लािा्संिय्मयादेपलीकडे्गेल्याने्
अचिक्शकभ रेिे्ऊवभण्होणे्अशक्य्होते.्श्रम्करणे्थाबंते.् हे सािलेले अम्ल ऊवकि पावणयासािी श्म 
करिे थांबल्यानंतर काही काळ जाऊ देिे्अवश्य्असते.्या्काळात्तचिकाम्लािे्काबभचनक्अम्ल्होऊन्
जाते.् अम्लसंिय् होत् असताना् अचिकाम्लतेिे् संदमन् अवश्य् असते् ते् रक्तातील् साम द्रकाबभचनकाने्
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घडून् येते.् याि् प्रसंगी् प्लीहेतील् आरक्तपेचशका् चफरत्या् रक्तात् येतात.् त्याम ळे् ऊवभ् अचिक् वाहून्
आणणे् शक्य् होते.् रक्तािा् वगेही् वाढल्याम ळे् रक्तवाचहन्याचं्या् तटास् िरून् राचहलेल्या् पेचशका् वाहू्
लागतात.्श्वचसतग णोिर्०·८्कडून्पूणांकाकडे्झ कत्जाते. 
 
िरीरणक्रयात श्मसमयी होिारे बदल : 

 णवश्ांत-समयी श्म-समयी 
ऊवभवयय्चमचनटागचणक्cc २५० २५००्ते्३५०० 
ऊवभ-ऋण्चलटर  ४्ते्८ 
तचिकाम्ल्१००्cc रक्तात्mg १५ ५०्ते्१०० 
श्वसनत्वरा्चमचनटास १२्ते्१६ ३० 
प्रचतश्वचसत्cc ३५० २००० 
चमचनटात्श्वचसत्चलटर ४·५्ते्६ ५०्ते्७० 
अचभसरणस्पंद्त्वरा्चमचनटास ७० १२०्ते्१५० 
एका्स्पदंाने्चनयात्cc ६०्ते्७० ९०्ते्११० 
चमचनटात्चनयात्चलटर ४्ते्५ १०्ते्२० 
चवसजभक्प्रवादमन्Hg्mm १२० १६० 
तपमानािा्िढ्C  ०·५्ते्१ 
 

(Human Physiology-Houssay्1955. P. 488.) 
 

श्म करताना श्वसन अणधकाणधक गाढ होत जाते. त्याची त्वराही वाढते.्दोहींिा्पचरणाम्म्हणून्
चमचनटागचणक्घेण्यािा्हवेिा्राशीही्वाढतो.्अथात्ऊवभराशीही्वाढतो.्श्रमाने्हृदयािी्चिया्जोरावते, 
स्पदंािी् त्वरा् वाढते.् पचरणामी् णमणनटागणिक त्यातून बाहेर पडिाऱ्या रक्ताचा रािी वाढतो.् शकभ रेिी्
शक्ती्काही्सगळी्बाह्य्कायभ्करण्याच्या्उपयोगी्पडू्शकत्नाही.्स मारे्२०्टके्क्तशी्उपयोगी्पडून्
बाकीच्यापासून् उष्ट्णताि् उत्पन्न् होते.् चतजम ळे् तपमान् वाढते.् हे् पचरणाम् वरील् कोष्टकात् दाखचवले्
आहेत. 
 

झपायाने्काम्करू्लागताि्श्वसनत्वरा वाढते.्लवकरि्ते्काम्प ढे् रेटवत्नाही, असे्वाटू्
लागते.् इतक्यात्हा्मनस्ताप्जातो.् त्यानंतर्बराि्वळेपयंत् तेि्काम्करवते.्याही्उपर् ते्करवत्
नाही्अशी्अवस्था्येते.्ती्मात्र्चवश्रातंी्घेतल्याखेरीज्नाहीशी्होत्नाही.्पणहला दम आणि दुसरा दम्
असे्या्अवस्थानंा्म्हणतात.्याचं्या्मिली्जी्अवस्था्ती्स योजनािी्अवस्था्आचण्शवेटिी्अवस्था्ती्
थकवयािी्होय.्अचिक्त्वरेने्ऊवभ् घेण्यािी्जी्आवश्यकता्श्रम्करताना्उत्पन्न्होते् चतला्योग्य्असे्
श्वसन्आचण्अचभसरण्करून्घेण्यास्(स योजनास)्जो्वळे्लागतो्तो्पचहला–दम् [First wind.] होय.्
जोराने्काम्करता्येण्यास्दोन्गोष्टी्अवश्य्असतात्:्(१)्झपायाने्ऊवभ्घेता्येणे्(२)्ऊवािे–ऋण्
[Oxygen debt.] करता् येणे.् दोनही् गोष्टीसंबिंी् सामर्थयभ् सवयीने् काही् सीमेपयंत् वाढचवता् येते.् प्रत्येक्
कामात्दोहीिा्उपयोग्असतो.्प ष्ट्कळ्वळे्करीत्राहण्याच्या्कामास्पचहलीिा्चवशषे्उपयोग्असतो, 
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तर्थोडक्या् वळेात् प ष्ट्कळ्काम्करता् येण्यास् द सरीिा् उपयोग्असतो.् तास् चन् तास् िालत् राहणे्
असल्यास्ऊवभ्झपायाने्घेता्येणेि्अवश्य्असते.्ऋणािी्मयादा्थोडी्असते.्तेवढ्याने्हे्काम्होणारे्
नाही.्उलट्पक्षी्ि टकीसरशी्१००्मीटर्िावणे्असल्यास्ऋणािा्उपयोग्अवश्य्होतो.्एकंदर्ऊवभ्
थोडासाि्लागतो्तो्अवश्य्चमळतो. 
 

प्रत्येक्वयवसायात्काही्ना्काही्काम्करावे्लागते.्ते्प्रचतचदनी्एकाि्प्रकारिे्आचण्एकाि्
मापािे्असेल्असा्नेम्नसतो.्हे्कामि्जेवहा्चवशषे्शारीचरक्श्रमािे्असेल्तेवहा्श्रमानंतर्चवश्रातंीिीि्
आवश्यकता्असते.्काही्वयवसायात्शारीचरक्श्रम्थोडकेि्लागतात, मानचसक्श्रमि्चवशषे्असतात.्
अशा् प्रसंगी् वयवसाय्आटोपल्यानंतर् मानचसक्कामास् चवश्रातंी् देऊन् चनयचमत्शारीचरक्श्रमात्काही्
काळ्घालचवणे्चहतावह्असते.्िरीरस्वास्थय आणि िरीराची प्रमाििीर वाढ याकडेच लक्ष देऊन जे श्म 
केले जातात त्यास व्यायाम म्हितात.् श्रमासंबिंी् चनयम् त्यास्लागू् असतात; पण्उदे्दश्शरीरसंपदाि्
चमळवण्यािा्असल्याम ळे्शरीरावयवािंी्वाढ, वकवा्वाढीिे्वय्नसल्यास्स स्स्थती, िागंली्लाभते. 
 

चदवसाकाठी्आपण्आठ्दहा्तास् पूणभ् चवश्रातंी् घेतो.्प ष्ट्कळानंा् चदवसाकाठी्आठ्तास् चवशषे्
श्रमािे्काम्कराव्ेलागते.्इतर्वेळातही्त्यानंा्सौम्य्स्वरूपािे्काम्कराव्ेलागते.्या्कामाकरता्त्यानंा्
चकती्अन्नाचा व्यय् करावा्लागतो् ते् पूवी् वर्वणलेल्या् पद्धतीने् मोजून् पाचहलेले्आहे.् हे्प्रयोग युरोप-
अमेणरकेत्झालेले्आहेत.् त्यात्असे्आढळून्आले्आहे्की्िागंला्िडिाकट्माणूस् चवश्रातं् स्स्थतीत्
असताना्ताशी्१००्ओष्उत्पन्न्करतो.्हाि्माणूस्सौम्य्काम्करीत्असताना्ताशी्३००्ओष्उत्पन्न्
करतो्आचण्चवशषे्कठीण्काम्करीत्असताना्६००्ओष्उत्पन्न्करतो.्चवश्रातं्स्स्थतीिेही्प्रकार्गणावे्
लागतात.्फार्कठीण्काम् केल्यानंतरच्या् चवश्रातंीिे् वळेी् चनदे्रत् ताशी् १००्ओष्उत्पन्न् होतात, पण्
सौम्य् कामानंतरच्या् जागत्या् चवश्रातंीत् ६०् ओषि् उत्पन्न् होतात.् अिभवट् चवश्रातंीत् ८०् ओष् उत्पन्न्
होतात.्उष्ट्मोत्पिीिी्चवभागणी्सािारणतः्अशी्:– 
 
सौम्य्चनद्रा्१०्तास, ओष्६००. 

{ 
स्नायूंिा्उपयोग्ज्यात्होतो्तेवढेि्काम. 
ब चद्धमिेच्या्कामात्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते्ती्अगदी्थोडी्
असते. 

सौम्य्काम्२्तास, ओष्६००. 

मध्यम्चवश्रातंी्१२्तास, ओष्९६०.  एकूण्ओष्२१६०. 
 

अणधकाणधक श्माची कामे् देऊन् चकती्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते् ते्मोजून्पाहण्यात्आले्आहे.्१८्
चदवस्सतत्िालचवलेल्या्६्प्रयोगामिे्सरासरी्उष्ट्मोत्पिी्३५५९्ओष्भरली्आचण्द सऱ्या्४६् चदवस्
सतत् िालचवलेल्या् १४् प्रयोगात् उष्ट्मोत्पिी् ५१४३् ओष् भरली.् श्रम् करण्यािी् ही् पचरसीमाि् झाली्
म्हणण्यास्हरकत्नाही.्वयस्क्तशः्एकाद्यािा्हा्अंक्६०००्पयंत्गेलेला्आहे.्गं्रथोक्त्अंक्:– 

 
स तार्वजन्१५४्पौंड, ७०्चकलोग्राम. 
 
तो्८्तास्झोपतो् तेवहा् ३४०्ओष, २्तास्सौम्य्काम्करतो् तेवहा् ५२०्ओष, ८्तास्स तारी्

कामात्१९२०्ओष, ६्तासाच्या्जागत्या्चवश्रातंीत्६००्ओष, असे्एकूण्२४्तासात्३३८०्ओष्उत्पन्न्
होतात. 
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िाभंार्प रष शतेमजूर्प रष्७०्चक. 
वजन्७०्चक.्२०००्ते्२४००्ओष 
चवणकर्२४००्ते्२७०० 
स तार्वकवा्गवडंी्२७००्ते्३२०० 
बाई्वजन्५६्चक. 
हाती्चशवणकाम्करणारी्१८००्ओष 
प स्तक्बािंणी्करणारी 
१९००्ते्२१०० 
सफाई्काम्करणारी्२३००्ते्२९०० 

३२००्ते्४१०० 
खणती्मजूर्४१००्ते्५००० 
अवजड्ओझे्वाहणारा 
५०००्ते्६००० 
बाई्वजन्५६्चकलो्ग्राम 
कपडे्ि ण्यािे्काम्करणारी 
२६००्ते्३४०० 
ओष. 

 
व्यायाम करीत असता वजनाच्या दर णकलोग्रामास लागिारे ओष्:– 

 
ताशी २·६्मलै्िाल २¿८६्ओष ताशी्५·३्मलै्िाव ८·१४्ओष 
 ३·७५्मलै्िाल ४·२८ चजना्िढणे १५·८ 
 ५·३्मलै्िाल ९·२८ चजना्उतरणे ५·२ 
 –्Chemistry of food and nutrition– 

Sherman 1952; page 180. 
 

 
ताशी्५·३्मैल्वगेाने्चालिे्आचण्धाविे्या्दोन्प्रकारच्या्वयायामाने्उपय क्त्काम्चजतक्यास्

चततकेि्घडते् तरी् त्या् प्रसंगी्उष्ट्मोत्पादन वेगवेगळे् होते् असे् चसद्ध्झाले्आहे.् त्यावरून् बराि् बोि्
घेण्याजोगा् आहे.् िावताना् आचण् िालताना् आपले् स्वतःिे् वजन् आपण् काही् उंिीवर् नेऊन् प ढे्
ढकलतो.्दोनही्प्रसंगी्उिल्सारखीि्असली्आचण्पावलािंी्संख्याही्सारखीि्असली्तर्दोनही्
प्रसंगी्काम्सारखेि्घडले्असे्होईल.्तथाचप् ते् नेमक्या्वळेात्पार्पाडण्यात् येथे्फरक्आहे.्कमी्
वळेात्तेि्पार्पाडण्यात्उष्ट्मवयय्अचिक्होत्आहे्असे्नाही, कारण्वगे्सारखाि्ठेवला्आहे.्येथे्एक्
तर्पाऊल्उिलण्याच्या्उंिीत्फरक्असेल्वकवा्पावलाचं्या्संख्येत्फरक्असेल.्एकि्काम्करताना्
शक्तीिा्वयय्अचिक्लागला्म्हणजे्यंत्राच्या्तत्परतेत्(क्षमतेत)्कमतरता्आहे, असा्अथभ्होतो.्म द्दाम्
तत्परता्मोजण्याच्या्सोयीिी् रिना्करून्कामािे्माप्आचण् नेमक्या्वळेात्उत्पन्न्होण्याऱ्या्शक्तीिे्
माप् करून् पाचहलेले् आहे.् त्यावरून् असे् कळून् आले् आहे् की, एकाच कामाची सवय बरेच णदवस 
केल्याने तत्परता वाढत जाते, एकि्काम्करण्यात्उष्ट्णतेिा् वयय्उिरोिर्कमी्होत्जातो.् वर् १८्
चदवस्आचण्४६्चदवस्िालचवलेले्प्रयोग्साचंगतले्त्यात्तशी्तत्परतेिी्मोजणी्केलेली्आहे.्तेवहा्असे्
चदसून्आले्आहे्की, प्रथम्तत्परता्१६·२्टके्क्होती.्ती्द सऱ्या्वेळी्१९·६्झाली.्१६्टके्क्तत्परता्यािा्
अथभ्असा्की, चजतक्या्शक्तीिा्वयय्झाला्त्यापैकी्१६्टके्कि्शक्ती्आपल्या्कामी्आली.्बाकीच्या्८४्
टक्क्यािी्उष्ट्णताि्झाली.्अभ्यासाने तत्परता [Efficiency.] ३२ टक्क्यापयंत वाढवता येते, असा्अन भव्
आहे. 
 

थकवा् वकवा् ग्लानी येणयाच्या दृष्टीने कामाची त्वरा् महत्त्वािी् आहे.् मोठ्या् त्वरेने् काम् केले्
असता्थकवा्लवकर्येतो.्कमी्त्वरेने्काम्केले्असता्उचशरा्येतो.्काम्सतत्प ष्ट्कळ्चदवस्करीत्



 

 

अनुक्रमणिका 

राहणे्असल्यास्झपाटा्उपयोगी्पडत्नाही.्त्याने्ग्लानी्येते्आचण्त्यानंतर्कामािी्त्वरा्कमी्होते.्
चहमालय्िढून्जाणे्असल्यास्चदवसाकाठी्१०, १२्मैलापेक्षा्अचिक्वगे्उपयोगी्पडत्नाही.्एक्चदवस्
१६्मलै्िढलो्तर्द सरा्सबिं्चदवस्चवसावा्घेणे्भाग्पडते.्एकूण्वगे्८्मैल्पडतो.्उलट्१०्मलैािंा्
वगे् चदवसान चदवस् िालू् ठेवणे् शक्य् होते.् चदवसाउजेडी् श्रमाने् येणारी् ग्लानी् चनजून् उठल्याबरोबर्
नाहीशी्होते.्कोणतेही्काम्आरंभताना्स्नायूंिी्तत्परता्थोडी्असते्ती्लवकरि्वाढत्जाते.्पण्एक्
सीमा्गाठल्यानंतर्कमी्होत्जाते.्उत्तम तत्परता असतानाच काम करिे णहताचे असते, हे्उघड्आहे.्
नाही्तर्बरीि्शस्क्त्केवळ्उष्ट्णतारूपाने्वाया्जाते.्ग्लानीिी्भावना होणयापूवीच तत्परता उत्तमापेक्षा 
कमी झालेली असते. थकलेल्या अवयवाकडून काम घेिे म्हिजे िक्ती आणि ती देिारे अन्न वाया 
घालणविे आहे. 
 

संपूणभ्चवश्रातंी्घेत्असताना्आतल्या्आत्काही्काम्घडत्असते.्त्याम ळे्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते.्
चशवाय् स्वभावतः् घडत् असलेल्या् रासायचनक् चवचियामं ळे् काही् उष्ट्णता् प्रकट् होत् असते.् या्
उष्ट्मोत्पिीस्संकचलतपणे्मूलभूत उष्ट्मोत्पत्ती्म्हणतात.्ती्चकती्असते्ते्आता्पाचहले्पाचहजे. 
 

आताि्ज्याला् मूलभतू्उष्ट्मोत्पिी् म्हटले्ती्शरीरात् चनत्य्िालू्असणाऱ्या्घडामोडीने्उत्पन्न्
होते.् म्हणून्या्उष्ट्मोत्पिीिे्माप् तेि् मूलभतू्ियनािेही्माप्होते.्ियन्म्हणजेि्घडामोड.्उपियन्
म्हणजे्घडणे्आचण्अपियन्म्हणजे्मोडणे.्दोनही्चमळून्ियन.्आपण्ब द्धया्काही्करीत्नसलो्तरी्
पिन, श्वसन्आचण्अचभसरण्या्चिया्िालूि्राहतात.्जेवणानंतर्दहाबारा्तासानंी्त्यातील्पिन्ही्
चिया् बरीि् कमी् होते.् परंत ् श्वसनाचभसरणात् मोठा् फरक् पडत् नाही.् श्रम् करताना्श्वसनाचभसरण्
जोरात्िालतात, एरवी् मंदावतात.्ताचत्त्वक्दृष्ट्या्केवळ् मूलभूत-चयन् [Basal metabolism.] मोजता् येत्
नाही, परंत ्वयावहाचरक्दृष्ट्या्संकेताने्ते्मोजणयाची रीत िरून गेलेली आहे.्त्यावरून्येणारे्अंक्बरेि्
बोिप्रद्असतात.्काही्चवकारासंबंिी्सूिना्त्यावरून्चमळू्शकते.्म्हणून्ते्मोजण्यािी्वचहवाट्पडलेली्
आहे. 
 

प्रस्त त्संकेत्असा्:– ियनमापन्करण्याकरता्सकाळिी्वेळ्उिम.्योजलेल्या्वळेेच्या्आिी्
बारा् तास्काहीही् अन्न् घ्यावयािे् नाही.् तत्पूवी् सवयीिे् असेल् त्या् प्रकारिे् अन्न् थोड्या्कमी् मानाने्
घ्याव.े्रात्री्८,१०्तास्अंथरणावर्पडून्चवश्रातंी्घ्यावी.्झोप्आली्तर्उिम.्मानचसक्श्रम्करू्नयेत.्
मनोवयथा् टाळावी.् सकाळी् योजल्या् वेळेपूवी् माम ली् शौिचविी् उरकावा.् नंतर् प नः् चनदान् अिा् तास्
अंथरणावर् चनवश्चतपणे् पडून् रहाव.े् मोजणीकरता् दोन् प्रकारिी् उपकरणे् असतात.् एकात् नाक् बंद्
करून्तोंडाने्श्वसन्करावयािे् असते.् द सऱ्यात् नाकातोंडावर् पडदा् बािंन्श्वसन्करावयािे् असते.्
पचहल्या् प्रकारात् एका्कोठ्यात्साठवलेला्ऊवभ् वाय्ूश्वासाने् घ्यावयािा्असतो.्उच्छ््वास्टाकलेला्
ठराचवक् वाटेने् जातो.् तो् जाता् जाता् त्यातील् कौद्ववाय्ू ि नखारात् [ि नखार् Sodalime.] शोषला् जातो.्
उरलेला्ऊवभ्प नः्कोठ्यातून्येणाऱ्या्ऊवात्चमसळून्श्वासात्येण्याजोगा्वहावा्अशी्योजना्उपकरणात्
असते.्ऊवभ्हंडीखाली्कोंडलेला्असतो.्तो्श्वसनाने्आटत्जातो.्चकती्आटतो्ते्हंडीच्या्हालिालीने्
समजते.्(पचरणामी्कोंडणारे्पाणी्वर्िढून्त्याने् चफरत्या्नळकाडं्यावर्लावलेल्या्कागदावर्कापरी्
आचण्उतरती्रेघ्उमटते.) 
 

याप्रमाणे् रेखाटन एकेका दमात सहा सहा णमणनटे, असे्एक्दोन् वळेा्करावयािे्असते.्सहा्
चमचनटात्श्वासाने्चकती्वाय्ूखपला्ते्यावरून्समजून्येते.्हे्समजल्यानंतर्साकेंचतक्अवस्थेत्याि्
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वायिूा् आकार् चकती् भरेल् ते् गचणतावरून् काढावयािे.् त्यावरून् एका् तासात् चकती् वायू् खपतो् ते्
काढावयािे.्एक णलटर ऊवाने िरीरात ४·८२५ ओष उष्ट्िता उत्पन्न होते्असा्आडाखा्आहे.्त्यावरून्
प्रत्येक्तासात्उष्ट्मोत्पिी्चकती्होते्ते्ठरते.्ही्उष्ट्मोत्पत्ती िरीराच्या पृष्फळावर अवलंबून असते.्वजन्
आचण् उंिी्यावरून्पषृ्ठफळ्ठरचवता् येते.्तसे्ठरवनू्एक चौरस चरि (मीटर) पृष्फळागणिक णकती 
ओष णनघतात ते िरवावे.्याि्अंकास्मूलभतू्ियनत्वरा्[Basal Metabolic Rate. B. M. R.] म्हणतात. 
 

 
आ॰्४९·३्ियनमापक. 

 
येथे् चदलेल्या् रीतीने् ियनत्वरा् ठरचवली् असता् चतच्यात् थोडीशी् कसर् राहते; कारण् त्यात्

प्रोतीनियन्आचण्अप्रोतीन्श्वचसतग णोिर्यािंा् चविार्केलेला्नाही.्तथाचप्ही्कसर्दोन्टके्क् वकवा्
त्या्स मारात्असते.्वयावहाचरक्उपयोग्लक्षात्घेता्ही्कसर्उपेक्षणीय्असते.्स्त्ीप रष्भेद्आचण्वय्
यामानान्ियनत्वरा्बदलत्असते.्माणूस्वयात्येईपयंत्हा्भेद्बराि्झपायाने्होतो, नंतर्तो्बराि्
मंदपणे् होतो.् अठरावया् वषी्जी् ियनत्वरा्असते् चतच्या् दीडपट्ती् पािवया्सहावया् वषी्असते, पण्
सिरावया्वषी्स द्धा्ती्चनम्मी्होत्नाही.्चस्त्याचं्यापेक्षा्प रषािंी्ियनत्वरा्कमी्असते.्यासंबंिी्कोष्टके्
केलेली्असतात.्त्याचं्या्त लनेने्त्वरा्सागंण्यािी्वचहवाट्आहे.्कोष्टके्करताना्स दृढ्प्रकृतीिी्एकाि्
समाजातील्मंडळी्घेतलेली्असतात.्उदा्:– 
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आ॰्४९·४्उंिी–पषृ्ठ–भार्संबंि 

 
वय वषे पुरुष त्वरा स्त्री त्वरा वय वषे पुरुष त्वरा स्त्री त्वरा 
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Textbook of Physiology्–्Bykov; 1960, page 355 
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कोणत्याही् चवचशष्ट्माणसािी् चवचशष्ट्वेळी्ियनत्वरा्सागंावयािी्झाली्तर्ती्या्आप्तप्रणीत्
अंकाच्या्पेक्षा्चकती्कमी्वकवा्अचिक्आहे्ते्सागंतात.्उदाहरणाथभ्एका्माणसािे्वय्२५्वषे्उंिी्१६०्
cm आचण्वजन्७०्चकलो्असून्त्याने्६्चमचनटात्१·२्चलटर्ऊवभ्O2्खपचवला.्यावरून्तो– 

 
१·२्× १०्x ४·८२५्=्५८्ओष्एका्तासात्उत्पन्न्करतो.्त्यािे्पषृ्ठफळ्१·५७५्चनघते्∴ एका्

िौरस्िरण्पृष्ठफळागचणक्तो 
५८्÷ १·५७५्=्३६·६्ओष्(आप्ताकं्३९·५्आहे.)्उत्पन्न्करतो. 
∴्प्रस्त त्ियनत्वरा्आप्ताकंापेक्षा्७्टके्क्कमी्म्हणजे्उणे्−७्आहे.्चनकोप्प्रकृतीच्या्माणसािी्

ियनत्वरा्−१५ते्+्२०्टके्क्असू्शकते.्अचि्घंचटक्[Thyroid.] प्रवपडाच्या्चवकृतीने्या्त्वरेत्चवशषे्फरक्
चदसून्येतो.्अचिघंचटक्स्पदं्वाढला्असता्ती्+्५०्ते्+्७५्टके्क्असते्तर्तो्कमी्झाला्असता्ती्
−३०्ते्−६०्टके्क्असते. 
 

कामिाम् करीत् असता् ियनाने् उष्ट्णता् चकती् उत्पन्न् होते् याचवषयी् अंक् वर् चदले् आहेत् ते्
ठरवण्याकरता्डग लस कस्ल्पत णपिवीचा उपयोग्होतो.्(प ढील्प्रकरण्पहा.) 

 
मूलभतू्ियनत्वरा्मन ष्ट्याने् स्वीकारलेला्आहारचवहार्आचण् त्यािी् पचरस्स्थती्यावर्अवलंबनू्

असते.् आहारातील् प्रोतीन् वाढचवल्याने् ती् वाढते.् शारीचरक् कष्टानेही् ती् वाढते.् वातावरणात् उष्ट्मा्
वाढल्याने् ती् कमी् होते.् वातावरणाच्या् चवरळण्याने् ती्कमी् होते.् कष्टािी् कामे् करणारात् ती् अचिक्
असते.्उपासमारीने्ती्कमी्होते, तसेि्चकत्येक्शारीरचवकारानंीही्ती्कमी्होते.्ज्वर्मि मेह्इत्यादी्
चवकारानंी्ती्वाढते. 
 

मूलभतू्ियनत्वरा्भोजनोिर्१२्वकवा्१८्तासानंी् चवश्रातंस्स्थतीत्मोजतात.्समजा्त्वरा् ‘त्व’ 
अशी् आली.् यानंतर् भोजन् करून् लगेि् त्वरा् मोजली् तर् त्या् भोजन् प्रकाराप्रमाणे् ती् चभन्न् भरते.्
मासंभोजन्असले्तर्ती् १·३् त्व् इतकी्होते.्शाकभ रभोजन्असले्तर्ती् १·०४् त्व्अशी्भरते, आचण्
ओषट् भोजन् असले् तर् ती् १·०६् त्व् अशी् भरते.् हे् जे् वाढलेले् ियन् त्यास्अन्नणवणिष्ट-उष्ट्मोद्गार्
[Specific dynamic action of food.] म्हणतात.्आयते्पिलेले्अन्न्चशरेवाटे्रक्तात्भरले्तरी्असाि्उष्ट्मोद्धगार्
घडतो.्अन्नाम ळे्ियनािी् त्वरा्वाढते.्पण्प्रोतीनाने् चजतकी्वाढते् त्याहून्ओषटाने्कमी्वाढते्आचण्
शाकभ राने्तर् त्याहूनही्कमी्वाढते.्आपणास्माहीत्आहे्की्शरीरात्प्रोतीनािा्संग्रह्म्हणण्यासारखा्
होत्नाही, परंत ्ओषटािा्होतो्आचण्शाकभ रािाही् होतो; आणखी्असे्की्शाकभ रािे्रूपातंर्ओषटात्
होऊन्मग् त्या्ओषटािा्संग्रह्होतो.् स्वतः्ओषटात्शस्क्तसंग्रह्असतो्तो्ग प्त्असतो, म्हणून्प्रकट्
उष्ट्णता्ओषटसंग्रहाने्कमी्होते, अशी्उपपिी्त्वरावृद्धीच्या्भेदासंबिंी्लावता्येते. 
 

थंड् हवते् राहणारी् माणसे् सहजगत्याि् प्रोतीनबह ल् आहार् करतात.् त्या् गोष्टीिी् उपपिी, 
प्रोतीनचवचशष्ट्उष्ट्मोद्धगार् बह त्असतो् या् गोष्टीवरून् नीट्लागते.् अशा् हवतेि् ियनत्वरा् मोठी् असणे्
उपयोगी्पडते.्तशी्ती्प्रोतीनबह ल्आहाराने्राहू्शकतेही.्प्रोतीन्अन्न्घेतल्यापासून्दीड्दोन्तासात्
ियनत्वरा् वाढते.् चतिे् परममान् तीन् तासानंी् येते्आचण् ते्आणखी्सात्आठ्तास्िालू् राहते.् दोन्
भोजनामिील् अंतर् यापेक्षा् अचिक् असले् तरि् काही् वळे् त्वरा् कमी् होणे् संभवते् हे् उघड् आहे.्
चदवसाउजेडी् दोन् भोजनामिील् अंतर् याहून् चनचश्चत् कमीि् असते.् शाकभ र् अन्नाच्या् बाबतीत् चवचशष्ट्
उष्ट्मोद्धगार्दोन्तीन्तासि्घडतो.्ओषट्अन्नािा्तर्याहीपेक्षा्कमी्काल्घडतो.्कुत्रयांना णमथयाभोजन 
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[अन्न्जठरात्न्जाता्चगळणीतून्थेट्बाहेर्पडावे्अशी्योजना.] णदले असतानाही अन्नणवणिष्ट उष्ट्मोद्गार घडतो. परंतु तो 
सत्यभोजनाच्या अध्याइतकाच असतो. यावरून अधा उद्गार मनोधारिेचा असतो असे णदसते. 
 

— 
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प्रकरि ५० 
 

युक्ताहार 
 

युक्ताहारणवहारस्य युक्तचेष्टस्य कमकसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवणत दुःखहा्॥्गीता्६–१७. 

 
आहार्चवहार्उद्योग्चनद्रा्जागरण्या्गोष्टी्योग्य्असल्या्म्हणजे्कमभयोगाच्या्आिरणात्द ःख्

होत्नाही. 
 

जगातील्वयवहार्वयवस्स्थतपणे्िालवता्येण्यास्मन ष्ट्याने्आपला्आहार्योग्यि्ठेवला्पाचहजे्
असे् भगवंतािे् सागंणे् आहे.् योग्य् आहार् कोणता् हेि् आपल्याला् प्रस्त त् प्रकरणी् पहावयािे् आहे.्
शारीचरक्कामािे् माप्कसे्करावयािे् ते्आपण्मागील्प्रकरणी् पाचहले्असून्संपूणभ् चवश्रातं्असताना्
िालू्असणाऱ्या्मूलभतू्ियनाला्चकती्शस्क्त्लागते्तेही्पाचहले्आहे.्कामाला लागिारी आणि मूलभूत 
चयनाला लागिारी िक्ती दोनही णमळून लागिारी िक्ती देिारे अन्न ज्या आहारात असते तो युक्त 
आहार्असे्थोडक्यात्सागंता्येते.्ही्शक्ती्चकती्आचण्ती्कोणकोणत्या्अन्नाच्या्चजनसा्चकती्चकती्
घेतल्याने् चमळू् शकते् हे् पाचहले् म्हणजे् य क्ताहारािे् चववरण् झाले.् योग्य् आहार् कोणता् ते्
ठरचवण्याकचरता्ज्यािें्आरोग्य्उिम्आहे्अशा्माणसािंा्आहार्तपासून्पाहून्तो्योग्य्मानणे्आचण्
मग्त्यातील्योग्यता्कोणत्या्गोष्टीम ळे्उत्पन्न्झालेली्आहे्याचवषयी्तत्त्वसंशोिन्करणे्अवश्य्आहे.्
आपल्या् देशात्याचवषयी्संशोिन्झाले्आहे् ते्थोडे्आहे.्य रोप्व्अमेचरका् येथे्असे्संशोिन्प ष्ट्कळ्
झाले् असून् त्यावरून् चनघालेले् चनष्ट्कषभ् गं्रथातंरी्आढळतात.् चलचहण्यावािण्यािे् काम्करणाऱ्या् एका्
गृहस्थाने् स्वतःवरि्असे्दोन् प्रयोग् केले.् पचहला् प्रयोग्सहा्मचहन्यािंा्आचण्द सरा्आठ्मचहन्यािंा्
होता.् पचहल्यात् त्याने् प्रचतचदनी् ६६् ग्राम् प्रोतीन् ८३् ग्राम्ओषट् व् ३०६् ग्राम्शाकभ र्अन्न् घेतले्आचण्
द सऱ्यात्७६, १०९, १७८्ग्राम्असे्घेतले.्दोनही्प्रसंगी्त्यािी्प्रकृती्िागंली्राचहली.्मध्यंतर्काळात्
त्याने्आहार्अचिक्भरीव्केला्होता्आचण्त्यािे्वजन्१४७्पौंडापासून्१५७्पौंडापयंत्वाढले्होते्ते्
तसेि्राचहले.– (Chemistry of food and nutrition, page 141) 
 

चवश्रातं्अवस्थेत्मूलभतू्ियनत्वरा्चकती्असते्ते्मागील्प्रकरणी्साचंगतले्आहे.्तेथेि्असेही्
साचंगतले्आहे्की्ही्त्वरा्अन्नपिनािे्वळेी्आचण्श्रमसमयी्वाढत्असते.् चवश्रातं्अवस्थेतील्त्वरा्ही्
लघ तम् त्वरा् झाली.् इतर् प्रसंगी् ती् अचिकि् असावयािी.् युरोपीय देिात् सािारणपणे् चदवसाकाठी्
मूलभतू् ियनाने् १६०० ओष् उष्ट्ममोलािे् अन्न् खपते् असा् अन भव् आलेला् आहे.् अलीकडे्आपल्या 
देिातही् असे् मोजणीप्रयोग्झालेले्आहेत.् त्यावरून् पाहता् हे् मूलभतू् ियनािे् मान्आपल्या्लोकातं्
काहीसे्कमी्असते्असे् चदसून् येते.्सरासरीचा अंक् १४४०्असा्आलेला्आहे.्स्त्ीप रषाचं्या् मूलभतू्
ियनमानात् परदेशात् फरक् पडतो् तसा् तो् आपल्या् देशातही् पडतो् मूलभतू् ियन् म्हणजे् केवळ्
शरीरिारणेकरता्घडणारे्ियन. 
 

शरीरिारणाथभ्लागणाऱ्या्अन्नपचरमाणामध्ये्स्त्ी्वकवा्प रष्प्रौढाप्रौढात्फरक्पडतो्त्यािे्कारण्
त्याचं्या् त्विेच्या् के्षत्रफळातील्फरक्असे्आढळून् येते.् हेि्कारण्काही् अंशी्लहान् म लाच्या्आचण्
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प्रौढाच्या्बाबतीतही्लागू्असले्पाचहजे, असे्सहज्कळून्येण्यासारखे्आहे.्वपडागचणक्ज्यािे्त्विाके्षत्र्
मोठे् त्याच्या् अंगातून्उष्ट्णता्जास्त्झपायाने् बाहेर् पडणार् हे् साहचजकि्आहे.् त्याकरता् उष्ट्णतेिा्
प रवठा् जास्त् पाचहजे.् त्याकरताि् अन्नही् अचिक् पाचहजे.् येथे् अन्न् म्हणजे् अथात्् वजनागचणक् अन्न, 
एकंदर्अन्नराशी्नवहे.्या्संबिंात्एखाद्या्िेंडूिे्उदाहरण्घ्याव.े्वीस्तोळ्यािा्िेंडू्असला्तर्त्यािे्
तोळ्यागचणक्के्षत्र्चजतके्भरेल्त्यापेक्षा्दहा्तोळ्याच्या्िेंडूिे्तोळ्यागचणक्के्षत्र्अचिक्भरेल.्मािसाचे 
िरीर वाढते तसे त्याचे वजनागणिक के्षत्र कमी होत जाते. त्याच मानाने त्याचा वजनागणिक आहार हा 
अंकही कमी होत जातो. 
 

शरीरिारणेकरता्जे्अन्न्लागते्ते्उन्हाळ्यात्कमी्आचण्णहवाळ्यात्अणधक्लागते्या्गोष्टीिी्
उपपिी् नीट्लागते.् चहवाळ्यात्अचिक्उष्ट्णता्शरीरातून् बाहेर् पडते्आचण् त्याकरता्अचिक्अन्नािी्
आवश्यकता् असते.् देशोदेशी् हवचे्या् तपमानात्फरक् पडतो्आचण् त्याला् अन सरून् तेथील् रचहवासी्
लोकाचं्या् मूलभतू् ियनातही्फरक् पडतो् हेही् चहवाळ्या-उन्हाळ्यातील् स्थाचनक्फरकाप्रमाणेि्आहे.्
आता्असे्समजा्की, आपण्जन्मल्यापासून्वीस्वष्ेया्वातावरणात्आहो, आचण्मग्एकचवसावया्वषी्
येथून्उठून्इंग्लंडात्गेलो्तर्तेथे्शरीरिारणेकचरता्लागणाऱ्या्अन्नपचरमाणात्फरक्होईल्की्नाही? 
वहावा्अशी्अपेक्षा्आहे.्उलट्इंग्लंडात्ज्यािे्बरेि्आय ष्ट्य् गेले्आहे्तो्जर्इकडे्आला्तर्त्याच्या्
शरीरिारणाथभ् लागणाऱ्या् अन्नपचरमाणात् फरक् होतो् की् नाही? वहावा् असे् वाटते, झाला् आहे् अशी्
उदाहरणे्सापडतात.्तथाचप्तो्झाला्नाही्अशीही्उदाहरणे्सापडतात.्हा्अथात््सवयीिा्पचरणाम्
म्हणणे्भाग्आहे.्हाि्पचरणाम्आन वचंशक्होणे्शक्य्आहे. 

 
प्रोतीन्ओषट्आचण्शाकभ र्द्रवयापैकी्ओषटापासूनि्सवांत्अचिक्उष्ट्णता्चमळते्तरी्थंड हवेत्

जे्लोक् राहतात् ते्सहजगत्या्जो्आहार् घेतात् त्यात् प्रोतीनािंा् भरणाि् चवशषे्असतो.्या्लोकािंी्
मूलभतू्ियनािी्उष्ट्णताि्अचिक्असते्ती्उत्पन्न्होण्याकरता्प्रोतीनाचाच उपयोग णविेष होतो.्अन्न-
चवचशष्टउष्ट्मोद्धगार्प्रोतीनािंाि्सवांचिक्असतो.् त्यािा्या्कामी्उपयोग्होतो.्काम्करण्याकरता्जी्
शक्ती् वापरावयािी् ती् प्रथमतः् शाकभ रान्नापासून् सहजगत्या् उत्पन्न् होते.् तो् भरपूर् नसला् तर् मग्
ओषटािा् वयय् होतो् आचण् सरते् शवेटी् प्रोतीनािा् वयय् होतो् असे, प्रत्यक्षतः् श्वचसतग णोिराच्या्
मोजणीवरून् अन भवास् येते.् गेल्या् प्रकरणी् डगलस् चपशवी् म्हणून् जी् साचंगतली् चतिा् उपयोग् काम्
करताना्केला्असता्हे्ग णोिर्ठरवता्येते. 
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आ॰्५०·१्उच्छ््वासमापक्चपशवी 

 
डगलस णपिवी् रबर्व्कापड्यािंी्बनचवलेली्असते.्ती्ऊवभवायूने्भरून्आत राच्या्पाठीवर्

बािंतात.्आत राच्या् तोंडाला् एक् म खवटा् बािंतात् या् म खवयाच्या् काठाला् लहानशी् रबरी् चपशवी्
असते् ती् हवेने् भरतात.् असे् केल्यावर् म खवयािा् बाहेरच्या् हवेशी् संबंि् न् ठेवता् तो् तोंडावर् पक्का्
बािंता्येतो.्म खवयातून्चनघालेली्एक्रबरी्नळी्डग्लस्चपशवीच्या्मानेतील्नळीशी्इतरत्र्संबंि्न्
ठेवता् जोडून् टाकतात् असे् केल्याने् आत रािा् श्वासोच्छ््वास् चपशवीति् िालतो.् ठराचवक् अविीच्या्
शवेटी्चपशवीतील्वायिूी्छाननी्करतात.्चतजवरून्चकती्ऊवभ्खपला्आचण्चकती्कौद्व्उत्पन्न्झाला्ते्
समजते.् हे् समजले् म्हणजे् श्वचसतग णोिर् ठसते.् याि् मोजणीबरोबर् मूत्रोत्सगातील् नत्रद्रवयािीही्
मोजणी्केली्तर्सबिं्ियनािे्गचणत्करता्येते.्प्रयोगावरून्असे्चदसून्येते्की्श्म करणयाकरता जी 
िक्ती खचक करावयाची ती प्रोतीनापासून सहसा उत्पन्न होत नाही. िाकक र व ओषट यांच्या अभावीच 
प्रोतीनाचा उपयोग केला जातो. तो उपयोगसुद्धा प्रोतीनापासून िाकक र व ओषट िव्य उत्पन्न होऊन मगच 
होतो. 
 

प्रोतीन्ओषट्आचण्शाकभ र्या्तीन्अन्नप्रकारापंैकी्प्रोतीन्या्प्रकारात्नत्र्हा्घटक्चवशषे्आहे.्
इतर्दोहोमिे्तो्नाही.्मन ष्ट्यािे्अन्न्म ळीि्बदं्केले्असता्तो्मचहना्दोन्मचहने्देखील्जगू्शकतो.्
अथात््तो्उिरोिर्क्षीण्होत्जातो.्त्याच्या्अंगातून्मल्बाहेर्पडत्राहतात.्त्यात्C, H, O, N, हे्
िारी् घटक्असतात.् हे् सवभ् घटक् ज्यात्आहेत् असा् अन्नप्रकार् प्रोतीन् हा् एकि्आहे.् तेवहा् एकाि्
प्रकारच्या् अन्नाने् जीव्जगचवणे् असल्यास् ते् प्रोतीनाने् मात्र् शक्य्आहे, द सऱ्या् दोहींनी् शक्य् नाही् हे्
केवळ्रसायनदृष्टीनेही् चदसून्येते.्सामान्य्वयवहारातला्अन भवही्असाि्आहे.्सहजगत्या्माणूस्जो्
आहार् घेतो.् त्यात् थोडेबह त् प्रोतीन् असतेि.् काही् लोक् चनत्य् मासंाहार् करणारे् आहेत.् त्याचं्या्
आहारात्प्रोतीन्आचण्ओषट्यािंाि्भरणा्असतो.्मासंाबरोबर्थोडेसे्ओषट्असते्पण्शाकभ र्नसते.्
नाही्म्हणावयास्िागंल्या्पोसलेल्या्प्राण्याच्या्शरीरातील्यकृतात्मासंीर्असते.्तसे्पाचहले्तर्मासंीर्
मासंातही्असते्पण्ते्फार्थोडे.्बहुिः मांसाहार करिारे लोक आहेत त्यांच्यातील प्रौढांच्या आहारात 
रोजी १०० ग्रामापेक्षा अणधक प्रोतीन असते. भारतातील िाकाहारी लोकांपैकी काहींच्या आहारात रोजी 
प्रोतीन ७० ग्राम असते पि त्यातील काहींच्या आहारात ते ३० ग्राम ककवा त्याहूनही कमी असते.्य रोपीय्
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लोकानंी् प्रोतीन् दैनंचदन्आहारात् चकती् पाचहजे् ते् ठरवण्याकरता् प ष्ट्कळ् प्रयोग् केलेले्आहेत.् काही्
जणानंी्आहारातील्प्रोतीन्३०्ग्रामाइतके्ठेवनू्सहा्सहा्मचहने्चनत्यािे्वयवहार्करून्काढले्आहेत.्
त्यानंा्त्यापासून्अपाय्झालेला्नाही.्एकाने तीन ग्रामापेक्षा कमी प्रोतीन घेऊन ५४ णदवस काढले, पि 
त्यांचा कपड उत्तरोत्तर णझजत गेला. 
 

उंदीर् ससे् इत्यादी् प्राण्यावर् प ष्ट्कळ् प्रयोग् झाले् आहेत.् त्यावरून् पाहता् चवचवि् प्रोतीनािंी्
पोषणदृष्टीने् योग्यता् वगेवेगळी् असते.् इतकेि् नवहे् तर् एक् द िातील् प्रोतीन् सोडून् इतर् कोणत्याही्
चजनसेतले्प्रोतीन्एकच्याएक्चकतीही्घेतले्तरी्शरीरिारणेस्योग्य्नाही, असे्चदसून्आले्आहे.्इतर्
प्रोतीनािंी्चमश्रणे्आहारात्असणे्हेि्अवश्य्आहे.्या्दृष्टीने्पाहता्प्रोतीनािे्जे्दोन्प्रकार्प्राचणज्आचण्
वानसज् त्यापंैकी् वानसज्प्रोतीनास्द सऱ्या् म्हणजे्प्राचणज्प्रोतीनािी्जोड्अवश्य्आहे्असेही् चदसून्
आले् आहे.् द िातल्या् प्रोतीनास् मात्र् द सऱ्या् कशािी् जोड् अवश्य् नाही.् उलट् त्यािी् जोड्
वानसप्रोतीनास्चदली्असता्उिम्पोषण्होऊ्शकते, असा्अन भव्आहे.्मांसाहारात प्रोतीनाची मयादा 
िरवणयाची गरज नाही ते आपोआपच पाणहजे तेवढे येते. िाकाहारात मात्र िरीराच्या एक णकलोग्राम 
वजनागणिक एक ग्राम प्रोतीन असावे असे सांगिे अवश्य आहे. या आहारात दुधाचा समावेि गृहीत धरला 
आहे.्तोळा्=्१२्ग्राम 
 

सवभ्भारतीयाचं्या्आहारािा्म ख्य्भर्िान्यावर्आहे.्आहारदृष्ट्या्िान्यािे्वगभ्दोन–्एकदचलक्
आचण् चद्वदचलक.् या् िान्यािंी् चपके् सवभ् प्रातंात् येतात.् ओषट् आचण् त्यात् चवरघळणारी् जीवात द्रवये्
याखेरीज्सवभ्अवश्य्अन्नघटक्या्िान्यात्चमळण्याजोगे्आहेत्त्यािंी्योग्य्ज ळवणी्मात्र्झाली्पाचहजे.्
चद्वदचलकापेक्षा्एकदचलक्पिावयास्सोपे्म्हणून्एकदचलकािाि्भरणा्आहारात्अचिक्असावयािा्हे्
साहजीकि्आहे.्आता्या्एकदचलकािा्कोंडा्वकवा्भ सा्जर्साफ्टाकून्देऊन्पाढंरे्स्वच्छ्िान्यािे्
पीठ्वापरले्तर्जीवातंूिा्आचण्लवणािंाही्आहारात्त टवडा्पडतो.्तादूंळ्हेि्एकच्या्एक्एकदचलक्
िान्य्आहारात्वापरले्तर् ते्कोंड्याचशवाय्वापरणे्अवश्य्झाल्याने्हा्त टवडा् चवशषे्जाणवतो.्अशा्
प्रसंगी्जीवातंूिा्त टवडा्टाळण्याकरता्दहा्तोळे्चद्वदचलक्घ्याव्ेलागेल.्पण्इतके्चद्वदचलक्पिचवणे्
कठीण्आहे.्म्हणून्ते्पािि्तोळे्घेऊन्बाकीच्या्पाि्तोळ्याचं्या्ऐवजी्दूध णनदान २५ तोळे तरी घ्यावे 
लागेल.्िान्यातले्प्रोतीन्उिम्प्रकारिे्नसते.्कोित्याही एका धान्यातले प्रोतीन पूिकपिे पोषक नसते. 
त्याकरता एका धान्यास दुसऱ्याची जोड पाणहजे. इतकेच नव्हे तर दोन धान्ये णमळून सुद्धा उत्तम संच 
होतोच असे नाही.् गहू् जोंिळा् बाजरी् ही् एकदचलक् िान्ये् एकंदर् िान्याच्या् चनदान् दोन् तृतीयाशंाने्
असली् तर् ती् उणीव् येत् नाही.् तथाचप् त्यापंैकी् गहू् कणीक्करून् वापरण्याऐवजी् रवा् वकवा् सपीठ्
करून्वापरल्यास्तशी्उणीव्उत्पन्न्होते.्म्हणून्रोजच्या्आहारात्गहू्घ्यावयािा्तो्कणीक्करूनि्
वापरणे्अगत्यािे्आहे. 
 

तादं ळामध्ये्स मारे्दोनश्ेपोटजाती्आहेत.्आकार्िव्वास्या्दृष्टीने्त्यात्भेद्करून्त्याचं्या्
वकमती्ठरचवतात.्पण् त्या्गोष्टी्पोषणाच्या्दृष्टीने्महत्वाच्या्नाहीत.्काडंणे्पाखडणे्ि णे् इत्यादी् जे्
संस्कार् त्यावर् करतात् त्यािें् पचरणाम् महत्त्वािे् आहेत.् त सासकट् तादूंळ् साठवनू् आयत्यावळेी्
हातकाडंण्करून्ते्पाखडून्ि वनू्वापरावयािे, ही्पद्धत्पन्नास्वषांपूवी्होती्ती्ठीक्होती.्हल्ली्ती्
नाहीशी् झाली् असून्तांदूळ णगरिीत तयार् करण्यािी् िाल्रूढ्झाली्आहे.् चगरणीत्खरडणी्कमी्
करावी् इत्यादी् चनबिं् पाळले् जात् नाहीत.् पाळले् गेले् तरी् असा् कमी् खरडलेला् तादूंळ् साठवणीने्
चबघडतो.् त्यावरिे् उघडे् पडलेले्ओषट्खवटते.् चशवाय् त्यास् कीड् लागण्यािा् संभव् असतो.् अशा्
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तादं ळािा् भात् होईपयंत् त्यातील जीवातंूपैकी ७० ते ८० टक्क्यापयंत नाि होतो.् ही् हानी् मोठी्आहे.्
उकडे तांदूळ्करण्यािी्एक्पद्धत्आहे.्त सासकट्तादूंळ् चभजवनू्त्याला्वाफ्देतात.्मग्त्यािे् तूस्
काढून् टाकतात.् त्यातं् जीवातंूिी् हानी ५२ ते ५८ टक्क्यापयंत् होते.् तादूंळ् प नः् प नः् ि ऊन् अिभवट्
चशजवल्यावर्स द्धा् त्यातील्पाणी्काढून्टाकतात् तेवहा्तर् त्यातील्जीवातू्द्रवय्पार्नाहीशी्होतात.्
वास्तचवक्अशा्ि ण्यािे्व्पाणी्काढण्यािे्काही्कारण्नाही.्तसे्न्करताि्भात्िागंला्रिकर्होतो.्
हातकाडंणीिा्तादूंळ्ि ण्याने्मोठी्हानी्होत्नाही.्पण्खरडलेला्तादूंळ्ि ण्याने्आचण्चवशषेतः्अिभवट्
चशजल्यावर्पाणी्काढण्याने्अचतशय्हानी्होते. 
 

तादं ळाच्या् प्रोतीनािी् पोषकता् ठरवण्याकरता् उंदरावर् प्रयोग् केलेले् आहेत.् त्यापैकी् काही्
प्रयोगावरून्ती् योग्यता् उिमाच्या् त लनेने् ८०् टके्क, आचण्काही् प्रयोगावरून् ६७्टके्क्आढळून्आली्
आहे.्त्याप्रमाणे्गवहाच्या्प्रोतीनािी्योग्यता्तपासली्आहे्ती्५३् ते्६६्अशी्आढळली्आहे.् हे्प्रयोग्
अगदी्थोडे्आहेत्आचण्गवहाच्या्त्यािप्रमाणे्तादं ळाच्या्उपजाती्प ष्ट्कळ्आहेत.्म्हणून्हा्फरक्लक्षात्
घेण्याजोगा् नाही.्आणखी् एक्गोष्ट्अशी्आहे्की, ही् योग्यता् ठरचवण्याच्या् दोन् रीतीमिे् मेळ्नाही.्
चशवाय्प्रयोगरिनेमिेही्काही्कसर्आहे.्एका्पद्धतीने्बाजरी्जोंिळ्यातील्प्रोतीनािंी्योग्यता्सारखी्
ठरते्तर्द सरीने्जोंिळ्यापेक्षा्बाजरीतले्प्रोतीन्दीडपट्श्रेष्ठ्ठरते, असेही्आढळले्आहे.् [Nutrition in 

India– V. N. Patwardhan. 1952, page 40.] तूतभ्आपण्हा्फरक्जमेस्न्िरणेि्िागंले.्जात्या्कोणतेि्प्रोतीन्
द सऱ्यापेक्षा्श्रेष्ठ्नाही, आचण्कोणतेि्संपूणभपणे्पोषक्नाही, असे्मानून्िालावे.्याकरता्काय्भरपाई्
करावयािी् ती् राशी् वाढवनू्आचण् चमश्रणे् वापरून्करावी.् णनदान ३० ग्राम प्रोतीन पाणहजे असे िरत 
असले तर णवणवध प्रकार णमळून ६० ग्राम ककवा ७० ग्राम घ्यावेत, म्हिजे कमतरता येिार नाही. 
 

प ष्ट्कळ् जातीिी् कडिान्ये् आहारात् घेण्यािी् िाल्आहे.् तूर् व् िणे् ही् त्यातील् प्रम ख् होत.्
एकदचलक् िान्यापेक्षा् त्यातील् प्रोतीन् पिनीयतेत् कमी् आहे.् पण् त्यािे् प्रमाण् द पटीहून् अचिक्
असल्याम ळे् त्यािा् उपयोग् महत्त्वािा् आहे.् पोषणाच्या् दृष्टीने् त्यािंी् योग्यता् एकदचलक् िान्यापेक्षा्
थोडीशी्कमी्आहे, असा्उंदरावरील्प्रयोगािंा्चनष्ट्कषभ्आहे. 

 
मानवी् अन भवावरून् पाहता् डाळ तांदुळांची णखचडी हे भरपूर अन्न् मानले् गेले् आहे.् त्यािे्

ग णोिर्१्:्२्वकवा्१्:्१्असे्वापरण्यात्आहे.्कडिान्यात्िण्यापेक्षा्मसूर्व्तूर्स पिनीय्असल्यािे्
आढळते.्उडीद्जड्आचण्मूग्हलके्समजतात, ते्अथात््पिनाच्या्दृष्टीने.्गेल्या्महाय द्धाच्या्काळात्
एकदचलकािंा्त टवडा्फार्जाणवला.्तेवहा्चकत्येकानंा्आपल्या्आहारातील्चद्वदचलक्वाढवाव्ेलागले.्
तेवहा्असे्अन भवास्आले्की, िवळ्या् मूगमटक्यापेंक्षा्पिनास्जड्असतात.् घेवडे्वाल्वाटाणे्अशी्
आणखीही् कडिान्ये् आहेत.् त्यात् तारतम्य्आहे् पण् चवशषे् नाही.् सवभ् कडिान्ये् प्रोतीनात् भर्आचण्
जीवातूतही्भर्या्दृष्टीने्महत्त्वािी्आहेत.्प्रौढ मािसाच्या रोजच्या आहारात ४० तोळे एकदणलक आणि 
५ तोळे णद्वदणलक असावे.्(तोळा्=्१२्ग्राम) 
 

भूईमूग्हे्एक्महत्त्वािे्अन्न्आहे.्त्यािी्गणना्चद्वदचलकात्होते.्त्यात्कडिान्यातल्या्पेक्षाही्
अचिक्प्रोतीन्असते.्ते्अथाति्उिम्प्रतीिे्असते्असे्नाही, तरी्िागंले्असते.्याचशवाय्त्यात्तेल्
भरपूर्असते.्भ ईमूग्ओला्चभजवनू्न्चशजवता, चशजवनू, वकवा्भाजून्खाण्यायोग्य्असतो.्कोवशबीर, 
थालीपीठ, चखिडी, पालेभाजी, फळभाजी, इत्यादी्कोणत्याही्खाद्यप्रकारात्त्यािा्समावशे्होऊ्शकतो.्



 

 

अनुक्रमणिका 

चशवाय्ग ळासह्क टून्त्यािे्लाडू्होऊ्शकतात, ग डदाणी्होते, म्हैसूरपाक्होतो.्म्हणून्णद्वदणलकाच्या ५ 
तोळ्यात त्याला वरचेवर काही भाग देिे श्ेयस्कर्आहे. 
 

खोबरे्हे्द सरे्महत्त्वािे्अन्न्आहे.्ते्एकदचलक्आहे.्त्यात्तेल्भरपूर्असून्इतर्एकदचलकात्
असते् चततपत्प्रोतीनही्असते.्िटणी् भाजीपाला् भात् चखिडी् इत्यादी्अनेक्खाद्यात् त्यािा्समावशे्
िागंला्होतो.्एकंदर्िान्याचं्या्४५्तोळ्यात्त्यालाही्भाग्द्यावा.्स के्खोबरे्आचण्भ ईमूगदाणे् चमळून्
रोजी् ५् तोळे् आहारात् असावते.् असे् असल्यास् सहजि् २॥ तोळे् तेल् त्यात् येईल.् याखेरीज्
भाजीपाल्याच्या्फोडणीत्आचण्पोळीच्या्कणकेत्एकादा्तोळाभर्तेल्सहजि्यावे. 

 
आपण्ज्या्पालेभाज्या्खातो्त्यात्वजन्मोजून्जमेस्िरण्याजोगा्अन्नाशं्फारि्थोडा्असतो.्

त्यातील्जीवातंूिाि्उपयोग्प्रम ख्होय. 
 

दूध हे उत्तम अन्न्आहे.्ते्स्तनी्प्राण्याने्आपल्या्अपत्याच्या्वाढीसाठी्अन्न्म्हणून्उत्पन्न्केलेले्
असते.् माणसालाही् ते् सवभदा् उपयोगी् पडण्याजोगेि् असते.् त्यात् एकाि् गोष्टीिी् उणीव् असते् ती्
लोहलवणािी.् ही् उणीव् िान्यानंी् भरून् चनघणारी् आहे.् म्हणून् मुलास पणहले सात आि मणहने 
झाल्यानंतर धान्य थोडे थोडे देत राणहले पाणहजे.्उिरोिर्िान्यािा्आहार्वाढवनू्द िािा्कमी्करणे्
योग्य्आहे.् केवळ् गाईम्हशींिे् दूि् तापवनू् चदले्जाते् तेवहा् त्यात्आमचलकाम्लािाही् त टवडा् असतो.्
त्याकरता्म लास्फळािा्रस्नेमाने्देत्जाणे्अगत्यािे्असते.्दूध ६२·५° c पयंत अधातासभर तापवून 
नंतर झपाट्याने गार करिे म्हिजे पािरि होय. पािरिाने आमणलकाम्ल नाहीसे होत नाही, णटकून 
राहते. या णक्रयेने जंतंूची वाढ थांबते. 
 

लहानपणी्दूि्तसे्मोठेपणी्िान्य्हा्आहारािा्प्रम ख्भाग्असला्पाचहजे; तरी्िान्यातही्संपूणभ्
आहार् होण्याच्या् दृष्टीने् अनेक् उणीवा् असतात.् यापैकी् एक् उणीव् उिम् प्रोतीनािी् ती् द िाने् भरून्
चनघते.्द सरी्उणीव्ओषटािी्तीही्द िातील्ओषटाने्भरून्चनघते.्चतसरी्उणीव्जीवात द्रवयािंी, तीही्
अंशतः् द िाने् भरून् चनघते.् िवथी् उणीव्खटलवणािंी् तीस द्धा् द िाने् भरून् चनघते.् द िात्आमचलक्
अम्लाखेरीज् इतर् जीवात ् आचण् खटपस्फ चरक् लवण् बरेि् असते.्आमणलकाम्लाची गरज मोडाच्या 
धान्यानी नीटपिे भरून णनघते.्चदवसाकाठी्अधािेर्[(शरे्=्९३४्ग्राम)]्म्हिीचे ककवा पाऊििेर गाईचे दूध्
िान्याहाराच्या् भरीला् असले् म्हणजे् सवभ् उणीवा् भरून् चनघतात.् द िापासून् दही, ताक, लोणी् तूप्
होण्यासारखे् असल्याम ळे् ते् चवशषे् सोयीिे् प्राचणज् अन्न् ठरते.् हल्ली् द िािा् खप् म ख्यतः् िहा् कॉफी्
करण्याकडे्होतो.्ही्पेये्उिेजक्आहेत.्त्यािंा्उपयोग्प्रसंगचवशषेी्थकवा्घालवण्याकरता्ठीक्आहे.्
परंत ्सरसकट्दररोज्िार्िार् वळेा, चवशषेतः्सकाळी्उठल्याबरोबर्अगदी्अनवश्यक्आहे.् त्यानंी्
शरीरास्अपाय्झाल्यािी्उदाहरणे्अगदी्थोडी्आहेत.्तरी्त्यािंी्िटक्लागते्ही्गोष्ट्अचनष्टि्आहे.्
कोकोमिे्हा्दोष्नाही्आचण्त्यात्शरीरोपयोगी्लवणे्असतात्हा्ग ण्असतो. 
 

सवभ्खाद्यात्साखर्हे्रसायनदृष्ट्या्श द्ध्खाद्य्आहे.्ते्शस्क्तप्रदही्आहे.्तथाचप्आहारदृष्ट्या्
इतर्अवश्य् द्रवये् तशी् श द्ध्आचण् स्वस्त्अशी् उपलब्ि् नसल्याम ळे, साखरेिा् उपयोग् माफकि् केला्
पाचहजे.्ग ळात्साखरेबरोबर्स्वभावतः्असणारी्लवणे्असतात्आचण्बह िा्B गणातील्जीवात द्रवयेही्
असतात् म्हणून्चांगला स्वच्छ गूळ् वकवा् त्यािेि् पूवभरूप्काकवी्जर्म बलक् चमळू्लागली्तर् त्यािंा्
नेहमीच्या्आहारात्समावेश्करणे्अचिक्श्रेयस्कर्होईल.् ठेवणीच्या्अन्नात्साखरेिा्उपयोग् प ष्ट्कळ्



 

 

अनुक्रमणिका 

आहे.्तो्उिरोिर् वाढति्जाईल.्साखरेचा अत्यंत उपयोग दातांचे आरोग्य णबघडणविारा्आहे्असे्
काही्तज्ज्ञािें्मत्आहे.्बह िा्हा्जीवातंूच्या्उणीविेा्पचरणाम्असावा. 
 

पालेभाज्या,् फळभाज्या, कंदभाज्या, अशा् तीन् प्रकारच्या् भाज्या् आपण् करतो.् त्यापैकी्
कंदभाज्यातील्प्रोतीन्आचण्तौकीर्गणतीत्िरण्याजोगे्असते.्तथाचप्िान्याच्या्मानाने् त्यािंा् वापर्
कमी् आहे.् ते् योग्यही् आहे.् त्यात् प्रोतीन् कमी् असून् लवणािें् मानही् थोडकेि् असते.् सालासकट्
उकडले तर बटाटे आमणलकाम्लाकरता आणि रताळी गंृजोलाकरता् उपयोगी् पडण्याजोगी् आहेत.्
िान्यात्असतो्त्यापेक्षा्भाज्यामंिे, चवशषेतः्पालेभाज्यामंिे, तूलीरािा्भाग्अचिक्असतो.्त्यात्सारक्
ग ण्असतो.्फळभाज्यामिे्आमचलकाम्ल्अचिक्आचण्गृंजोल्कमी्असून्तूलीरािा्भरणा्बरा्असतो.्
त्याच्या्जोडीला्इतर्अम्ले्व्लवणे्अमळ्अचिक्असतात.्एकंदरीत्रिी्येण्याला्या्भाज्यािंा्िागंला्
उपयोग्होतो.्मीठमसाला्घालून्आपण्रिी्वाढवतो. 
 

पालेभाज्या्आचण्फळभाज्या् यापेक्षा्आहारात्फळांना महत्व् अचिक्आहे.् टमाटो् व् काकडी्
याचं्या्भाज्या्करतात्पण्तसे्करणे्ठीक्नाही.्ही्फळे्न्चशजवता्खाणेि्िागंले.्पेरू्केळी्संते्र्द्राके्ष्
अंजीर् इत्याचद् प ष्ट्कळ् फळे् ताजी, न् चशजवता् खाण्याजोगी् असतात.् त्यात् कमी् अचिक् मानाने्
आमचलकाम्ल्आचण् इतर्जीवातू् असतात.् चशवाय् त्यात् रिकर्साखर्आचण्लवणेही् असतात.् पेरू्
केळी्सवभ्ऋतूत्चमळतात.्इतर्फळे्वेगवगेळ्या्ऋतूत्चमळतात.्रोजच्या्आहारातील्जीवातूंिी्उणीव्
भरून्काढण्याकरता् त्यािंा्उपयोग्करणे्इष्ट्आहे.्द िािे्मान्कायम्ठेवले, चनदान्कमी्होऊ् चदले्
नाही्म्हणजे्जीवातंूिा्त टवडा्पडण्यािा्संभव्फार्थोडा्असतो.्आठवड्यात्एकादा्चदवस्दूि्आचण्
फळे्असाि्आहार्करण्यािा्पचरपाठ्ठेवणे्इष्ट्आहे.्अशा्आहाराने्प्रोतीन्ओषट्शाकभ र्यािंा्त टवडा्
एका् चदवसाप रता्पडेल, पण्तो्द सऱ्या् चदवशी्भरून् चनघेल; पण्म ख्य्लाभ्हा्होईल्की्जीवातू्व्
लवणे्यािंी्तूट्असल्यास्भरून्चनघेल. 

 
आपल्या् शरीरात् प्रोतीनािे् साठवण् होत् नाही.् ते् रोजच्या्खपण कीइतके्आदा् केले् पाचहजे.्

शरीरात्शाकभ रािे्साठवण्होऊ्शकते्पण्ते्एकाद्या्चदवसाप रतेि.्ते्यकृतात्मासंीर्या्रूपाने्असते.्
मासंीर् तौकीराप्रमाणेि् पाण्यात् न् चवरघळणारे् असते.् त्यािे् ओषटात् रूपातंर् होऊ् शकते.् शरीरात्
ओषटािे्साठवण्मात्र्भरपूर्होऊ्शकते.्प्रोतीन्व्शाकभ र्तात्काचलक्गरजेपेक्षा्अचिक्झाले्असता्
त्यापासून्ओषट्उत्पन्न्होऊन्साठून् राहते.् ते् प्रथमतः् त्विेखाली् भेद् म्हणून्साठते.् नंतर् ते् वपेमिे्
साठते.् मेद्अन्नातील्ओषटाच्या् त टवड्याच्या् वळेी् उपयोगी् पडते् तसे् वपेतील्ओषट्उपयोगी् पडत्
नाही.्त्यािा्उपयोग्फार्सावकाशीने्होतो. 
 

शाकाहारािा्चविार्संकचलत्करता्असे्चदसून्येते्की्प्रौढ मािसाचा सबंध णदवसाचा आहार 
पुढीलप्रमािे असावा्:– 
 
एकदचलक्िान्ये ४५६्ग्राम यात्प्रोतीन्३६·५ ओषट्० शाकभ र्३४२ 
चद्वदचलक्िान्ये ४८ १० ० ३० 
भ ईमूग्वकवा्खोबरे २४ ४ १२ १० 
म्हशीिे्दूि ४८० १८ ३६ १८ 
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गूळ, साखर ६० ०  ६० 
तेल १२ ० १२ ० 
एकूण १०८० ६८·५ ६० ४६० 
यापासून्ओष २६५४ २७४ ५४० १८४० 
 
–भाज्या्गणतीत्घेतल्या्नाहीत्कारण्त्या्अचनचश्चत्असतात. 
 

मन ष्ट्य् शारीचरक् श्रम् करील् त्या् मानाने् त्याला् कमी् अचिक् अन्न् लागेल् हे् मागील् प्रकरणी्
दशभचवलेि्आहे.्या्कारणाने्जो्फरक्करावयािा्तो्ओषट्व्िान्य्यात्करावा.्वाढ्करताना्सवात्
केली् तरी् िालेल् पण् कमी् करताना् द िात् कपात् करू् नये.् वाढ् म ख्यतः् िान्यात् करावी; त्या्
खालोखाल्तेल्तूप्साखर्यात्करावी.्भारतीय्आहाराची जी अणधकृत [Nutrition in India p. 145.] पाहिी्
झाली् आहे् चतजवरून् पाहता् सरासरी् ओष् २५६०् चनघतात.् या् मोजणीमिे् सवभ् िंद्यातील् लोकािंा्
समावशे्आहे.्आपण्येथे्काढलेला्अंक्इष्टाकं्आहे, सरासरी्(मध्यममानािा)्नाही. 
 

प्रस्त त् पाहिीमधे् चदसून् आलेल्या् आहारातील् प्रोतीनाचा अंक १२ पासून १००् पयंत् असून्
सरासरीने्७३्ग्राम्आहे.्१००्हा्अंक्अवश्यसीमेच्या्बराि्वर्असून्१२्हा्प ष्ट्कळ्खाली्आहे.्अचिक्
प्रोतीनापासून् अपाय् सहसा् होत् नाही.् परंत ् कमी् प्रोतीनापासून् होतो, हे् त्या् त्या् माणसाच्या्
आरोग्यस्स्थतीवरून् चदसून् येते.्या्पाहणीत्असे् चदसून्आले्आहे्की, श्रीमंत्गरीब्सवामिे्आहारात्
डाळदाणा् घेण्यािी्प्रवृिी्सारखीि्आहे.्परंत ्द िाच्या्बाबतीत्मात्र्फऱक्फार्आहे.्श्रीमंत्लोकही्
भरपूर्दूि्घेतात्असे्नाही.्मग्गरीबािंी्गोष्टि्नको.्ज्यानंा्चदवसाकाठी्माणशी्६०्ग्राम्देखील्दूि्
घेता्येत्नाही्अशी्क ट ंबे्चकत्येक्आहेत.्भाजीपाला्व्फळे्याचं्या्वापराबाबतही्बराि्फरक्आढळतो, 
पण्तो्इतका्नाही.्दूि्भाज्या्व्फळे्याति्उिम्प्रोतीन्आचण्जीवातू्चमळतात.्ही्गोष्ट्िान्यात्घेता्
ही्वस्त स्स्थती्द रवस्था्दाखवणारीि्आहे.्अन्न्पोटभरीिे्चमळवण्यािा्प्रयत्न्प्रत्येकजण्करतो.्बह िा्
तो् ते् चमळवतोही.्पण्तसे् केल्याने् चकत्येकाचं्या्आहारािा्तोल् चबघडतो, आहार्समतोल्होत्नाही, 
चतरसट्होतो. 
 

प्रस्त त्पाहणीमिे्प्रचतचदवशी्प्रचतजनी्ओषटाहाराचा अंक्२३·५्असा्आला्आहे.्यापेक्षा्आपण्
काढलेला्अंक्बराि्मोठा्आहे.्तोि्शास्त्चसद्ध्आहे.्यावरून्चनष्ट्कषभ्असा्चनघतो्की, आपल्याकडील्
प ष्ट्कळजणास् भरपूर् ओषट् चमळत् नाही.् तेला-त पािी् आवड् लोकानंा् नाही् असे् नाही.् पण् ती्
भागचवण्यािी्ऐपत्नाही् हेि्खरे्आहे.्ओषटातस द्धा् तेलापेक्षा् तूप्श्रेष्ठ्आहे्पण् ते्द र्वमळ्झाले्आहे.्
नकली् तूप् वकवा्वनस्पती् तेलापेक्षा्पिनास्अचिक्जड्आहे.्तथाचप् तेही्भरपूर् चमळत्नाही.् त्यािी्
जागा्श द्ध्तेलाने्घेतली्तरी्िालेल्पण्खरे्म्हटले्म्हणजे् दुधाचीच पैदास वाढणवली पाणहजे.्माणशी्
अिा्शरे् दूि्ही्मागणी्आरोग्यदृष्ट्या्मोठी्नाही.्ती्भागचवण्यािी्तयारी्करणे्अत्यंत्अवश्य्आहे.्
त्याच्या्भरीला्लागणारे्ओषट्मग् तेल् वकवा्वनस्पती्या्रूपानंी् चमळाले्तरी्िालेल.् दुधाची जागा 
कोंबडीची अंडी या अन्नाने मात्र अंितः भरून णनघणयासारखी आहे. 
 

मांसाहार् म्हणून् जो् म्हणतात् त्यात् अंड्यािंा् समावेश् होतो.् त्यात िाकक र िव्य नसते आणि 
जीवातंूपैकी आमणलकाम्ल नसते.्द िाच्या्त लनेने्पाहता्त्यात्ही्उणीव्आहे.्तथाचप्द िापेक्षा्फळावरि्
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आपण् आमचलकाम्लाकरता् चवसंबनू् असतो् तेवहा् ही् उणीव् महत्त्वािी् नाही.् त्यात् दुधाच्या अपेके्षने 
लोहलविे अणधक असतात, हा बालपोषिाच्या दृष्टीने त्याचा सद्गुि आहे.्कोंबडीच्या्अंड्यात्३०्टके्क्
प ष्ट्क्(चपवळा्बलक), ५९्टके्क्पाढंरा्बलक्आचण्११्टके्क्कवि्असते.्खाद्य्भागात्१५्टके्क्प्रोतीन्
१०·५्टके्क्ओषट्आचण्१्टक्का्लवणचसद्ध्राख्असते.्पाढंऱ्या्भागात्म ख्यतः्प्रोतीन्व्लवणे्असतात.्
पाढंऱ्या्बलकास्जी्चपवळी्छटा्असते्ती्शकभ रीपीतोनािी्असते. 
 

अंड्याच्या अंतरंगाचे घटक टके्क 
संपूणभ्अंतरंग प्रोतीन्१२·३ ओषट्११·३ शाकभ र्१·६ ओष्१६२ 
पाढंरा्बलक १०·७ ०·१ १·४ ५१ 
चपवळा्बलक १५·५ ३३·३ २·१ ३८१ 
स के्अंतरंग ४५·८ ४२·० ३·२ ५७४ 
 

णपवळ्या बलकात गंुजोल आणि स्स्थरोल जीवातू भरपूर असते. 
 

अंड्यािा्जरी्मासंाहारात्समावशे्होत्असला्तरी्त्यात्मासं्म ळीि्नसते.्चपल्लू्तयार्होताना्
ते्उत्पन्न्वहावयािे्असते.्शखं, वशपले, खेकडे, वझगे, यात्ताबंडे्मासं्नसते; पाढंरे्असते.्त्यात्मासंीर्
आचण्प्रोतीन्असतात. 
 

मत्स्य् हे् काही् लोकािें् चनत्य् खाद्य् आहे.् त्यािा् वापर् वाढता् आहे.् त्यात् शाकभ राशं् नसतो, 
थोडासा्ओषटािा्अंश्असतो.्तळताना्अथाति्तो्वाढला्जातो.्म ख्यतः् त्यात्प्रोतीन्असते् ते् २०्
टक्क्याच्या्स मारात्असते.्ईलनामक्मत्स्यात्मात्र्१०्टके्क्ओषट्असते. 

 
पशूचं्या् सागंाड्यािे् मासं् टागंून् ठेवतात् तेवहा् त्यातील् मासंीररूप् शाकभ र् द्रवय् नाहीसे् होऊन्

तचिकाम्ल् व् पस्फ चरक् लवणे् उत्पन्न् होतात.् मासं् जेवहा् चशजवतात् तेवहा् या् अम्लाच्या् साहाय्याने्
कास्थीनापासून्संरस्उत्पन्न्होतो.्काही्प्रोतीन्आळते्आचण्काही्पाणी्चशजवण्याने्उडून्जाते, म्हणून्
मासंवपड्आकरसतात.्उकळून्पाणी्काढून्टाकतात्तेवहा्लवणे, सरस्[Gelatin.] व्रस्सा्[Extractives.] 
चनघून्जातात.् रस्सा् दाट् वपग्या् रंगािा्असून् त्यासि् चवशषे् वास्असतो.् त्यास्ओषमूल्य्फार्थोडे्
असते्वकवा्नसते्म्हटले्तरी्िालेल.्हाडासकट्मासं्चवकले्जाते्आचण्चशजवले्जाते्तेवहा्त्यातील्
पाणी्उडून्गेल्याम ळे्आचण्रस्सा्काढून्घेतल्याम ळे्त्यातील्प्रोतीन्व्ओषट्यािें्मान्वाढते.्प्रोतीन्२२्
टक्क्याचं्या्स मारात्येते्आचण्६्ते्२४्टक्क्यापयंत्ओषटािा्अंक्जातो.्मत्स्यापेक्षा्पश मासातून्सरस्
कमी्आचण्रस्सा्अचिक्चनघतो. 
 

हृदय्इतर्मासंापेक्षा्अचिक्दाट्असते.्यकृत्आचण्वृक्क्यात्कंकाल-मासंातल्यापेक्षा्समन्वयी्
गात्र्कमी्असून्प्राम्लप्रोतीनाशं्अचिक्असतो.्यकृतात्३्टके्क्मासंीर्असते.् चजवहामासंात्प्रोतीन्१८्
टके्क्असते् पण्मासंीर् ३्टक्क्यापयंत्असते.् चशवाय् त्यात्ओषट्२४्टके्क्असते.्उरोचिष्ट् वपड्आचण्
प्रपािक्वपड्यासं्स्वाद वपड्[Sweet breads.] म्हणतात.्यातही्प्राम्लप्रोतीन्प ष्ट्कळ्असते्तरी्ते्स पिनीय्
असते.्मेंदूिा्४०्टके्क्भाग्अपिनीय्असतो. 
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सापं्रत् मन ष्ट्यवस्ती् झपायाने् वाढत् असून् अन्नोत्पिी् अप री् पडत्आहे.् त्याम ळे्आचण् एकंदर्
सृचष्टज्ञानािीही् वाढ् झपायाने् झाली् असल्याम ळे् सम द्रातून् अन्न् चमळचवण्यािी् खटपट् िालली्आहे.्
मत्स्य्हे्अन्न्सम द्रातून्प ष्ट्कळसे्आणले्जाते.्आता्सम द्रातील्तणापासून्अन्न्बनचवण्यािा्प्रयत्न्िालू्
आहे. 

 
प्रस्त त् प्रकरणात् दैचनक्आहारातील् घटकािें् कोष्टक् देताना् जे् अंक् चदले्आहेत् ते्अणभमत्

[Allowance.] अंक्आहेत, अवश्य् [Requirement.] अंक् त्याहून्कमी्असतात.्अवश्य्म्हणजे्उिम्स्स्थतीत्
कमीत्कमी्चकती्पाचहजेत्ते.्उिम्स्स्थती्वयवहारात्किी्नसते.्प्रयोग्करताना्मात्र्महा्प्रयासाने्ती्
जमवावी्लागते.्उदाहरणाथभ्प्रत्यही्अवश्य्असलेल्या्प्रोतीनािीि्गोष्ट्घ्या.्द िातले्प्रोतीन्तेि्काय्ते्
उिम्म्हणता्येईल.्पण्केवळ्तेि्घ्यावयािे्म्हटले्आचण्अवश्य्राशी्३०्हा्समजला्तर्एक्चलटर्
गाईिे् दूि् घ्याव्ेलागेल.्प्रयोगाला् हे्िालेल्पण्सवभदा्इतके् दूि्आहारात् घेणे् वयवहायभ्नाही्आचण्
अवश्य्तर्नाहीि्नाही.्द सरी्गोष्ट्अशी् :्असे्सवभ् प्रोतीन्द िातले् घेतल्यानंतर्इतर्अन्नात् म्हणजे्
ओषट् व् शाकभ रात् ते् चमश्र्असता् कामा् नये.् म्हणजे् तूप्आचण्साखर्आचण् तौकीर् हीि् अने्न् घ्यावी्
लागतील्मग्जीवातू्आचण्लवणे्भरीला्घालावी्लागतील.्अशा्तऱ्हेने्हा्आहार्प्रयोगासाठी्िालेल्
पण् चनत्य् वयवहारात्िालणार्नाही.् वयवहारात्आपल्याला्िान्यािाि्आहार्करावा्लागेल.् त्यातील्
प्रोतीन् उिम् नसणार् म्हणून् ते् अनेक् िान्यातून् घेणे् आचण् त्याच्या् जोडीला् दूि् घेणे, असेि् कराव्े
लागेल.्असे्करताना् नेमका् िान्यराशी्सागंता् येणार् नाही.्जो्सागंावयािा् तो्अवश्यापेक्षा्अचिकि्
साचंगतला्पाचहजे.्म्हणजे्प्रत्यक्षात्अवश्य्तेवढे्प्रोतीन्चमळेल, अचिकािे्पयभवसान्इतर्द्रवयात्होईल.्
आहार्ठरवताना्प ष्ट्कळ्संिाने्संभाळावयािी्असतात.्अनेक संधाने साधणयाकरता जो वाढवलेला अंक 
सांगतात त्याला अणभमत अंक म्हितात.् प्रोतीनाच्या् बाबतीत् अंक्अवश्य् अंकापेक्षा् बराि् मोठा्आहे.्
कारण्प्रोतीनािे्काम्शाकभ र्वकवा्ओषट्करू्शकत्नाहीत, प्रोतीन्मात्र्त्यािें्काम्करू्शकते. 

 
िाकक र िव्यांचा अभाव् हाही्आहारातला् दोषच् आहे.् त्याम ळे् उत्पन्न् होणारी् हलोनस्वरूपािी्

मलद्रवये्शरीरास्असह्य्होतात.्आहारातील्दर्१००० ओषागणिक ५० ग्राम िाकक र िव्य अवश्य्गणले्
गेले्आहे.्ओषट्द्रवयाच्या्बाबतीत्अवश्य्राशी्११्ग्राम्गणला्आहे.्यात्अतृप्त्हचलकािंा्अंश्आहे्
असे्गृहीत्आहे.्३००० च्यावर एकंदर ओष असल्यास ही अवश्यसीमा दीडपटीपयंत वाढवावी लागते.्
शाकभ र्व्ओषट्अन्न्भरपूर्असले्म्हणजे्प्रोतीन्अन्नािी्बित्होते, मग्ते्अवश्यापेक्षा्चवशषे्अचिक्न्
घेतले् तरी् िालेल, अथात् ते् उिम् प्रतीिे्असले् पाचहजे.् या् दृष्टीने् शाकभ र् व्ओषट्अन्नास्प्रोतीन–
पणररक्षक्[Protein−sparing.] असे्म्हणतात.्जीवातू्व्लवणे्स्वाभाचवक–अन्नात्योग्य्चततकी्राखली्गेली्
पाचहजेत. 

 
आपण्आपले्अन्न्बह शः्जीवापंासूनि्चमळवतो.्त्या्जीवािें्आरोग्य्नीट्असले्तर्आपले्अन्न्

िागंले्असणार.् दूध देिाऱ्या गाईम्हिी आणि धान्य देिारी णपके णनरोगी व सकस असली पाणहजेत्तर्
आपणाला्िागंले्अन्न् चमळेल.्द िातील्जीवात द्रवये्व्लवणे्गाईम्हशींच्या्िारादाण्यातून् येणार, तेवहा्
त्याचं्यासंबिंी्दक्षता्बाळगली्पाचहजे. 
 

आहारातील् तत्त्व् समजून् घेण्याकरता् उंदरावर प्रयोग् करतात् असे् पूवीि् साचंगतले् आहे.्
यासंबिंी्अशी्एक्शकंा् येण्यािा्संभव्आहे्की, मानचसक्संपदेच्या्बाबतीत्उंदीर्माणसापेक्षा्प ष्ट्कळ्
चहणकस्आहे.्तेवहा्त्यावरील्प्रयोग्माणसास्कसे्लागू्करावे? या्शकेंिे्समािान्असे्आहे्की, उंट्



 

 

अनुक्रमणिका 

हिी्गाय्घोडे्यापेक्षा्उंदीर्चकती्तरी्शहाणा्आहे.्वानरवगातले्पशू्उंदरापेक्षा्शहाणे्आहेत्हे्खरे.्
त्याम ळे् शहाणपणाचवषयी् प्रयोग् वानरावर् करावे.् तथाचप् प्रस्त त् प्रकरणी् अन्नािा् शरीरावर् होणारा्
पचरणाम् पाहणे् असल्याम ळे् उंदीर् चवशषे् उन्नत् नाही् हेि् बरे् आहे.् त्याच्या् शरीरातील् पिनियनािंी्
वयवस्था्माणसासारखी्आहे्एवढे्साम्य्प रे्आहे.्मानवी्शरीरावर्अन्नािा्पचरणाम्काय्वहावा्याचवषयी्
या्प्रयोगावरून्िागंली्अटकळ्येते.्माणसावर्मानचसक्पचरणाम्होतो्यात्शकंा्नाही.् त्यािा्पृथक्
चविार् केला् पाचहजे.् घषभणरचहत्यंत्र् नसते.् तरी् प्रयोगकार् प्रथमतः् होईल् चततका्कमी् घषभणवयत्यय्
असणाऱ्या्यंत्रावर्प्रयोग्करतात.्मग्घषभणािी्स्वतंत्र्गणती्करतात.्ती्जमेस्िरतात्तसेि्हेही्आहे.्
मानसावर पणरिाम होईल तो अवश्य पहावा. पि िरीरावर पणरिाम काय होईल याणवषयी आढावा 
घेणयास उंदरावरील प्रयोगाचंा अवश्य उपयोग करावा. 

 
आहारात्अनेक्घटक्अवश्य्असतात्ते्सवभ्योग्य्प्रमाणात्त्यात्असले्म्हणजे्त्यास्तोलदार्

वकवा्समतोल्आहार्[Balanced diet.] म्हणतात.्तोि्य क्ताहार्होय. 
 

— 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५१ 
 

रक्त 
 

रसासृङमांसमेदोऽस्स्थ मज्जािुक्राणि धातवः ।्असे्एक्आय वेदसूत्र्आहे.्या्सूत्रात्िात ्शब्दािा्
अथभ्घटक्असा्आहे.्भौचतक्शास्त्ात्िात ्या्शब्दास्द सरा्अथभ्असल्याम ळे्येथे्िात ्या्अथी्गात्र्हा्
शब्द्योजला्आहे.्या्सूत्रात्रस्म्हणजे्अन्नापासून्उत्पन्न्झालेला्रस्होय.्येथे्असृक्या्शब्दािा्अथभ्
रक्त्असा्आहे.्या्सूत्रात्रस्हा्पचहला्आचण्असृक्म्हणजे्रक्त्हा्द सरा्िात ्साचंगतला्आहे, वस्त तः्
अन्नोद्भव् रस् हा् आतड्यात् शोषला् गेल्याबरोबर् प ष्ट्कळ् अंशी् रक्तात् सामील् होतो.् तसा् सामील्
होण्यापूवी् त्याला्शरीरघटक् म्हणणे्योग्य्नाही.् तो् शरीरघटक्होण्यायोग्य्असतो् एवढे्खरे.्ओषट 
अन्नापासून जो रस तयार होतो तो कलफ-वाणहन्यात जातो्आचण्काही्काळाने्रक्तात्सामील्होतो.्या्
वाचहन्यात्असेतोपयंत्मात्र्त्याला्स्वतंत्र्अस्स्तत्व्असते.्अन्नरस्रक्तात्सामील्झाला्म्हणजे्मात्र्अन्न्
शरीरात्घेतल्यािे्साथभक्झाले्असे्म्हणावयास्पाचहजे.्रक्त्हेि्गात्र्प्रथम्अन्नरसाने्प ष्ट्होते्आचण्
मग्ते्इतर्गात्रानंा्पोषण्देते. 
 

असृक्या्शब्दाखेरीज्आणखी्तीन्शब्द् त्याि्अथािे्आहेत.् ते्िोणित, लोणहत व रुणघर् हे्
होत.्शोचणत्व्लोचहत्यात्फरक्सहसा्केला्जात्नाही, पण्करता्येण्याजोगा्आहे.्शोचणत्म्हणजे्
काळसर्ताबंडे्वकवा्जाभंळे.्प्रचतवतेील्रक्त्काळसर्असते्ते्शोचणत्आचण्प्रवतेले्रक्त्भडक्ताबंडे्
ते् लोचहत् असा् भेद् दशभचवता् येण्याजोगा् आहे.् चतसरा् शब्द् रचिर् सामान्याथी् योजण्यात् येतो.्
रचिराचभसरण्म्हणतात्तेवहा्रचिर्हा्शब्द्प्रवारक्ताला्व्प्रचतवारक्तालाही्लावला्जातो.्वकबह ना्तो्
न्कळत्वलफालाही्लावला्जातो.्वलफायन्या्रक्तायन्याति्ग ंतलेल्या्असतात्आचण्एकाि्िोरणाने्
िालतात.्कीटक, खेकडे, प्रवाल, स्पजं, यानंा्रक्तवाचहन्या्नसतात्आचण्रक्तही्नसते.्तथाचप्कीटक्
व्खेकडे्यानंा्वलफायन्या्असतात, वलफ्असते.्चपच्छी्व्स्तनी्प्राण्याचं्या्अंगात्रक्त्असते.्रक्तािा्
ताबंडा्रंग्एका्प्रोतीन्द्रवयािा्असतो्त्यािा्एक्घटक्लोह्असतो.्खेकड्याच्या्वलफात्ताबडे्प्रोतीन्
नसते्पण्चफके्चनळसर्प्रोतीन्असते.्त्यािा्एक्घटक्ताम्र्हा्असतो.्स्तनी्प्राण्याचं्या्शरीरात्ऊवभ्
वाहण्यािे्काम्लोहप्रोतीन्करते्त्याऐवजी्खेकड्याच्या्शरीरात्ताम्रप्रोतीन्करते.्प्रवाळ्व्स्पजं्याचं्या्
शरीरात् बािंीव् वाचहन्या् नसतात् तरी् पोकळ्या्असतात् त्यात्सम द्रािे् पाणीि्खेळते.् स्तनीप्राण्याचं्या्
गभात्रक्तवाचहन्या्तयार्होण्यापूवीिी्एक्अवस्था्अशी्असते. 

 
दूि् प्रवाही् असते् तसे् रक्तही् प्रवाही् असते.् दोहीत् प ष्ट्कळसा् अंश् पाण्यािा् असतो.् द िात्

दिीनाने्ओषटािे्पायस्बनलेले्असते.्रक्तातस द्धा्ओषट्द्रवये्पायसरूपाने्पाण्यात्वावरत्असतात.्
द िात्एक्प्रोतीन्चवरघळलेले्असते्द सरे्कचललरूपात्असते.्रक्तात्काही्प्रोतीन्चवरघळलेले्असते्
आचण्काही्कचललही्असते.्द िात्काही्लवणे्पाण्यात्चवरघळलेली्असतात्तशी्रक्तातही्असतात.्
द िात्पेणिका्नसतात्पण्रक्तात असतात्हा्प्रम ख्भेद्असतो.्म्हणून्रक्त्हे्गात्र्म्हणावयािे्आचण्
दूि् हा् स्तन् या् इंचद्रयािा् स्त्ाव् म्हणावयािा.् रक्तातील् पेचशका् स्थायू् [Solid.] असतात् तरी् त्या् इतर्
रक्ताशंाबरोबर् वाहतात.् समजा् नदीच्या् पाण्यात् पानपािोळा् पडला् तर् ओघाबरोबर् वाहतो.् तशाि्
रक्तातील्पेचशका्इतर्द्रवभागाबरोबर्वाहतात. 
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रक्त्हे्आद्य्गात्र्आहे्अशा्अथाने्की्त्यापासून्इतर्गात्रानंा्पोषण्चमळते.्तथाचप्याहून्त्यािे्
महत्त्व्अचिक्आहे, कारण्इतर्गात्रािें्श द्धीकरण्व्संरक्षणही्रक्तानेि्पार्पडते.्अन्नापासून्उत्पन्न्
झालेली्णवपाकिव्ये्रक्तात्सामील्होतात्आचण्इतर गात्रांचे मलही्त्यात्सामील्होतात.्चवपाकद्रवये्
इतरानंा् चमळतात् आचण् मलद्रवये् मलोत्सगाच्या् इंचद्रयापयंत् पोिचवली् जातात.् अपायकारक् परकीय 
िव्यांचा णनरास्करण्यािी्कामचगरी्रक्तातील्पेचशका्आचण्चपलसप्रोतीनेही्करतात. 

 
रक्तात्शभंरी्४२्ते्४५्पेचशका्असतात.्उवभचरत्अंश्चपलस्होय. 
रक्तािी्घनता्१·०५्ते्१·०६्असते. 

 
एकंदर्शरीरात्रक्त्चकती्असते.? हा्एक्चजज्ञासेिा्प्रश्न्आहे.्त्यािे्उिर्य क्तीने्देता्येते्ते्

असे्:– 
 
काँगो्रेड्या्नावािे्एक्ताबंडे्द्रवय्आहे्ते्शरीरास्अपाय्करीत्नाही.्ते्चपलसात्पसरते्परंत ्

बराि्वळे्रक्तपेचशकात्चशरत्नाही.्आचण्इतर्गात्रात्तर्चशरत्नाहीि्नाही.्काँगोरेडिा्मोजका्राशी्
प्रचतववेाटे्रक्तात्सोडला्आचण्थोड्या्वळेाने्मोजके्रक्त्काढून्घेऊन्त्यातील्त्यािंी्संहती्मोजली्
म्हणजे्शरीरातील्एकंदर रक्तरािीचा्चहशोब्करता्येतो. 
 

रदार् [Radioactive.] पस्फ चरक्लवण्वापरून्यािप्रकारे् चहशोब्करता् येतो.् प्रथम्थोडेसे् रक्त्
चशरेवाटे्काढून् घेतात.् त्यात् रदारू् पस्फ चरक्लवण्घालतात.् थोड्या् वळेाने् ते् लवण् रक्तपेचशकात्
चशरते.्मग्ते् चगरकावणीवर्िढवनू्िोथा्खाली्बसू्देतात.्हा्िोथा् चशरेवाटे्परत्शरीरात्सोडतात.्
१०, २०् चमचनटानंी् शरीरातून् मोजके् रक्त् काढून् घेऊन् त्यातील् लवण् मोजतात.् त्यावरून् एकंदर्
शरीरातील् रक्तराशीिा् चहशोब्करतात.् पेचशकातील् रदारद्रवय् रक्ताबाहेर् एवढ्या्वळेात्जाऊ्शकत्
नाही. 

 
शरीरातील्रक्तराशी्भारमानाने िेकडा ५ ते ९्असतो. 
 
रक्तात्जर्पाणी्अचिक्घातले्तर् ते्योग्य्वाटानंी्बाहेर्पडते्आचण्रक्त्काढून् घेतले्तर्

इतर्गात्रातले्पाणी्काही्चवद्र त्द्रवयासंह्रक्तात्शोषले्जाते.्अशा्रीतीने्रक्तराशी्कायम्राखण्यािी्
प्रवृचि्असते.्रक्तराशी्कमी्झाल्याने्रक्तदाब्कमी्होतो.्त्यापासून्चवशषे्अपाय्होतो.्चततका्अपाय्
रक्तातील् चवद्र त् वकवा् संिाचरत् [Suspended न् चवरघळता् कणाकणाने् लोंबत् राचहलेली.]् द्रवये् कमी् झाल्याने् होत्
नाही.्म्हणून्रक्तराशी्कमी्झाला्असता, उदाहरणाथभ्जखमेतून्रक्त्वाहून्गेले्असता, त्याच्याऐवजी्
लवणचवद्रव् (संजीवनद्रव)्भरणा् केल्याने्अपाय् प ष्ट्कळ्कमी् होतो.् रक्तािा् दाब् परत् चमळवता् येतो.्
एकंदर रक्ताचा तृतीय अंि णनघून गेल्याने मृत्य ूयेतो. 

 
णवष्ट्यंणदता् [Viscosity.] म्हणजे् चिकटपणा.् म ख्यतः् पेचशकाम ळे् रक्ताला् हा् ग ण्आलेला्असतो.्

दोन्सारख्या्सारख्या्बारीक्वजेाच्या्नळ्यातून्एकाि्दाबाने्रक्त्व्पाणी्घ सचवले्असता्रक्ताच्या्
पाि् पट् पाणी् दूरवर् जाते, असे्आढळल्यास् रक्त् पाण्याच्या् पािपट् चिकट् असते, असे् म्हणतात.्
रक्तािा्चिकटपणा्सािारणतः्४्ते्५्याचं्या्दरम्यान्असतो. 
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रक्तािे्तषकदमन्[Osmotic pressure.] ७·६्वाताबंर्इतके्असते. 
 
रक्तात्पाण्यािा्भरणा्अचिक्झाला्असता्ते्त्विेतील्समन्वयी्गात्रात्चशरते, उलट्त टवडा्

पडला्असता्त्यातून्रक्तात्येते. 
 
श्रम् करीत् असता् मोठाल्या् रेणू् पासून् लहान् रेणू् उत्पन्न् होऊन् रक्तािा् तषभदाब् वाढतो.्

चवश्रातंकाळी्तो्कमी्होतो. 
 
आरक्तपेचशकािें्कोश्असतात् त्यातून्पाणी, द्राक्षजा्अशी्काही्द्रवये्आरपार्जाऊ्शकतात, 

पण्लवणे्जाऊ्शकत्नाहीत. 
 
०·९्टक्का्NaCl चवद्रव्रक्तचपलसाशी्समतषभ्असते.्द्राक्षजेिे्५·५्टक्का्चवद्रव्समतषभ्[Ιsotonic.] 

असते.्(BK. p. 50) 
 
 
पाण्यात्खेळणाऱ्या्वयक्तींच्या्संख्येवर्तषभदाब्अवलंबनू्असतो.्रक्तात्असलेली्काबभनी्द्रवये्

मोठाल्या् रेणूिंी्बनलेली्असतात.् त्या्मानाने्अकाबभनी्लवणािें्कण्लहान्असतात्आचण् त्यािंी्ही्
अनेक्दले्उत्पन्न्होऊन् पाण्यात्खेळत्असतात.्काही्अकाबभनी् द्रवयािंी् दले्उत्पन्न्होतात् पण्ती्
बरीि् मोठाली् असतात.् त्यािंी् संख्या् कमी् भरते.् त्याम ळे् उत्पन्न् होणारा् तषभदाबही् लहानि् असतो.्
रक्तात्जी्कचलल्द्रवये्असतात्ती्काबभनी्द्रवये्असून्त्यािें् रेणू्मोठे्असतात.्त्याम ळे्तषभदाब्उत्पन्न्
होतो्तो्केवळ्१/३०्वाताबंराच्या्स मारात्असतो. 

 
ज्याचं्यापासून्वीजिारी्दले्उत्पन्न्होतात्अशी्द्रवये् रक्तात्स मारे् ७·५्टके्क्असतात्िनदले्

Na, K, Ca व्Mg ही् आचण् ऋणदले् CI, HCO3 H2PO4् व् HPO4् व् SO4् अशी् असतात.् यापैकी्
िनदलािंा्राशी्यातील्ऋणदलानंा्प रून्उरण्याजोगा्असतो.्तो्तचिक, मूचत्रक्व्प्रोतीन्द्रवये्याच्या्
तोलािा् असला् पाचहजे् असे् सहजि् अन मान्आहे.् या् द्रवयावर्ऋणवीज् असते् असे् चदसून् येते.् या्
द्रवयािें् रेणू्मोठाले्असतात्म्हणून्त्यािंी्दलसंख्या्लहान्असते्आचण्अथाति्त्यानंी्उत्पन्न्होणारा्
तषभदाबही्लहानि्असतो.्Na व्CI ही्जी्सामान्य्लवणािी्दले्त्यािंाि्भरणा्सवांचिक्असून्त्याति्
कमी्अचिकपणाही् होत्असतो, म्हणून्तषभदाब्म ख्यत्वकेरून् त्याजवरि्अवलंबनू्असतो्असे् म्हणावे्
लागते.्रक्त जेव्हा कमी पडते तेव्हा त्याची जागा भरून काढणयाकरता ज्याचा भरिा करतात त्यात NaCI 
हेच मुख्यतः असावे लागते.् त्यािी् संहती् [Concentration.] ०·८् असते.् त्यास् संजीवन-णविव् हे् नाव्
शोभण्यासारखे्आहे. 

 
रक्तािे्अल्काम्लत्व्हे्फार्महत्त्वािे्आहे.्अल्कत्व्OH दलाने्आचण्अम्लत्व्H दलाने्येते.्OH 

व्H ही्जलरेणूिी्दले्असतात.्त्यािंा्संहचतसंबिं, ३७° तपमान्असताना, असतो्तो्असा्:– 
 

H x OH = 3·1 x्10-14 
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म्हणून् केवळ्H िी्संहतीि्दशभवण्यािी् वचहवाट्आहे.्तथाचप्ती्फार्लहान्असल्याम ळे् थेट्संहती्
चलचहण्याऐवजी्त्या्संहतीिा्ऋि ल ग म्चलचहतात.्त्याला्pH म्हणतात.्३७° तपमान्असताना्नकारी्
चवद्रवात्उज्जसंहती– 
 

१·७७्x १०⁻⁷ = १०⁻⁶·⁷⁵्असते. 
∴ pH = 6·75 

 
1 p = power घाताकं.्H उज्जदल.्संके्षपतः्उज्जदल्घाताकं. 

ल्ग्म्Logarithm. 
रक्तचपलसात्pH = 7·36 
आचण्उज्जसंहती्H = 10-7·36 
ऊजसंहचत्OH = 10-6·14 

 
म्हणून्रक्त्वकचित््अल्किमी्असते, रक्तास्वकचित््अल्कत्व्असते, असे्म्हणतात.्pH मधे वाढ म्हिजे 
अल्कत्वाची वाढ आणि अम्लत्वाचा उतार असतो. 
 

रक्तामिे् नेहमी् असणारा् अल्काम्लत्वािा् तोल् चबघडला् असता् एकंदर् शरीरािे् स्वास्र्थय्
चबघडते.्हा्तोल्कसा्राखला्जातो्ते्पाचहले्पाचहजे. 
 

गात्रागात्रात् चवचिया् सतत् िालू् असतात.् त्यात् कौद्व् CO2् उत्पन्न् होत् असतो.् तो् रक्तात्
चवरघळलेला्असतो.् त्यापासून्काबभचनक्अम्ल्तयार् होते.्अथवा् प्रस्त त् चवचियानंी्काबभचनक्अम्लि्
उत्पन्न् होत् असते् असे् म्हटले् तरी् िालेल.् या् अम्लािी् दले् H व् HCO3् अशी् असतात.् रक्तात्
उज्जकाबभचनक् लवणे् असतात, त्यापासूनही् HCO3् दले् उत्पन्न् होतात.् त्याचं्या् जोडीला् Na, K अशी्
िात दले्असताति, हे्उघड्आहे.्मासंकायभ्घडत्असताना्द्राक्षजेपासून्तचिकाम्ल्उत्पन्न्होते.् त्या्
अम्लात् तचिक् दल् िात दलानंा् तोलून् राहते, आचण् काबभचनक् दल् उज्जदलाच्या् सागंडीत् राहते.्
काबभचनक्अम्ल्उत्पन्न्होते् ते्द बभल्असते.् त्यािे् रेणू्उसकटून्कौद्व्मोकळा्होऊन्पल्मनावाटे्हवते्
चनघून् जातो.् पचरणामी् वाढू् घातलेले् अम्लत्व् कमी् होते.् अशा् प्रसंगी् काबभचनक् लवणे् अम्लचनयमन्
करणारी्लवणे्ठरतात.्म्हणून्त्यानंा्राखीव–अल्क्[Alkali reserve.] म्हणतात.्या्चवचिया्होण्याला्वेळ्
लागतो; तो् प रेसा् चमळाला् नाही् तर् अम्लत्व् वाढून् राहण्यािा, अत्यम्लता् [Acidosis.] उत्पन्न् होण्यािा्
संभव्असतो.्अम्लत्व्वाढणे्म्हणजे्pH कमी्होणे्होय.्हा्उतार्०·३्पेक्षा्अचिक्झाल्यास्जीचवतास्
अपाय् होण्यािा् संभव् असतो.् म द्दाम् उच्छ््वास् अचिक् केल्यास् अत्यल्कता् [Alkalosis.] येण्यािा् संभव्
असतो.्परंत ्असे्सहजा्कोणी्करीत्नाही. 
 

अम्लचनयमन्होण्यािी्ही्एक्रीत्झाली.्द सऱ्या्एका्रीतीने्रक्तात्अम्लचनयमन्होते.्ती्रीत्
अशी्:– 
 

H2 CO3 + HPO4 ″ ⟶ HCO3′ + H2 PO4′ 
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काबभचनक्अम्ल्व्पस्फ चरक्लवणातील्ऋणदल्यापासून, चनराळे्पस्फ चरक्दल्आचण्काबभचनक्दल्
अशी्दोन्दले्चनमाण्होतात.्िनदल्ज्यािे्होऊ्शकते्तो्उज्ज्H ऋणदलात्चजरचवला्जातो. 
 

गात्रागात्रात्काबभचनक्अम्ल्एकसारखेि्उत्पन्न्होत्असते.् त्यापासून्उत्पन्न्होणाऱ्या्कौद्वािा्
चनकाल् पल्मनावाटे् होत् असतो.् मध्यंतरी् त्याम ळे् रक्तािी् अम्लता् वाढण्यािा् संभव् असतो् तो्
टाळण्याकरता् लवणािंा् उपयोग् होतो् हे् आताि् साचंगतले.् याखेरीज् याि् कामी् रक्तातील् प्रोतीन्
द्रवयािंाही् उपयोग् होतो.् त्यातील् प्रम ख् द्रवय्लोहीर् [Haemoglobin.] हे्आहे.् हे् द्रवय् अम्लिमी् असते.्
यापासून् ऊवभसंयोगाने् जे् द्रवय् उत्पन्न् होते् ते् त्याहीपेक्षा् अचिक् अम्लिमी् असते.् काबभचनक् अम्ल् या्
दोहीपेक्षा् द बभल् असते.् लोहीर् व् ऊवभय क्त् लोहीर् याचं्या् योगाने् काबभचनक् अम्लािे् उच्चाटन् होते.्
त्यापासून्कौद्व्उत्पन्न्होतो्आचण्उच्छ््वासाने्बाहेर् चनघून्जातो.्एकूण्रक्तामध्ये्तीन्प्रकारिी्द्रवये्
अशी्आहेत्की, त्याचं्या्योगाने्अम्लत्वािी्िलचबिल्नाहीशी्होऊन्तोल्संभाळला्जातो.्अशा्द्रवयानंा्
संदमिव्ये्[Buffers.] म्हणतात.्संदम्म्हणजे्िागंल्या्रीतीने्दमन्करणारे्व्दाब्सहन्करणारे.्येथे्दाब्
म्हणजे्लाक्षचणक्रीत्या्चवचिया–प्रवृिी. 
 

रक्तणपलसातील प्रोतीन िव्ये.् चपलसात् ७् ते् ८् टके्क् प्रोतीन् द्रवये् असतात.् त्यात् एकंदरीत्
साठाच्या्वर्प्रोतीन्जाती्असतात.्त्यातल्या्चतसाच्या्वर्जाती्पांडुर्[Albumin.] असतात्आचण्चतसाहून्
अचिक् कपडूर् [Globulin.] असतात.् श द्ध् पाण्यात् पाडं र् चवरघळते् तसे् वपडूर् चवरघळत् नाही.् तथाचप्
िात लवणाच्या्चवरळ्चवद्रवात्ती्चवरघळून्राहतात.्पाडं र् रेणू्गोलसर्असतात्पण्वपडूर्रेणू्लाबंोडे्
असतात.्पाडं रािंा्रैणवभार्६८,०००्च्या्स मारात्असतो, वपडूरािंा्१००,०००्च्या्वर्असतो.्चपलसात्
वपडूर्स मारे्२·५्टके्क्असते.्ही्सवभ्प्रोतीन्द्रवये्प्रसंग्पडेल्त्याप्रमाणे्अल्कधमी ककवा अम्लधमी्वतभन्
करतात.् म्हणून्ती् संदमिव्ये्गणली्जातात.्ती्रक्तािी्अल्कता्कायम् ठेवण्यास्उपयोगी्असतात.्
इतर् गात्रातील् प्रोतीन् द्रवयािंी् घडामोड् िालते् त्याहून् अचिक् त्वरेने् या् प्रोतीनािंी् घडामोड् िालते.्
रदारू्N अन्नात्वापरला्असता्ही्गोष्ट्कळून्येते.्एकादे्परकीय्अपायकारक्द्रवय्शरीरात्चशरले्तर्
त्याच्या्प्रचतकाराथभ्उपयोगी्पडणारी्चवचवि्द्रवये्या्प्रोतीनातूनि्उत्पन्न्होतात. 
 

ज् द्रवय् शरीरास् डािते् त्यास्िल्य् [Antigen.] म्हणतात.् त्याच्या् प्रचतकाराथभ् शरीरात् जे् द्रवय्
उत्पन्न् होते् त्यास्प्रणतिल्य् [Antibody.] म्हणतात.् बह िा् शल्ये् परकीय्असून् जंत रूप्असतात.् तथाचप्
अंतगभत्शरीरचवकाराने्आतल्याआत् देखील्शल्य्उत्पन्न्होते.्अशा्शल्यास्स्वकीयशल्य् [Autoantigen.] 
म्हणतात.् सपाचदप्राणी् इतरानंा् अपाय्करण्याकरता् जे् शल्य् परकीय्शरीरात् घालतात् त्याला् णवषार्
[Toxin.] म्हणतात.् त्यािा् प्रचतकार् करणाऱ्या् प्रचतशल्यास् साहचजकि् प्रणत-णवषार् [Antitoxin.] असे् नाव्
चमळते.् स्वक् शल्ये्आचण् चवषारद्रवये् प्रोतीन् असतात.् एरवी् शल्यस्वभावी् नसलेली्काही् प्रोतीन् द्रवये्
काही् शाकभ र् व् ओषटाशंी् संयोग् पावून् शल्यस्वभावी् होतात.् अशा् शाकभ र् व् ओषट् द्रवयास् बंधीिव्ये्
[Hapten.] म्हणतात.्शल्यािा्प्रवशे्शरीरामध्ये्प्राशनीमागे्होत्नाही, अन्य्मागे्होतो.्त्विेत्लहान्मोठा्
भगं्होऊन्शल्य्आत्चशरते.्एरवी्चनमूटपणे्त्विेवर्राहणारे्जंतू्व्रणात्चशरतात्तेवहा्ते्शल्य्होतात.्
चवषारी्प्राणी् जेवहा्कोणाला् दंश्करतो् तेवहा्तो्म द्दाम् त्विेत्भोक्पाडतो, आचण्शल्य्आत्सोडतो.्
शल्य्शरीरात्गेल्यावर्ते्सवास्बािते्असे्नाही.्काहींना्बािते्काहीना्बाित्नाही.्ज्यानंा्बाित्नाही्
त्याचं्या् अंगी्अबाधता् [Immunity.] असते् असे् म्हणतात.् प्लेगािी् एक् जात् अशी् आहे् की् चतिी् बािा्
गाईम्हशीस्होते्पण्माणसास्होत्नाही.्ही्अबािता्जाचतचवचशष्ट्आहे.्माणसानंा्होणारा्प्लेग्सवांना्
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होतो् असे् नाही.्काही्जणाना् तो् होत् नाही.् अशा्लोकाचं्या् अंगी् वयस्क्तचवचशष्ट्अबािता् असते् असे्
म्हणाव्ेलागते.्शल्ययोगाने्जे्प्रचतशल्य्उत्पन्न्होतो्त्याने्ही्अबािता्आलेली्असते. 
 

प्रणतिल्य हे कपडूर जातीचे प्रोतीन असते.्वपडूरािेही्रेण भारपरत्व्ेतीन्प्रकार्आहेत.्सवात्भारी्
असते् त्याला् ग् वपडूर् म्हणतात.् त्यािा् रेण भार् १५६,०००्असतो.् मध्यम् भारी् असते् त्याला् ब् वपडूर्
म्हणतात.्त्यािा्रेण भार्९०,०००्च्या्स मारात्असतो्आचण्सवांत्हलके्असते्त्यािा्रेण भार्त्यापेक्षा्
बराि्कमी्असतो.्अ, ब, ग, [α β ϒ.] हा्ग्रीक्अक्षरिम्आहे.्तो्या्नावात्गोवलेला्असतो.्प्रचतचवषार्
हे् एकाप्रकारिे् प्रचतशल्य्होय.् याचशवाय्शल्यरेणूनंा् वकवा्शल्यजंतंूना् एकमेकाशी् चिकटून्आळण्यास्
लावणारे् प्रचतशल्य्असते् त्यास्आतंिक् म्हणतात; शल्यािे् यापेक्षा् मोठाले्कण्बनवनू् त्यानंा् द्रवातून्
बाजूला् काढणारे् प्रचतशल्य् असते.् त्याला् णनष्ट्पातक् [Precipitin.] म्हणतात; आचण् शल्यािा् नाश् करून्
त्यािे् रेणू् चवसकटून्टाकणारे्प्रचतशल्य्असते् त्याला् णवनािक् [Lysin.] म्हणतात.्प्रचतशल्यािी् चनर्वमती्
आचण्त्यािे्वतभन्याचवषयी्उलगडा्नीटसा्अजून्झालेला्नाही.्शोि्िालू्आहे.्शल्य्व्प्रचतशल्य्द्रवये्
कचललस्वरूपािी् असतात.् कचलल् रेणूच्या् पषृ्ठरिनेत् आचण् अंतगभत् अण रिनेत् देखील् एकमेकानंा्
अन सरून्काही्बदल्होत्असावते्असा्तकभ ्आहे. 
 

त्विा्फाटते्आचण्रक्तवाचहन्या्त टतात्तेवहा्रक्त्बाहेर्पडते्आचण्थोड्याि्वेळात्त्यािे्रूप्
बदलते.्त्यात्तंतू्उत्पन्न्होतात्आचण्त्या्तंतंूच्या्ग ंताड्यात्रक्तपेचशका्अडकून्एक्िोथा्तयार्होतो्
त्यास् णकलाट्म्हणतात.्भाडं्यात्रक्त्घेतले्तर्िोथा्खाली्बसून्पातळ्चपवळस्रंगािे्द्रव्भाडं्यात्
राहते् त्या् द्रवास् रंस् [Serum.] असे् नाव् चदले् आहे.् एका् घटकद्रवयाखेरीज् इतर् सवभ् घटकद्रवये्
चपलसातलीि् रंसात् असतात.् जे् नसते् त्यािेि् तंतू् बनून् िोर्थयात् बसलेले् असतात.् या् तंत द्रवयाला्
तंस्त्वन्[Fibrin.] आचण्ते्ज्यापासून्बनते्त्या्चपलसद्रवयाला्तंस्त्वनंकर्[Fibrinogen.] अशी्नाव्ेचदली्आहेत.्
हे्द्रवय्वपडूर्असून्त्यािा्रेण भार्४००,०००्असतो.्रक्तात्त्यािा्अंश्केवळ्०·३्टक्का्असतो.्एकाद्या्
पेल्यात्रक्त्िरले्आचण्लगेि्त्यात्एकादी्कािेिी्काडंी्खळबळली्तर्चतजवर्तंतू्जमा्होतात्आचण्
त्यात् पेचशका् अडकून् िोथा् तयार् होतो.् रक्तात् तयार् होणाऱ्या् अशा् िोर्थयाला् चकलाट् म्हणतात.्
त टलेल्या् वाचहन्या् अगदी् बारीक् असल्या् म्हणजे् रक्त् वाहण्यािा् वगे् लहान् असतो.् चकलाट् त्या्
वाचहन्याति्तयार्होऊन्त्या्ब जतात्आचण्रक्तमोक्ष्थाबंतो.्त टलेल्या्वाचहन्या्मोठ्या्असल्या्म्हणजे्
वाहण्यािा् वेग्मोठा्असतो, त्यात् चकलाट्बनण्यास्वळे् प रेसा् चमळत्नाही.्तरी् बाहेर् पडलेले् रक्त्
लवकरि्आळते.्चकलाट्बनणे्हा्रक्तमोक्ष्थाबंवण्यािा्नैसर्वगक्उपाय्आहे. 
 

रक्त् वाचहन्यात् असताना्आळत् नाही् पण् त्या् बाहेर् साडंल्यावर्आळते.् ते् का? या् गोष्टीिा्
तपास् करता् बऱ्याि् गोष्टी् कळून् येतात् त्या् अशा् :् रक्तप्रवाह् थाबंण्यास् उपयोगी् पडणारे् एक् द्रवय्
रक्ताच्या्द्रवभागात्असते.्ते्वपडूरि्असते.्त्यास्पूवकस्तंणभन्[Prothrombin.] असे्नाव्चदले्आहे. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्५१·१्रक्तकण का, वबब के 

 
स्तंणभनाच्या् योगाने् तचत्त्वनंकरापासून् तस्न्वन् उत्पन्न् होते.् त्यािे् तंतू् बनतात.् त्यात् पेचशका्

ग ंततात.्तशाने्िोथा्होतो्तोि् णकलाट् [Clot. Coagulnm.] होय.्या्सगळ्या्प्रचियेत्एक्कसर्राचहली्
आहे्ती्अशी्की्सामान्यतः् चनरोगी्माणसाच्या्रक्तचपलसात्आणखी्एक् णवष्टंभक् [चवशषे् थाबंवणारे् द्रवय.]्
वपडूर्असते.् चकलाट्तयार्होण्यास् त्यािे्साहाय्य्होते.् ते् ज्या्लोकाचं्या् रक्तात्नसते् त्यािें, रक्त्
काहीही् चनचमिाने् मोकळे् झाले् असता् त्यािा् प्रवाह् थाबंू् शकत् नाही.् अशा् लोकानंा् रक्तमुक्
[Haemophiliac.] म्हणतात. 
 

स्तंचभन्प्रबोिकात्प्रोतीन्व्ओषट्द्रवये्संय क्त्असतात. 
 
रक्तातील् पेचशका्आचण् वबब का् (भाग् १् प.ृ् ६७९् पहा)् यात् एक् द्रवय् असते् त्याच्या् योगाने्

पूवभस्तंचभनापासून् स्तंणभन् [Thrombin.] तयार् होते् म्हणून् त्यास् स्तंणभनप्रबोधक् [Thombokinase.] द्रवय्
म्हणतात.्ते्पेचशका्व्वबब का्याचं्या्अंतरंगात्असल्याम ळे्त्या्फ टल्याखेरीज्प्रबोिन्होत्नाही. 

 
रक्तािा्चकलाट्होण्याला्एक्लविांि अवश्य्असतो्तो्खटधातुलविाचा; खरे्म्हटले्तर्खट्

या् िनवीजिारक् रेण दलािा.् साम द्र् जंबीचरक् लवणािे् चवद्रव् रक्तात् घातले् असता् खटलवण्
चवरघळ्यात्रहात्नाही, बाहेर्पडते.् त्याम ळे्रक्तस्तंभन्टळते, रक्त्आळत्नाही.्स्तंचभन् हे् चवतंिक्
[Enzyme.] आहे्त्याच्या्योगाने्रक्त्आळते्पण्ही्चवचिया्होऊ्न्देणारे्एक्प्रणतणवतंचक्[Antienzime. प्रस्त त्

प्रसंगी् Heparin यकृतीन् आचण् Hirudin जलौचकन.]् यकृत् व् पल्मन्् या् अवयवात् असून् चशवाय् रक्तवाचहन्याचं्या्
तटाचं्या्आतल्या्अंगाला्लागून्असते.्त्याम ळेही्रक्त्आळणे्शरीरात्टळते्आचण्शरीराबाहेर्टाळता्
येते.्जळवचे्या्चशरोभागात्असे्प्रचतचवतंिक्असते. 

 
आरक्त पेणिका् [Erythrocyte.]. रक्ताला् ताबंडा् रंग् ज्या् पेचशकाम ळे् येतो् त्यानंा् आरक्तपेचशका्

म्हणतात.्आरक्त् म्हणजे् ताबंसू.् एकेकटी् पेचशका् चफकट् ताबंडी् असते.् त्यािंा् मोठा् सम दाय् भडक्
ताबंडा् चदसतो.्आरक्तपेचशका् िपटी् वाटोळी् दोही् अंगी् खोलगट् अशी् असते.् चतिी् रंदी् ८् ते् ८·५्
microns व्जाडी्२्ते्२·५्microns असते.्(micron्=्10-3 m m. मीटरािा्प्रय ताशं्म्हणजे्दशलक्षाशं)्
या् पेचशका् लविीक् असतात.् त्या् द मडून् पचरवाचहन्यातील् बारीकशा् सापटीतून् बाहेर् पडू् शकतात.्
त्यातील् स्थाय ् द्रवय् ३७् टके्क् असते.् या् पेचशकेिे् कोंदण् असते् ते् ओषट् प्रोतीनािे् बनलेले् असते.्
कोंदणाच्या् आत् लवणाचद् द्रवये् आचण् लोहीर् [Haemoglobin.] यािें् चवद्रव् असते.् लोहीरािे् सबंि् नाव्
लोहहीम–कपडीर् असे्आहे.् लोहहीम् म्हणजे् लोहय क्त् हीम.् यातला् वपडीर् [Globin.] भागि् ९६् टके्क्
असतो.्लोहीररेणूत्एक्लोहाण ्असून्त्यािी्िारणा्[Valence.] दोन्असते.्लोहीरािा्रैणवभार्६८०००्
असतो.्लोहीर्हे्वपजक्[Pigment.] आहे.्त्याने्रक्ताला्ताबंडा्रंग्येतो.्चवरळ्हराम्लाच्या्योगाने्हीम्व्
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वपडीर्वगेळे्होतात.्पाण्यात्चवरघळलेल्या्ऊवाच्या्योगाने्हीमापासून्वपग्या्गािे्संय ग्बनते.्हा् रंग्
मोजून्रक्तातील्लोहीरािी्टके्कवारी्सागंण्यािी्वचहवाट्आहे.्नेमके्२०्mm [Globin.]्रक्त्घेऊन्त्यात्
एका्चवचशष्ट्संहतीिे्हराम्ल्HCl चवद्रव्चवचशष्ट्मानाने्घालतात.्हीम्चवभक्त्होऊन्ते्ऊवभसंय क्त्होते.्
नेमक्या्रंगािे्चवद्रव्वगेळे्करून्ठेवलेले्असते.्त्याच्या्रंगाच्या्चवद्रवािी्टके्कवारीही्मोजलेली्असते.्
आता् रक्तापासून् केलेल्या् चवद्रवाला् तोि् रंग्आणण्यास् श द्ध् पाणी् त्यात् घालाव्े लागते् ते् चकती् ते्
मोजतात.्टके्कवारी्चजतकी्अचिक्चततके्अचिक्पाणी्लागते, हे्उघड्आहे. 
 

मत्स्य, कत्स्य, सपभट, चपच्छी्व्स्तनी्अशा्सवभ्प्राण्याचं्या्रक्तात्लोहीर्असते.्पण्रसायन–
घटनेने् ते् थोडेथोडे् चभन्न् असते.् त्यातील् वपडीर् भाग् वगेवेगळा् असतो.् जातीगणीक्लोहीर् वगेवगेळे्
असते.् लोहीरािे् रव्े असतात.् त्यािंी् आकृती् वगेवेगळी् असते.् त्याचं्या् वणावलीतही् भेद् असतो.्
लोहीरािा्शरीरात् चवशषे्उपयोगी्पडणारा्िमभ् म्हणजे् त्यािी्ऊवभ्O2् वायशूी्संयोग्पावण्यािी्प्रवृिी्
होय.्हा ऊवकसंयोग णनवतकनीय् [Reversible.] म्हणजे्परत् चफरणारा्असतो.्ऊवभभरणा्अचिक्असला्तर्
अचिकाशंी्संयोग्होतो्आचण्तो्कमी्पडल्यास्संय क्त्ऊवभ्चवय क्त्होतो.्ही्प्रवृिी्फार्उपयोगी्ठरते.्
पल्मनात्ऊवभभरणा् चवप ल्असतो् तेथे् तो् बह ताशंी्लोहीरसंय क्त् होतो्आचण्गात्रसंपकात्भरणा्कमी्
असतो्तेथे्तो्लोहीरचवय क्त्होऊन्गात्रास्चमळतो.्गात्रागात्रात्ऊवभ्पोिवण्यास्ही्मोठीि्सोय्आहे. 
 

लोहीर् आचण् ऊवभय क्त् लोहीर् दोनही् अम्लिमी् आहेत् पण् त्यातल्या् त्यात् ऊवभय क्त् लोहीर्
अचिक्अम्लिमी्आहे.्म्हणून्ऊवभसंय क्त्झाल्यावर्लोहीर्चवद्रवामिून्काबभचनक्अम्लास्ह सकटून्देते.्
पचरणामी्कौद्व्CO2्वाय्ूउच्छ््वासावाटे्बाहेर्पडतो.्ऊवभग्रहण्आचण्कौद्वमोिन्दोनही्चिया्पल्मनात्
घडून्येतात. 
 

कोळशाच्या्जळण्याने्उत्पन्न्होणारा्CO कौ्हा्एक्वायू्आहे.्हा्कौद्वापेक्षा्बराि्हलका्पण्
तसाि्अदृश्य्असतो.्ऊवापेक्षाही्हा्थोडासा्हलका्असतो.्हास द्धा्लोहीराशी्संयोग् चवयोग्पावतो.्
पण्ऊवभय क्त्लोहीराच्या् पेक्षा्कौयुक्त लोहीर णवयोग पावणयाचा वेग ३०० पट मंद असतो.्हवते्बह िा्
२०·८्टके्क्ऊवभ्O2्असतो.्अशा्हवतेि्०·०७्टक्का्कोळसावाय ्असला्तर्अिे्लोहीर्ऊवाशी्आचण्अिे्
कौशी्संय क्त्होते.्कोळसावायिेू्प्रमाण्यापेक्षा्अचिक्असले्तर्बह तेक्सवभ्लोहीर्कौशी्संय क्त्होते्
आचण्ऊवभसंयोगास्सवडि्रहात्नाही.्ऊवाच्या्त टवड्याने्शरीरास्झपायाने्अपाय्होतो. 
 

रक्त्आळू्नये् म्हणून् त्यात्सामुिजंबीणरक्लवणािा् चवरघळा्घालून् ते्संथ्राहू् चदले्असता्
त्यात्तंतू्उत्पन्न्होत्नाहीत, पण्हळू्हळू्त्यातील्पेचशका्एकीला्एक्िरून्खाली्बसतात.्नेमक्या्
उभ्या्बारीक्कािनळ्यात्रक्त्ठेवनू्त्यात्असा्पेचशकािंा्साद्चकती्बसतो्ते्पाहता्तो्ताशी्४्ते्१०्
mm असतो्असे्आढळते.्यास्सादनत्वरा्[Sedimentation rate.]्म्हणतात. 
 

रक्ताच्या्१्m m³्मिे्आरक्तपेणिका्प रषाचं्या्५,०००,०००्व्बायकाचं्या्४,५००,०००्असतात.्
स्नाय कृत्पचरश्रम्करीत्असताना्ही्संख्या्वाढते.्या्वाढीिा्उपयोग्ऊवभ्वाहनाला्होतो.्जो्जो्उंि्
उंि्जाव्ेतो्तो्हवा् चवरळ्होत्जाते.्शरीरास्प रेसा्ऊवभ् चमळेनासा्होतो.्अशा्वळेीही्या् पेचशकािंी्
संख्या् वाढते.् एरवही् यकृत, प्लीहा, व् त्विा् यात् त्यािंा् साठा् असतो् त्यातून् अशा् प्रसंगी् आरक्त्
पेचशकािंा्बाहेर्प रवठा्केला्जातो.्हा्भरपूर्आहे्असे्नवहे.् णवरळ हवेत बराच वेळ राहणयाचा प्रसंग 
आल्यास या पेणिकांची उत्पत्तीही अणधक होते.् अस्थींच्या्आत् मज्जागात्र् असते.् त्यात्आरक्त् पेचशका्
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उत्पन्न्होतात.्या्उत्पिीिी्त्वरा्अशा्प्रसंगी्वाढते.्कालातंराने्जीणभ्आरक्तपेचशकािें्चवघटनही्होत्
असते्ते्यकृत्व्प्लीहा्यात.्रदार्N िा्अन्नात्उपयोग्करून्त्यािा्माग्काढीत्गेल्याने्कळून्येते्
की, सािारणतः्१३० णदवसांनी आरक्तपेणिकांचे प्लीहेमधे णवघटन होते.्तोपयंत्त्या्कायभक्षम्असतात.्
यकृतात्त्यापासून्चनराळी्वपजक्द्रवये्उत्पन्न्होऊन्मूत्रद्वाराकडे्जातात. 
 

आरक्तपेचशकािें् जे् कोंदण् असते् त्याच्या् आत् लोहीर् िात लवणे् आचण् काही् वीज् िारण् न्
करणारी्द्रवये्असतात.्िात लवणािे्िात ्व्अिात ्भाग्िन्व्ऋण्वीज्िारण्करतात.्लोहीरही्ऋण्
वीज्िारण्करते.्त्याम ळे्इतर्ऋणदलािंी्संहती्आरक्तपेचशकाचं्या्बाहेर्असते्त्यापेक्षा्आत्प ष्ट्कळ्
कमी, जवळजवळ् अिी् असते.् आरक्तपेचशका् पाण्यात् सोडल्या् तर् त्या् फ टून् लोहीर् बाहेर् येऊन्
पाण्यात् चवरघळते्आचण्पाणी, खरोखरी् चवद्रव, स्वच्छ, अथात््ताबंडे् चदसते, गढूळ् चदसत्नाही.्श द्ध्
पाण्याऐवजी्०·८्टक्का्NaCI चवद्रवात्पेचशका्सोडल्या्तर्त्या्जशाच्या्तशा्राहतात.्द्रव्गढूळ्राहते.्
द्रव्पाण्याने्अचिक्पातळ्करीत्जाता्संहती्०·४८्ते्०·४२्झाली्म्हणजे्काही्आरक्तपेचशका्फ टतात.्
संहती्०·३२्ते्०·३०्होताि्सवभ्आरक्तपेचशका्फ टून्जातात. 
 
1 [Laked अनाचवल.्आचवल्=्गढूळ.] 
 

आरक्तपेचशकािें्कोंदण्ओषट्प्रोतीन्असते् त्यास् चवरघळचवणे् वकवा् त्याशी् चवचिया्पावणे्हा्
ज्यािा्िमभ्आहे्असे्द्रवय, घोणस्फ रसे्चहरवा्मंडळी्या्सपांच्या्चवषात्असते.्त्याम ळे्आरक्त्पेचशका्
फ टतात.् फ टताना् रासायचनक् चवघटनही् होते.् त्याने् चनष्ट्पन्न् होणारी् द्रवये् अपायकारक् असतात.्
प्रसंगचवशषेी्एका मािसाचे रक्त दुसऱ्याला द्यावे असे वाटते. अिा वेळी आरक्त पेणिका फुटिार नाहीत 
अिी दक्षता घ्यावी लागते. कारि काही जिांच्या रक्तात णपलसातील एकादे प्रोतीन िव्य असे असते की 
त्याच्या योगाने परकीय आरक्तपेणिका फुटून जातात.् तथाचप् सवभि् परकीयाचं्या् फ टतात् असे् नाही, 
काहीच्या्फ टतात्काहीच्या्फ टत्नाहीत.्या्संबिंात्प ष्ट्कळ्तपासणी्झाली्असून्असे्अन भवास्आले्
आहे् की, मानवी् रक्तातील् आरक्तपेचशकात् दोन् प्रकारिी् आतंिक् [Agglutinogen.] द्रवये् A व् B असू्
शकतात्आचण्चपलसात्दोन्प्रकारिी्आंतचिन्[Agglutinin.] द्रवये्α व्β असू्शकतात; A व्α यािंी्वकवा्
B व्B यािंी्गाठ्पडली्तर्आचण्तरि्आरक्तपेचशका्फ टतात.्ज्यािे्रक्त्द्यावयािे्तो्रक्तदाता्आचण्
जो्रक्त्घेतो्तो्आदाता्होय.्जे्रक्त्घेतले्जाते्त्यािे्पचरमाण्रक्त्घेणाऱ्याच्या्स्वतःच्या्एकंदर्रक्त्
पचरमाणापेक्षा्प ष्ट्कळि्कमी्असते् वकवा्असावयास्पाचहजे् म्हणा.्याम ळे्दात्याच्या्रक्तचपलसात्जरी्
आतंचिन्असले्तरी् ते्आदातृरक्ताने्प ष्ट्कळ् चवरळ्होऊन् चनस्ष्ट्िय्बनते.्तथाचप्दात्याच्या रक्तातील 
आरक्त पेणिकात जर आतंचक िव्य असले आणि त्याच्या योग्यतेचे आतंणचनिव्य आदात्याच्या 
रक्तणपलसात असले तर दात्याच्या आरक्तपेणिका फुटतात आणि त्यापासून अपाय होतो. 
 

आतंचन् [Agglutination.] म्हणजे्आळणे.् आरक्तपेचशका् फ टण्यापूवी् ती् आळतात् म्हणजे् अनेक्
एकत्र्येऊन्एकामेकास्चिकटतात.्द िािे्ताक्होणे्हे्आतंिनि्होय.्आळणे्या्चियेवरून्आतंिक्व्
आतंचिन्ही्नाव्ेचदलेली्आहेत.्एकंदर्मानवािें्या्बाबतीत्िार्वगभ्करतात.्पचहला्पूज्य्वगभ.्यात्
आतंिक्द्रवय्नसते, परंत ्दोनही्α व्β आतंचिने्असतात.्द सरा्वगभ्A यात्A आतंिक्असते्आचण्β 
आतंचिन्असते.् चतसरा्वगभ्B. त्यात्B आतंिक्असते्आचण्α आतंचिन्असते.्िवथा्वगभ्A B. यात्
दोनही्A व्B आतंिके्असतात.्पण्आतंचिने्दोनही्नसतात.्पचरणामी्कोष्टकात्चदल्याप्रमाणे्आतंिन्
घडते्वकवा्घडत्नाही. 
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   आतंचन व पेणिका णवनाि 
वगभ त्यातील्आतंचिन वगभ्O वगभ्A वगभ्B वगभ्A B 
O α्β नाही होय होय होय 
A β नाही नाही होय होय 
B α नाही होय नाही होय 
A B O नाही नाही नाही नाही 
 

आतंणचनिव्ये कपडूरापैकी ग वगातलीं असतात. 
 

कोष्टकावरून् असे् चदसून् येते् की् पचहल्या् O वगातील् माणसाला् केवळ् त्याच्या् वगातील्
माणसािे्रक्त्दानयोग्य्आहे, इतरािे्रक्त्त्याला्अपाय्करते.्तथाचप्त्यािे्रक्त्कोणालाही्चदले्तरी्
िालते, कारण्त्यात्आतंिकि्नसते.्आतंचिने्दोनही्असली्तरी्ती्घेणाऱ्याच्या्रक्ताने्चवरळ्होऊन्
चनरपद्रवी् ठरतील.्A वगातल्या् लोकानंा् पचहल्या् वकवा् A वगातल्या् माणसािे् रक्त् देणे् योग्य्आहे, 
इतरािें्नाही.्A B वगातल्या्लोकानंा्पचहल्या्वकवा्B वगातल्या्माणसािे्रक्त्देणे्योग्य्आहे, इतरािें्
नाही.्A B वगातल्या्लोकानंा्कोणािे्रक्त्चदले्तरी्हरकत्नाही, कारण्त्याचं्यात्आतंचिन्α नसते्
आचण् β नसते.् या् वगातील् माणूस्सवकतः आदाता् [Universal् receiver.] (घेता)्आचण् पचहल्या् वगातील्
माणूस्सवाथक दाता्[Universal donor.] असतो. 
 

रक्तासंबिंी् ही् वगभवारी् ज्याच्या् त्याच्या् जन्मभर् एकि् राहते, बदलत् नाही.् रक्तहानी् बरीि्
झाली्असताना्ती्भरून्काढण्याकरता्सबंध रक्ताऐवजी णपलस्देणे्प रेसे्असते.्चपलसातील्प्रोतीन्
द्रवयाचं्या्तषभग णाम ळे्रक्तवाचहन्यात्ते्बराि्काळपयंत्चटकून्राहते.्न सते्लवणचवद्रवही्उपयोगी्पडते्
पण्ते्चततका्काळपयंत्चटकून्रहात्नाही, बाहेर्पडते. 

 
१९४०् च्या्स मारास्आणखी्एका्आतंिकािा्शोि्लागला्आहे.् त्या्आतंिकास्Rh ऋक्षांि्

म्हणतात.् ऱ्हेसस् हे् एका् मकभ टगोत्रािे् नाव् आहे् ही् मकभ टे् उिर् भारतात् आहेत.् त्याचं्या् रक्तात्
आढळणारा्अंश्अशा्अथािे्हे्नाव्आहे.्या्संबिंात्माणसािंी्तपासणी्गोऱ्या्लोकात्झालेली्आहे.्
त्याचं्यात्हा्अंश्शकेडा्८६्जणात्आढळतो.्इतरात्आढळत्नाही.्म्हणून्ज्यात्आढळतो्त्यानंा्Rh 
िन्आचण्ज्यात्आढळत्नाही्त्यानंा्Rh ऋण म्हणतात.्आपल्याकडे्यासंबिी्शोि्थोडासाि्झालेला्
आहे.्जो्झाला्आहे्त्यावरून्पाहता्आपणात्Rh िन्माणसे्९०्टक्क्यापेक्षाही्अचिक्आहेत. 

 
Rh िन्माणसािे्रक्त्Rh ऋण्माणसास्चदले्तर्ते्घेणाऱ्याच्या्रक्तात्त्याला्चवरोि्करणारा्

अंश्उत्पन्न्होतो.्आता्आणखी्स मारे्१२् चदवसानंतर्त्याि्Rh िन्माणसािे्रक्त्प नः् चदले्तर्त्या्
चदलेल्या्रक्तातील्आरक्त्पेचशका्फ टतात्आचण्घेणाराला्अपाय्होतो.्Rh ऋण्असणाऱ्या्स्त्ीिा्पती्
Rh िन् असला् तर् स्त्ीला् जो् गभभ् लाभतो् तो् Rh िन् असण्यािा् संभव् असतो.् अशा् प्रसंगी् स्त्ीच्या्
शरीरातील्रक्तात्Rh चवरोिी्द्रवय्उत्पन्न्होते.् त्याम ळे्गभास्अपाय्होतो.्प्रसूतीच्यासमयी्Rh ऋण्
स्त्ीस्Rh िन्माणसािे्रक्त्चदले्असता्त्या्स्त्ीला्मृत्यू्येण्यािाही्संभव्असतो. 
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कबबुका ककवा स्तंभुका.् [Thrombocytes.] या् नावािे् पदाथभ् रक्तात् असतात् ते् वाटोळसर् असून्
आरक्त् पेचशकापेंक्षा् लहान् असतात.् त्यात् चबनरंगी् दाणेदार् प्राकल् असते, प्रकल् नसते.् रक्त्
आळण्याच्या्प्रचतबिंािी्तजवीज्करून्वाचहनीबाहेर्काढून्त्यािे्चनरीक्षण्करावे्लागते.्तसे्न्केल्यास्
ती्ताबडतोब्फ टतात्आचण् त्यातून् स्तंचभनप्रबोिक्द्रवय्बाहेर्पडते, आचण्रक्तस्तंभन्स रू्होते.् या्
ग णाम ळेि्त्यानंा्स्तंभ का्असे्म्हटले्आहे.्त्यािंी्संख्या्m m्[Megakaryocyte or giant cell.]्मिे्२००,०००्
पासून् ३००,०००् पयंन्त् असते.् त्यानंा् वबब का् [Platelets.] असेही् म्हणतात.् अस्स्थमज्जेमिे् सवात् मोठ्या्
पेचशका्असतात्त्यानंा्बृहत््पेचशका् [Megakaryocyte or giant cell.] असे्नाव्आहे.् त्यापासून्स्तंभ का्उत्पन्न्
होतात. 

 
श्वेतपेणिका.् रक्तात् रंगीत् पेचशका् असतात् तशा् चबनरंगीतही् असतात.् त्यानंाि् श्वेतपेचशका्

म्हणतात.्आकाराने्त्या्आरक्तपेचशकापेंक्षा्थोड्याबह त्मोठ्या्असतात.्त्यािंी्आकृती्बदलती्असते.्
पाहता्पाहता्हळूहळू्ती्बदलते; आचण्एकंदर्पेचशकेिे्स्थानही्बदलते.्पेचशका्स्वतः्होऊन्स्थलातंर्
करते.्एकादा्अंभस्पद–प्राणी्[Amoeba.] ज्या्पद्धतीने्आपले्भक्ष्य्पकडतो्आचण्स्थलातंर्करतो्त्याि्
पद्धतीने्या्पेचशका्स्थलातंर्करतात्आचण्इतरािें्ढासळलेले्कण्वकवा्परकीय्कण्ग रफटून्घेऊन्
पिवनू्टाकतात.्परकीय्द्रवयाला्शरीरात्प्रवशे्चमळाला्असता्त्यािा्चनरास्अशा्रीतीने्होऊ्शकतो.्
परकीय्द्रवय्अचतचरक्त्असेल्तर्असा् प रता् चनरास्होऊ्शकत्नाही, उलट्या् पेचशकािंाि् चवनाश्
होऊन्पू्उत्पन्न्होतो.्परकीय िव्यांचा णनरास्करणे्या्चियेस्परािमण्म्हणतात्आचण्ती्करिाऱ्या 
पेणिकास पराक्रमुक्[Phagocyte.] म्हणतात. 

 
रक्तात् आरक्तपेचशकापेंक्षा् श्वेतपेणिका् प ष्ट्कळ् कमी् असतात.् एका् mm3् मिे् त्या् ७०००् ते्

१२०००्असतात्श्वेतपेचशकाही्सगळ्या्सारख्या्नसतात.्काहींच्या्प्राकलािे्कण्बनलेले्असतात्त्या्
कण ल्[Granulocyte.] होत्काहीच्या्प्राकलािे्कण्नसतात्त्या्अकण ल्[Lymphocyte.] होत.्कण लात्तीन्
प्रकार्असतात, अम्लाद्[Acidophil.] िायाद्[Basiphil.] (अल्काद)्आचण्चनराद.्[Neutrophil.] ज्यािें्प्राकल्
अम्लबद्ध्होते्त्या्अम्लाद, ज्यािे्िायबद्ध्होते्त्या्िायाद्(अल्काद), आचण्ज्यािें्प्राकल्उभयचनरपेक्ष्
असते् त्या् चनराद्होत.्कण लपेचशकात्प्रकल्असते् त्यािे्दोन् वकवा्तीन्खंड्असतात् ते्एकमेकास्
एका् बारीक् तंतूने् बािंलेले् असतात.् म्हणून् त्यानंा् अनेकप्रकल् [Polymorphonuclear.] म्हणतात.्
श्वेतपेचशकापंैकी्६०्ते्७०्टके्क्पेचशका्अशा्असतात.्त्यात्िायाद्(अल्काद)्१्टक्का्आचण्अम्लाद्१्ते्
३्टके्क्असतात्आचण्बाकीच्या्चनराद्असतात.्अकण ल्पेचशका्३०्ते्४०्टके्क्असतात.्त्यातही्तीन्
प्रकार् असतात.् काही् लहान् असतात, काही् महान् [Large.......] असतात् तर् आणखी् काही् महिर्
[Monocyte.] असतात.्लहानािे्प्रकल्जवळ्जवळ्संबि् पेचशका्भरून्असते्तर्महान्व्महिर्यािें्
त्यापेक्षा् कमी् असते.् प्रकलाबाहेर् प्राकलाशं् बराि् असतो.् महिर् ५् ते् १०् टके्क् असतात.् अकण ल्
पेचशकानंा्वलपके्म्हणतात. 

[Small lymphocyte.] 
 
रक्तवाचहन्यानंा्जोडून्वलफवाचहन्यािंा्वयहू्असतो.्त्यात्वलफगं्रथी्असतात.्त्यात्वलफकािंी्

उत्पिी् होते.्कण लािंी् उत्पिी्अस्स्थमज्जेत् होते.् भोजनोिर्थोडा् वळे्आचण्श्रम्करीत्असताना् या्
पेचशकािें् रक्तातील् प्रमाण् थोडे् बह त् वाढते.् उपद्रवी् जीव् वकवा् अन्य् पदाथभ् शरीरात् आले् असता्
कण लािें् प्रमाण् वाढते.्कोणत्याही् प्रकारिे् शल्य् वकवा् शरीराति् गात्रागात्रात् उत्पन्न्झालेले् मलरूप्
कण्यािंा्चनकाल्करणे्हे्श्वेतपेचशकािें्काम्असते.्म्हणूनि्त्यानंा्पराक्रमुक्असे्नाव्चदलेले्आहे.्
अन्नातील्ओषट्अंत्रातून्रक्तात्नेण्यास्वलपकािंा्उपयोग्असतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

अटंणतकाव्यहू.् प्लीहा, अस्स्थमज्जा, मस्त वमभ, इ.् अवयवात् काही् फटीसापटी् असतात.्
गभावस्थेतील्मध्यस्तरातून् त्या्उत्पन्न्झालेल्या्असतात.् त्याि्थरातून् रक्तवाचहन्यािें्आस्तर्उत्पन्न्
झालेले्असते.् त्यास्अंतराचपस्तर्म्हणतात.्समन्वयी्गात्रािा्एक्जाळीदार्प्रकार्आहे.् ते्जालगात्र्
होय.् त्यात् तंत जाल् असते.् त्यात् थोड्याशा् पेचशका् असतात.् असे् गात्र् प्लीहेत् असते् आचण्
अस्स्थमज्जेतही्असते.्एरवी् स्स्थर्असणाऱ्या्यातील् पेचशकापंैकी्काही्प्रसंगचवशषेी्िल्होतात, आचण्
इतर् अंगास् सोडून् स या् होऊन् जेथे् काही् परकीय् द्रवय्आले् असेल् तेथे् जाऊन् त्यािा् ग्रास्करू्
पाहतात.्या् बऱ्याि्मोठ्या्असतात् म्हणून्यानंा्महापराक्रमुक म्हिावे.् भटक्या् स्वभावावरून्यानंाि्
अटंचतका्असेही्म्हणतात.्एकंदर्गात्ररिनेवरून्आचण्त्यातील्पेचशकांच्या्वतभनावरून्एकंदर्वयहूास्
जालकांतराणपस्तरव्यहू्आचण्महापराक्रमुक्व्यहू्अशी्नाव्ेप्राप्त्झाली्आहेत. 
 

Reticuloendothelial (Macrophage) system. 
 

आरक्तपेणिकांचे आयुष्ट्य् िार्मचहन्याहून्थोडे्अचिक्असते.् स्तंभ काचं्या्आय ष्ट्यासंबिंी् चवशषे्
माचहती् नाही.्श्वेतपेणिकांचे आयुष्ट्य् आरक्ताचं्या् त लनेने् अगदी् अल्प, काही् थोड्या् चदवसािें् असते, 
इतकेि्नवहे्तर्काही्वलपकािें्आय ष्ट्य्एका्चदवसापेक्षाही्कमी्असते.्सािारणपणे्अकण लापेक्षा्कण ल्
पेचशकािें्आय ष्ट्य्अचिक्असते.्ते्१५्चदवसािें्असू्शकते. 
 

कोणत्याही् गात्रािे् म ख्य् कायभ् करणाऱ्या् पेचशका् असतात.् त्यानंा् रक्तातील् द्रवयािा् प रवठा्
वहावयास्पाचहजे्असतो.्अशा्पेचशका्आचण्पचरवाचहन्या्एकामेकीला्लागून्अशा्फक्त्यकृत्व्पल्मन््
या्दोन्इंचद्रयाति्असतात.्इतरत्र्पचरवाचहन्या्व्कायभकत्या्पेचशका्याचं्या्मिे्अंतरस्थ िव्य्[Intercellular 

substance] असते, वकवा्अंतरस्थ अवकाि् [Intercellular spaces.] असतात् वकवा् दोनही् असतात.् प्रस्त त्
अंतरस्थ् अवकाशात् द्रव् असते् त्यास् गात्रिव् [Tissue fluid.] म्हणतात.् याखेरीज् शरीरात् मोठमोठ्या्
चवस्ताराच्या्पण्वििोळ्याि्सापटी्असतात, त्या्पचरहृद्पचरपल्म्पयभन्त्र्आचण्अस्स्थसंचिकोश्या्होत.्
यात् पाण्यासारखे् पातळ् सचरल् द्रव् असते.् रक्तातील् चपलस, गात्रदव् आचण् सचरलद्रव् याचं्यामिे्
द्रवचवचनमय्िालू्असतो.्प्रवाकडून्पचरवाचहन्याकंडे्दाब्असतो्तो्हृदयस्पदंनाने्उत्पन्न्झालेला्असतो्
आचण् त्याम ळे् पचरवाचहन्याकंडून् प्रचतवाकंडेही् दाब् उत्पन्न् झालेला् असतो.् त्याम ळे् रक्त् प्रवाकंडून्
पचरवाचहन्यावंाटे्प्रचतवाचहन्याकंडे्वाहते.्मध्यंतरी्भोवतालच्या्गात्राकडे्वकवा्त्याकडून्ओघ्जातो्येतो्
तो्कसा्तेि्आता्पहावयािे्आहे. 
 

हृदयस्पदं् हे्एक्रक्तचलनाचे कारि्आहे्पण्त्याखेरीज्आणखीही्एक्कारण्आहे् ते् त्यात्
णवरघळलेल्या िव्यांनी उत्पन्न केलेले तषकि् हे् होय.् ही् द्रवये् रवकरूप् [Crystalloid.] असतात.् आचण्
कचललरूपही्[Colloid.] असतात.्लवणे्व्शकभ रा्रवकरूप्असतात्तर्प्रोतीन्द्रवये्कचललरूप्असतात.्
लवणािे् रेण भार् फार् तर् शतकानंी् मोजले् जातात, पण् प्रोतीनरेण भार् सहस्त्ानंी् मोजले् जातात.्
लवणाचं्या्एकेका्रेणूिे्ते्पाण्यात्असल्याम ळे्दोन्वीजिारी्भाग्होतात्पण्प्रोतीनािे्तसे्भाग्झाले्
तरी् थोडे.्लवणाच्या् सवभ् रेणूिें् भाग् होतात्असे् नाही् पण्काहीिे् होतात.् एका् रेणूिे् दोन् रेण भाग, 
रेण दले् [Ions.] झाले् म्हणजे् त्यानंी् उत्पन्न् केलेला् तषभदाब् द प्पट् होतो.् तषभण् िळवळ्या् वयक्तींच्या्
संख्येच्या् प्रमाणात्असते, भाराच्या् प्रमाणात् नसते.् प्रोतीन् द्रवये् भारत् :् बरीि्असली् तरी् त्यािे् रेणू्
मोठाले्असून्त्यािंी्संख्या्लहान्असते.्लवणद्रवये्व्शकभ रा्भाराने्थोडी्असली्तरी्त्यािें्रेणू्प ष्ट्कळ्
असून्त्यातील्लवणािंी्शकलेही्होतात.्त्याम ळे्िळवळ्या्वयक्तींिी्संख्या्अचिक्व्तद त्पन्न्तषभणही्



 

 

अनुक्रमणिका 

अचिक् असते.् रेणू् चजतका् मोठा् चततका् अचिक् मंद् असून् त्याला् पचरवाचहनीतटातून् पार् गात्रद्रवात्
जाण्यास्अडथळा्अचिक्होतो.्म्हणून्लवणे्शकभ रा्आचण्अन्न-प्रोतीनोद्भव्अमोदीन्अम्ले्सहजरीतीने्
गात्रद्रवात्जातात, तशी्रक्तप्रोतीनद्रवये्जात्नाहीत.्द सऱ्या्टोकाशी्गात्रद्रवातून्रक्तचपलसात्स द्धा्
लवणे् व् मलद्रवये् सहजी् प्रचवष्ट् होतात.् मलद्रवयािें् रेणूदेखील् प्रोतीनरेणूंपेक्षा् लहान्लहानि्असतात्
आचण्त्यािंीही्शकले्होतात. 
 

प्रोतीनिव्ये कणललरूप असतात त्यांच्या योगाने तषकि उत्पन्न होते् ते्थोडकेसेि्असते, कारण्
त्यािी् रेण संख्या् लहान् असते.् असे् असले् तरी् त्यािा् पचरणाम् महत्त्वािा् असतो् तो् असा, 
पचरवाचहनीवयूहाच्या्प्रवाग्राशी्हृदयाच्या्स्पदंनाने्उत्पन्न्केलेला्दाब्असतो.्त्या्मानाने्कचललतषभणािा्
दाब् थोडकाि् असतो.् तो् प्रभावी् ठरत् नाही.् कचलल् रेणू् मोठाले् असल्याम ळे् पाण्याबरोबर् सहज्
पचरवाचहनीतटापार्न्जाता्पाणी्आत्ओढू्पाहतात, पण्ही्ओढ्प्रवाग्राशी्दाबापेक्षा्कमी्पडते; तथाचप्
प्रणतवाग्रािी ती प्रभावी िरते.्कारण् तेथे्हृद्धस्पदंनािा्दाब्थोडकासाि्असतो्तोही्हृदयाकडे् नेणारा्
असतो, वकवा् ओढ् असते् असे् म्हणावयास् पाचहजे.् त्याम ळे् प्रोतीनांनी पाणयावर केलेली ओढ 
साहाय्यकारक होते. 

 
रक्तवाचहन्यानंा् वलफवाचहन्या् जोडलेल्या् असतात.् गात्रद्रवि् वलफवाचहन्यात् जाते.् त्याचं्या्

मागात्वलफगं्रथी्असतात्त्यात्तयार्होणारी्वलपके्गात्रद्रवात्चमसळून्एक्वलफ्तयार्होते.्उपद्रवी्
कण्मात्र्वलफगं्रथीत्आडवनू्ठेवले्जातात.्वलफ्सरतेशवेटी्रक्तवाचहन्यात्जाते.्वलफ्व्रक्तचपलस्
याचं्यात्थोडासा्फरक्असतो.् वलफ्गात्रपेचशकाचं्या्अचिक्जवळ्असते्आचण् वलफवहनािी् त्वराही्
प ष्ट्कळ् कमी् असतो.् त्याम ळे् हा् फरक् उत्पन्न् होतो.् वलफामिे् चपलसापेक्षा् प्रोतीनद्रवये् कमीअसतात.्
अंत्रातील्अंिलातून्आलेल्या्वलफात्ओषटािे्थेंब्चवप ल्असतात, त्याम ळे्ते्द िासारखे्चदसते.्त्यास्
क्षीर्[Chyle. Lactic juice.] म्हणतात, आचण्त्याच्या्वाचहन्यास्क्षीरायण्या्[Lacteal.] म्हणतात. 
 

रक्तणपलसातील वीजधारी रेिुदलांची संहती mg°/° 

Na° K° Ca°° Mg°° ClÂ 
३००्ते्३३० १६्ते्२० ८्ते्१२ २ ३६०्ते्३९० 

 HCO3Â H2PO4Â व्HPO4″ SO4 

 पूवोक्त ३्ते्५ २्ते्३ 
 

आरक्तपेणिकातील वीजधारी रेिुदलांची संहती mg°/° 

Na’ K° Ca°° ClÂ 
९० ३८० १० २०५ 

संजीवनणविव °/° 
NaCl KCl CaCl2 NaHCO3 MgCI2 NaH2PO4 
०·८ ०·०२ ०·०२ ०·०१ ०·०१ ०·००५ 

रक्ताचे काही घटक 



 

 

अनुक्रमणिका 

चपलसातील्Ca १०्mg १०० ml मिे 
चपलसातील्अकाबभनी्द्रवयातील्P ४्mg १०० ml मिे 
चपलसातील्अमोदीन्अम्ले ४६्mg १०० ml मिे 
शकभ रा १००्mg १०० ml मिे 
मूत्रीय ३०्mg १०० ml मिे 
रक्तवपडीर १४्g. १०० ml मिे 
चपलसातील्प्रोतीन. ७्g. १०० ml मिे 
पाडं र–वपडीर्ग णोिर्२ : १. 

—  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५२ 
 

रुणधराणभसरि 
 

आपल्या् शरीरात् रक्त्असते् ते् स्स्थर् नसते, वाहते्असते.् ही् गोष्ट् मनगटावरील्नाडी्आचण्
हृदयािी्िडिड्यावरून्ध्यानात् येण्याजोगी्आहे.्हृदयािी्िडिड्आचण्नाडीिे्ठोके्एकाि्तालाने्
िालतात.् एकादी् प्रवा् त टली् तर् त्याि् तालावर् चतच्यातून् रक्तािी् चिळकाडंी् उडते.् एकादी् प्रचतवा्
त टली्तर् चतच्यातूनही्रक्त्वाहते्पण् ते्हृदयाच्या्तालाने्वहात्नाही, म ळूम ळू्वाहते.्मनगट्दाबून्
िरले्तर्हात्काळाचनळा्होतो.्मनगट्न्दाबता्मूठ्वळून्दाबली्आचण्मनगट्खूप्दाबून्िरले्आचण्
मूठ्उघडली्तर्हात्चफका्पडतो, चपवळस्पाढंरा्चदसतो.्मग्मनगटावरील्दाब्काढला्तर्एकदम्
हातास्लाली् येते.्थोड्याशा्दाबाने्प्रचतवा्दबतात्आचण्ब जतात.्त्यातून्वाहणारे्रक्त्त ंबले् म्हणजे्
हात्चनळा्काळा्होतो.्मोठा्दाब्चदल्याने्प्रवादेखील्दबतात, ब जतात, त्याम ळे्हात्चफका्पडतो.्त्या्
ख ल्या्झाल्या्म्हणजे्तो्लाल्होतो.्यावरून्ध्यानात्येते्की्प्रवातून्वाहणारे्रक्त्बोटाकडे्वाहते्आचण्
प्रचतवातून्वाहणारे्रक्त् त्याच्या्उलट् चदशनेे्वाहते.् मूठ्वळण्यािा्पचरणाम्हातातले्रक्त्वर्लोटून्
देण्यात्होतो.्कोणत्याही्अवयवात्हृदयाकडून्रक्त्सदासवभदा्येत्राहते्असे्जर्असेल्तर्चततकेि्
रक्त्सदासवभदा्हृदयात्परतही्जात्असले्पाचहजे, यात्शकंा्नाही.्नाहीतर्हृदय्कोरडे्होऊन्इतरत्र्
रक्तािा्अगडबबं्साठा्झाला्असता!्शरीरात्रक्ताचे अणभसरि्होत्असते. 
 

अचभ्म्हणजे्कडे.्कोणाकडे? या्प्रश्नािे्उिर्प्रवा्आचण्प्रचतवा्यांच्या्बाबतीत्वगेवगेळे्आहे.्
प्रवातून गात्रपेणिकांकडे आणि प्रणतवातून हृदयाकडे् अशी् या् प्रश्नािंी् उिरे् आहेत.् पचरवाचहन्यातून्
रक्तािा्द्रवाशं्बाहेर्गात्रपेचशकाकंडे्वाहतो्आचण्तेथून्प्रचतवाकडे्वाहतो.्एकाद्या्चिमणीिे्चपलू्चपसे्
येण्यापूवी्पाचहले्तर्त्याच्या्पोटातील्इंचद्रये्स्पष्ट्चदसतात, इतकी्त्यािी्त्विा्पातळ्व्पारदशी्असते.्
त्याच्या् छातीतले् हृदयदेखील् चदसते.् तेथे् रक्तािी् आयात् चनयात् िालली् आहे् असेही् चदसते.् ही्
आयातचनयात्हृदयाच्या्फ गण्यादबण्याने्िालल्यािेही्चदसून्येते.्यासि्स्पदं्म्हणतात.्बेडकािे्हृदय्
उघडे्करून् पाचहले्असता् त्यािेही् स्पंद् चदसतात.् इतकेि्नवहे् तर् ते् स्पदं् हृदय्इतर् इंचद्रयापासून्
वगेळे्केल्यावर्स द्धा्िालू्राहतात.्थोड्या्वळेाने्ते्बदं्पडतात.्परंत ्त्यावर्लवणचवद्रव्चटपकत्ठेवले्
असता् ते् तास् चन् तास् िालू् राहत् असल्यािे् चदसून् येते.्लविणविवातच िाक्षजािकक रा णवरघळवून 
आणि त्यातच ऊवकवायचूा भरिा करून ते ससा ककवा कुत्रा यांच्या वेगळे काढलेल्या हृदयात खेळणवले तर 
हृदय चार पाच णदवससुद्धा कायकक्षम राहू िकते, असे्अन भवास्येते. 

 
चजवतं्माणसािी्छाती्उघडून्पाहण्यािे्प्रसंग्फारि्थोडे्येतात.्अशा्प्रसंगी्हृद्धस्पदं्पाचहले्

गेले्आहेत.्शरीरास्काहीही्अपाय्न्करता्आज्हृदयस्पदं्पाहण्यािी्सोय्झालेली्आहे.्ती्पारायणी्
(क्ष)् चकरणाम ळे.् हे् चकरण्शरीरातून्आरपार्जाऊन्एका्झळक्पाटीवर्पडतील्अशी् वयवस्था्केली्
तर्हृदयािी्छाया्त्या्पाटीवर्चदसते.्ती्स्पदंन्करीत्असल्यािे्चदसून्येते.्हृदयाचे संकोचन आणि 
णवस्तरि णमळून एक स्पंद्होतो.्चवश्रातं्स्स्थतीत्असे्स्पदं्कोणािे्चमचनटात्६०्तर्कोणािे्८०्देखील्
असतात.् ते्७५्असले्तर्आदाचवसजभन्काल्कसकसे्असतात्ते्पाहून्घेऊ्या.्अशा्प्रसंगी्एकदंर्
स्पंद–काल्०·८्सेकंद्ठरतो.्यापैकी्अिाकाळ्०·४ सेकंद संपूिक हृदय णवस्फाणरत्असते.्राचहलेल्या्
अध्यांकालात् प्रथमतः् ०·१ सेकंदापयंत आदायक पुटांचे संकोचन् होत् असते् आचण् त्यानंतर् ०·३ 
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सेकंदापयंत णवसजककांचे संकोचन्िालू्राहते.्दोनही्आदायक्प टे्आचण्दोनही् चवसजभकप टे्बरोबरि्
संकोिन्पावतात.्आदायकसंकोिन्होत्असताना् चवसजभकप टे् चवस्फाचरत्असतात् त्यात्रक्त्वाहते.्
चवसजभक् प टे् संकोिन् पावत् असताना्आदायक् प टे् चवस्फाचरत् असतात् पण् त्याि् वेळी् मिली् वल्ले्
चमटतात्आचण् रक्त् माघारी्जाऊ्शकत्नाही् ते् प ढे् प्रवामध्ये्जाते.् चतकडे्जाण्याच्या् वाटेतील् वल्ले्
रक्ताच्या् िक्क्यानेि् उघडतात.् चवसजभकािे् चवस्फारण् होत् असताना् ही् वल्ले् चमटतात.् श्म करीत 
असताना स्पंदत्वरा दुप्पट णकवा णतप्पट सुद्धा्होण्यािा्संभव्असतो.्अथात््अशा्प्रसंगी्स्पदंकाल, एका्
स्पदंनाला्लागणारा्वळे, कमी्होतो.्तरी्हा्कमीपणा्संकोिनापेक्षा्चवस्फारणाला्अचिक्लागू्पडतो.्
एकंदर् स्पदंकाल् ०·५् सेकंद् होतो् तेवहा् चवसजभकािा् संकोिनकाल् ०·२् सेकंद् आचण् त्यािा्
चवस्फारणकाल्०·३्सेकंद्होतो. 

 
रक्त् वाहण्यािी् चदशा् यथायोग्य् ठेवण्याच्या् कामी् हृदयातील वल्लांचा णविेष उपयोग् असतो.्

चद्वदल्व्चत्रदल्वल्लाचं्या्आरंभी्मासंवलय्असते.्चवसजभकसंकोिनामिे्ते्आकरसते.्त्याचं्या्काठाला्
जी्स्नावसूते्र्असतात्त्यािंी्टोके्मासंचपचटकात्ग ंतलेली्असतात्त्या्चपचटकाही्आकरसतात.्पचरणामी्
वल्लािें्काठ्एकमेकास्खेटतात्इतकेि्नवहे्तर्थोड्याशा्अंतरापयंत्दलपषृ्ठेही्खेटून् राहतात.् सूते्र्
ताणून् िरल्याम ळे् वल्लदले् उलटण्यािा् संभव् रहात् नाही.् महाप्रवा्आचण् पल्मप्रवा् याचं्या्आरंभी् वल्ले्
असतात.्त्यािंी्दले्वायासंारखी्असून्त्यािें्खोलवटे्त्या्वाचहन्याचं्या्तटाकडे्रोखलेले्असतात.्या्
वाया्रक्ताने्भरलेल्या्असतात.् चवसजभक्चवस्फारणाच्या्वळेी् त्यातील्दाब्कमी्होण्याबरोबर्वाया्
चवसजभकाच्या् कोठ्यात् पडतात, आचण् त्यािें् स टे् काठ् एकमेकानंा् खेटून् राहतात.् रक्तचवसजभकात्
परतण्याला्वाट्रहात्नाही.्चवसजभकप टात्रक्त्येऊन्त्याचं्या्संकोिनाने्रक्तािा्दाब्वाढला्म्हणजेि्
ती्प नः्पूवभवत्होऊन्रक्ताला्प्रवामिे्जाण्यास्वाट्चमळते. 

 
रक्ताला् जी् गती् चमळते् ती् हृदयािे् मासंलतट् त्याच्यावर् दाबले् गेल्याने् चमळते.् स्पदंारंभ्

आदायक्प टे्संकोिल्याने्होतो.्या्प टात्दाबािी्वाढ्२्ते्५्mm इतकी्थोडकी्होते.्ही्वाढ्पाऱ्याच्या्
स्तंभाच्या् उंिीने् मोजण्यािा् प्रघात् आहे.् प्रत्यक्ष् मोजणी् अन्य् प्रकारेही् करतात.् पाण्याच्या् स्तंभाने्
करतात् वकवा् तन्यातंतूवरील् पचरणामाने् करतात.् परंत ् अंक् सागंावयािे् ते् पाऱ्याच्या् स्तंभािेि् जे्
चहशोबाने्येतील्ते्सागंावयािे्अशी्पद्धत्आहे.्आदायक-संकोिनाच्या्वळेी्चवसजभक्प टे्चवस्फारलेली्
असल्याम ळे् तेथे्दाब्कमीि्असतो्म्हणून् चतकडे्रक्त्वाहते.् त्याि्वेळी्माघारी्प्रचतवाकडे्जाण्यािी्
वाट्मोकळी्असते्पण्तेथील्दाबात्फरक्पडत्नाही् तेवहा् चतकडे्रक्त्चफरले्तरी्ते्अगदीि्थोडे्
असते् यात् शकंा् नाही.् प्रचतवाच्या् अंती् वल्ल् नसले् तरी् मासंवलय् असते् ते् आदायकसंकोिािे् वळेी्
संकोिन्पावते.्खरोखरी्ते्आदायक्प टािाि्भाग्बनलेले्असते.्चवसजभकसंकोिाने्रक्तावरील्दाब्
िागंला् श्े सवाश्े mm. नी् वाढतो.् त्याने् आदाचवसजभक् द्वारे् बदं् होतात् आचण् प्रवाद्वारे् उघडतात.्
णवसजककसंकोचारंभी अगदी थोडा वेळ सुमारे ०·०५ सेकंदपयंत दाब पुष्ट्कळ वाढतो, पि कोिा कमी होत 
नाही. मांसतंतू लांबत नाहीत, आखूड होत नाहीत, तरी ताि घेतात.्या्अविीस्आतणतकाल्[Period of 

(isotonic) tension.] म्हणतात.्यानंतर्चवसजभकािा्कोठा्झपायाने्कमी्होऊन्रक्तचनयात्होते. 
 

चवसजभकसंकोि्संपून्मासंचशचथल्होऊ्लागल्याबरोबर् चवसजभकाच्या्कोठ्यातील्दाब्एकदम्
प ष्ट्कळ् उतरतो.् तेवहा् प्रवाद्वारे् बदं् होतात् आचण् आदाचवसजभकद्वारे् अगोदरि् बदं् असतात.् हा् दाब्
आदायक्प टातील्दाबापेक्षाही्कमी्होताि्ती्द्वारे्उघडतात.्तेथून्सवभ्हृदयाच्या्चवस्फारणास्स रवात्
होते.् चवसजभकप टािें् संकोिन् िालू् असतानाि् रक्त् प्रचतवामिून् आदायक् प टात् उतरते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

आदाचवसजभकद्वारदले्चवसजभकसंकोिाने्खाली्ओढली्जातात.्त्याम ळे्या्रक्तवहनास्मदति्होते.्ही्
द्वारे् उघडल्याबरोबर् आदायकप टातील् रक्त् खाली् येण्यास् अवसर् चमळतो.् डावया् उजवया्
हृदयभागातील् संकोिनचवस्फारण् एकसाथि् होत् असते.् तेथील् दमनमानात् मात्र् अंतर् असते.्
डावयापेक्षा्उजवयातील्दमन्प ष्ट्कळ्कमी्असते.्णवस्फारिाच्या अखेरीस महाप्रवेतील दमन ७० mm. च्या 
सुमारात असते. पल्मन्य प्रवेत ते अवघे १२् mm. च्या् स मारात् असते.् णवसजककसंकोचनाच्या वेळी 
महाप्रवेतील दमन्१४०्mm. च्या सुमारात असते तर पल्मन्य प्रवेतील दमन्२२्mm. च्या सुमारात्असते.्
हृदयप टाचं्या् संकोिन् चवस्फारण–चिया् प नः् प नः् त्याि् िमाने् घडतात् म्हणून् त्यानंा् हृदयचियािि्
[Cardiac cycle.] वकवा्थोडक्यात्हृद्धिि्म्हणतात. 

 
एकाद्याच्या्मनगटापाशी्अरीय्प्रववेर्परीक्षकाने्आपली्बोटे्ठेवली्असता्चतच्यातून्आत राच्या्

बोटाकडे्तरंग्िालू्असल्यािे्कळून्येते.्थोड्याबह त्प्रयत्नाने्असे्तरंग्इतर्प्रवावरही्आढळून्येतात.्
या् तरंगािी् आवृिी् हृदयस्पदंाच्या् आवृिीशी् ज ळती् असते.् हा् तरंग् कशािा् असतो? कशाने् उत्पन्न्
होतो? हे्प्रश्न्आता्सोडवले्पाचहजेत.्परीक्षकाच्या्बोटाखाली्प्रवातटास्फ गवटी्येऊन्जात्आहे्असे्
स्पष्ट्कळून् येते.् हा् फुगवटीचा तरंग असतो, असे् पचहल्या् प्रश्नािे् उिर् चमळते. प्रवेमधून वाहिाऱ्या 
रक्ताच्या वेगापेक्षा प्रवातटातील या तरंगाचा वेग अणधक असतो.् तरंग् रक्ताच्या् दाबाने्उत्पन्न्झालेले्
असतात.्महाप्रवाद्वाराच्या्वाटीवजा्वल्लदलापासूनि्रक्त्प ढे्सरकते्आचण्तेथूनि्प्रवातटािे्तरंगही्
चनघतात.्तरी्रक्त्अन्य्प्रवते्पोिण्यापूवी् तेथून्प्रवातटािा्हा् ‘नाडीतरंग’ प ढे् चनघून् गेलेला्असतो.्
प्रवातट् चिवट् असतात.् ते् फ गतात् आचण् आक ं चित् होतात् असे् प नः् प नः् कालिमाने् आचण्
स्थलिमानेही्घडते.्कोणत्याही्एका्क्षणी्शजेार्शजेारिे्प्रवातटािे्भाग्तरंगाच्या्िमाने्वगेवगेळ्या्
अवस्थेत् असतात, आचण् कोणत्याही् एका् स्थळीही् कालिमाने् वगेवेगळ्या् अवस्थेत् असतात.्
प्रवातटावरील्त्विेवर्बोट्ठेवनू्अचभसरण्तपासणे्या्चियेस्नाडी्पाहणे्म्हणतात.्नाडी्म्हणजे्नळी.्
येथे्रक्तप्रवाचहनी. 

 
प्रवमेिील्फ गण्यादबण्यािे्जे्िलन्त्याला्कंप्असे्म्हटले्तर्प्रवा्ही्कंप्र असते्असा् चतिा्

ग ण्सागंता्येतो.्एकाि्चठकाणी्एका्सेकंदात्जे्कंप्येतात्त्यािंी्संख्या्ती्कंप्रता्असा्संकेत्आहे.्
सेकंदात् हृदयािे् चजतके् स्पदं् होतात् चततकेि् प्रवेिे् कंप् होतात.् नाडीिी् कंप्रता् [Frequency.] सागंणे्
म्हणजे्हृदयािे् सेकंदागचणक्स्पदं्सागंणे् होय.् स्पदं्आचण् कंप्वास्तचवक्एकि्होय.् कंप्रता म्हिजे 
स्पंणदता्असेही्म्हणता्येईल.्नाडी्पाहताना्घड्याळाकडे्लक्ष्चदले्तर्कंप्रता्मोजली्जाते.्ही्गोष्ट्
तर्सोपीि्आहे.्कंप्रतेचशवाय्इतर्गोष्टीही्नाडीतपासणीत्कळून् येतात.्नाडी्मऊ् वकवा्कडक्असू्
शकते.्नाडीच्या्कंप्रतेबरोबर्नाडीिी्नम्रताही्कळते.्नाडी्मंद्वकवा्शीघ्र्तशीि्मृद ्वकवा्कठोर्असू्
शकते.् यंत्रसाहाय्याने् नाडी् तपासली्असता्नाडीकंपावर एक लहानसा कंप् िढलेला्आढळतो.् प्रवा्
फ गते्आचण्दबते्हा्चतिा्कंप्होय.्अशी्दबताना्मिे्प नः्थोडीशी्फ गवटी्येते्आचण्मग्ती्ओसरते.्
अथात्चतजबरोबर्पचहली्मोठी्फ गवटीही्ओसरते.्कंपावर्िढलेला्द सरा्कंप्असतो्त्याला्अणधरूढ 
कंप् म्हणतात.् णवसजककातून महाप्रवेत घुसलेल्या रक्ताने मुख्य कंप उत्पन्न होतो आणि प्रवावल्लदले 
णमटवनू त्यावर आदळून पुढे णनघालेल्या रक्ताने अणधरूढ [Dicrotic.] कंप् उत्पन्न् होतो.् भ जिरणाचद्
अवयवातील्प्रचतवातटात्नाडीतरंग्उत्पन्न्होत्नाहीत्परंत ्मानेतील्प्रचतवात्मात्र्ते्आढळून्येतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्५२·१्रक्तस्पदंालेख 

 
काही् भावना् उत्कट्झाल्या् म्हणजे्आपल्या्छातीत् हृदय् िडिडल्यािे्आपणास्कळून् येते.्

काही्जणािें्वक्षस्तट्असे्असतात्की्आतील्हृदयािी्िडिड्त्यावर्चदसून्येते.्द सऱ्याच्या्छातीस्
हृदयाजवळ् कान् लावला् असता् िडिड् ऐकूदेखील् येते.् तथाचप् ऐकण्यािी् ही् पद्धत् गैरसोईिी्
असल्याम ळे् एका् रबरी् नळीिा् उपयोग् करून् हीि् गोष्ट् सािता् येते.् छातीवर् टेकण्याच्या् नळीच्या्
टोकाशी्चतच्याशी्सलग्चवस्तारलेली्वाटी्आचण्चतला्लविीक्पडदा्असला्म्हणजे्उिम्सोय्होते.्
अशा् श्विीने् [श्रवणनळी् Stethoscope.] हृदयध्वनी ऐकता ऐकता नाडीवर बोट िेवावे म्हिजे एका 
नाडीकंपागणिक एक धडधड असा दुहेरी ध्वनी ऐकू येतो.्एका्स्पदंाने्दोन्ध्वनी्उमटतात.्पचहला्ध्वनी्
खालपट्पण्लाबंट्असतो, द सरा् उंिट्पण्आखूड्असतो.् ध्वचनशक्तीिे्रूपातंर्वीजशक्तीत्करून्
घेऊन्वीजतरंगािी् रेखाटी्कागदावर्उमटचवता् येते.् हृद्धस्पदंनाने् जे् चियाप्रवाह्उत्पन्न्होतात् त्यािे्
चित्रण्रेखाटीच्या्रूपाने्करता् येते.् ते्अन्यत्र्(प्र.्३)्साचंगतले्आहे.्िडिड्हे्हृदयध्वनींिे्लौचकक्
वणभन्िाड्िड्असे्दीघभ् ऱ्हस्वतेस्अन सरून्करणे्िागंले.् पचहला्दीघभध्वनी् चवसजभकसंकोिारंभी्स रू्
होऊन्स मारे्०·१२्सेकंद्िालतो, म्हणून्त्याला्संकोणचत्[Systolic.] ध्वनी्म्हणतात.्प्रवाद्वारे्बंद्पडताि्
द सरा्ध्वनी्स रू्होतो्आचण्स मारे्०·०८्सेकंद्िालतो.्या्वळेी्हृदयचवस्फारण्िालू्असते्म्हणून्त्यास्
णवस्फाणरत् [Diastolic.] ध्वनी् म्हणतात.् चवसजभकािें्मासं्संकोि्पावते् तेवहा्संकोचित् ध्वनी्उत्पन्न्होतो्
आचण् त्यािी्तीव्रता् चवसजभकातील्रक्तदमनाच्या्मानाने्कमीजास्त्असते.्महाप्रवतेील्रक्तदमनाच्या्
मानाने्द सरा्ध्वनी्कमजास्त्होतो्असेही्संबंि्आढळून्येतात. 
 

उरस्याच्या्वर्व्जवळपास्श्रवणनळीने्चार वल्लद्वारांचे चार आवाज वेगवेगळे ओळखू येतात.्
उजवया्आदाचवसजभकद्वारािा्आवाज्उराच्या्खालच्या्टोकाशी्ऐकू्येतो.्तेथून्डावया्अंगास्थोड्याि्
अंतरावर् डावया्आदाचवसजभक् द्वारािा्आवाज् ऐकू् येतो.् उजवया् द सऱ्या् पश भकातंराच्या् उराजवळच्या्
टोकाशी् महाप्रवाद्वारािा् आवाज् ऐकू् येतो् तर् डावया् द सऱ्या् पश भकातंराच्या् उराजवळच्या टोकाशी्
पल्मन्यद्वारािा् आवाज् ऐकू् येतो.् वक्षस्तटावर् बोटे् पसरून् त्यावर् ठोका् चदल्याने् जो्आवाज् चनघतो्
त्यावरून्आतील्हृदयािी्सीमा्समजू्शकते.्वरिी्सीमा्सोडून्इतर्सीमानंा्पल्मने्पसरलेली्आहेत्
त्यावर् आवाज् खणखणीत् चनघतो् परंत ् हृदयावर् तो् मंद् चनघतो.् पारायणीचकरणाचं्या् साहाय्याने्
हृदे्दशाच्या्सीमा् चित्रार्वपत्होऊ्शकतात.्हृदय् चजतके् चकरण्आडचवते् चततके्पल्मने्आडवीत्नाहीत.्
श्रवणीने्आवाज्ऐकणे्यास्आश्रवण्[Auscultation.] आचण्बोटावर्ठोकून्आवाज्ऐकणे्यास्अंग चलनादन्
[Percussing.] म्हणतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्५२·२्वक्षोदेशी्वल्लचिन्हे 

 
हृदय् इतर्अवयवापंासून् वेगळे्काढले् तरी् िार् पाि् तासपयंत् स्पदंन्करीत् राहते् हे् पूवीि्

साचंगतले्आहे.्इतर्अवयवातील्मासंपेचशकानंा्िेतनीतंत द्वारा्पे्ररणा्चमळावी्लागते्तेवहा्त्या्कायभक्षम्
होतात्तसे्हृदयािे्नाही.्तथाचप्स्वतः्हृदयाच्या्अंतगभत्बऱ्याि्िैतनपेचशका्असतात्त्यातून्मासंतंतंूना्
स्फ रण् चमळते् की् काय् असा् प्रश्न् उद्भवतो.् हे् सहज् संभवनीय् आहे् यात् शकंा् नाही.् तथाचप् या्
िैतनपेचशका्आचण्मासंपेचशका्यािें्संबिं्इतके्चनकट्आहेत्की, स्फ रण्कोणत्यात्उत्पन्न्होते्आचण्
कोणत्यात्होत्नाही्हे्ठरवणे्द ष्ट्कर्ठरते.्गभातील्हृदयािे्तंतू्वेगळे्काढले्असता्त्यात्स्पंदन्िालू्
राहते्असे्आढळते, हे्एक्आचण्द सरे्असे्की्गभाच्या्हृदयातील्मासंतंतूच्या्संचनि्चिचिका्उत्पन्न्
होण्यापूवी्त्यात्स्पदंन्िालू्होते.्यावरून्हृदयाच्या्मासंतंतूत्स्वयंस्पचंदता्[Automatism.] असते्असेि्
म्हणाव्ेलागते.्हृदयाच्या्बाहेरून्येणारे्िैतनतंतू्हृदयाच्या्अंतगभत्िैतनतंतूशी्संपकभ ्पावलेले्असतात.्
जन्मापासूनिी्स्स्थचत्लक्षात्घेता्स्वयंस्पणदतेस बाह्य णनयमनाचीही जोड्चनत्य्असते्असेि्म्हणणे्योग्य्
ठरते. 
 

हृन मांसाचा बहुतांि एकामेकीत गंुतलेल्या मांसपेणिकांचा असतो. संकोचन हेच या पेणिकांचे कायक 
असते.् या् पेचशका् पट्टाचंकत्असतात.् यापेक्षा्कमी् पट्टाचंकत्असलेल्या् द सऱ्या् मासंपेचशकाही् हृदयात्
असतात.्त्यात्मासंाबं ्अचिक्असते.्त्यािे्कायभ्िेतनावहनािे्असते.्िेतनावहन्हा्ग ण्इतर्मासंतंतूत्
असतो्पण्तोि्ग ण्या् चवचशष्ट्तंतूत्अचिक्उत्कट्असतो.्या्मासंपेचशकामध्ये्प ष्ट्कळ्िैतनपेचशकाही्
ग ंतलेल्या् असतात.् हे् चवचशष्ट् मासंतंतू् काही् काही् चठकाणी् बरेि् दाटीने् रिलेले् असतात.् ऊध्वभ्
महाप्रचतवा्आचण्कर्वणका्याचं्या्मिल्या्हृदयतटात्असे्तंतू्असतात.्या्संग्रहास्चसरान्तगं्रथी्[Sinuatrial 

node.] म्हणतात.् असा् द सरा् संग्रह् आदायकअंतरायाच्या् तळात् चवसजभकाशजेारी् असतो.् त्याला्
आदाचवसजभक पवभ्म्हणतात.्या्पवापासून एक्तंत वृदं्खाली्चवसजभक–अंतरायात्जातो.्हा्वृदं्म्हणजे्
आदायक्आचण् चवसजभक्प टािंा्सािंाि्असतो.्इतरत्र्आदायक व् चवसजभक्प टे्एका् सूत्रल्पटलाने्
चवभक्त्झालेली्असतात.्आदाचवसजभक् तंत वृदं [Atrioventricular bundle.] दोन् चवसजभकामिील्अंतरायात्
सामील्होऊन्द भगंतो.्त्यािी्एक्शाखा्डावया्आचण्द सरी्शाखा्उजवया्चवसजभकप टाच्या्पृष्ठास्िरून्
पसरते.्चवसजभक्प टाचं्या्आस्तराला्लागून्ज्या्पचरक ं जपेचशका [Purlkinje cells.] असतात्त्याचं्यापयंत्या्
वृदंाच्या् उपशाखा् जाऊन् पोितात.् चसरान्तगं्रथी् आचण् आदाचवसजभक् वृदं् यात् प ष्ट्कळ् िैतनपेचशका्
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असतात.्त्यािंा्संपकभ ्एकापक्षी्मासंपेचशकाशंी्आचण्द सऱ्या्पक्षी्मेंदूतून्येणाऱ्या्दहावया्चवगूढा्नामक्
िेतनीच्या्तंतंूच्या्अग्राशी्होतो.्(भाग्१्प.ृ्३२४्पहा). 
 

हृदयािे्मासं्जरी् स्वयंस्पंदी्असले्तरी् चनत्यािे्हृदयाचे स्पंदन मांसोद भव नसते, ते णसरान्त 
गं्रथीतून णनघिाऱ्या चेतनांनी चालते, असे् प्रायोचगक्अन भवावरून्कळून् येते.् हे् प्रयोग् बेडूक, क त्रा, 
माजंर, इत्यादीवर् केलेले् असून् रग्णाचं्या् रोगलक्षणावरून् वरील्अन मानास् द जोरा् चमळालेला्आहे.्
बेडकाच्या् हृदयारंभी् चसरान्तकोष्ठि् असते.् या् कोष्ठाच्या्आचण्आदाचनकाच्या् मिे् करकिून्आवळणी्
घातली्असता्कोष्ठ्स्पदंत्राहते्पण्इतर्हृदयािे्स्पंद्काही्काळ्म ळीि्थाबंतात.्ते्प नः्स रू्होतात्
पण्कमी्कंप्रतेने.्यािप्रमाणे्आदायक्व्चवसजभक्प टामिेही्आवळणी्घातली्तरी्जरा्वळे्थाबंनू्ते्ते्
कोठे् स्पदंन् करू् लागतात् पण् उिरोिर् कमी् कंप्रतेने.् क त्र्यामाजंरामध्ये् चसरान्त-कोष्ठ् नसते् पण्
आदायकचवसजभक्याचं्या्साधं्यातील्मासंल्व्िैतन्संबंि्आदाचवसजभक्मासंवृदं् तोडता् येतो.्अशाने्
आदायक् आचण् चवसजभक् यािंी् स्पदंने् वगेवगेळ्या् कंप्रतेने् िालू् राहतात.् आदायककंप्रता् ९०् तर्
चवसजभककंप्रता्३०, ३२्वर्येते.्माणसाच्या्आदाचवसजभक्मासंवृदंात्क्वचित््चवकार्उत्पन्न्होतो्आचण्
कोठेतरी्पेचशकािंी्साखळी्त टते.्अशा्प्रसंगी्आदायक्कंप्रता्सामान्यि्राहून्चवसजभकािी्कंप्रता्२५, 
३०्इतकी्कमी्होते.्या्चवकासास्हृद-संरोि [Heart block.] म्हणतात.्हृद्वीजालेखानंी्हा्चवकार्कळून्
येतो. 
 

हृदयािे् स्पदंन् उत्पन्न् करणारे् स्फ रण् णसरान्तगं्रथीत् उत्पन्न् होते.् म्हणून् त्यास् स्पंदारंभक्
म्हणतात.् या् स्फ रणाच्या् छायेने् स्वाभाचवक् स्पदंन् झाकले् जाते.् येथून् चनघणाऱ्या् िेतना् जेवहा् बदं्
पडतात् तेवहाि्हृदयाचे स्वयंस्पंद्प्रकट्असतात. ते् त्याच्या्दोन भागात वेगवेगळ्या कंप्रतेचे्असतात, 
हेि्वरील्अन भवाने्चसद्ध्झाले्आहे.्स्पदंारंभकापासून्चनघालेल्या्िेतना्आदाचवसजभकपवापयंत्स मारे्
एका्मीटरास्एक्सेकंद्या्त्वरेने्जाते.्तेथे्त्यािंा्वेग्बराि्कमी्होऊन्त्या्आदाचवसजभक्मासंवृदंास्
चमळतात, पवापासून् वृदंापयंत् जाण्याला् स मारे् ०·०५् सेकंद् वळे् लागतो.् त्याम ळे् नेहमी् चवसजभकािें्
संकोिन्आदायकसंकोिन्संपल्यानंतरि्स रू्होते.्हृन््मासािें्संकोिन्संपल्यानंतर् त्यािा्म ग्िकाल्
स रू् होतो.् या् कालात् चकतीही् मोठी् िेतना् चदली् तरी् चतिा् पचरणाम् संकोिनकारक् होत् नाही.् या्
अवस्थेनंतर्सापेक्ष्अिेतनीयतेिी्अवस्था्उत्पन्न्होते.्या्अवस्थेत् चवशषे्(नेहमीच्या् पेक्षा)्मोठी् पे्ररणा्
चमळाली्तरि्संकोिन्घडते, नाही्तर्नाही.्सामान्य कंकालमांसात मुग्धकाल सेकंदाच्या सहस्त्रांिाने 
मोजावा इतका लहान असतो तर हृदयमांसाच्या बाबतीत तो दिांिाने मोजणयाइतपत मोिा असतो. याच 
काळात हृदयाचे मांस णिणथल होऊन स्वपोषिाथक भरपूर रक्त घेऊ िकते.्(प्र॰्३५्पहा) 
 

मन ष्ट्य्श्माचे काम्करीत्असला् म्हणजे् चवश्रातंीच्या्काळापेक्षा् बरेि्अचिक् रक्त्मासंगात्रात्
वापरले्जाते्आचण्हृदयाच्या्उजवया्आदायक्प टात् येतेही.् हृदयािी् प टे् चवस्फाचरत्होतात् तेवहा् ते्
त्यात् उतरते.् हे् अचिक् रक्त् आत्आले् म्हणजे् हृदयािे् मांसतंतू अणधक तािले् जातात, लाबंतात.्
चवस्फारणािा् अविी् संपल्यानंतर् संकोचन व्हावयाचे ते अणधक जोराने् होते.् तसे् ते् वहाव्े असाि्
मासंतंतंूिा्स्वभाव्असतो.्ताणून्लाबंलेले्तंतू्त्यानंतरच्या्संकोिनात्अचिक्जोर्प्रकट्करतात.्ताण्
तसा्जोर्वकवा्अचिक्ताण्तर्अचिक्जोर्अशा्आिरणाने्अचिक्रक्त्प्रवावयहूात्रेटण्यािी्कामचगरी्
पार्पडते.्ही्बळािी्वाढ्अमयाद्होऊ्शकत्नाही, हे्उघडि्आहे.्श्रम्जर्अचिकाचिक्होऊ्लागले्
तर् एवढ्या् बलवाढीने् काम् भागत् नाही, हृदयािी् कंप्रताही् वाढावी् लागते, मोजक्या् वळेात् होणाऱ्या्
स्पदंािंी् संख्याही् वाढते.्सराईत कामगाराच्या िरीरात बलवाढ णविेष आणि संख्यावाढ (कंप्रतावाढ) 
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कमी अिी व्यवस्था् होते. सराईत् नसणाऱ्या् कामगाराच्या् शरीरात् मात्र् बलवाढ् थोडी् पण् कंप्रतावाढ्
बरीि् असे् घडते.् अचिक् श्रमाने् सराईतापेक्षा् चबनसराईत् माणूसि् अचिक् िापा् टाकू् लागतो, आचण्
त्याच्या्छातीत्िडिड्अचिक्त्वरेने्घडते. 
 

हृदयास्प्रचतकारचणक्िैतनतंतू् चवगूढाद्वारे्येऊन्चमळतात्तर्प्रकारचणक्तंतू्हृद्य्िेतन्याचं्या्
द्वारा् चमळतात.् प्रस्त त् प्रचतकारचणक् तंतू् मस्त कामिील् चवगूढाममातून् चनघतात् तर् प्रकारचणक् तंतू्
पचहल्या् तीन् वक्षस्य् कशीयचवभागातून् चनघतात.् हे् प जंकपूवभ् झाले.् प्रचतकारचणक् प जंकपूवभतंतू् थेट्
हृदयतटापयंत्जातात्तर्प जंकपूवभ्प्रकारचणक्तंतू्अिर्गै्रव्व्प्रथम्वक्षस्य्वकवा्दोनही्चमळून्होणारा्
संयक्त्तारकाप जंक्यापयंत्जातात.्पशूवर्प्रयोग्करताना्असे्आढळून् येते्की, हृदयाला्जाणाऱ्या्
चवगूढातंतूना्प्रबल्िेतक्लावला्असता्त्यािे्स्पदं्बदं्पडतात.्िेतक्सौम्य्असल्यास्स्पंद-त्वरा्कमी्
होते्आचण्स्पंदनािा्जोरही्कमी्होतो.्हृदय्हे्स्वयंस्पदंी्आहे्तेवहा्त्यािे्स्पदं् मंदावणे् वकवा्थाबंणे्
म्हणजे्त्यािी्असलेली्स्वयंपे्ररणा्बदं्पाडणे्होय.्िेतनेने्पे्ररणा्चमळते्असे्इतर्िैतन्य्तंतूच्या्बाबतीत्
चदसून्येते्तसे्या्प्रसंगी्होत्नाही.्इतकेि्नाही्तर्स्वयंपे्ररणेने्वकवा्अन्य्पे्ररणेने्म्हणा्िालू्असलेले्
हृदय्मंदावते्वकवा्बदं्पडते.्यावरून्णवगूढातंतू प्रतीरि [Inhibition.] करतात्असे्म्हणाव्ेलागते.्चवगूढेिे्
हृदयापयंत्जाणारे्तंतू्प जंकपूवभ्असतात.्प जंकोिर्तंतू्हृन्मासंाति्असतात.्चनकोटीनचवद्रव्साधं्यातून्
िेतनासंिमणास्प्रचतबंि्करणारे्आहे.् ते्हृदयावर्फासून्मग् चवगूढेस् िेतक्लावल्यास्प्रतीरण्होत्
नाही.्परंत ्अशा्प्रसंगी्हृन्मासंासि्िेतक्लावल्यास्प्रतीरण्होते.्कारण्साधं्यापलीकडल्या्प जंकोिर्
तंतूसि्तो्िेतक्लागू्होतो.्प्रकारुि तंतंूना चेतक लावला असता स्पंदबल व कंप्रताही वाढते. 
 

णवगूढा चेतनीच्या हृदयगामी तंतंूना बराच वेळ प्रबल चेतना देत राणहले असता प्रथमतः हृदयांचे 
स्पंद थांबतात पि काही वेळानंतर णवसजककाचे स्पंद थोड्या मंदपिे पुनः चालू होतात. प्रतीरिाच्या 
प्रभावातून णवसजककपटे णनसटतात. ही गोष्ट आदायकांबाबत घडत नाही. याणवषयी उपपत्ती अद्याप 
जमलेली नाही.्चनसटणे्Ecape. 
 

 
आ॰ ५२·३्िेतनीद्वारा्हृदयचनयमन्चव.्चवगूढा, का.्कारचणक्आ-चव्आदाचवसजभक. 

 
हृदयाच्या्स्वाभाचवक्स्पंदचियेवर्दोन्प्रकारे्संस्कार्होऊ्शकतात्आचण्दोन् िेतनाचं्याद्वारा्

घडून् येतातही.् बल् आचण् कंप्रता् यात् कमी-अचिक् पणा् संभवतो् आचण् तसा् तो् चदसून् येतोही.्
णवगूढातंतूनी स्पंदबळ कमी होते आणि कंप्रताही कमी होते. हे दोन संस्कार घडणविारे तंतू वेगवेगळे 
असतात. त्याचप्रमािे प्रकारुणिक तंतूतही दोन प्रकारचे तंतू आढळतात. बळ वाढविारे आणि कंप्रता 
वाढविारे.्औषिापंैकी्ॲरोपीन् हे्औषि् त्विेखाली्टोिून् चदले्असता् चवगूढेिा्प्रभाव्नाहीसा्होतो.्
हृदयािे् स्पदंन् अचिक् बलवान् आचण् अचिक् कंप्रही् होते.् चमचनटागचणक् स्पदंसंख्या् दीडपट् वकवा्



 

 

अनुक्रमणिका 

अचिकही् होऊ्शकते.् एकंदरीत् हे् ध्यानात् येते्की, स्पदंन् ही् हृदयािी् स्वयंवृिी् असून् चतजवर् एक्
लगाम्आहे् तो् चवगूढातंतूिा्आचण् एक् िाबूकही्आहे् तो् प्रकारचणक् तंतंूिा.् अगदी् चवश्रातं् स्स्थतीत्
शरीरात्रक्त्खेळवण्यािी्गरज्असते्ती्थोडकीि्असते्पण्प्रसंगचवशषेी्श्रम्कराव्ेलागतात्तेवहा्ती्
पाि्सात्पट्देखील्होण्यािा्संभव्असतो.्त्याकरता्या्चनयामक्जोडीिा्उपयोग्आहे. 
 

 
आ॰ ५२·४्हृदयात्िेनतापरावतभन्चव.्चवगूढा,्चस.्चसरा,्का.्कारचणक्चज.्ग्र.्चजह्वाग्रसीया्म.्ि.्

महािमनी. 
 

हृदयास् िेतना् पोिचवणाऱ्या् प्रकारचणक् व् प्रचतकारचणक् प जंकोिर् तंतंूच्या् शवेटी् अन िमे्
कारुिीन् [Sympathin.]् नावािे् आचण् अिीणतल णपत्तामोद् [Acetylcholine.]् नावािे् द्रवय् उत्पन्न् होत् असे्
प्रयोगकारानंा् आढळून् आले् आहे.् कारचणक् हे् अचिवृक्क् वपडातून् उत्पन्न् होणाऱ्या् अचिवृक्कीन् या्
द्रवयासारखे्आहे, ही् दोनही् द्रवये् क्षणभगं र्असतात.्अगदी्थोड्या् वळेात् बह िा् एकाद्या् चवतंिकाच्या्
योगाने्ती्नाहीशी्होतात.्चवगूढातंतूना्िेतक्लावण्यािे्थाबंताक्षणीि्त्यािा्पचरणाम्नाहीसा्होण्यािे्
कारण्हे्भगं रत्वि्होय.्कारणीन्आचण्अशीचतल्चपिामोद्यािंा्उद्भव्व्चवनाश्सवभत्र्प्रकारचणक्व्
प्रचतकारचणक्िैतन्तंतंूच्या्शवेटी्त्याचं्यातून्िेतना्वाचहल्याने्होत्असावा, असे्मानले्जाते.्१÷१०⁷्
इतक्या् चवरल् अशीचतल् चपिामोद-चवरघळ्याने् हृदय् बदं् पडू् शकते, असा् अन भव् येतो.् सामान्यतः्
प्रकारचणक् व् प्रचतकारचणक् तंतूच्या् शवेटी् उत्पन्न् होणारे् चवरघळे् याच्या् शभंरपटीने् चवरळ् असतात.्
म्हणून्उपद्रवी्पचरणाम्टळतात.्ही दोन िव्ये चैतन्यस्फुरिाची रसरूप-मध्यस्थ-िव्ये्[Humoral mediators.] 
आहेत्असे्मानतात. 
 

चवगूढा् िेतनी्औषिाने् चनश्चेतन् केली्असता, हृदयािे् स्पदं् बळावतात् व् त्वरावतात.् यावरून्
नेहमी णवगूढेतून प्रतीरक चेतना वहात असतात् असे्अन मान् चनघते.् इतके्ग णावह्औषि्प्रकारुणिक्
िैतनतंतूवर्िालण्याजोगे्नाही्तरी्काही्कारणाने्त्यािंा्हृद्संबिं्त टला्असता्हृदयािे्स्पदंन्सौम्य्व्
मंद्होते.्यावरून्या्तंतूतही नेहमी पे्ररिा वहात असतात, असे्अन मान्चनघत.्लगाम्आचण्िाबकू्या्
दोही्आय िािंा्उपयोग्चनत्य्होत्असतो्असाि्बोि्यावरून्घ्यावा्लागतो.्या्दोनही्प्रकारच्या्तंतूत्
जे्चनत्य्िेतन्िालू्असते्त्याला्संतरस्व्[Balanced tone.] सम त्साह्म्हणतात.्सं्म्हणजे्सम्यक्िागंली्
आचण् तरस्व् म्हणजे् तरतरी.् येथे् िागंली् म्हणजे् कायभक्षमता् आणून् देण्याच्या् िोरणाने् िागंली.्
प्रचतकारचणक्आचण्कारचणक् तंतूतील् ही् तरतरी् परावतभनाने् उत्पन्न् झालेली् असते.् या् परावतभनािे्
आयातमागभ् कोणत्याही् इंचद्रयातील् असू् शकतात.् परंत ् म ख्यतः् रक्तवाचहन्यातील् मासंतंतूतून् मेंदूकडे्
िेतना्वाहण्यािे्ते्मागभ्असतात्यात्शकंा्नाही.्मासंवपडािे्श्रम्करीत्असताना्आचण्भावना्उत्कट्



 

 

अनुक्रमणिका 

झाल्या्असताना्जो्त्या्त्या्इंचद्रयाकडे्जादा्रक्तप रवठा्होतो्तो्अशा्वाचहनीगत्तंतंूच्याद्वारा्होणाऱ्या्
पचरवतभनाने्होतो्असे्समजले्पाचहजे.्नवजात्बालकािी्हृद-स्पंद-त्वरा्१३०्ते्१४०्असते.्त्यावळेी्
चवगूढेत्िेतना्नसतात.्त्या्जीचवताच्या्पचहल्या्१०,्१५्चदवसात्हळू्हळू्उत्पन्न्होतात. 
 

हृदयाला् जाऊन् चमळालेले् प्रचतकारचणक् व् प्रकारचणक् िैतनतंतू् त्यापासून् त टक् केले् तर्
हृदयािी्कंप्रता्(स्पचंदता)्बरीि्वाढते.्भावना्उत्कट्झाल्या्असता्प्रकारचणक्तंतंूना्उिेजन्चमळते.्
अशा् वळेी् त्यािंा् हृद-संबंि् ठीक् असून् प्रचतकारचणक् तंतू् बचिर् केलेले् असले् तर् हृदयािी् कंप्रता्
आणखी्वाढते.्मन्शातं्असताना्चवगूढासंबिं्ठीक्असले्आचण्प्रकारचणकसंबिंही्ठीक्असले्म्हणजे्
चवगूढातरीष् प्रकारचणकापेक्षा् अचिक् प्रभावी् ठरतात.् हृदयािी् कंप्रता्कमी् होते.्श्म करीत असताना 
णवगूढा–चेतनामुळे दोन संकोचनामधील कालावधी लांबतो.् हीगोष्ठ् एकंदरीत् मासंाच्या् कायभक्षमतेला्
उपकारकि्ठरते.्कारण्हृदयािे्चवस्फारण्भरपूर्होते.्याि्वळेी्भरपूर्रक्त्हृदयात्येते्इतकेि्नवहे्
तर् हृन््मासंात् रक्त् खेळून् त्यास् भरपूर् पोषण् चमळण्यास् अवसर् सापडतो.् असे् झाल्याम ळे् मासंबळ्
वाढते.्त टक् चविार् केल्यास्प्रचतकारचणक्आचण्कारचणक्िैतनतंतू्एकमेकािें् चवरोिी्असतात्असे्
वाटते.् परंत ् वस्त तः् तसे् नसून् ते् एकमेकािें् सहकारी् [Synergic.]् असतात.् चवगूढा् तंतूत् वाहणाऱ्या्
प्रचतकारचणक्िेतना्हृदयाला्चवश्रातंी्देऊन्त्यािे्बळ्आचण्कतृभत्वही्वाढचवतात. 
 

जेवहा्माणूस्मोठ्या्श्रमािे्काम्करतो्तेवहा्त्याच्या्काकंाचलक्मासंाला्चवश्राचंतकालातल्यापेक्षा्
प ष्ट्कळि् अचिक् रक्तप रवठ्यािी् गरज् करते.् मांसकपडातून मध्यवती चैतन्यव्यहूाकडे चेतना नेिारे 
आयापक मांसतंतू दोन प्रकारचे असतात, काही केवळ हालचालीने चेतावले जातात, तर काही 
रासायणनक घटनाणविेषाने चेतावले जातात.् पचहले् याचमक् [Mechanical.]् व् द सरे् रासायचनक-आयापक्
[Chemo-receptors रसायापक.]् होत.् या् दोनही् प्रकारच्या् िेतनाचं्या् परावतभनाने् हृदयािी् चिया् वाढते.्
चवगूढातरस्व्कमी्होते्आचण्प्रकारचणक्तरस्व्वाढते.्पचरणामी्काकंाचलक्मासंाला्अचिक्रक्त्चमळते.्
येथे् िेतनारंभ् ज्या् आयापक् तंतूत् होतो् त्यास् बाह्य् आयापक् [Exteroceptors.]् म्हणतात.् काकंाचलक्
मासंपेशींना्बाह्य्इंचद्रये्समजतात्कारण्त्यािंा्संबंि्बाह्य्जगातील्चजनसाशंी्येतो. 
 

िैतनतंतूत् बाह्य् आयापक् तसे् अंतरायापकही् असतात.् स्वतः् हृदय, पल्मन्, आतडी् ही्
अंतवरचद्रये्होत.्रक्तवाचहन्यािंा्वयहू्अंशतः्काकंाचलक्मासंात्पसरलेला्आहे, तसा्तो्अंतवरचद्रयातही्
आहे.् त्यािा् प्रम ख् भाग् हृदय.् यािी् गणना् अंतवरचद्रयात् केल्याम ळे् सबिं् वाचहनीवयहूािी् गणनाही्
अंतवरचद्रयात्करतात.् वाचहनीवयहूाच्या् घटनेत् मासंािा् अंतभाव् असून् त्यापासून् चनघणारे्आचण् त्यास्
येऊन् चमळणारे् आयापाक् चनयापक् िैतनतंतूही् आहेत.् एकंदर् अंतवरचद्रयातील् आयापक् िैतनतंतूना्
अंतरायापक्म्हणतात.्वाणहनीव्यहूातील आयापकात सुद्धा दोन प्रकार आहेत, याणमक आणि रासायणनक. 
यातील याणमकात दोन पोटप्रकार आहेत, एक दाबाच्या चेतना वाहिारे आणि दुसरे इतर चेतना वाहिारे.्
दाबाच्या्िेतना्वाहणारे्तंतू्ते्दमनायापक्होत.्प्रवाणहन्यातील दमनायापक तंतूतून जािाऱ्या चेतनांच्या 
परावतकनाने णवगूढाममाला उत्तजेन णमळते आणि प्रकारुणिक ममाला णनस्तेजन णमळते.्पचरणामी्हृदयािी्
चिया् कमी् होते.् जोर् कमी् होतो् आचण् कंप्रताही् कमी् होते.् याही् प्रसंगी् पचरणामदृष्ट्या् चवगूढा् व्
प्रकारचणक् तंतू् याच्यामध्ये् सहकाचरताि् अन भवास् येते.् चवगूढातरस्व् [Vagal tone.]् वाढते् आचण्
प्रकारचणक्तरस्व्[Sympathetic tone.] कमी्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रवाचहन्यातील् दाब् वाढला् असता् होणारे् परावतभन्आता् साचंगतले् त्याने् तो् दाब्कमी् होतो.्
याच्या्उलट्जेवहा्प्रचतवाचहनीतील्दाब्वाजवीपेक्षा्अचिक्होतो्तेवहा्तेथील्आयापक्तंतूच्या्द्वारा्जे्
परावतभन्घडते्त्याने्चवगूढातरस्व्कमी्होते्आचण्प्रकारचणक्तरस्व्वाढते.्पचरणामी्हृदयचिया्वाढते्
आचण् प्रचतवाचहन्यातील् रक्तािी् गदी्कमी् होते.्आता् साचंगतले् हे् तीनही् पचरणाम् शरीरािी् स स्स्थती्
राखणारे्आचण्ती्चबघडचवणारे्चवकार्घालचवणारे्आहेत, हे्ध्यानात्आलेि्असेल.्हृदयचियािें्चनयमन्
परावतभनानंी् होते् तसे् ते् प्रवाचहन्याचं्या् चियािें् होते.् दोनही् परावतभने् एकमेकाशी् स संगत् असतात.्
यासंबिंी्काही्चवविेन्प ढे्करण्यात्येईल. 

 
एखाद्या्प्रसंगी्असे्घडते्की्पोटावर्मोठा्ठोसा्बसतो्आचण्ताबडतोब्माणसािा्प्राण्जातो.्

ठोसा्चततका्मोठा्नसला्तर्हृदय्काही्काळ्मंदावते्वकवा्बदंही्पडते्पण्थोड्या्वळेात्ताळ्यावर्
येते.्अशा्प्रसंगी्मोठा्िक्का्अंत्राच्या्मासंास्बसलेला्असतो.्यातून् जे्आयापक्तंत्मेंदूकडे्जातात्
त्याचं्या्द्वारे् िेतनािें्परावतभन्होऊन् चवगूढा् िेतनीस्उिेजन् चमळते्पण्तीि्स्वतः्प्रतीरक्असल्याने्
हृदयातील् स्वाभाचवक् िेतनाही् नाहीशा् केल्या् जातात् आचण् त्यािी् चिया् थाबंते, वकवा् िक्का् कमी्
असल्यास् मंदावते.् उदरािे् तट् उघडून् जेवहा् आतील् इंचद्रयावर् शस्त्ोपिार् करतात् तेवहा् अगोदर्
अॅंरोपीन्नामक्औषिाने्चवगूढातंतू्बचिर्करून्टाकतात.्असे्केल्याने्अचनष्टकारक्परावतभनािा्संभव्
रहात्नाही. 
 

वर् रसायनायापक् असा् उल्लेख् केला् आहे.् त्यािें् अगदी् सािे् उदाहरण् म्हणजे् श्रम् करीत्
असताना्मासंात्उत्पन्न्होणाऱ्या्मलािे्घेता्येईल.्काबाचनक्अम्ल्तचिक्अम्ल्आणखी्काही्मलद्रवये्
उत्पन्न्होतात्या्द्रवयाचं्या्केवळ्चवचशष्ट्रासायचनक्घटनेम ळेि्मेंदूतील्श्वसन्आचण्अचभसरणासंबंिी्
ममावर् पचरणाम् घडत् असतात.् श्रम् करीत् असताना् उष्ट्णता् उत्पन्न् होऊन् तपमान् वाढते.् त्यािाही्
पचरणाम्हृदयािी्कंप्रता्वाढण्यात्होतो.्श्रमोद्भव्मलाम ळे् चवगूढेिे्तरस्व्कमी्होते.्हा्अम्मल्कमी्
झाल्याने् हृदयचिया् बळावते् आचण् त्वरावते.् वयायामासंबिंी् चवशषे् चवविेन् प ढे् करावयािे् आहे.् तेथे्
यासंबिंी्अचिक्चविार्केला्जाईल. 

 
शरीरात् काही् वपड् असतात् त्यातून् रासायचनकदृष्ट्या् चवचशष्ट् द्रवये् उत्पन्न् होत् असून् त्यािंा्

शरीरातील्घडामोडीवर्चवशषे्प्रभाव्पडत्असतो.्त्यानंा्संि क्ष्[Harmones..] असे्नाव्चदले्असून्त्यावर्
स्वतंत्र् प्रकरणे् चलचहली् आहेत.् संि क्षाखंेरीज् द सरीही् काही् द्रवये् रक्तात् नेहमी् खेळत् असून् त्यािंा्
हृदयचियेवर् चवशषे् पचरणाम् होतो.् त्यापैकी् Ca°°् व् K°् या् रेण दलानंा् चवशषे् महत्त्व् आहे.्
हृदयाभोवतालच्या िवात जर Ca°° ची संहती [Concentration.] वाढती तर प्रकारुणिक् तंतूतून चेतना 
णमळाल्यासारखा पणरिाम हृदयणक्रयेवर होतो.्हृदयचिया्त्वरावते्आचण्बळावते.्उलटपक्षी्त्याि्द्रवात्
K°्िी्संहती्वाढली्तर्चवगूढा्तंतूतून्िेतना्चमळाल्यासारखा्पचरणाम्होतो, प्रतीरण्होते, हृदयचिया्
मंदावते्आचण्द बभल्होते.् खूप् रक्तचवनाश्झाला्असता् वकवा्अचिवृक्कवपडाच्या्कविास्अपाय्झाला्
असता्K°्दलािंी्संहती्वाढते.्पचरणामी्हृदयचिया्चबघडते. 
 

पे्रम,्हषभ, शोक, भय्अशी्कोणतीही्भावना णविेष उत्कट्झाली्असता्हृदयात्िडिड्होते, ही्
गोष्ट्सवांच्या्अन भवािी्आहे.् णवगूढाणनस्तेजन्व्प्रकारचणक्उिेजन्होत्असल्यािा्हा्पचरणाम्आहे.्
अशी्गोष्ट्का्पडत्असावी्यासंबंिी्उपपिी्अशी्सागंतात्की, या्सवभ्गोष्टीबरोबर्चकत्येक्चपढ्यापूंवी्
माणसािी्शारीचरक्िळवळ्प ष्ट्कळ्वाढत्असे.्या्वाढीिा्साहचजक्पचरणाम्हृदयचिया्वाढणे्हा्आहे.्
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हा्पणरिाम संवतकनाचा्आहे.्संवतभनापैकी्सहज् वतभन् गळून् गेले् तरी्जोडवतभन् राहते, तशी् ही् गोष्ट्
होऊन् राचहलेली्आहे.्काही्रग्णाचं्या् बाबतीत्औषिाचं्या् पचरणामाचं्या्संबिंी्संवतभन्घडून्आल्यािे्
अन भवास् आले् आहे.् अफूतील् सत्त्व् टोिून् अंगात् भरल्याने् ग ंगी् येते् तशीि् ग ंगी, प नः् प नः् औषि्
चदल्यानंतर्मध्येि्एकाद्या् चदवशी्औषिावािून्बाकी्सगळ्या्गोष्टी् केल्यानेही्तोि्पचरणाम्होतो्असे्
आढळले, म्हणजे्ते्संवतभन्झाले्म्हणावयािे, पे्रम्हषभ्शोक्इत्याचदकािें्पचरणाम्पूवीच्या्चपढ्याति्पके्क्
होऊन्उपजत्ब द्धीच्या्वतभनासारखे्झाले्आहेत. 
 

हृदयािेआरोग्य्आचण्एकंदर्शरीरािे्आरोग्यही्ठीक्असल्यािे्एक् चिन्ह्हृदयािी् स्पदंत्वरा्
योग्य्मयादेत्असणे्हे्आहे.्श्रम्करीत्असताना्ही्त्वरा्वाढते.्तेवहा्चवश्रातंीच्या्अविीति्ती्मोजणे्
योग्य्आहे.् श्रम् अचतचरक्त् झाले् तर् ही् त्वरा् तास् चन् तास् पूवभपदावर् येत् नाही.् पण् तसे् नसल्यास्
सामान्य् श्रमानंतर् १५।२०् चमचनटानंी् ती् पूवभपदावर् येते.् एका् चमनाटात् ७०् ते् ८०् ही् सामान्य् मयादा्
समजतात.् ६०् च्या् पेक्षा् कमी् अचतमंदता् आचण् ८५् च्या् वर् अचतशीघ्रता् समजतात.् शीघ्रता् ही् ताप्
आल्याने्उत्पन्न्होते.्चवगूढातरस्व्कमी्होऊन्प्रकारचणक्तरस्व्वाढल्यािे्ते्चिन्ह्आहे.्शीघ्रता्श्रमाने्
येते, तापाने् वाढते् तशी् भावनोदे्रकानेही् वाढते.् थोडकीशी् वाढ् पिनेंचद्रये् चवशषे्काम्करीत्असताना्
होते.्अचत्उत्कट्वगेाने्३, ४्चमचनटे्िावणे्असा्(महा)्वयायाम्जर्एकाद्या्अनभ्यस्त्माणसाने्केला्
तर्त्यािी्स्पंदत्वरा्२००्पयंत्वाढते.्सहसा्अचिक्होत्नाही.्अभ्यस्त्माणसाने्जर्हाि्वयायाम्केला्
तर् त्यािी् त्वरा् २६०् पयंत् वाढू् शकते.् व्यायामाला सरावलेल्या मािसाची णनत्याची स्पंदत्वरा मात्र 
सामान्य अनभ्यस्तापेक्षा बरीच कमी झालेली असते. ती ४० च्या सुमारात असते. हृदयप टािे्त्यािे्कोठे्
इतके्वाढलेले्असतात्की्थोडक्या्स्पंदत्वरेने्त्यािे्नेहमीिे्काम्भागते.्चवशषे्प्रसंगी्चवशषे्त्वरावाढ्
करून् घेण्यािे् सामर्थयभही् त्याच्या् अंगी् येते.् श्वसनत्वरा् स्पंदत्वरेपेक्षा् प ष्ट्कळ् कमी् असते.् एका्
श्वसनकाळात् अनेक् स्पदं् होतात.्श्वास घेताना होतात त्यापेक्षा श्वास सोडताना स्पंद कमी होतात. 
णवगूढातंतूमधील तरस्वाचा हा पणरिाम असतो.्हा्फरक्लहान्वयात्चवशषे्स्पष्ट्असतो.्नंतर्तो्कमी्
होत्जातो. 

 
आरोग्यपरीके्षमध्येरक्तदाबाच्या् मापनास् अलीकडे् बरेि् महत्त्व् प्राप्त् झाले् आहे.् पूवी्

अचभसरणाचवषयी्बऱ्यािशा्गोष्टी्नाडीपरीके्षवरून्समजून्घेत्असत.्केवळ्बोटाने्केलेल्या्नाडीपरीके्षने्
रक्तािा्दाब्समजतो्पण् त्यािे्माप्सागंता् येत्नाही.्आि चनक्सािनसाचहत्याने्दाबािे्माप्सागंता्
येते, हा्मोठा्फायदा्आहे.्दंडातून्जाणाऱ्या्प्रवतेील्रक्तािा्दाब्पाहण्यािी्वचहवाट्आहे.्स्पंदमापक्
[Sphygmomanometer.] सािनाला्एक्चिवट्चपशवी्जोडलेली्असते.्चतला्एक्चबनतणाऊ्वषे्टणही्असते.्
ही् चपशवी् दंडाभोवती् ग ंडाळून् बािूंन् टाकतात.् या् चपशवीत् हवा् भरावयािी् असते् ती् दाबमापकाच्या्
फ ग्यातूनि् चपशवीत् जाते.् चपशवीतल्या् हविेा् दाब् आचण् मापकातील् नळीबाहेरच्या् पाऱ्यावरील् दाब्
एकि्होतो.्दाब्वाढवता्वाढवता्मनगटावर्नाडीिा्कानोसा्बोटाने्घेता्येतो.्असे्करता्करता्नाडी्
बदं्पाडण्यास्दाब्चकती्लागतो्तो्मोजता्येतो.्नळीतील्पाऱ्याच्या्स्तंभाशी्आकडे्माडंलेले्असतात.्
एकदा्बदं्पाडायला् चकती्दाब्लागतो् ते्पहावयािे्आचण्एकदा्उलट्दाबओसरू्देऊन्नाडी्िालू्
होऊ्देण्यास्चकती्दाब्लागतो्ते्पहावयािे.्अशारीतीने्नेमका्दाब्जाणता्येतो.्दोनही्अंक्खरोखरी्
एकि् आले् पाचहजेत, नाहीतर् मध्यममान् घ्यावयािे.् हे् दमनदशभक् अंक हृदय–संकोचाच्या दाबाचे्
असतात.्त्यानंा्त लनात्मक्वकमत्येण्यास्ते्णवश्ान्तस्स्थतीतच घेतले पाणहजेत.्वयोमानाने्ते्अंक्असे्
:– 
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आ॰्५२·५्रक्तस्पदंमापक 

 
वय्वषे २०, ४०, ५०, ६५. { मासंाहारी्लोकात्बह िा्हे्अंक्१०्mm नी्अचिक्असतात. 
दमनmm. ९०, ११५, १२०, १५०. 
 
दमनमापन्करताना्नाडीवर्बोट्ठेवण्यापेक्षा्बाहवा्प्रविेाि्जो्कोपराजवळिा्प्रबाहूत्उतरलेला्भाग्
त्याजवर् श्रवणनळीिे् चवस्तृत् अग्र् ठेवले् असता् नाडीचवषयी् अचिक् बोि् होऊ् शकतो.् याप्रमाण् ठेवनू्
कानोसा्घ्यावा्आचण् चपशवीमध्ये्हवा्भरीत्रहाव.े्दाब्वाढत्जातो.्असे्होता्होता्एकदम्िस्िस्
आवाज्ऐकू्येतात.्ते्ऐकू्येण्यास्चकमान्दाब्चकती्पाचहजे्ते्पाहून्ठेवाव.े्मग्हवा्आणखी्भरावी.्
दाब्वाढत्जातो्आचण्काही्वाढ्झाल्यावर्नाडी्बदं्पडते.्हा्दाब्चकती्ते्पाहून्घ्याव.े्पचहला्दाब्जो्
मोजला् गेला्तो् चवस्फारी्दाब्होय.् त्याला्न्ज मानता्श्रवणीखालून्रक्त्प्रबाहूत्घ सत्असते.् नंतर्
मोजला्गेला्तो्दाब्संकोिी्दाब्होय.्त्याने्चपशवीतील्हवेिा्दाब्त्याच्या्बरोबरीिा्झाल्याने्प ढे्रक्त्
जाणे्थाबंते.्या्पद्धतीने्संकोिी्आचण्चवस्फारी्असे्दोनही्प्रकारिे्दमनदशभक्अंक्चमळतात्हा्मोठा्
लाभ्आहे.्चवस्फारी्[Diastolic.]्दाब्संकोिी्[Systolic.] दाबापेक्षा्कमी्असल्याम ळे्श्रवणीखालून्रक्त्रेटून्
जाऊ्शकते. 
 
णवस्फारी दाब्:– वय्वषे्२०, ४० 

नंतर्वयपरत्वे्दाब्वाढत्नाही.्क्वचित््कमी्होतो. 
 दमन्mm. ६०, ७५ 
 

हृदयाच्या्संकोिनाने्रक्त्प्रवाचहन्यात्जात्असते.्प्रवाचहन्या्इतक्या्ल ल्या्नाहीत्की्त्यात्हव्े
तेवढे्रक्त्म कायाने्रहावे, वकवा्त्या्इतक्या्कडकही्नाहीत्की्त्यात्रक्त्आल्या्पावली्प ढे्िालते्
राहाव.े् भरती्झालेले् रक्त्आत् घेण्याकरता् प्रवाचहन्यािंा्कोठा्थोडा् वाढू्शकतो.् मग्भरती्थाबंली्
म्हणजे्प्रवाचहन्यािेही्संकोिन्होऊन्रक्त्प ढे्िालू्राहते.्हृदयाच्या्संकोिनकाली्प्रवाचहन्यात्आदा्
झालेले् रक्त् हृदयाच्या् चवस्फारणकालीही् प ढे् िालू् राहते.् प्रवाचहन्यािंा् चिवटपणा् (स्वाग्रह)् हे् त्यािे्
कारण्असते.्संकोिी्दाब्आचण् चवस्फारी्दाब्यातले् जे्अंतर् त्यास्नाडीदाब् [Pulse pressure. स्पदंदाब, 

स्पदंदमन.]् म्हणतात.त्यावरून् प्रवाचहन्याचं्या् बऱ्यावाईट् स्स्थतीिी् कल्पना् येऊ् शकते.् वाढत्या् वयाने्
वाचहन्यािंा् चिवटपणा् कमी् होत् जातो, त्या् कडक् होत् जातात.् त्यातून् रक्त् रेटण्यास् अचिक् दाब्
लावावा् लागतो.् हृदयाने् तेवढा् दाब् चदला् म्हणजे् अचभसरण् नीट् िालते् पण् हृदय् उिरोिर् थकत्
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जाऊन्ती्गोष्ट्कमी्पडत्जाते.्काही् चदवस्संकोिी्दाब्व् चवस्फारी्दाब्दोनही्वाढतात, नाडीदाब्
वाढत्नाही, नंतर्संकोिी्दाब्वाढतो्चवस्फारी्वाढत्नाही, त्यानंतर्दोनही्उतरतात, हे्अचभसरण्कोते्
पडल्यािे्लक्षण्आहे. 
 

एकाद्या् कोठेदार् रंद् भाडं्याच्या् तळाला् आडवी् नळी् जोडावी.् नळी् मध्यंतरी् चिमटावी.्
चिमटीच्या्मागे्प ढे्थोडथोड्या्अंतरावर्उभ्या्नळ्या्जोडावया.्शवेटी तोटी्असावी.भाडं्यात्पाणी्भरून्
तोटी्ख ली्करावी्म्हणजे्पाणी्वाहू्लागेल्आचण्चठकचठकाणच्या्उभ्या्नळ्यात्वगेवगेळ्या्उंिीपयंत्
िढून्राहील.् चिमटीच्या्अलीकडे्आचण् चिमटीच्या्पलीकडे्एकदम्मोठा्उतार्पडेल.्इतरत्र्उतार्
कमी् पण् एकसर् राहील.् चिमटी् नसली् तर् उतार् थेटपयंत् एकसर् राहील.् हृदयापासून्
प्रचतवाचहन्यापयंतच्या्अध्या्अचभसरणवयूहािी्ही्अचतसंचक्षप्त्प्रचतकृती्आहे.् रंद्भाडें्हृदयदशभक्आहे.्
उभ्या्नळ्या्दाबमापके्आहेत.्आडवी्नळी्प्रवाचहनीदशभक्आहे.् चिमटी्उपप्रवादशभक्आहे.्प्रवाचहन्या्
आचण् पचरवाचहन्या् याचं्या् मध्ये् ज्या् प्रवाशाखा्असतात् त्या् उपप्रवा [Arterioles.] होत.् त्यािें् वेज् बारीक्
असून्ते्कमीजास्ती्होण्यािा्आवाका्इतरत्र्असतो्त्यापेक्षा्प ष्ट्कळ्मोठा्असतो.्महाप्रवते्जो्रक्तदाब्
असतो् त्यापेक्षा् मनगटावरील् नाडीतील् रक्तदाब् केवळ् २् ते् १०् mm नीि् असतो.् प ष्ट्कळसा् दाब्
उपप्रवामिेि्खिभ्होतो.्रक्तािी्शक्ती्हृदयसंकोिनाने्उत्पन्न्झालेली्असते्ती्रक्ताला्वगे्देणे्आचण्
वाचहनीतटावर् दाब् देणे् अशा् दोन् कामी् खिभ् होत् असते.् वेगासािी लागिारी िक्ती अल्प असते. 
तटदमनाकरताच िक्तीचा बहुतांि खचक होत असतो. रक्तदाब मोजतात तो तटदाबच असतो.्नळीमिून्
द्रव्वाहण्याला्नळीतटािंा्स्वाभाचवक्चवरोि्असतो.्चवरोिावर्मात्करणारा्जोर्तोि्दाब. 
 

 
आ॰्५२·६्जलकोश्अचपजलवाचहन्या.्चबनवाहते्आचण्वाहते्पाणी. 

वाचहकेतील्चिमटीिा्पचरणाम. 
 

पशूवरील् प्रयोगावरून् रक्तवाचहन्याच्या् व्यहूाच्या वेगवेगळ्या भागात रक्तवहनास जो णवरोध 
असतो त्याची णवभागिी् अन भवास्आलेली्आहे् ती् अशी् :–् प्रवा् २०, उपप्रवा् ५३, पचरवा् १७, आचण्



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रचतवा्१०्टके्क.्प्रवाहाचा वेग्पाहू्जाता्असे्लक्ष्यात्येते्की, वाचहनीिे्पात्र्जसजसे्मोठे्चततका्वेग्
कमी्होत्जातो; कारण्एकि्रक्तराशी्सवभत्र्वहात्असतो.्हे्पात्र्म्हणजे्प्रवाहचदशचे्या्काटकोनातील्
वाचहनीच्या्त्या्चठकाणच्या्वजेािे्के्षत्र; प्रस्त त्प्रसंगी्वाचहनीवयहूाच्या्वजेािे्संकचलत्के्षत्र्होय.्वहनास्
चवरोि्तटघषभणाने्होतो.्उपप्रवािंी्संख्या्प ष्ट्कळ्मोठी्आचण्लाबंीही्बरीि्असते.्चततकी्मोठ्या्प्रवािंी्
नसते.् त्याम ळे्उपप्रवामिे् चवरोि्फार्होतो, चततका्तो्मोठ्या्प्रवामिे्होत्नाही.् चवरोिाच्या्मानानेि्
दाब्खिभ् होतो.् पचरवािंी्संख्या्उपप्रवाचं्या् चकत्येक्पटींिी्असते.् पचरवािें्संकचलत्वजे्उपप्रवाचं्या्
संकचलत्वजेाच्या्दोन्िारश्ेपट्असते.्त्याम ळे्पचरवातील्रक्तवगे्फार्थोडा्असतो.्पचरवािंी्लाबंी्
थोडी्आचण्त्यातील्रक्तवेगही्अल्पि, त्याम ळे्त्यात्वहनचवरोि्थोडाि्असून्दाबािा्उतारही्थोडाि्
असतो.् पल्मन्य् वयहूािा् चवस्तार् कमी् म्हणून् त्यािा् वहनचवरोि् कमी् ⅕् ते् ⅙् इतका् असतो् आचण्
रक्तदाबही् त्याि्मानाने्कमी्असतो.्महाप्रवपेासून्पचरवापंयंत्वाचहनीवयहूािे्पात्र्चवस्तार्पावत्जाते्
आचण्तेथून्महाप्रचतवापयंत्कमी्होत्जाते.्वगेािी्गोष्ट्त्याच्या्उलट्होते.्वगे्पचरवापयंत्कमी्कमी्
होतो्आचण्महाप्रचतवापयंत्वाढत्जातो. 
 

अचभसरणवयहू्द हेरी्असतो् हे् येथे् ध्यानात् ठेवले् पाचहजे.्उजवया् चवसजभकातून् बाहेर् पडणारे्
रक्त् शजेारीि् पल्मनात् जाऊन् डावया् आदायकात् परत् येते.् हा् फेरा् अगदी् लहान् असतो् यासि्
पल्मन्य-अचभसरणवयहू्[Pulmonary circulation.] म्हणतात.्द सरा्फेरा्प ष्ट्कळ्मोठा्असतो्त्यास्सावकणत्रक-
अणभसरिव्यहू्[Systemic circulation.]्म्हितात.्तो्डावया् चवसजभकापासून्स रू्होऊन्उजवया्आदायकात्
संपतो.्या्वाटेने्रक्त्सवभ्शरीरभर्जाते, ते्त्या्त्या्अवयवास्अन्नचवपाक्प रवते्आचण्तेथून्मळ्आणते.्
या् पचरपोषात् स्वतः् पल्मनािाही् समावशे् असतो.् श्वसनागामी् म्हणून् ज्या् प्रवा् असतात् त्या् पल्मन्य्
गात्रपोषक् असतात.् तेथून् येणारे् काही्श्वसनाचनगामी् प्रचतवाचहन्यात् येते् तर् काही् प्रचतय गी् चशरामिे्
उतरते.्(भाग्१्प.ृ्४३३्पहा) 
 

भरपूर्जेवण्झाले्म्हणजे्स स्ती्येते, ब द्धीिे्काम्करवत्नाही.्या्गोष्टीिे्कारण्असे्असते्की, 
जेवणानंतर् लगेि, वकबह ना् जेवता् जेवताही् पिनेंचद्रयातील् उपप्रवा् चवस्फाचरत् होतात, त्यािंी् वेजे्
वाढतात.् त्याचं्यात् चवश्रातं् वळेेत् त्यापेक्षा् चकतीतरी् पट् रक्त् वाहू् लागते.् हा् पचरणाम् इष्टि् असतो.्
पिनेंचद्रयानंा्रक्त्पाचहजेि्असते.्पण्द सरा्पचरणाम्चततका्इष्ट्नसतो.्तो्म्हणजे्मेंदूकडे्जाणारे्रक्त्
कमी्पडणे्हा्होय.्याम ळेि्तर्स स्ती्येते.् तेवहा्योग्य्गोष्ट्हीि्की, स स्ती्आली्तर्िालेल्अशाि्
वळेेला् भरपूर् जेवण् जेवाव.े् गंभीर् शारीचरक् अपघात् घडतो् तेवहा् रक्तािी् चवषमचवभागणी् घडते, 
उदराच्या् रक्तवाचहन्यापंैकी् उपप्रवा् अगदी् सैल् स टतात.् एकंदर् शरीराच्या् रक्तातला् तीनित थांश्
उदराति्उतरतो.्इतर्शरीराला्राचहलेला्ित थांश्अगदी्अप रा्असतो.्मन ष्ट्य्घायाळ्होतो.् त्याला्
संणन्नपात् [Shock.] झाला् आहे् असे् म्हणतात.् या् प्रसंगी् रक्तािा् दाब् ५०्mm नी् उतरतो.् हृदयािा्
प रवठाही् कमी् होतो.् त्याम ळे् रक्तािा् दाब् वाढचवणेही् शक्य् होत् नाही.् अशा् प्रसंगी् रक्तात्
लवणचवद्रवािी् भर् घालून् रक्तदमन् ताळ्यावर् आणतात् आचण् वळे् चनभावनू् नेतात.् याच्याउलट्
कोणत्याही्कारणाने्उदरातील्उपप्रवा्आक ं चित् केल्या् गेल्या्तर् त्यातील्रक्तवहनास् चवरोि्वाढतो्
आचण्रक्तािा्दाबही्वाढतो.्तो्२००्पयंत्देखील्िढण्यािा्संभव्असतो. 
 

उपप्रवािें् वजे्लहानमोठे्झाल्याने्उदराच्या् बाबतीत्होतात् तेच पणरिाम त्वचेच्या बाबतीतही्
होतात.्ते्चततक्या्तीव्र्स्वरूपािे्नसतात्इतकेि्काय्ते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उदरतटाच्या्उपप्रवा्सैल्स टल्याने्जी्आपिी्ओढवते्तीि्कोठूनही्शरीरातील्बरेिसे्रक्त्
बाहेर् चनघून् गेल्याने्ओढवते.् अपघाताने् वाचहन्या् त टून् रक्तमोक्ष् होतो् वकवा् उपिाराथभ् रक्तवाचहन्या्
तोडल्या्जातात् तेवहा्तीि्गोष्ट्घडते.्रक्तदाब्उतरतो्आचण्द्रव्रक्तात्भरणे्अवश्य्होऊन्बसते.्
वाहत्या्रक्तास्वाचहनीतटािें्घषभण्हेि्म ख्य्चवरोि्कारण्असते.्तथाचप्रक्तकणािंा्आपसातील्घषभण्
हे् द सरे् चवरोिकारण् संभवते, परंत ् हा् संघषभ् पचहल्या् तटसंघषाच्या् मानाने् अत्यल्प् असतो् म्हणून् ते्
उपेक्षणीय्असते.्प्रत्येक्श्वास्आत्घेताना्रक्तदमन्वकचित््वाढते्आचण्श्वास्सोडताना्कमी्होते्हे्
हेलकावे्स द्धा्अल्पि्असतात.्प्रचतवाचहनीवयहू्पचरवाचं्या्शवेटी्स रू्होतो.्तेथे्रक्तदमन्७्ते्१४्mm. 
पयंत् असते.् हृदयाने् चदलेल्या् शक्तीिा् हा् शषे् असतो.् श्वास् आत् घेताना् वक्षोदेशात् रक्तदाब्
वातावरणाच्या्दाबापेक्षा्(७६०्mm पेक्षा)्४्ते्७्mm ने्कमी्असतो.्श्वास्सोडताना्तो्३्ते्५्mm ने्
कमी्इतका्िढतो.्हृदयाच्या्आदायकप टािें्तट्पातळ्असतात.्त्याचं्यावर्या्कमी्दाबािा्पचरणाम्
होतो.्हृदयात्बाहेरून्अथात््प्रचतवाचहन्यातून्रक्त्ओढले्जाते. 

 
कांकाणलक स्नायचूी हालचाल अणभसरिास णविेष अनुकूलता् उत्पन्न् करते् ती् अशी् :्

स्नाय प्रदेशात्ज्या्प्रचतवाचहन्या्असतात्त्यात्चठकचठकाणी्वल्ले्असतात.्काकंाचलक्मासंािी्हालिाल्
होत्असताना् तेथे्रक्त्प ष्ट्कळ्येते.् ते्हृदयाकडे्ढकलण्यास्या्हालिालीिा्उपयोग्होतो.्वल्लाम ळे्
रक्त्उलट्चदशनेे्सरकण्यास्प्रचतबिं्होतो.्अथात््असे्होण्यास्मासं्वरिेवर्घट्ट्व्चशचथल्होत्राचहले्
पाचहजे.् उभे् राहण्यापेक्षा् िालण्यामिे् हा् उपकारक् पचरणाम् िागंला् घडून् येतो.् शरीर् उभे् असताना्
हृदयाच्या्खालच्या्भागात्रक्त्बऱ्याि्अंशी्उतरते.्प्रवा-प्रचतवा्दोनहीवर्ताण्पडतो.्प्रवा्प्रचतवापेंक्षा्
अचिक्बलवान्असतात.्त्या्फ गत्नाहीत्प्रचतवा्थोड्याशा्फ गतात.्रक्त्वर्सरकवनू्देण्याच्या्कामी्
त्यानंा्वल्लयोजना्आचण्मासंिलन्यािें्साहाय्य्असते.्श्वास्घेताना्छाती्फ गवल्याने्रक्त्वक्षोदेशात्
ओढण्यास् मदत् होते् आचण् श्वास् बाहेर् टाकताना् महापटल् उदरातील् इंचद्रयावर् दाबला् गेल्याम ळे्
तेथील्रक्त्वर्वक्षोदेशात्लोटण्यास्मदत्होते.्या्सवभ्गोष्टी्एकमेकींच्या्मेळात्आहेत्तोवर्अचभसरण्
ठीक् िालते, अन्यथा् चबघडते.् मध्यममान् प्रचतवामध्ये् रक्तदमन् स मारे् ५् mm असते.् ते् १०् पयंत्
वाढल्यास्पचरवामिून्वाजवीपेक्षा्अचिक्द्रव्बाहेर्पडते.्उलट्ते्१, २्mm पयंत्उतरले्तर्हृदयात्
रक्त्उतरण्यास्जोर्रहात्नाही्आचण्प्रचतवामिे्त ंबारा्होतो. 

 
हरएक्गात्राला्रक्त्चमळते्ते्पचरवाचहनी्द्वारा्चमळते.्पचरवाचहनीिी्लाबंी्४्mm. पेक्षा्अचिक्

नसते्आचण् वजे् म्हणाल् तर् ०.००७्mm पेक्षाही् कमी् असते.् १्mm³् रक्ताला् एका् पचरवाचहनीतून्
जाण्याला् चकत्येक् तास् लागतात.् तथाचप् एवढ्याि् आकाराच्या् कायभकारी् गात्रात् दोन् तीन्
हजारपचरवाचहन्या् असतात.् प्रवा्आचण् पचरवा् याचं्यामिे् उपप्रवा् [Arterioles.] असतात, इतकेि् नवहे् तर्
बह तेक् उपप्रवा् आचण् पचरवा् याचं्यामध्ये् उपपचरवा् [Precapillaries.]् स द्धा् असतात.् प्रवातटात् मासंतंतू्
असतात, उपप्रवातटातही् मासंतंतू् असतात.् त्याचं्या् वजेाच्या् मानाने् पाहता् प्रवापेक्षा् उपप्रवातटात्
मासंतंतंूिा् भरणा् प ष्ट्कळ्असतो.् उपप्रवातटा् हे् मासंतंतू् वाटोळे् वजेाभोवती् दाटीने् रिलेले् असतात.्
त्याम ळे्त्यािे्एक्कंकणि्झालेले्असते.्हे्कंकण्आकरसल्याने्वजे्बह तेक्बदं्होते.्पचरवानंा्मासं्
नसते.्उपपचरवानंा्उपप्रवाप्रमाणेि्पण्प ष्ट्कळ्कमी्मासं्असते.्मासं्नसेल्तरी्पचरवािंी्वेजे्ख ली्होऊ्
शकतात्आचण्प्रसंगी्ब जतातही.्पचरवािें्तट्अंतरचपस्तरपेचशकाचं्या्एकेरी्थराने्रिलेले्असतात.्या्
पेचशकाचं्या् बाहेर्अन्यपेचशकापयंत् पेचशकातंरीय्द्रवय्असते.् स्वतः् पेचशका्भोवतालच्या्द्रवघटनेन सार्
आकरसतात् वकवा् फ गतात.त्याम ळे् त्याचं्यात् फटी् उत्पन्न् होतात.् याचवषयी् नेमकी् माचहती् अद्याप्



 

 

अनुक्रमणिका 

चमळालेली्नाही.्उपप्रवा व उपप्रणतवा या त्यामध्ये रक्त सोडिाऱ्या ककवा थांबविाऱ्या तोट्या आहेत्असे्
मात्र्चनचश्चत्आहे.्तोटीला्पाचहजे्तर्दमयन्ती्म्हणता्येईल. 

 
हृदयाला्केवहा्केवहा्रक्तािय्म्हटलेले्आढळते.्आशय्म्हणजे्संग्रहािी्जागा.्त्या्अथी्हृदय्

हा् रक्ताशय् नवहे.् तथाचप् त्यात् प ष्ट्कळसे् रक्त् एकदम्आढळते्आचण् ते् अचवभक्त् असते् म्हणून् तसे्
म्हटले्गेले्आहे.्यकृत्हा्हृदयापेक्षा्प ष्ट्कळ्मोठा् वपड्असतो्त्यात्हृदयात्असते्चततकेि्काय्पण्
अचिकही्रक्त्एका्वळेी्असेलही.्त्यासही्रक्ताशय्म्हणणे्बरोबर्नाही.्यकृतात्रक्त्येण्याजाण्याच्या्
वाटा्असतात्आचण्त्यातून्ये्जा्िालू्असतेही.्परंत ्सगळे्रक्त्असे्त्यातून्सरकत्नाही.्काही्भाग्
बाजूस् राहतो्आचण्फार् मंदपणे्सरकतो.् प्लीहा् हा् हृदयापेक्षा् थोडा्लहान् वपड्असतो.् त्यात् रक्त्
प ष्ट्कळ्असते.् ते्मात्र्प ष्ट्कळ्अंशी्बाजूला्पडल्यासारखे्असते्खरे.् प्लीहेत्अपट्टमांसतंतू्असतात.ते्
णढले असताना प्लीहेत पुष्ट्कळसे रक्त पडून राणहल्यासारखे असते.्मासं्आकरसले्म्हणजे्ते्रक्त्इतर्
रक्तप्रवाहात् सामील् होते.् श्रम् करीत् असताना् अशी् गोष्ट् घडून् येते.् इतर रक्तापेक्षा या 
थबकलेल्यारक्तात रक्तपेणिका २० ते ४० टके्क अणधक असतात. त्वचेत्स द्धा्वाचहनी-जालकाच्या काही 
भागात रक्त सहजासहजी हालत नाही, केवळ प्रसंगणविेषी हालते. या्रक्तास्बाजूस्सोडून्इतर्रक्त्
िालू्राहते.्त्विेत्काही्चठकाणी्प्रवाचं्या्मध्यस्थीचशवाय्थेट्प्रवाप्रचतवा्संगम्असतात.्त्याम ळेही्काही्
रक्त्बह िा्बाजूस्पडून्राहते. 

 
म्हणावयािाि्झाला् तर्सवात मोिा रक्तसंचय पणरवाव्यहूातच् असतो.्काही् पचरवानंा् म क्या्

शाखा्असतात.्त्यात्रक्त्पडून्राहू्शकते.्त्या्शाखा्आकरसून्ते्रक्त्प नः्म ख्य्पचरवाब ंिात्सामील्
होऊ्शकते.्काही्पचरवानंा्मोठमोठ्या्फ गवया्असतात्त्यात्असाि्ह कमी्रक्तसंिय्होऊ्शकतो.्
काही्पचरवा्ज ळ्या्असतात.्त्यातल्या्एका्भागात्रक्त्राहू्शकते.्पचरवा्स्वतः्सवभशः्फगीर्असतात.्
त्याचं्या् फ गीर् भागात् रक्त् सािून् फक्त् मध्य् भागातूनि् प्रवाही् राहू् शकते.् यकृतात होिारा संचय 
फुगवटीतल्या संचयासारखा तर प्लीहेतला संचय णवभागातल्या संचयासारखा असतो. 

 
उपप्रचतवा् व् उपप्रवा् याचं्या् तटात् अपट्ट् मासं् असते.् त्यािा् चवशषे् असा् असतो् की् ते् त्यािे्

संकोिन् तास् चन् तास् चटकून् राहू् शकते.् त्यास् तरस्व् असे् म्हणतात.् तरस्व् म्हणजेि् तरतरी.् अशी्
तरीतरी्असताना्वाचहन्यािें्वेज्ब जाल्यासारखेि्असते.्रक्ताच्या्मोठ्या्दाबानेही् ते्ख ले्होत्नाही.्
तरस्व्उतरले् म्हणजेि्रक्तदाबाने् ते्ख ले्होऊ्शकते.्प्रस्त त्मासंतंतूत्कारचणक्िैतनतंतू् चवन्यास्
पावलेले्असतात.्त्याच्या्योगाने्मासंतंतंूिा्संबंि्मध्यवती्िैतन्तंतूशी्जोडला्गेलेला्असतो.्प्रस्त त्
िैतन्तंतू्वक्षस्य्आचण्कटीयापैकी्वरच्या्तीन्भागातील्कशाचवभागापासून् चनघालेले्असतात.् तेथून्
कारचणक्प जंकापयंत्प जंकपूवभ्आचण्नंतर्प जंकोिर्तंतू्प्रसार्पावतात. 

 
वाचहन्याचं्या् मासंतंतूत् चवन्यास् पावणारे् कारचणक् तंतू् दोन् प्रकारिे् असतात, एक् प्रकारिे्

वाचहन्यािंी् वेजे्आवळतात् ते् वाचहनीसंकोिक्होत.् द सऱ्या् प्रकारिे् वाचहन्यािंी् वजेे्ख ली्करतात् ते्
वाचहनी-चवस्फारक् होत.् चवन्यासात् आचण् जवळपास् ते् एकमेकाचं्या् इतके् जवळ् असतात् की् वगेळे्
काढता् येणे्शक्य्होत्नाही.् तेथून्अलीकडे्बऱ्याि्अंतरावर्त्यािें्संि्थोडे् दूर् दूर्असतात.् तेथे् ते्
खंचडत् केले् असता् होणारा् पचरणाम् पाहून् त्यािंा् प्रकार् समजू् शकतो.् मेंदूिा् सवात् खालिा् भाग्
मस्तुक.्त्यातल्या्एका्भागास्वाणहनीसंकोचक्[Vasoconstrictor.] ममक्म्हणतात्कारण्त्यातील्चिचिकातून्
चनघणाऱ्या् तंतंूिे् संबिं् कशतेील् वाचहनीसंकोिक् चिचिकाशी् ज ळलेले् आढळतात.् हे् ममभ् िवर्थया्
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चववराच्या् तळभागात् असते.् येथून् चनघणाऱ्या् िेतना् कशतेील् तदथभ् ममास् चमळतात्आचण् त्यापासून्
कारचणक् तंतूस् चमळतात.् मस्त कातील् वाचहनीसंकोिक् ममाजवळि् वाचहनी् चवस्फारक् [Vasodilator.] 
ममभही्आढळते.्मध्यमस्त ्आचण्मस्स्तक्यािंा्प्रस्त तममांशी्काही्संबिं्आहे्की्नाही् हे्अद्याप्नीटसे्
समजून्आलेले्नाही.्अभ्यंतर्मस्तूपैकी्काही्भागािें्संबिं्वाचहनीिालक्[Vasomotor.] ममाशी्असावेत्
असे्चदसते.्कारण्त्यास्िेतक्लावल्याने्चठकचठकाणच्या्रक्तदमनात्फरक्झाल्यािे्स्पष्ट्चदसून्येते.्
वाणहनीसंकोचक आणि वाणहनीणवस्फारक णमळून वाणहनीचालक ममक म्हणावयािे. 
 

शरीरात्अनेक्इंचद्रये्आहेत.्त्यापैकी्सतत्काम्असते्असे्अचभसरण्आचण्श्वसन्या्कामाच्या्
इंचद्रयानंा.्पिनािी्इंचद्रये्अनेक्आहेत.्त्यापैकी्कोणालाही्सतत्काम्असते्असे्नाही.्प ष्ट्कळानंा्मिून्
मिून्चवसावा्असतो.्त्यात्काही्मासंकंकणे्आहेत.्त्यानंा्फारि्थोडा्वळे्मिून्मिून्चवसावा्असतो, 
बह िा्त्यानंा्काम्असते.्काकंाचलक्मासंापैकी्काही्श्वसनाच्या्कामावर्असतात्त्यानंा्चवसावा्नसतो, 
पण् इतरानंा् काही् वळे् चवसावा्आचण्काही् वळे् काम् अशी् वयवस्था् असते.् तात्पयभ् असे् की् रक्तािा्
प रवठा्वगेवेगळ्या्इंचद्रयानंा्वगेवगेळ्या्वळेी, चनरचनराळ्या्वगेाने्लागत्असतो.्तो्तसा् चमळावा्अशी्
शरीरात्वयवस्था्कशी्ज ळचवली्जाते.्ते्आता्आपणाला्पहावयािे्आहे.्सवभ्इंचद्रयानंा्एकदम्भरपूर्
रक्तप रवठा्लागतो्असे्घडत्नाही.रक्तप रवठा्काहींना्प ष्ट्कळ्तर्काहीना्थोडा्अशीि्वयवस्था्शक्य्
असते.्कोित्याही इंणियाचे काम चालू असले की त्यात मलिव्ये उत्पन्न होतात. या मलिव्यांनीच चेतना 
उत्पन्न होतात. त्या चेतनांचे परावतकन होऊन रक्ताचा योग्य पुरविा होतो.्हे्आपल्या्प्रश्नािे्सािे्आचण्
समपभक्उिर्आहे. 

 
सवभ्इंचद्रयात्अंतम भख्िैतन्तंतू्आहेत.्मलद्रवयाचं्या्योगाने् त्याचं्यात्िेतना्उत्पन्न्होतात.्या्

द्रवयापंैकी्काही िव्ये अम्ल् असतात.्काबभचनक्अम्ल् हे् त्यातील् प्रम ख्अम्ल्होय.् मलद्रवये् पचरवामिे्
आचण् तेथून् प्रचतवामिे् चझरपतात.् पचरवामिे् िैतनतंतू् आहेत् की् नाही् माहीत् नाही, पण् प्रचतवामिे्
असतात् यात् शकंा् नाही.् त्याच्या् द्वारेही् िेतना् उत्पन्न् होतात.् या् िेतना् मस्त कातील् वाचहनीिालक्
ममास्पोितात.्तेथून्परावृि्िेतना्येतात.्त्याचं्या्योगाने्कायभकारी्गात्रातील्वाचहन्या्ख ल्या्होतात्
आचण्चवश्रातं्गात्रातील्वाचहन्या्आवळून्राहतात.्हा्पचरणाम्म ख्यतः्उपप्रवा्आचण्उपपचरवा्यावरि्
होतो.्पचरवामिील्संचित्रक्त्प्रवाहात्आणले्जाते.्ब जालेल्या्पचरवा्फ लतात्आचण्त्यात्भरपूर्रक्त्
आयात् होते.् प्रचतवाचं्या् वाटे् मलािी् चनयांतही् वाढते.् एकंदर् अचभसरण् प ष्ट्कळि् वाढते.् काकंाचलक्
स्नायचू्या् बाबतीत् ते् चवश्रातं् कालातील् अचभसरणाच्या् िार् पािपटस द्धा् झाल्यािे् आढळून् येते.्
अचभसरणािी्अशी्वाढ्झाली्तरी्रक्तदाबात्म्हणण्यासारखी्वाढ्होत्नाही.्रक्तरािीत चार पाच पट 
वाढ झाली तरी रक्ताचा दाब णविेष वाढत नाही.्हृदयािी्स्पदंकंप्रता्वाढते.्ती्७०्पासून्१७५्च्याही्
कदाचित््वर्जाते.्एका्चमचनटातं्स्पदंसंख्या्अडीि्पट्झाली्तरी्प्रत्येक्स्पदंाने्द प्पट्रक्त्रेटले्तर्
रक्तराशी् पािपट् िालचवला् जाईल् हे् उघडि्आहे.् अशा् प्रसंगी् वाणहनीव्यहूाचा कोिाच खूप वाढत 
असल्यामुळे दाब वाढणयाचे कारिच नसते. 

 
चनजलेला् मन ष्ट्य् उठून् उभा् राचहला् म्हणजे् या् अवस्थानभेदाने अणभसरिात बऱ्याच गोष्टी 

बदलतात.् पचहली्गोष्ट् म्हणजे्रक्त्वर्डोक्याकडे्वाहण्यािी्प्रवृिी्कमी्होऊन्पायाकडे्वाहण्यािी्
प्रवृिी् वाढते.् परावतभनाने् उदरातील् वाचहन्यािें् आक ं िन् आचण् मानेतील् वाचहन्यािे् चवस्फारण् होते.्
त्याम ळे् स्वाभाचवक् प्रवृिींना्आळा् बसतो.् स्पदंागचणक् वर् हृदयाकडे् येणारे् रक्त् थोडे्कमी् होते् पण्
स्पदंकंप्रता् वाढते् आचण् एकंदरीत् कालागचणक् हृदयातून् बाहेर् पडणारा् रक्तराशी् चततकाि् राहतो.्
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मन ष्ट्य्श द्धीवर्नसला्म्हणजे्ही्परावतभने्नीट्घडत्नाहीत्आचण्अचभसरण्चबघडते.्रक्तदमन्प ष्ट्कळ्
उतरते.्तशी्गोष्ट्तो्श द्धीवर्असताना्घडत्नाही, रक्तदमन्चवशषे्उतरत्नाही.्उतार्झालाि्तर्१०्
mm. च्या्आति्असतो.्अवस्थान्बदलण्यािा्प्रसंग्वरिेवर्येत्गेल्याने्वाणहनीचालक ममाच्या द्वारा 
संवतकनेच प्रस्ताणपत होतात, आचण्प्रत्यक्ष्अवस्थान्बदलण्यापूवी्ते्केवळ्मनात्आणण्यानेि्इष्ट्योजना्
येते्असेही्संभवनीय्आहे.्एरवी्कसरत्करणाऱ्याचं्या्अंगी्इतकी्सफाई्(चियापट ता)्कशी्येईल? 

 
रक्तािा् दाब् अगदी् लहानशा् कके्षत् रहावा् यासाठी् शरीरात् चवशषे् योजना् आहे् ती् अशी् :्

महाप्रवेच्या कमानीच्या तटात आणि डाव्या णवसजकक पुटाच्या आस्तरालगत आयापक चैतन तंतू्असून्ते्
णवगूढा चेतनीत समाणवष्ट् असतात.् त्यानंा् िेतना् चमळाल्याने् त्या् परावृि् होऊन् हृदयािी् स्पदंत्वरा्
(कंप्रता)् कमी् होते् आचण् वाचहन्यािें् चवस्फारण् होते् हे् परावतभन् चवगूढाममभ् आचण् वाचहनीिालन् ममभ्
याचं्याद्वारा् होते.् पचरणामी् रक्तदाब् उतरतो.् प्रस्त त् आयापक् तंतंूना् दमनायापक् म्हणतात् कारण् ते्
रक्तदमनाने्िेतना्घेतात.्रक्तदमन्वाढण्यािा्पचरणाम्परावतभनाने्ते्कमी्होणे्असा्होतो.्रक्तदाब्
कमी्झाला्तर्पचरणाम्उलट्होतो.्या्आयापकािंी्तरतरी्(तरीष)्कमी्होऊन्परावतभनाने्लगाम्सैल्
पडून् रक्ताचभसरण् जोरावते; स्पदंत्वरा् आचण् स्पदंराशीही् वाढतात.् स्पदंराशी् म्हणजे् स्पदंागचणक्
हृदयातून्बाहेर्जाणाऱ्या्रक्तािा्राशी.्करोटीया्प्रवेच्या्द भागणीच्या्जागी्फ गवटी्असते्आचण्काही्
ग चलकाही् असतात् हे् पूवीि् साचंगतले् आहे् (प.ृ् ४३६).् ही् फ गवटी् व् ग चलका् यातही् महाप्रवा् व्
चवसजभकास्तर्यात्असतात.्तसेि्आयापक्िैतन्तंतू्असतात.्त्याचं्या्द्वारेही्त्याि्प्रकारिी्परावतंने्
घडतात.्रक्तदमन्वाढल्याने्हृदयस्पंद-मंदायन्आचण्वाचहनी् चवस्फारण्घडते.् त्याम ळे्कारक्दाबि्
कमी् होतो.् प्रस्त त् आयापकास् आपण् दमनायापक् म्हटले् आहे.् त्यातं्याि् िेजारी रसायापक तंतूही 
असतात.् रक्तात् कौद्व् CO2् अणधक झाल्याने आणि ऊवक् O2् कमी झाल्याने ते उत्तणेजत होतात.्
िेतनापरावतभनाने्हृदयस्पंद्त्वरावतात्आचण्जोरावतात, वाचहन्या्आकरसतात.्आचण्रक्तदमन्वाढते.्
याप्रमाणे्रक्तदाबाचे स्वयंणनयमन्होते. 

 
शरीराला्जेवहा्एकादा्मोठा्अपकार्होतो् तेवहा्रक्तदमनाच्या्स्वयंचनयमनािी् वयवस्था्प रेशी्

होत्नाही.्अशा्अवस्थेस्सणन्नपात्म्हणतात.्शरीराच्या्अवयवास्गंभीर्स्वरूपािी्जखम्होते, प ष्ट्कळ्
रक्त्वाया्जाते, गाते्र् चिरडली्जातात् वकवा्भाजली्जातात् तेवहा्वाचहनीसंिलन्ममभ्प्रथम्उिेचजत्
होते; पण्लवकरि्तेथील्िेतना्अवयवस्स्थत्वकवा् चवस्खचळत्होतात.्मेंदूला्रक्त्कमी् चमळणे्आचण्
स्वतः्हृदयास्रक्त्कमी्चमळणे्या्गोष्टी्घडून्येतात.्एकंदर्रक्तराशीच्या्पिंमाशंापेक्षा्रक्तहानी्कमी्
झाली्असली्तर्स्वयंचनयमनाने्रक्तदमन्योग्य्मयादेत्राहणे्संभवते.्रक्तदाब ७० च्या खाली उतरला 
म्हिजे हृदय व मेंदू यांना रक्त पुरेसे णमळत नाही.् त्याम ळे् परावतभन् चियाही् वहावी् तशी् होत् नाही.्
अचभसरण् थाबंले् तर् मेंदूिा् चवनाश् ५् ते् १०् चमचनटात् होतो, काकंाचलक् मासंािा् चवनाश् २०् ते् ३०्
चमचनटानंी्होतो, इतर्अवयवािंा्चवनाश्होण्यास्१०्ते्२०्चमचनटे्लागतात. 

 
स्वतः्हृदयािे्पोषण्ज्या्प्रवाचहन्यानंी्होते्त्यास्मेखचलका्म्हणतात्त्या्दोन्असतात.्त्यापैकी्

डावया्प्रवतूेन्एकंदर्पोषक्रक्तािा्तीन्ित थांश्वहातो.्मासंराशीच्या्मानाने्पहाता्काकंाचलकाच्या्
द प्पट्रक्तप रवठा्हृदयास्चमळत्असतो.्हृदयाला्होणारा्रक्तप रवठा्म ख्यतः्चवस्फारणकाळात्होतो.्
हा् प रवठा् महाप्रवतेील् रक्तदाबाच्या् मानाने् कमी् अचिक् होतो.् प्रकारचणक् िैतन् तंतूच्या् योगाने्
मेखचलक्प्रवा्चवस्फाचरत्होतात.्अचिवृक्कीन्स्यंदािा्पचरणामही्तसाि्होतो.्प्रकारुणिक चेतनांनी ककवा 
अणधवृक्कीन टोचून णदल्याने हृदयाचा रक्तपुरविा दुप्पट ककवा अणधकही होतो.् उलट् चवगूढातंतूतून्
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चमळणाऱ्या् िेतनानंी् रक्तवाचहन्या् संक चित् होतात.् या् तंतूत् थोडीबह त् स्फ ती् नेहमी् असतेि.् एकंदर्
रक्तापैकी्१०, १५्टके्क्रक्त् मेखचलकावाचहन्यात्खेळते.्पचरश्रम्करीत्असता्इतर्मासंातील्प रवठा्
चवश्रातंस्स्थतीतल्या् पेक्षा्वाढतो् चततका् मेखचलकातील्प रवठा्वाढत्नाही, परंत ् मेखचलकातून्जाताना्
ऊवा् (O2) च्या्खपािे्प्रमाणमात्र्अचिक्असते.्तसे्पाचहले्तर्हृदयमासंाला् पूणभ् चवश्रातंी्अशी्किी्
नसतेि:्श्रम्कमी्वकवा्अचिक्असा्फरक्मात्र्असतो. 

 
मेंदूतील् िैतन् गात्र् फार् नाजूक् असते् त्याला् अचभसरणािा् सामान्य् त टवडा् देखील् सोसत्

नाही.्प्रवारक्तदमन्७०्च्या्खाली्गेले्की्मेंदूस्अपाय्होतो.्त्यािे्कायभ्नीट्िालत्नाही.्करोटीचा 
आकार बदलत नसल्यामुळे तेथील अणभसरिात स्पंद नसतात. करोटीत रक्त पुरणविारी प्रवाणहनी दाबून 
आकंुणचत केली गेली तर लगेच मूच्छा येते. 

 
पल्मनातील् रक्त् दीघभ् श्वास् घेत् असताना् एकंदर् रक्ताच्या् दशाशं् असते् तर् ते् उच्छ््वासात्

षोडशाशं्असते.्पल्मन्य्प्रवातील्रक्तदाब्महाप्रवतेील्दाबाच्या्एक्पंिमाशं्ते्षष्ठाशं्असतो. 
 
मन ष्ट्याच्या्हृदयाच्या्स्पंदागणिक्चकती्रक्त्प्रवाचहनीत्उतरते? हा्एक्चजज्ञासेिा्प्रश्न्आहे.्

त्यािे्उिर् चदले् गेलेले्आहे् ते्असे् :्समजा्एका् चमचनटात्मन ष्ट्य् २००्cc. CO2्उच्छ््वासाने् बाहेर्
टाकतो्आचण्प्रवारक्तात्१००्cc. गचणक्५०्cc. 

 
कौद्व्CO2्असतो्आचण्पल्मनात्जाणाऱ्या्रक्ताच्या्१००्cc गचणक्५५ 
 
कौद्व्CO2्असतो.्यावरून्असे्अन मान् चनघते्की, शभंरी्५्cc. CO2् रक्तातून्बाहेर्पडतो.्

प्रत्यक्ष् २००् cc एका् चमचनटात् बाहेर् पडत्आहे.् चततका् चनघण्याला् २००् × १००् ÷ ५् =् ४०००् cc 
म्हणजेि् िार् चलटर् रक्त् एका् चमचनटात् हृदयातून् बाहेर् पडत् असले् पाचहजे् असे् ठरते.् ही् मोजणी्
करण्याकरता् प्रवारक्त्आचण्प्रचतवा् रक्त्काढून् त्यातील्CO2्कौद्व्मोजला् पाचहजे.्या् दोनही्गोष्टी्
अवघड्आहेत.्महाप्रवतेील्रक्त्आचण्मनगटावरील्प्रवेतील्रक्त्यातील्CO2्कौद्व्प्रमाणात्फरक्
नसल्याम ळे् मनगटावरील् प्रविेे् रक्त् घेतले् तरी् िालण्यासारखे् आहे.् प्रचतवारक्तािे् तसे् नाही.्
प्रचतवारक्त् हृदयात् जाऊन् पडेपयंत् चठकचठकाणी् त्यात् कौद्व् वायिूी् भर् पडत् जाते.् म्हणन् थेट्
हृदयाच्या्उजवया्आदायक्प टातील् रक्त् घ्याव्ेलागते.् तसे्करण्याकरता् एक्नळी्कोपर् प्रचतवतूेन्
उजवया् आदायकापयंत् चशरकवनू् आतील् रक्त् घ्याव्े लागते.् असे् प्रयोग् झालेले् आहेत.् कौद्वप्रमाण्
काढण्यािी् रीत् प ढे्श्वसनप्रकरणी् सागंण्यात् येईल.् एका् चमचनटात् िार् चलटर् रक्त् हृदयातून् बाहेर्
पडते् असे् ठरल्यानंतर् प्रत्येक् स्पदंागचणक् ते् चकती् ते् कळण्याकरता् चमचनटात् स्पदं् चकती् होतात् ते्
पाचहले् म्हणजे्झाले.् ते् ८०्असले्तर्स्पदंागचणक्रक्तराशी् ५०्cc्ठरतो.् णमणनट रक्त रािी् [Minute 

blood volume] ४ णलटर आणि स्पंदरक्तरािी्[Systolic blood volume]्५०्cc्असे्संके्षपाने्सागंतात. 
 

चनरोगी्माणसािा्चमचनटरक्तराशी्चवश्रातं्स्स्थतीत्साडेतीन्ते्साडेपाि्चलटर्असतो.्हा्राशी्
भोजनानंतर् १५् ते् २०् टके्क् वाढतो.् प ष्ट्कळ् श्रम्करीत् असता् चमचनट-रक्तराशी् सामान्यतः् १५् ते् २५्
चलटरापयंत्वाढतो.्मल्लाचं्या्बाबतीत्हा्अंक्४०् चलटरापयंत्पाहण्यात्आहे.्श्रम्करण्यात्जे् चवशषे्
सराईत्असतात् त्याचं्यात् स्पदंरक्तराशी् ९०् ते् ११०्cc चवश्रातं् स्स्थतीतही्आढळतो.् त्यािंी् स्पदंत्वरा्
कमी्असते.्श्रम्करीत्असता् त्यािंा्स्पदंराशी्१५०् ते्२००्cc पयंतही्वाढतो्असे्आढळते.्सराईत्



 

 

अनुक्रमणिका 

माणसात् चवश्रातं् स्पंदराशीि् मोठा् होऊन् राचहलेला् असतो.् चबनसराईतात् तो् लहान् असतो.् श्म 
करताना णबनसराईतात स्पंदत्वरा वाढल्याखेरीज काम रेटत नाही. सराईतात ती अगोदरच कमी असते. 
ती वाढणयाला सवड पुष्ट्कळ असते. त्यामुळे पुष्ट्कळ काम पार पाडता येते. 

 
एकंदर िरीरात रक्तरािी् केवढा् आहे् हा् द सरा् चजज्ञासेिा् प्रश्न् आहे.् तो् अनेक् रीतीनी्

सोडचवण्यात्आला्आहे.्एक्रीत्अशी्:्एक्चनरपद्रवी्पण्भडक्रंगािे्द्रवय्घेऊन्चपिकारीने्एका्
कोपराजवळच्या् प्रचतवाचहनीत् सोडतात.् सात्आठ् चमचनटानंी् द सऱ्या् कोपऱ्याजवळच्या् प्रचतवाचहनीतून्
थोडे् रक्त्काढून् घेऊन् ते् चकती् चवरळ् झाले्आहे् ते् मोजतात.् हा् चवरळपणा् रक्तचपलसाम ळे्आला्
असला् पाचहजे् असे् गृहीत् िरले् असता् त्यािा् राशी् समजून् येतो.् अशान् अथात्् खेळत्या् रक्तािाि्
अदमास् लागतो.् थेट् प्रवाहात् नसलेल्या् रक्तािा् चविारयेथे् येत् नाही.् रंगद्रवयाच्या् साहाय्याने्
अणभसरि-काल् [Circultion time.]् स द्धा् मोजता् येतो.् एक् रक्तािा्थेंब् पल्मन्येतर् व् पल्मन्य्अशा् दोही्
वयहूातून् फेरी् प री् करण्याला् जो् काळ् लागतो् तो् अचभसरण् काल् समजतात.् एक् हाताच्या् प्रचतवेत्
रंगद्रवय्सोडल्यापासून्द सऱ्या्हाताच्या्प्रचतवते्ते् चदसू्लागण्याला्चकती्वेळ्लागतो्ते्पाचहले्असता्
अशी्मोजणी्होते.्द सऱ्या्हातातून्चनघणारा्थेंब्चन्थेंब्पहात्राहणे्अवश्य्असते.्हा्काल्२०्ते्२५्
सेकंदे्इतका्भरतो.्एकंदर्रक्तराशी्वजनाने्सवभ्शरीराच्या्वजनाच्या्५्ते्९्टके्क्इतका्भरतो. 

 
याचमक्शास्त््[Mechanics.]्–दृष्ट्ट्या हृदयाची िक्ती्चकती्असते्हा्आणखी्एक्चजज्ञासेिा्प्रश्न्

आहे.् तो् सोडचवण्यािी् रीत्अशी् :् याचमकशास्त्दृष्ट्या्शक्तीने् कृतसंपादन् होते.् मोजणीला्सोपे् कृत्
म्हणजे्वजन्उिलणे.्हृदय्रक्तराशी्उिलते.्वजन्उिलले्असेल्ते्चकती्उंिीवर्ते्मोजून्चनघेल्
ती् उंिी, हा् कृतसंपादनािा्द सरा्घटक्होय.्डावया्उजवया्हृदयप टािें् कृतसंपादन्वगेवेगळे्असते.्
कृतमानािा् चतसरा्ग णक्म्हणजे्काल.्चकती्वळेात् चकती्वजन्चकती्उंिीवर्िढते्ते्मोजणे्म्हणजे्
कृतसंपादन्मोजणे्होय.्प्रस्त त्प्रसंगी्हृदय्रक्त्उिलीत्असते.् रक्तराशी् स्पदंराशीवरून्समजतो.्
उंिी्रक्तदमनावरून्समजते.्रक्तदमन्पाऱ्याच्या्उंिीने्मोजतात.्१३·६्पट्उंिीवर्रक्त्जाऊ्शकेल्
कारण्रक्तापेक्षा्चततक्या्पट्पाऱ्यािी्घनता्असते.्सरासरी्रक्तदमन्१००्समजावयास्हरकत्नाही.्
स्पदंराशी्५् चलटर्हा्डावया्हृदयभागािा्झाला.्हाि्उजवयातूनही्जातो्तरी्उजवयात्रक्तदमन्⅕्
च्या्स मारात्असते.्एकंदर्कृतात्तेवढी्वाढ्केली्पाचहजे.्उंिी्मीटरने्मोजली्म्हणजे्ग णाकार 

 
६ 

× 
५्×्१३६ 

= ८·१६ 
५ १०० 

 
–हा्अंक्चमचनटागचणक्चकलोग्राम्मीटर्असा्आहे.्अपूणांक्उपेक्षणीय्आहे. 
 
तासागचणक्चकलोग्राम्मीटर्स .्५००्शस्क्तत्वरा. 

 
— 
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प्रकरि ५३ 
 

श्वसन 
 

श्वसनचिया्हे्चजवतंपणािे्प्रम ख्लक्षण्आहे.्श्वसन्ही्आपोआप्िालणारी्चिया्आहे.्चवश्रातं्
स्स्थतीत्एका्चमचनटात्१४्ते्१८्वेळा्श्वसन्घडते.्श्वसनचियेिे्दोन्भाग्असतात.्हवा्आत्ओढली्
जाणे, आश्वसन्[Inspiration.], हा्एक्भाग्आचण्हवा्बाहेर्टाकणे, उच्छछ वसन्[Expiration.], हा्द सरा्भाग्
असतो.् उच्छ््वासानंतर् वकचित्् वळे् गेल्यावर् प नः् आश्वसन् स रू् होते.् भोवतालच्या् हवेिे् तपमान्
वाढल्याने्ही्आवृिता्वकवा्कंप्रता्थोडी्वाढते.्श्रम्करीत्असताना्तर्ती्प ष्ट्कळि्वाढते.्याचशवाय्
स्वचे्छेने्आपण् ती् थोडीफार् वाढव्ू शकतो.् प्रयत्नाने्आपण्श्वास् थांबव्ू शकतो् पण्फार् थोडा् वळे.्
श्वसन्थाबंवणे्या् चियेस् कंुभक् म्हणतात.् चवशषे्अभ्यासाने्क ं भक् ३०् सेकंदापासून्४् चमचनटापयंतही्
करता् येतो.् शरीरात्सतत् रासायचनक्घडामोड्िालू्असते.् ती्स रळीत्िालण्यास्ऊवा-् (O2) िा्
प रवठा्सवभ्शरीरभर्पाचहजे्असतो.्त्यािप्रमाणे्सवभत्र्उत्पन्न्होणाऱ्या्कौद्व्CO2्वायिूा्चनकाल्करणे्
अवश्य् असते.् ऊवभग्रहण् आचण् कौद्वचनष्ट्कासन् या् गोष्टी् पल्मनात् िालू् असतात.् आन षंचगक् रीतीने्
पाण्यािी्वाफर, बाष्ट्पक, ही्बाहेर्चनघून्जात्असते. 

 
मानवी्शरीरात्वाय चवचनमय्होण्यािी्इंचद्रये्क्लोमने्(पल्मने)्ही्आहेत.्पल्मनांच्या्आस्तरात्

लहान् लहान् अन प टे् असतात.् त्याभोवती् पल्मन्य् प्रवचे्या् पचरवाचहन्या् ग रफटलेल्या् असतात.् या्
अन पटािें्पषृ्ठके्षत्र्प्रिडं्असते.्त्याच्या्मापािा्अदमास्६०्ते्१२०्िौरस्मीटर्असा्आहे.्या्अन प टात्
हवा्आणून्सोडणाऱ्या्आचण्तेथून्हवा्वाहून्नेणाऱ्या्ज्या्वाटा्आहेत्त्यात्वायुणवणनमयाची सोय्नसते.्
ती्फक्त अनुपुटातच् असते.् हवा् बाहेरून्आत् व् आतून् बाहेर् िाळवणे् याम ळेि् वाय चवचनमय् शक्य्
असतो.्महापटल्आचण्पश भकातंरीय्स्नाय्ूयाचं्या्योगाने्छातीिा्कोठा्लहानमोठा्केला्जातो.् त्याने्
उच्छ््वसन्आचण्आश्वसन्या् चिया्घडून् येतात.्(प्र॰्५्प॰ृ्१३५्पहा.)्महापटलाच्या् येरझाऱ्या्होत्
असताना् तो् िवर्थया् पािवया् बरगड्याचं्या् सामोरीपासून् सातवया् आठवया् बरगड्याचं्या् सामोरीपयंत्
उतरतो.् वक्षोदेशािे् इतर् तटही् हालत् असतात.पल्मनेही् वक्षस्तटास् अन सरतात.् सामान्य् श्वसनात्
वक्षतटािंा् माथा् व् पाठकणा् हालत् नाहीत, उरस्य् हालते.् पचहलीखेरीज् बरगड्या् हालतात.् चवशषे्
मोठ्या् श्वसनात् सवभ् बरगड्या् हालतात.् पल्मनाचं्या् आस्तरात् चिवट् (स्वाग्रही)् गात्र् भरपूर् असते.्
आश्वसनाने्ते्ताणले्जाते.्आचण्उच्छ््वसनाने्ते्आपण्होऊन्आकरसते.्(प्र.्१०्प॰ृ्३११्पहा) 

 
पल्मनात् जेवहा् क्षयचवकार् जडतो् तेवहा् त्याच्या् हालिाली् बदं् पाडणे् इष्ट् असते.् त्याकरता्

पचरपल्मप टात् पोकळ्स ईने् विे् घेतात.् ही्स ई्जर्एकाद्या्दमनमापक्णकार् [U tube.] नळीच्या् एका्
फायास्जोडली्आचण्द सरा्फाटा्वातावरणात्ख ला्ठेवला्तर्पल्मनास्जोडलेल्या्फायातील्पारा्
ख ल्या्फायातील्पाऱ्याच्या्वर्काही्mm. पयंत्राहतो.्चततक्याने्पणरपल्मपुटातील दाब्कमी्असतो्
असे्म्हणावयास्पाचहजे.्हे्माप्श्वसनाच्या्वगेवगेळ्या्अवस्थेत्वगेवगेळे्असते.्सामान्य्आश्वसनाच्या्
अखेर्हे्अंतर्४्ते्५्mm.असते.्मोठ्या्आश्वसनाने्ते्१०्ते्१५्mm होते.्सामान्य्उच्छ््वसनाने्ते्२्ते्
३्mm होते, तर् चवशषे् मोठ्या् उच््वसनाने् ते् १·५् ते् २्mm होते.् वातावरणाच्या् दाबाला् शून्य् दाब्
म्हणण्यािा् प्रघात्आहे.् त्या् प्रघातास् अन लक्षून् हे् दाब् ‘ऋि दाब’् [Negative pressure.] गणले्जातात, 
पचरपल्मप टातील्स ईवाटे् त्यात्हवा्भरता् येते.्क्षयात राचं्या३्बाबतीत्एका्पल्मनािी्श्वसनचिया्बदं्
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पाडण्याकरता् अशी् योजना् करतात.् पल्मनाच्या् आत् बाहेर् सारख्या् दाबािी् हवा् झाल्याने् त्याच्या्
हालिाली्थाबंतात.्द सऱ्या्पल्मनािे्श्वसन्िालू्राहते.्श्रमरचहत्जीवनास्ते्प रेसे्असते. 
 
३्राचज्ञ्तत््क लमभतू््क्षयात रे्वामनार्विचरव्दीपभाजनम््॥ रघ वशं्१९–५१्॥ 
 

ऋणदाबािे्जे्आकडे्चदले्आहेत्त्यावरून्चदसून्येते्की्मोठ्यात्मोठा्श्वास्आत्घेतल्यावर्
या्दाबािे्परम्मान्आढळते्आचण्मोठ्यात्मोठा्श्वास्टाकल्यावरही्अल्प्मानाने्का्होईना्पण्हा्
ऋण्दाब् राहतोि.् यावरून् पल्मनाच्या्आस्तरात् जे् णचवट गात्र आहे त्याच्या सामथयाचे (स्वाग्रहाचे) 
प्रत्यंतर्येते.्असे्सामर्थयभ्नसते्तर्ऋणत्वािे्कारण्नवहते.्आतील्दाबाने्पल्मनाचा पदर्वक्षस्तटास्
खेटून्राचहला्असता.्ऋणदाब्असतो्यािा्अथभ्या्पदरास्वक्षस्तटास सोडून जाणयाची ओढ आहे्असे्
चसद्ध्होते.्पदर्चजतका्अचिक्ताणला्जातो् चततकी्ही्ओढ्अचिक्असते.्आश्वसनाने्ताण्वाढतो, 
उच्छ््वसनाने् कमी् होतो् पण् असतो.् शून्य् होत् नाही.् पचरपल्म् पदर् हालत्या् वक्षस्तटािें् अन करण्
नाख षीने्करीत्असतो, असा्यािा्अथभ्होतो.्या्नाख षीिा्पणरिाम वक्षःकोष्ातील इतर अवयवावरही्
होतो.् शजेारी् हृदय, तत्संबद्ध् रक्तवाचहन्या्आचण् चगळणी् असते.् हृदयािा् चवसजभक् भाग, प्रवा्आचण्
चगळणी्यािें्तट्भक्कम्असतात.्त्याचं्यावर्या्ऋणदाबािा्काही्पचरणाम्होत्नाही.्हृदयाची आदायक 
पुटे आणि प्रणतवा यांचे तट त्या मानाने दुबकल असतात त्याजवर पणरिाम होतो. ते तट फुगवले जातात, 
त्यामुळे रक्त बाहेरून त्यात िोषले जाते. आदायक पुटास्ही्एक्कायभदृष्ट्या्मदति्होते. 

 
श्वास्थाबंवणे्या्गोष्टीला्क ं भक्म्हणतात.्होईल्चततकी्हवा्बाहेर्टाकून्प नः्हवा्आत्येऊ्न्

देता, अथात््तोंड्व्नाक्बदं्करून्केवळ्वक्षस्तट्श्वास्िाळवतात्तसे्िाळवणे्म्हणजे्बाह्य कंुभक्
[Muller’s experiment]्होय.्असे्केले्असता, छातीिा्कोठा्वाढतो, आचण्पल्मनेही्फ गतात्पण्आश्वसनाने्
फ गतात्चततकी्फ गत्नाहीत.्पल्मनातील्हविेा्दाब्बाहेरील्वातावरणाच्यापेक्षा्४्mm नी्खाली्जातो्
आचण्पचरपल्मनातील्याच्याही्पेक्षा्थोडा्खाली्जातो.्यामुळे प्रणतवामधून प्रवामधे रक्त आििारी ओढ 
एरवीच्यापेक्षा थोडी अणधक्उत्पन्न्होते.्याच्या्उलट्हवा्आत्घेऊन्ती्बाहेर्जाऊ्नये्म्हणून्नाकतोंड्
बदं्करून्उच्छ््वासाच्या् हालिाली् केल्या् [Valsalva’s experiment.] असता् पल्मनातील्हविेा् दाब् ३् ते् ७्
mm ने्वाढतो.्त्याम ळे्हृदयात्रक्त्येण्यास्अटकाव्उत्पन्न्होतो.्पल्मन्य्वाचहन्यातील्हा्अटकाव्दूर्
करण्याइतका्जोर्हृदयात्नसेल्तर्मूच्छा्देखील्येण्यािा्संभव्आहे. 

 
श्वसन्हा्महत्त्वािा्शरीरवयापार्आहे.्सामान्य्आरोग्य्आचण् चवशषे्शरीरसामर्थयभ्याचं्यासंबंिी्

श्वसनावरून्काही्उपय क्त्अंक्चनघतात्की्काय्हे्पाहण्याकरता्प ष्ट्कळ्प्रयत्न्झालेले्आहेत्आचण्
होतही्आहेत.् त्यात्हाती्आलेले्अंक्असे् :–्श्वासमापक्म्हणून्एक्सािन्आहे.् त्यात्तोंडाने्हवा्
सोडून्ती्मोजता् येते.्संथश्वसन्िालू्असताना, श्रम्करीत्नसताना्उच्छ््वासात्५००्cc हवा्जाते.्
आपण्शक्य् चततकी्हवा्छातीत् घेतली्आचण्शक्य् तेवढी्बाहेर्टाकताना्मोजली्तर्ती् ४०००्cc. 
भरते.्इतके्परमश्वचसत्असते्असे्म्हणतात.्हा्अंक्३५००्ते्५०००्पयंत्असतो.्बायकाचं्या्बाबतीत्
तो्पिंमाशंाने्कमी्असतो.्आश्वसन्पराकाष्ठेिे्केले्आचण्उच्छ््वसन्मात्र्सहज्होईल्तेवढे्केले्तर्
५००्+्१६००्cc हवा्बाहेर्पडल्यािे्कळून्येते.्तेथे्१६००्cc. हवा्एरवीच्यापेक्षा्जास्त्आत्घेतली्
होती् असे् चसद्ध् होते.् म्हणून् १६००् cc. अचिश्वचसत् असते् असेम्हणतात.् साहचजक् चनश्वासानंतर्
परमचनश्वास्केला्तर्तो्१६००्cc होतो.्तो्अचिचनश्वाचसत्होय. 
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परमश्वचसत्[Vital 
capacity.] 

= अचिश्वचसत्
[Complemental-] 

+ अचिचनश्वचसत्
[Supplemental.] 

+ चनत्यश्वचसत्[Tidal 

air.]. 
३७००  १६००  १६००  ५०० 
 

आपण्हवा्छातीतून्काढून्टाकण्यािा् चकतीही् प्रयत्न् केला्तरी्काही्हवा् पल्मनात् चशल्लक्
राहतेि.्ती्हवा अवणिष्ट [Residual air.] म्हणली्पाचहजे.्अशी्हवा्चशल्लक्राहते्यात्शकंा्नाही.्माणूस्
ब डतो्तेवहा्त्याच्या्छातीत्पाणी्जाते्ते्हवचे्या्जागी्जाऊनि्त्यािे्शरीर्पाण्यापेक्षा्जड्होते, हे्उघड्
आहे.्नवजात्बालक्जर्श्वास्न्घेता् मृत्य्ूपावले्तर्त्याच्या्पल्मनात्हवा्नसते.् ते्पाण्यात्ब डते, 
पाण्यात्टाकले्असता्ते्तरंगत्नाही्असे्आढळते.्ज्याने्श्वास्घेतला्नाही्असे्पल्मन्मात्र्पाण्यावर्
तरंगते.् जन्मापूवी् पल्मनात् थोडेसे् थेंब् मात्र् असतात.् पचहल्या् श्वसनाने् त्यात् हवा् येते.् पल्मनात्
अन प टाखेरीज् हवा् आणण्या-नेण्यािे् मागभ् असतात् ते् शवेटपयंत् हवनेे् भरलेलेि् राहतात.् या् मागात्
अस्स्थकािंी् कडी् असतात् त्याम ळे् ते् चिमटत् नाहीत.् तेथून् खाली् अन प टाच्या् अलीकडे् मासंवलये्
असतात.्त्याम ळे्काही्अन प टे्बदं्राहतात.्पण्सवभदा्तीि्ती्बदं्राहतात्असे्नाही.्थोडा्वळे्ही्तर्
थोडा्वळे्द सरीि्बदं् राहतात.् मृत् देहावरून्हवामागांच्या्संकचलत्कोठ्यािा्अंदाज्करता् येतो्तो्
स मारे् १६०् cc. असा्आहे.् चनत्यश्वचसत्जर् ५००् cc असेल् तर् हा्कोठा् वजा् जाता् ३४०् cc. हवा 
श्वासागणिक बदलत असते्असे्ठरते.्१६०्cc हा्मागभकोष्ठ [Deadspace] होय. 
 

पूिक उच्छछ वासानंतरही पल्मनांत हवा राहते ती णकती ती िरणवणयाकरता एक युक्ती्योजतात्ती्
अशी् :् दर् श्वासात् चकती् हवा् बदलते् ते् एकदा् ठरल्यानंतर् श्वसनेंचद्रयात् मावते् तेवढी् सवभ् हवा्
बदलण्याला्चकती्वळेा्श्वसन्कराव्ेलागते्ते्समजले्म्हणजे्चततके्पट्श्वनेंचद्रयािंा्कोठा्आहे्असे्
समजेल.् हवेमिे् नसलेला्आचण् शरीरास् अपकार् न् करणारा् एकादा् वाय्ू घेऊन् पूणभ् श्वास् त्यािाि्
घ्यावयािा् आचण् चकमान् चकती् वळेा् श्वसन् केल्याने् तो् पल्मनातून् पूणभपणे् चनघून् जातो् ते् साक्षात््
अवलोकनाने्ठरवावयािे.्असे्केले्असता्श्वसनेंणियाचा संपूिक कोिा्समजून्येतो.्उज्ज्H2्हाअसा्वायू्
आहे.्हा्एक्श्वासात्पूणभ्घेतला्असता्चनघून्जाण्याला्नऊ्वळेा्श्वसन्कराव्ेलागते, असे्अन भवास्
येते.् यावरून् ३४०् × ९् =् ३०६०् cc हा् श्वसनेंचद्रयािंा् कोठा् ठरतो. साध्या् उच्छ््वासानंतर् परम्
उच्छ््वासाने्१६००्cc हवा्बाहेर्टाकता्येते.्म्हणून्३०६० − १६००्=्१४६०्हे्अवचशष्ट्हविेे्माप्ठरते.्
त्यातील्१६०्cc मागभकोष्ठ्वजा्जाता्१३००्cc हा्प चटकािंा्कोठा्ठरतो. 

 
चवचशष्ट्वाय्ूह ंगावयास्देऊन्ग ंगी्आणणे्हे, काही्शस्त्कमे्करण्याच्या्प्रसंगी्उपयोगी्असते.्

त्या्प्रसंगी् चकती्वळेा्श्वसन्केल्यानंतर्श्वसनेंचद्रये्नवीन्वायनेू्भरू्शकतात् हे्माहीत्होणे्अगत्यािे्
असते.्त्याकरता्असले्प्रयोग्करून्पाचहलेले्आहेत. 

 
एका् चमचनटात् चजतकी् हवा् पल्मनात् घेऊन् सोडली् जाते् चततक्या् हवसे् पल्मन-वातायन 

[Pulmonary ventilation.] म्हणतात. 
 

एका्चमचनटाला्दहा्वेळा्सहाश्ेcc. हवा्घेऊन्सोडली्तर 
पल्मन्य्वातायन्६०००्cc झाले्असे्सागंतात. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्वसनचियेतहवतेील्ऊवभ्रक्तात्सामील्होऊन्रक्तातील्कौद्व्हवते्जात्असतो.्या्चियेिा्
तपशील्समजण्याकरता्सामान्यतः्वाय ्आचण्द्रव्यािें्परस्परवयवहार्समजले्पाचहजेत.्या्वयवहारािे्
पचरशीलन्बरेि्झालेले्असून्त्यातून्काही्चनयम्उघडकीस्आलेले्आहेत.्श्वसनात्हवेतील्वायूंशीि्
संबिं्असतो.्हवते्नत्र्N2, ऊवभ्O2 आचण्CO2 हे्वायू्असतात.्याचशवाय्पाण्यािी्वाफर्(बाष्ट्पक)्हवते्
असते्हे्सहजि्आहे.्आणखीही्काही्वाय्ूअसतात्पण्ते्अगदी्थोडे्असून्उपेक्षणीय्असतात.्आता्
साचगतलेले् तीनही् वाय्ू पाण्यात् आचण् रक्तातही् चवरघळणारे् आहेत.् रक्तात् चवरघळलेला् नत्रवायू्
पल्मनात् येतो् तसाि्आचण् त्याति् राहून् जातो.् त्यावर् काही् संस्कार् घडण्यािा् प्रसंग् नसतो.् तसे्
द सऱ्या्व्चतसऱ्या्वायूंिे्नसते.्रक्तात असिारे लोहीरिव्य ऊवकसंयोग पाविारे आहे. रक्त पल्मनात येते 
तेव्हा त्यास संयोग पावणयास पाणहजे णततका ऊवक त्यात नसतो. पल्मनात आल्यावर तो तेथील हवेतून 
घेतला जातो. याच्या उलट पल्मनात येताच कौद्व वाय ू रक्तात इतका भरलेला असतो की त्यातला 
बराचसा रक्तातून णनघून पल्मनातील हवेत जातो.् चठकचठकाणी् पचरवाचहन्यातील् रक्तातून् बाहेर्
पडलेला्ऊवभ्त्या्त्या्चठकाणच्या्गात्राच्या्प्राकलास्चमळून्तेथे्कौद्व्उत्पन्न्होऊन्रक्तात्भरला्जातो.्
मासंामिे्शस्क्तप्रकटनाच्या्प्रसंगी्शकभ रा–ऊवभ्संयोग्होऊन्वकवा्शकभ रा–ओषट्संयोग्होऊन्कौद्ववायू्
उत्पन्न्होतो. 

 
पाण्यातसाखर्वकवा्मीठ्चवरघळणे्आचण्ऊवभ्चवरघळणे्यात्बराि्भेद्आहे.्साखर्वकवा्मीठ्

पाण्यात् चवरघळते् तेवहा् ते्द्रवय्पाण्यात्सवभत्र्पसरते्पण्पाणी्सोडून्कोठे्जात्नाही.्परंत ्ऊवभवाय्ू
पाण्यात्चवरघळतो्तेवहा्तो्पाण्यात्तर्पसरतोि्पण्पाण्याबाहेर्पडण्यास्अवकाश्असल्यास्पाण्यास्
सोडून्त्या्अवकाशातही्जातो, पण्संपूणभपणे्जात्नाही.्त्यािी्त्या्अवकािात आणि पाणयात िराणवक 
वाटिी् होते.् पाण्याच्या् प्रत्येक् cc. गचणक् ०·०् २३् cc. ऊवभवाय्ू पाण्यात् चवरघळून् वरील्अवकाशात्
राहतो.्यावरून्०-२३्हा्चवद्र चतग णक [Coefficient of solubility.] आहे्असे्सागंतात.्वायिूा्आकार्तपमान्व्
दाब्या्दोन्गोष्टीवर्अवलंबनू्असतो.् तेथे्सागंावयािे् अंक्०° तपमान्व्७६०्mm दाब्या्अवस्थेस्
अन लक्षून्असाव्ेअसा्संकेत्आहे.्मग्प्रत्यक्ष्मोजणी्कोणत्याही्अवस्थेत्केलेली्असो.्येथील्चवद्र ती्
३८° तपमानास्केलेली्आहे्तरी्आकाराकं्साकेंचतकि्आहे.्हा्अंक्चमळचवण्याकरता्दोन्चनयमान्वये्
चहशोब्करावा्लागतो्:्(१)्वाय दाब्आकाराच्या्वयस्त्प्रमाणात्असतो.्(२)्तपमानाच्या्अंकात्२७३्
चमळवनू्जे्अंक्येतात्त्याचं्या्समप्रमाणात्वायिूा्आकार्वाढतो.्अशा्गणनेने्चवद्र चतग णक्काढावयािा्
असतो.्तपमान्वाढल्याने्वायिूी्चवद्र ती्कमी्होते.्ती्स्वतंत्रपणे्मापावी्लागते. 

 
हवते कौद्ववाय ूअसतो तो पालािक्षारात [Caustic potash.] संपूिकपिे िोषला जातो.्खारािा्त्यािा्

संयोग्होतो.्तद त्पन्नसंय ग्पालाशकाबभचनक्लवण्असते.्त्यािा्आकार्आचण्मूळ्खारािा्आकार्यात्
भेद्म्हणण्यासारखा्नसतो.्एक णवणिष्ट काबकनी िव्य [Pyrogallol (चत्रग ण–ऊज–िूपीन).] स्थाय ूअवस्थेत असून 
त्याच्या णविवािी ऊवकसंयुक्त होऊन असेच स्थायुिव्य उत्पन्न होते. त्यामुळे ऊवकिोषक म्हिून त्याचा 
उपयोग होऊ िकतो.्अशा्प्रकारे्नत्रवाय्ूशोषणारा्पदाथभ्उपलब्ि्नाही.्परंत ्हवतेील्ऊवभ्व्कौद्ववायू्
काढून्टाकल्यानंतर्राचहलेला्वाय्ूनत्रवायिू्आहे, असे्समजण्यास्प्रत्यवाय्नाही.्हविेे्असे्पथृक्करण्
होऊ्शकते.्ते्करताना्जर्आपण्दाब्कायम्ठेवला्तर्आकार्आटतो्आचण्आकार्कायम्ठेवला्तर्
दाब्त्याि्प्रमाणात्कमी्होतो.्१००्cc हवते्२०·९६्cc ऊवभ, ७९्cc नत्र्आचण्०·०४्cc कौद्व्असतो.्
येथे्हवा्कोरडी्करून्घेतली्आहे्असे्गृहीत्िरले्आहे.्आपणाला्पल्मनातील्अन प टामिील्वायूत्
काय्घडामोडी्होतात्ते्जाणून्घ्यावयािे्आहे.्तेथील्वाय्ूनेमका्काढून्घेता्येत्नाही.्म्हणून्नेमका्
नाही् तरी् जवळ्जवळ् तसाि् वाय्ू चमळचवण्याकरता् योजना् करतात् ती् अशी् :् एक् स मारे् िार हात्



 

 

अनुक्रमणिका 

लाबंीिी् ३् cm. रंदीिी् नळी् घेऊन् चतच्यात् तोंडाने् श्वास् सोडतात.् या् नळीतील् शवेटच्या्
(तोंडाजवळील)्अष्टमाशंातील् वाय्ू तो् अन प टगत-वाय सनान [Alveolar air (भाग् १् प.ृ् ७५०)] समजावयािा.्
प्रत्येक्अष्टमाशं् तपासत् गेल्यास् त्यात्फरक्पडत्जातो.्उिरोिर्कौद्वप्रमाण्वाढत्जाते.्शवेटच्या्
दोन्भागात्थोडा्फरक्पडतो.्अनुपुटस्थ वायतू १४·५ टके्क ऊवक, ५·५ टके्क कौद्व आणि७९ टके्क नत्र वायू्
आढळतो. 

 
हवा्हे्वाय चमश्रण्आहे.्वातावरणािा्दाब्७६०्mm. म्हणून्आपण्जो्म्हणतो्तो्या्चमश्रणािा्

संकचलत्दाब्असतो.्प्रत्येक्घटकवायूिा्पथृक्दाब्चमळून्तो्झालेला्असतो.् चमसळण्याम ळे्एकािा्
द सऱ्यावर् संस्कार् म्हणून् काही् होत् नाही.् दाबािंी् केवळ् बेरीज् होते.् अन प टस्थ् वायतू् जलबाष्ट्पक्
पचरपूणभ्भरलेले्असते.्३७° हे्शरीरािे्तपमान्असते.्चततक्या्तपमानास्बाष्ट्पकदमन्४७्mm. असते.्
ते्वजा्जाता्बाकीच्या्तीन्वायतू्दाबािी्वाटणी्होते्ती 
अशी्:–्७६०्−्४७्=्७१३ 
N2, ७१३्× ०·७९्=्५६३·२७.O2, ७१३्× ०·१४५्=्१०३·३८५. 
CO2, ७१३्× ०·०५५्=्३९·२१५.्ही्त्या्त्या्वायिूी्अंशदमने [Partial pressures.] गणली्जातात.्प्रस्त त्
वायूंिे्पाणी्आचण्रक्ताचदकातील्चवद्र चतग णक्असे्:–्(तपमान्३८°) 
 
चवद्रावक पाणी CO2 ०·५४५ O2 ०·०२३ N2 ०·०१३ 
 रक्तचपलस ०·५१० ०·०२१ ०·०१२ 
 संपूणभ्रक्त ०·४७० ०·०२३ ०·०१३ 
 आरक्त्पेचशका ०·४४० ०·०२६ ०·०१५ 
 

वाय चमश्रण् आचण् त्यास् चवरघळवणारे् द्रव् या् संिासंबंिी् बोलताना् अंशदमन् हा् शब्द्
चवरघळलेल्या्एकाद्या्वायूसंबिंी्यथाथभ्कल्पना्देणारा्आहे.्चमश्रण्नसून्द्रवावर्एकादाि्वाय्ूअसला्
तरी् चमश्रणािा् संभव् लक्षात् घेऊन् अंशदमन् हाि् शब्द् योजतात, तेवहा् अथात्् अंश् हा् शब्द् चनरथभक्
असतो.्वायिूा्वकवा्वाय चमश्रणातील्एकाद्या्वायिूा्चवरघळलेला्भाग्असतो्त्यासंबिंी्यथाथभ्कल्पना्
देण्यास् चनराळा् शब्द् योजतात.् वरील् वायु अवस्थेतील रेिंूची प्रवृत्ती िवात णवरघळणयाची असते तर 
णवरघळलेल्या रेिंूची प्रवृत्ती िवाबाहेर णनघणयाची असते. दोनही्समसमान्पण्चवरद्ध्चदशचे्या्असतात.्
त्याम ळे्समतोल्प्रस्थाचपत्होतो.्तरी्स्तब्िता्नसते्ही्गोष्ट्ध्यानात्ठेवण्यासारखी्असते.्हा्समतोल्
वरील्दाबाचवरद्ध्आतून् बाहेर् पडण्याच्या् रेण प्रवृिीने् होतो.् म्हणून् चतला् णनरछवृत्ती [Tension] असे् नाव्
चदले्आहे.् चमश्रणातील्एकाद्या्वायिेू्अंशदमन्तेि्त्या्वायिेू्इतर्वायू् चनघून्गेल्यानंतर्केवळदमन्
आचण् तीि् त्याच्या् चवरघळलेल्या् भागािी् चनवृिी् होय.् ती् अथात्् त्याला् तोलणाऱ्या् वाय ् अवस्थेतील्
रेणूचं्या् अंशदमनाने् दशभचवली् जाते.् द्रवातील् चवरघळलेल्या् वायूिी् चनवृिी् आचण् त्यािा् चवद्र चतग णक्
माचहती् असल्याने् चवरघळलेल्या् वायिेू् पचरणाम्समजू् शकते.् अन स्प टस्थ् रक्त् तेथील् वायशूी् त चलत्
असताना्त्याच्या्एका्cc मिे्वायू्असतात्ते्असे्:– 
 

O2, ०·०२३्× १०३्÷ ७६०्=्०·००३१्cc 
CO2, ०·४७्× ३९्÷ ७६०्=्०·०२४१्cc 
N2, ०·०१३्× ५६३्÷ ७६०्=्०·००९्cc 



 

 

अनुक्रमणिका 

पल्मन्यप्रवतूेन्पल्मनात् रक्त् येते् त्यातील्कौद्व CO2 चनवृभिी् ४५् ते् ४६्mm Hg असते, आचण्
अन प टातील् हवते्जो्कौद्व्असतो् त्यािे् अंशदमन् ४०्mm असते.् चनवृभिीि् प्रबल्असल्याने् तो् वायू्
रक्तातून्अन प टाचनलास्जातो.्याच्या्उलट्पल्मन्यप्रवेतून्पल्मनात्रक्त्येते्त्यातील्ऊवभ्O2् चनवृभिी्
४०् mm. असते् तर् अन प टस्थ् अचनलाकील् ऊवािे् अंशदमन् १००् mm असते.् येथे् चनवृभिी् द बभल्
असल्याने्आचण्अंशदमन् प्रबल्असल्याने्ऊवभवाय्ू अन प टाचनलातून् रक्तात् चजरतो.् पल्मनातून् बाहेर्
जाताना्पल्मन्य्प्रचतवातीत्रक्तात्ऊवभचनवृभचत्वाढलेली्असून्कौद्वचनवृभिी्कमी्झालेली्असते.्पल्मनात्
येणाऱ्या् आचण् त्यातून् जाणाऱ्या् हवचे्या् त लनेने् ही् गोष्ट् चदसून् येते.् अनुपुटतट आणि त्यालगतचे 
पणरवातट यातून वायुणवणनमय चालतो. 
 

आश्वचसताचनल्ऊवभ २०·९६ कौद्व्०·०४ नत्र्७९्टके्क. 
अन प टाचनल १४·९६ ५·५० ७९ 
उच्छ््वाचसताचनल १६·०२ ४·३८ ७९ 

 
पल्मन्य् अन प टे्आचण् त्यालगतच्या् पचरवा् याचं्या् द्वारे् जो् वाय चवचनमय् िालतो् त्याच्या् उलट्

वाय चवचनमयचठकचठकाणच्या् गात्रातील् पचरवा् आचण् गात्रपेचशका् व् गात्ररस् यात् िालतो.् गात्रागात्रात्
ऊवािी्खपणूक्होत्असून्कौद्वािी्उत्पिी्होत्असते.्तेथे्ऊवभचनवृभिी्कमी्होत्होत्शून्याजवळ्जाते 
आचण्कौद्वचनवृभिी्वाढत्वाढत्तेथे् येणाऱ्या्रक्तातल्यापेक्षा्प ष्ट्कळि्मोठी्होते.्गात्रपचरवातटातून्ऊवभ्
बाहेर्चनघून्गात्रपेचशका्व्गात्ररस्यास्चमळतो्आचण्कौद्व्त्याच्या्उलट्पचरवारक्तास्चमळतो. दोनही 
वाय ू णपलवात णवरघळलेल्या अवस्थेतच आत बाहेर जातात.् गात्रात् चवशषे्कामचगरी्िालू्असते् तेवहा्
त्यातील्पचरवाचहन्या्ख ल्या्होऊन्रक्तािा्भरणा्वाढतो; तशीि्गोष्ट्पल्मनातही्घडते.्पल्मन्य्पचरवा्
देखील् अचिक्ख ल्या् होतात.् चवश्रातं् स्स्थतीत् पल्मनात् स मारे् ६०् cc रक्त् असते् पण् पचरश्रम् िालू्
असताना्ते्स मारे्१००्cc पयंत्असू्शकते.्चशवाय्अचभसरणािा्वगेही्वाढलेला्असतो. 
 

ऊवभवाय्ू पाण्यात् अगदी् थोडासाि् चवरघळतो.् रक्तातही् त्यािी् चवद्र ती् चवशषे् नाही.् १००् cc 
रक्तात्०·३्पेक्षा्अचिक्ऊवभ् चवरघळत्नाही.्परंत ्प्रत्यक्ष्रक्तातून्२०्टके्क्ऊवभ्सहज्चनघून्येतो.्हा्
अचिक्ऊवक आरक्तपेणिकातील लोहीर िव्यािी संयोग पावलेला असतो.्लोहीराच्या्ग्रामागचणक्१·३४्
cc ऊवभ्संय क्त्होऊ्शकतो.्१००्cc रक्तात्१४्ते्१६्ग्राम्लोहीर्असते.्म्हणून्त्यात्१८्ते्२१्cc ऊवभ्
चजरू्शकतो.्लोहीराशी्ऊवभ्संय क्त्होऊ्शकतो्तसा्तो्चवय क्तही्होऊ्शकतो.्संयोगणवणक्रया णनवती 
स्वरूपाची असते. भोवतालच्या िवात ऊवकणनवृकत्ती वाढली की संयोगाकडे कल राहतो आणि ती कमी झाली 
की णवयोग होणयाकडे कल राहतो. 
 

लोहीर्Hb + ऊवभ्O2 ⇄ सावभलोहीर्HbO2 
 
शजेारच्या्आकृतीत्लोहीर आणि ऊवक यांचे णवणक्रयासंबंध्ऊवाच्या् चनवृिंीस्अन लक्षनू्दशभचवले्

आहेत.्ऊवभचनवृभिी्आडवया्अक्षावर्आचण्सोवभलोहीर्उभ्या्अक्षावर्दशभचवली्आहेत.्रेखाटी्द हेरी्आहे.्
दोनही् रेघािंा् आरंभ् शून्यापासून् होत् असून् अंत् शभंर् टके्क् ऊवभचनवृभिीस् होत् आहे.् दोनही् रेघामंिे्
थोडीशी्फट्आहे.्कोणत्याही्एका्चनवृभिीस्सोवभलोहीरािे्अनेक्अंक्येतात ते्वगेवगेळ्या्प्रयोगातल्या्
मोजणीिे्आहेत.्सवभ्प्रयोगात्एकि्नेमके्उिर्येत्नाही.्थोडे्वगेळे्येते, असा्यािा्अथभ्आहे.्१०्ते्
५०् मिे् उंिी् एकदम् बरीि् वाढते् नंतर् वाढ् कमी् होत् जाते् आचण् आरंभीस द्धा् ती् कमीि् असते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

ऊवभचनवृभिी्२०्mm. असताना्सोवभलोहीर्३०, ३५्टके्क्असते, तर्चनवृभिी्५०्असताना्सोवभलोहीर्८०, 
८५्टके्क्असते.्चनवृभिीिा्त्याच्या्अगोदरिा्िढ्आचण्त्यानंतरिा्िढ्चवशषे्ऊवभसंयोग्घडवनू्आणीत्
नाहीत. 
 

 
आ॰्५३·१्ऊवभरक्त्संयोगालेख 

 
ऊवक णनवृकत्ती २० च्या सुमारात असताना लोहीर-ऊवकसंयोग बळावतो ही गोष्ट हवेत ऊवाचा तुटवडा 

असताना णविेष उपयोगी पडते.्८०् च्या् नंतर्ऊवभसंयोग्होण्यासारखे्लोहीर् चशल्लक्राचहलेले्नसते.्
तत्पूवीि्९५्टके्क्संयोग्झालेला्असतो, ही्गोष्टही् उंिावरील् चवरळ्हवते्श्वसन्करण्यािी्पाळी् येते्
तेवहा्चवशषे्उपयोगािीि्आहे.्ऊवकणनवृकत्ती मध्यममानाची असताना पुष्ट्कळसा ऊवक मोकळा होतो ही गोष्ट 
गात्रागात्रास ऊवक–पुरविा होणयाच्या दृष्टीने सोयीची असते.्पल्मनात्ऊवािा्अंशदाब्प ष्ट्कळ्असतो्ही्
गोष्ट्लोहीर्ऊवभ्संय क्त्होण्यास्अन कूल्असते.्गात्रागात्रात्ऊवभचनवृभिी्कमी्असते्ही्गोष्ट्ऊवभ्मोकळा्
होण्यास्अन कूल्चदसते.्चनवृभिीच्या्एका्अंकास्नेमका्एक्सोवंलोहीर्अंक्येत्नाही, अनेक्येतात.्या्
गोष्टीिे्असे्कारण्आहे्की, एका लोहीर–रेिूत चार हीमीन घटा असतात आणि ऊवक–संयोग व्हावयाचा 
तो एकदम न होता टप्प्या-टप्प्यानी होतो. 
 

लोहीर–ऊवक–संयोग या णवणक्रयेवर रक्ताच्या अल्काम्लत्वाचा पणरिाम् बराि् होतो.् रक्तात्
अल्कत्वािी्वाढ्होते्तसतशी्ही्चवचिया्अचिक्होत्जाते, सोवभलोहीर्अचिक्तयार्होते.्रेखाटीकडे्
पाहता् ती् डावीकडे्झ कते.् याच्या् उलट् रक्तात्अम्लत्वािी् वाढ् होते् तसतशी् ही् चवचिया्कमी् होत्
जाते, सोवभलोहीर्कमी्तयार्होते.्रेखाटी्उजवीकडे्झ कत्जाते.्रक्तािे्अल्काम्लत्व्म ख्यतः्त्यातील्
कौद्वचनवृभिीवर् अवलंबनू् असते.् कौद्व-चनवृभिी् वाढू् लागली् की् ऊवं–लोहीर–संयोगणक्रया कमी होत 
जाते.्कौद्व्पाण्यात्चवरघळून्काबभचनक्अम्ल्बनते.्त्याने्रेखाटी्उजवीकडे्झ कते.्याचशवाय्कौद्व्स्वतः्
लोहीराशी् संयोग् पावतो, त्याम ळे् ती् आणखी् उजवीकडेि् झ कते.् त लनेने् पाहता् हा् पचरणामही्
रेखाटीच्या् मध्यभागात् म्हणजे् २०् ते् ५०् ऊवभ–चनवृभिीच्या् टप्प्यात् चवशषे् असतो.् पचरणामतः्
गात्रागात्रातील्कौद्व्उत्पन्न्होऊन रक्तात सामील होणयाने सोवंलोहीराचे णवघटन ऊवक व लोहीर मोकळे 
होतात. त्यातला ऊवक गात्रसंयोगास उपयोगी पडतो आणि लोहीर कौि-संयुक्त होते.् परंत ्पल्मनातील्
अन प टात्ऊवभचनवृभिी्८०्ते्१००्असते.्तेथे्संपूणभपणे्वकवा्बह शः्ऊवभसंय क्त्होऊन्कौद्वचवम क्त्होते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

लोहीर् आचण् सोवलंोहीर् दोनही् द्रवये् अम्लिमी् आहेत.् तरी् त्यातल्या् त्यात् सोवकलोहीराचे अम्लत्व 
लोहीरापेक्षा अणधक आहे.्असे्असले्तरी्कौद्व्चनघून्गेल्याने्अन प टस्थ्रक्तािे्अम्लत्व्कमीि्होते. 
 

 
आ॰्५३·२्कौद्वरक्तसंयोग्संबिं. 

 
श्वासोच्छ््वासाने्होणारे्रक्तावरील्संस्कार्असे्:–्मध्यममान–अंक. 

 
 

पल्मन्येतर्प्रवेत. पल्मन्येतर्प्रचतवते 

ऊवभचनवृभिी्mm Hg. ९८ ४० 
ऊवभ–आकार्% १९ १४-५ 
कौद्वचनवृभिी ३९ ४६ 
कौद्व–आकार्% ४८ ५२ 
चपलसािा्pH ७·३८ ७·३५ 
 

कौद्ववाय्ू पाण्यात् चवरघळणारा् आहे.् त्यािी् चवद्र ती् पाण्यातल्यापेक्षा् रक्ताच्या् चपलसात्आचण्
संपूणभ्रक्तात्पाण्यातल्यापेक्षा्अचिक्असते.्शजेारच्या्आकृतीत्कौद्वािा्अंशदाब्आचण्चवद्र ताशं्यािंा्
संबिं् रेखाटीरूपाने्दाखचवला्आहे.्पाणी् चपलस्व्संपूणभ्रक्त्अशी्तीन्चवद्रावके्घेऊन्तीन्रेखाटने्
केली्आहेत.्पाण्यात्चवद्र ती्सवात्कमी्आहे.् चपलसात्६१्mm. अंशदमनापयंत्रक्तातल्यापेक्षा्कमी्
आचण्त्यानंतर्अचिक्आहे.्चठकचठकाणच्या्गात्रात्पल्मनेतर्पचरवामिून्ऊवभ्लोहीरास्सोडून्मोकळा्
होतो् तेवहा्कौद्वािा्भरणा् तेथे्होत्असतो.्कौद्व्िारण्करण्याच्या्पात्रतेसंबंिी्ऊवभरचहत्केलेले्रक्त्
आचण् संपूणभपणे् सोवभ् रक्त् यािंी् त लना् दाखचवणारी् आकृती् शजेारी् दाखचवली् आहे.् त्यात् चतसाहून्
अचिक् mm. ऊवभचनवृभिी् असताना् कौद्विारणसंबिंी् रेखाया् काढून् दाखचवल्या् आहेत.् त्यावरून्
ऊवभरक्तास् सोडून् जातो् तेवहा् ते् रक्त् कौद्विारणेस् अचिक् अन कूल् होते् असे् चदसून् येते.् प्रत्यक्ष्
रक्तातील् लोहीरद्रवय् पूणभपणे् ऊवभ् संय क्त् असते् ते् पल्मन्येतर् प्रवामिे् लोहीर् गेल्यावर् त्यातून् ऊवभ्
मोकळा्होतो्तरी्संपूणभ्ऊवभम क्त्होत्नाही.्अंशतः्ऊवभम क्त्होते.्म्हणून्कौद्वािा्रक्तात्भरणा, संपूणभ्
ऊवभय क्त्लोहीर्असताना्वहावा्त्यापेक्षा्अचिक्पण्संपूणभ्ऊवभम क्त्लोहीर्असताना्वहावा्त्यापेक्षा्कमी, 
असा्होतो. 
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आ॰्५३·३्पाणी्चपलस्रचिर्संबंि. 

 
आ॰्५३·४्अनूवभ्सोवभ्रक्त्व्कौद्व्संबिं. 

 
लोहीर ऊवािी संयोग पावते तसे ते कौद्वािीही संयोग पावते.् दोनही्संयोगाने्झालेली् संय गे्

चवचिया्उलटून्चवघचटत्होणारी्असतात.्प्रस्त त्संयोगचवचिया् चनवती्असतात.्पचरस्स्थतीत्थोडासा्
बदल्झाल्याने् चनवतभन्घडून् येते.्लोहीरािा्कौद्वाशी्संयोग्होऊन्बनणाऱ्या्द्रवासं्काबामोदीनसंय गे्
[Carbamino compounds.] म्हणतात.्लोहीरात्अमोदीन्घट्NH2्असतात.् त्यावरून् हे्नाव् चदलेले्आहे.्
लोहीररेणूिी्घटना्फार्जचटल्आहे.्त्याच्याि्नात्यातील्साध्यातसािे्द्रवय्म्हणजे्अमोद्NH3. कोरडा्
अमोद् व्कौद्व् एकत्र् येताि्संय क्त् होतात.् संयोगाने् झालेल्या् संय गास्अमोदीय्काबाचमक् [Carbamic 

acid.] म्हणतात्हे्द्रवय्ओले्करून्शकेले्असता्पाण्याच्या्संयोगाने्त्यापासून्अमोदीय्काबभचनक्लवण्
तयार्होते.्हे्लवण्म्हणजेि्सामान्य्लोकािंा्अमोचनया, जो्खडे्या्स्वरूपात्चमळतो्तो. 
 

अमोद्NH3 + कौद्व्CO2 ⟶ NH2 COONH4्अमोदीय्काबाचमक्NH4 COONH4 + H2O ⟶ 
(NH4)2 CO3्अमोदीय्काबभचनक्लोहीरास्R-NH2्संबोचिले्असताना्त्याशी्कौद्वािी्चवचिया्अशी्:– 

 
R्−्NH2्+्CO2्⇄ R्−्NHCOOH. 

गात्रातून्रक्तात्जाणाऱ्या्कौद्वािा्स मारे्पंिमाशं्असा्संय क्त्असतो. 
 

लोहीर् हे् रक्तकचणकात् असते् ते् पचरवा् सोडून् बाहेर् जात् नाही.् रक्तचपलसात् प्रोतीन् द्रवये्
असतात.् त्यापासूनही् कौद्वसंयोगाने् काबामोदीन् संय गे् होतात.् आरक्तपेचशकात् पस्फ चरक् लवणे्
असतात.्कौद्वापासून्जे्काबभचनक्अम्ल्होते्त्यािी्आचण्या्लवणािंी्कशी्चवचिया्होते्ते्रक्तप्रकरणी्
साचंगतले् आहे.् अशी् लवणे् चपलसातही् असतात.् याचशवाय् उज्जकाबभचनक् लवणेही् दोही् चठकाणी्
असताति.्एकूण्कौद्वािी्वाटणी्होते्ती्अशी्:– 
 

आरक्त्पेचशकातील्पस्फ चरक्लवणे २४% 
लोहीर-संय क्त २० 
चपलसातील्प्रोतीन्द्रवये, काबामोदीन्द्रवये १० 
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चपलसातील्Ka व्Na त चलत्HCO3 ४३ 
केवळ्चवरघळलेला्CO2 ३ 

 
पल्मनात्येणाऱ्या्रक्तात्१००्cc गचणक्५२्cc कौद्व्असतो्असे्वर्साचंगतले्आहे.्श्रम्करीत्

असता्हा्आकडा्६०्पयंत्जाण्यािा्संभव्असतो.्सामान्य्पाणी्घेतले्तर्हा्आकडा्३्च्या्वर्जात्
नाही.्पाण्याच्या्वीसपट्रक्तािा्आहार्कशाम ळे्होतो? रक्तात्इतर्द्रवये्असतात्म्हणून.्ज्यात्कौद्व्
चवरघळलेला्आहे्असे्पाणी्घेऊन्त्यावर्चरक्तावकाश्चनमाण्केला्तर्त्यात्कौद्ववाय्ूउिळून्चनघतो.्
त्यािेि्माप्शभंरी्तीन्हे्साचंगतले.्पाण्याच्या्ऐवजी्साम द्र्उज्जकाबभचनक्चवरघळा्घेतला्आचण्त्यावर्
चरक्तावकाश्चनमाण्केला्तर्2NaHCO3⟶ Na2 CO3 + CO2 + H2O या्समीकरणास्अन सरून्कौद्व्
चनघून्येतो.्चजतका्चनघून्येतो्चततकाि्चशल्लक्राहतो.्हराम्ल्HCl त्यात्चमळवल्याने्मात्र्सवभ्कौद्व्
चनघून्येतो. 

 
2्Na्HCO3 + 2 HCl ⟶ 2्NaCl + 2 CO2 + 2 H2O. 
 
रक्तातील् कौद्व् वाय्ू सवभशः् बाहेर् चनघून् येण्यास् अम्लािे् साहाय्य् लागत् नाही.् रक्त्

चरक्तावकाशात्सवभ्कौद्ववाय्ूसोडून् देते.्अम्लािी्कामचगरी् येथे् रक्तकचणका्(आरक्तपेचशका)्करीत्
असतात.्णपलस घेऊन त्यातील सवक कौद्ववाय ूणरक्तावकािात काढून घेतल्यावर मग त्यात रक्तकणिका 
णमसळल्या तर अम्ल णमसळल्यासारखाच पणरिाम होतो. सवक कौद्ववाय ू णनघून येतो.्सोवभ्आचण्ऊवभहीन्
लोहीर् दोनही् अम्लद्रवये् आहेत.् ती् िनदलाशी् तोल् िरू् शकतात.् िनदलास् B․ (Base) आचण्
लोहीराला्Hb अशी्चिन्हे्आहेत. 
 

B․्+ Hb’ + H2CO3्⟶ H Hb + B․ + HCO3’. 
कौद्ववाय्ूपाण्यात्चवरघळला्असता्चवचिया्होतात्त्या्अशा्:– 
CO2 +H2O ⇄ H2CO3्⇄ H․ + HCO3’ 

 
कौद्ववाय्ूव्पाणी्याचं्या्ज्या्चवचिया्आता्दशभचवल्या्त्या्घडून्तोल्प्रस्थाचपत्होण्याला्स मारे्

१००्सेकंद्लागतात.्परंत ्वस्त तः्त्या्एका्सेकंदात्घडून्येतात, कारण्पचरवामिे्राहण्यास्रक्ताला्
अचिक्वेळि् चमळत्नाही.्हा् चवचियावेग्शभंरपट्होण्यािे्कारण्असे्आहे्की, आरक्तपेणिकात एक 
णवतंचक असते त्याला काबक–अनूद–तंच् [Carbonic anhydrase.] म्हणतात.् हे् चवतंिक् प्रोतीनद्रवय् असून्
त्यािा्एक्घटक्जस्त्हा्आहे.्गात्रागात्रात्कौद्व्उत्पन्न्होऊन्चपलसात्आचण्नंतर्आरक्तपेचशकात्
प्रवशे्करतो.् तेथे्काबभ-अनूदंतिाच्या्योगाने्काबभचनक्अम्ल्H2CO3्तयार्होते.्काही्काबभचनक्अम्ल्
आरक्तपेचशकातील्लवणाशंी् चवचिया्पावते्आचण्काही्परत् चपलसात् येते.् त्यािी् तेथील्लवणाशंीही्
चवचिया् होते.् पल्मन् प्रचतवामिे् काबभ–अनूद–तंिाच्या् योगाने् कौद्व् उदकातून् मोकळा् होतो् तो्
चपलसद्वारा्अन प टस्थ्अचनलात्सामील्होतो.्श्वसनचियािंा्चवचियापट्कोष्टकात्माडूंन्दाखचवता्येतो्
तो्असा्:– 
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रक्तपेचशकाचं्या् तटाच्या्आत्बाहेर्K․ व्N․a जाऊ्शकत्नाहीत.् िन्ऋण् रेण दलािंा् तोल्
राखण्याच्या् स्वाभाचवक् प्रवृिीम ळे, Cl’ दले्आतबाहेर्जाऊ् शकतात.् त्यािंी् िलचबिल्कशी् होते् ते्
वरील्कोष्टकात्चदसत्आहे.्या्िलनास्हरकसृती [Chloride–shift.] म्हणतात. 
Hb ऊवभरचहत्लोहीर 
 

HbO2 अथवा्HHbO2 Oxyheamoglobin सोवभ्लोहीर 
 

श्वसनणक्रयेला चेतना्कोठून्चमळतात्ते्पाहू्जाता्असे्आढळते्की, मस्त कामिे्एक्लहानशी्
जागा् आहे् तेथून् या् िेतना् येत् असतात.् या् जागेस् श्वसनममभ् म्हणतात.् श्वसनािे् जे् स्नाय्ू आहेत्
त्याचं्याशी्या्ममािा्संबिं्ज्या्तंतूच्या्द्वारा्येतो्ते्त टले्असता्श्वसन्बदं्पडते.्आपण्आपल्या्इच्छेने्
श्वसनात्थोडासा्फरक्करू्शकतो्आचण्ते्थोडासा्वेळ्थाबंवहूी्शकतो.तेवहा्मस्तकाच्या्या्ममाशी्
संबिं्असला्पाचहजे्हे्चनर्वववाद्आहे.्तथाचप्हा्संबंि्जोडणारे्तंतू्वकवा्मस्तकात्एकादी्तशी्जागा्
की् जीस्श्वसनममभ् म्हणता् येईल्अशी् समजून्आलेली् नाही.्श्वसनममभ् मस्त कवणभनात् (भाग् १् पषृ्ठ्
३९२)्साचंगतले्आहे.्तेथेि्तंत क ं जही्साचंगतला्आहे.्त्याति्हे्ममभ्ग ंतलेले्आहे.्या्ममाच्या्प रस्थ्
भागास् िेतना् चदली्असता्आश्वसनास् पे्ररणा् चमळते्आचण्पश्च्भागास् िेतना् चदल्याने्उत्–श्वसनास्
पे्ररणा् चमळते.् यावरून् प्रस्त त् ममािे्आश्वसन्ममभ्आचण्उच्छ््वसनममभ् असे् दोन् भाग् गणले्जातात.्
श्वसनममात चेतनास्पंद, आश्वसन्व्उच्छ््वसन, एकसारखे्िालू्असतात.्एकात्िेतना उसळतात्तेवहा्
द सऱ्यात् शमतात् आचण् द सऱ्यात् उसळतात् तेवहा् पचहल्यात् शमतात.् हे् स्पंद स्वयंभू् असावे् असे्
मानण्याकडे्संशोिकािंा्कल्आहे. 
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श्वसनममाला अंतमुकख चेतना्चमळतात्त्या्णवगूढा चेतनीच्या तंतूतून.्या्तंतंूिा्या्ममाशी्संबिं्
त टला्असता्श्वसन्बदं्पडत्नाही्पण्अचिक्खोल्आचण् मंद्होते.् चवगूढेच्या्द्वारा्जाणाऱ्या् िेतना्
आश्वसनािे् चनस्तेजन [Depression.] करणाऱ्या् आहेत.् चवगूढातंतू् पल्मन्यप चटकाचं्या् आस्तराला् लागून्
असतात.् हे् आस्तर् आश्वसनाने् ताणले् जाते् तेवहा् त्यात् िेतना् उत्पन्न् होतात् त्या् आश्वसनममाकडे्
जातात.् स्नायमूिून् वर् मेंदूकडे् िेतना् जातात.्आश्वसनाने्आश्वसनाच्या् स्नायतूून् त्या् जातात्आचण्
उच्छ््वसनाच्या्स्नायतूून्त्या्चनघतात.्पचहल्या्परावतभनाने्उच्छ््वसनाच्या्ममांस्पे्ररणा्देतात्तर्द सऱ्या्
आश्वसनाच्या् ममास् पे्ररणा् देतात् असेही् संभवते.् ही् स्वयंभ्ू वकवा् जन्मचसद्ध् परावतभने् झाली.् यानाि्
उपजत् वकवा् सहज् असेही् म्हणता् येईल.् मस्तकछालीत् जे् संिालन-के्षत्र् म्हणून् साचंगतले् त्याच्या्
प ढच्या् भागाच्या् शजेारी् प ढील् अंगास् एक् लहानशी् जागा् आहे् तेथे् चवगूढातंतूतून् जाणाऱ्या् िेतना्
जातात, असे् काही् संशोिकानंा् आढळून् आले् आहे.् त्याचं्या् मते् श्वसनासंबंिी् परावतभने् तेथून् होत्
असावीत.्या्सामान्य्परावतभनाखंेरीज्बरीचिी संवतकने या श्वसनणक्रयेिी जोडली गेली असली पाणहजेत्
यात्संशय्नाही.्कारण्श्वसनचिया्ही्सतत्िालणारी्चिया्आहे. 

 
श्वसन्थोडा् वळे्थाबंव्ू म्हटले् तर्थाबंवता् येते् पण् नंतर्लगेि्श्वसन्करण्यािी्अंतःप्रवृिी्

अनावर्होऊन्श्वास्घ्यावाि्लागतो.्२०्वकवा्३०्सेकंदभर्थाबंवणे्(क ं भक्करणे)्कठीण्आहे.्याच्या्
उलट्चततकाि्वळे्म द्दाम्भराभरा्श्वासोच्छ््वास्केला्तर्क ं भक्करावा्अशीि्अंतःस्फूती्होते्आचण्
२०्ते्३०्सेकंदि्काय्पण्६०्सेकंदभर्स द्धा्क ं भक्करणे्कठीण्जात्नाही.्म द्दाम्अचिक्श्वसन्केले्
असता्ं रक्तात्अचिक्ऊवभ्सामावण्यािा्संभव्नसतो.्कारण्सामान्य्श्वसनाने्रक्तात्भरपूर्ऊवभ्O2 
आलेलाि्असतो.्तथाचप्अणधक श्वसनाने कौद्वणनयात मात्र जादा होते. कौद्व रक्तात कमी होतो. म्हिून 
कंुभक करणयाची प्रवृत्ती होते.्सामान्यतः्श्वास्घेण्याला्पे्ररणा्कौद्वाच्याम ळे्होते्असाि्यािा्अथभ्आहे.्
श्वास् म द्दाम् थाबंवल्याने् कौद्वािे् रक्तातील् प्रमाण् वाढते्आचण् पचरणामी् श्वास् घेण्यास् पे्ररणा् चमळते.्
श्वासाने्आत्घ्यावयाच्या्हवते्जर्म द्दाम्कौद्व्CO2 ५्ते्८्टक्क्यापयंत्भरला्तर्श्वासागचणक्०․५, ०․६्
च्या्ऐवजी्२्ते्२․५्चलटर्हवा्घेतली्जाते्आचण्चमचनटागचणक्श्वासही १२, १४्च्या्ऐवजी्२०, २२्होऊ्
लागतात.्श्वसनािी्गाढता [Depth.] आचण्कंप्रता [Frequency.] दोनही्वाढतात; पल्मन्य्वातायन्४०्ते्५५्
पयंत्वाढते.्रक्तात कौद्वभरिा ०·०१ टक्का इतका अणधक झाला तरी पल्मन्यवातायन ५ टक्क्याने वाढते.्
पचरणामतः्कौद्वचनयात् वाढते्आचण् त्यािे् रक्तातील् प्रमाण्कमी् कमी् होते.्कौद्वाने होिारे श्वसनाचे 
उत्तजेन स्वयंणनयमन करिारेच िरते. 

 
क ं भकानंतर्श्वास्घेण्यािी्प्रवृिी्बळावते्यािे्कारण्कौद्वभरती् त्यािप्रमाणे्ऊवतं्र टी [Anoxia.] 

असेही्असण्यािा्संभव्आहे.् प्रयोग्करून्पाहता्असे्आढळते्की, श्वसनाकरता् घेतलेल्या् हवतेील्
ऊवभत्र टीने्पल्मन्यवातायन्फार्तर्दोन्अडीि्पट्होते, परंत ्कौद्वभरती्झाल्याने्मात्र्सात्आठ्पट्
होते.् तेवहा्कौद्वभरती् हीि् चवशषे् प्रभावी्आहे्यात्शकंा्उरत्नाही.् हे्कळून्आल्याम ळे् चवषारी् वायू्
शरीरात्गेल्यास्त्यावर्उतारा्म्हणून्५०्ते्६०्टके्क्ऊवभ्आचण्४, ते्५्टके्क्कौद्व्असलेली्हवा्देणे्हा्
उपाय्योजण्यािा्प्रघात्पडला्आहे.्सामान्य्हवते्२०्टके्क्ऊवभ्असतो.्त्याहून्अचिक्आचण्सामान्य्
हवतेल्यापेक्षा्प ष्ट्कळि्अचिक्कौद्व्उपिार्म्हणून्वापरता्येण्यािी्शक्यता्कळून्येते.्ऊवभत्र टी्होऊ्न्
देता्कौद्वभरणा्केल्याने्ऊवभ्पाचहजे्तेवढा्वकबह ना्अचिकही्देण्यािी्वयवस्था्करून्श्वसनास्उिेजन्
देता् येते.्कौद्व् हे्श्वसनममास्उत्कृष्ट्उिेजन् देणारे्असून् त्यापासून्पाण्यात्उत्पन्न्होणारे्काबभचनक्
अम्लही्तसेि्उिेजक्आहे.्इतर्अम्लापासून्इतके्उिेजन्चमळत्नाही.्यािे्कारण्असे्असाव्ेकी्
काबकणनक अम्ल इतरापेक्षा अणधक त्वरेने चैतन पेणिकांच्या अंतरंगात णिरू िकते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

महाप्रविेी्कमान्आचण्करोटीयाप्रविेा्अंत्य्भाग्यापासून्अंतम भख्िैतन् तंतू् मेंदूकडे्जातात्
त्यायोगे्अचभसरणािे् चनयमन्होते्असे् पूवी्साचंगतले्आहे.् त्या् चठकाणी् चनघणारे् तंतू्श्वसनममासही्
जाणारे्आहेत.्हे्संबंि्त टले्असताना्ऊवभत्र टीने्श्वसनास्उिेजन्चमळत्नाही्इतकेि्नवहे्तर्काहीसे्
चनस्तेजनि् चमळते, श्वासोच्छ््वास्कमी् होतात.्ऊवभत्र टीिा् हा् पचरणाम् रक्तद्वाराि्श्वसनममावर् होत्
असतो.्या्वेळी्कौद्वभरतीही्होत्असते्ती्वाढते्तेवहा्हा्अल्पसा्चनस्तेजक्पचरणाम्हटून्श्वसनममास्
काबभचनकाम्लाने् चवशषे् उिेजन् चमळते.् हा् थेटिा् पचरणाम् झाला.् पण् िैतनतंतू् अभगं् असतात् तेवहा्
महाप्रवा व करोटीय गुणलका यातून णनघिाऱ्या अंतमुकख चेतनामुळेही श्वसनास उत्तजेन णमळत असते.् हे्
उिेजन्श्वसनाच्या्आश्वसनभागास्आहे् हे्उघड्आहे.्प्रस्त त रक्तवाचहन्यातून्मेंदूकडे् िेतना् नेणाऱ्या्
तंतूस् रसायापक [Chemoreceptors.] म्हणतात.् रसायापक् म्हणजे् रसायनाम ळे् ममात् िेतनािंी् आयात्
करणारे.्वरती्स्नायमूिून्श्वसनममाकडे्िेतना्नेणारे्तंतू्साचंगतले्ते्याणमकायापक [Mechanoreceptors.] 
होत.्कौद्ववायिूा्जादा्भरणा्श्वासात् केल्याने्पल्मन्यवातायन् ६०, ७०् चलटर्पयंत्वाढू्शकते.्परंत ्
स्नाय पचरश्रम्करीत्असता्ते्१००,१२०्पयंतही्वाढते.्हा्पचरणाम्अथात््केवळ्कौद्ध्भरण्यािा्नाही्
तर् त्याच्या् जोडीला् याचमकायापक-द्वारा् जाणाऱ्या् िेतनाचं्या् परावतभनािाही् आहे् असे् चसद्ध् होते.् हे्
परावतभन्सहजपरावतभन् या् स्वरूपािे् असते.् यात्काही् भर्संवतभनािीही् असण्यािा् संभव्आहे.् असे्
म्हणण्यािे्कारण्असे्की, स्वप्रयत्नाने्हात्पाय्न्हावलता्ते्द सऱ्याकडून्हालवनू्घेतले्तरीदेखील्
पल्मन्यवातायनात्स्पष्टपणे्भर्पडल्यािे्आढळून्येते. 
 

मन ष्ट्यािा्सामान्य्संिार्भमूीवर्असतो.् परंत ् चवशषे्कामाकरता्काही्माणसे्हवनेे्भरलेल्या्
लोखंडीहंडीत् बसून् सम द्रात् पाण्याखाली् शपेन्नास् मीटरपयंत् जातात.् ९०् मीटर् खाली् गेल्याने्
शरीरावरील् वाय दमन् १०् वाताबंराइतके् होते, खोलातून् वर् चनघताना् सावकाशीने् चनघणे् अगत्यािे्
असते.्असे्न्केल्यास्शरीरास्अपाय्होतो्तो्रक्तात् चवरघळलेल्या्नत्रवायचू्या्ब डब ड्यानंी्झालेला्
असतो.्वाय ् चवरघळण्यािे्प्रमाण्दमनाच्या्समप्रमाणात्असते.्दाब्कमी्झाल्याने्वायिेू्ब डब डे् चनघू्
लागतात.् सावकाशीने् ते् बारीक् राहून् अपाय् न् करता् चनघून् जातात.् घाईने् ते् मोठे् होऊन् बारीक्
रक्तवाचहन्यात्अडकतात.्रचिराचभसरणास्त्यािंा्वयत्यय्होतो.्ऊवभ्व्कौद्व्यािंी्शरीरात्इतर्द्रवयाशंी्
चवचिया्होत्असल्याने् चनराळी्वाट्लागते्पण्नत्रवायिेू्तसे्नाही.्नत्रवाय्ूिैतनगात्रातील्ओषटात्
चवशषे्चवद्रावय्असल्याने्त्याति्प ष्ट्कळसा्प्रथम्ब डी्घेताना्चशरतो्पण्वर्चनघताना्ब डब डे्होऊन्तोि्
चवशषे्जोराने् चनघतो.्असे्ब डब डे्हृदयातील्रक्तवाचहन्यात्उत्पन्न्झाल्याने् तेथील्अचभसरण्चबघडून्
मृत्य्ूओढवण्यािाही्संभव्असतो.्सावकाशीने्दाब्उतरवणे्हाि्स रचक्षत्उपाय्आहे. 

 
प्रत्येकगात्रातील् ियनवयापाराकरता् ऊवािी् गरज् असते.् हे् द्रवय् कमी् पडले् असता् हरएक्

गात्रािे्ियन्चबघडते.्काही्अवयवातील्चबघाड्लवकर्होतो्काहीतील्उशीरा्होतो.्काहीतील्चबघाड्
थोडा् तर् काहीतील् फार् असतो.् सवा् आिी् मस्तक् चबघडते् मग् वृक्क् यकृत् हृदय् इत्यादी् आचण्
सरतेशवेटी्काकंाचलक्मासं.्प रेसा्ऊवभ्न्चमळणे्यास्ऊवालाभ [Hypoxia.] असे्नाव आहे.्ऊवालाभाने्
प्रथम् श्वसनास् उिेजन् चमळते् पण् तेवढ्याने् हा् अलाभ् दूर् न् झाला् तर् श्वसनािे् चनस्तेजन् होते.्
श्वसनािा्ठेका्चबघडतो.्दहा्पाि्श्वासोच्छ््वास्मोठाले्होतात्आचण्मग्दहा्पाि्सेकंदभर्पूणभ्चवराम्
होतो.्याला्दीघभ्चवराम-श्वसन्म्हणतात.्यानंतर्अगदी्कोते्श्वास्होतात.्रक्तदमन्कमी्पडते.्नाडी्
अचनयचमत्आचण्अगदी्अिू्होते.्भोवळ्येते, मूच्छा्येते, [Hypoxia.] शवेटी्मृत्यहूी्येतो. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

खोलसम द्रात् जाण्याऐवजी् उंि् आकाशात् प्रवास् करताना् सहजि् ऊवालाभ् होत् जातो.् हा्
प्रवास्सावकाशपणे्आचण्थोड्याशा्उंिीपयंति्केला्असता्ऊवालाभािी्बािा्होऊ्नये्अशी्वयवस्था्
शरीरात्स्वाभाचवकपणे्होत्असते.्यात्रीलोक्केदार्व्बदरी्या् चहमालयचशखरापयंत्िढतात्तेवहा्३्
चकलोमीटर् उंिी्गाठण्यास् ते् १०, १२् चदवस् घेतात.् इतक्या् उंिीवर्िार्मचहने्सतत्राहणारे्लोक्
आहेत.् त्यानंा् तेथील् हवेने् काही् अपाय् होत् नाही.् परंत ् जे् एरवी् एकाद्या् चकलोमीटराच्या् खालीि्
राहतात्आचण्थोड्याि् चदवसात् वर्िढतात् त्यानंा्अपाय्होतो.्सम द्रसपाटीस्ऊवभदमन् १५०्असते्
त्यावळेी्रक्त्९७%्ऊवभपूचरत्असते.्३्चकलोचमटरावर्ऊवभदमन्११२्पयंत्उतरते.्त्या्वळेी्रक्त्९५्
टके्क्ऊवभपूचरत्होते.्एवढ्या्उताराने्अपाय्होत्नाही.्संभाव्य अपाय टाळणयाची योजना िरीरात होते ती 
रक्तातील आरक्तपेणिकांची संख्यावाढ ही होय.् ही् वाढ् १्mm³् मिे् ८०्लाख् (८्प्रय त)् पयंत्होऊ्
शकते.्याम ळे्प रेसा्ऊवभ्शरीरास् चमळू्शकतो.्ही्वाढ्होण्यास्काही् चदवस्लागतात्तोवर्हृदयािा्
चमचनटरक्ताकार्वाढतो, आचण्पल्मन्यवातायनही्वाढते.्४्ते्५्चकलोमीटर्उंिीवर्जाता्प्रथम्उल्हास्
वाटतो्पण्नंतर्लवकरि्उत्साह्लोपतो, श्वसन्अचनयचमत्होते, नाडी्अचतत्वचरत्होते्आचण्शवेटी्पूणभ्
शस्क्तलोप्होतो.्ज्यानंा्उंि्उड्डाण्करावयािे्असते्ते्अंगावर्हवेिा्योग्य्दाब्ठेवणारा्आचण्भरपूर्
ऊवभ् प रवणारा् वषे्िारण्करूनि् हे्साहस्यशस्वीपणे्करू्शकतात.्योग्य दाबा-अभावी पल्मनातील 
रक्तवाणहन्या फुटतात.्आतल्या् दाबािा् हा् पचरणाम् होय.्झपाट्याने आकािात जाताना णवरघळलेला 
नत्रवाय ूबाहेर णनघून अपाय होतो. 

 
उंिावर्गेल्याने्श्वचसत्हवेत्ऊवभसंहती्कमी्होते्पण्उच्छ््वचसतात्कौद्व्व्बाष्ट्पक्यािंी्संहती्

तीि्राहते, कमी्होत्नाही्कारण्ती्द्रवये्शरीराति्उत्पन्न्होतात.्त्याम ळे् केवळ्उंिीवर्हवा् चवरळ्
झाल्याम ळे्ऊवभ्कमी् होणार त्याहूनही् तो्आणखी्कमी् होतो.्१८००० फुटावर श्वणसतात ऊवक असावा 
णततका तो १७००० फूट उंचीवरच असल्यासारखी स्स्थती होते. 

 
१०,०००् फूट् उंिीवर्ऊवभसंहती् रक्तात् ९०् टके्क् होते् त्याम ळे्श्वसनास् चवशषे्अडिण्भासत्

नाही.्तरी्दृष्टीत्कमतरता्उत्पन्न्होते.्चवशषेतः्रात्री्दृष्टीिी्तीव्रता्कमी्होते.्१२०००्वर्मनःशक्तीवर्
पचरणाम्चदसून्येतो.्तकभ ्िालवण्यास्कमतरता्येते्आचण्अकारण्उल्लास्वाटू्लागतो्१८०००्उंिीवर्
ऊवभसंहती्७०%्पयंत्उतरते.्तेवहा्श्वसनत्वरा्वाढते.्हृदयचिया्त्वरावते.्हृदयािी्रक्तचनयात्वाढते.्
तथाचप् रक्तदमन् वाढत् नाही.् पल्मनातील् वाय दाब् कमी् झाल्याने् मेखचलका् चवस्तारतात.् तेवढ्याने्
हृदयास् पाचहजे् तेवढा् रक्तप रवठा् होतो.् कमभकौशल् मात्र् कमी् होते.् १८०००् ते् ३००००् पयंत्
स्नाय चियात् चवसंगती्उत्पन्न्होते.्स्नायूंना् कंप् येतात.्श्वसन्कोते्होत्जाते, ते् वकचित््काल्थाबंते्
आचण्प नः्तसेि्िालू्होते.्हे्द ष्ट्पचरणाम्सवात्सारखे्होतात्असे्नाही.्वयस्क्तशः्भेद्बरेि्असतात.्
ऊवकसंहती ६०% च्या खाली जाते तेव्हा मािूस गैरिुद्ध होतो.्२५०००् ते्३००००्फूट्उंिीवर्गेल्यावर्
सवावर्श द्ध्जाण्यािा् प्रसंग् येतो.् हे् पचरणाम्श्रम्करीत् गेल्याने्लवकर्होतात् हे्साहचजकि्आहे.्
कारण्श्रमाकरता्ऊवभप रवठा्अचिक्असतो.् णवमान चालविाऱ्या मािसाना १०,००० च्या वर जाताच 
खास ऊवकपूरविा करिे अवश्य असते.्नाहीतर्त्याच्या्हातून्योग्य्कामचगरी्होणार्नाही.्३०,०००्च्या्
वर्न सत्या्ऊवभ्प रवठ्यानेही्भागणार्नाही.्एकंदर्त्विेवर्हवेिा्दाब्ठेवणेही्अवश्य्असते.्त्याकरता्
चवशषे्वषे्िारण्करावा्लागतो.्ही्वैमाचनकािी्गोष्ट्झाली.्जे्लोक्पायी्सावकाशपणे्उंिावर्िढतात्
त्यानाही् िमाने् वरीलप्रमाणे् चवकार् होतात् पण् ते् सौम्य् असतात.् शरीरात् लोहीरािी् वाढ् होते, 
रक्तपेचशकािंी्संख्यावाढही्होते.् त्याम ळे्काही् स्वास्थ्लाभते.् चहमालयािे्वचरष्ठ् चशखर् २९,०००् फूट्
उंिीवर्आहे.्तेथे्ऊवभ्प रवठा्घेऊन्लोक्जाऊन्आलेले्आहेत.्चहलरी्व्तेनवसग्यानंी्या्चशखरावर्
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पोिण्यालगत्पूवीच्या्म क्कामात्चवश्रातंीच्या्वळेी्रात्री्िार्तास्चमचनटास्तीन्चलटर्याप्रमाणे्ऊवभवायू्
घेतला.् मार्थयावर् पोिल्यानंतर् चहलरी्ऊवभ् वाय्ू न् घेता्आठ् चमचनटे् इकडेचतकडे् वहडला, मग् त्याला्
थकवा्आल्याम ळे्प नः्ऊवभवाय्ूघ्यावा्लागला. 

 
उंिीसंबिंी्जे्स योजन्घडून्येते्ते्चटकाऊ्होणे्१८,०००्च्या्वर्शक्य्नसते, अचिक्उंिीवर्

चनद्रानाश, रचिनाश, क्ष िानाश् ही्ओढवतात. २०,००० च्या वर मणहन्या दीडमणहन्यापेक्षा अणधक काळ 
राहिे कोिासही साधलेले नाही. 

 
वाढत्या्उंिीने्ऊवभसंहती्कमी्होते्म्हणून्श्वसनत्वरा्वाढते्त्याम ळे्श्रम्वाढतात.् चनराळे्श्रम्

करण्यािी् शक्ती् अथाति् कमी् होते.् २०,०००् च्या् वर् ती् शून्यप्राय् होते.् श्वसनत्वरा् वाढल्याने् ऊवभ्
अचिक्चमळण्यािी्सोय्होते्हे्खरे्पण्त्याम ळे्उच्छ््वासात्कौद्व्व्बाष्ट्पक्यािंी्वाढ्होते्आचण्याम ळे्
उष्ट्णताचवसजभनही् वाढते.् उिरोिर् या् गोष्टींिी् वाढ् इतकी् होते् की् शरीरास् अवश्य्असलेले् तपमान्
राखणे् अशक्य् होऊन् जाते.् वाढत्या श्वसनत्वरेचे कारि दमनाचा ऱ्हास् हे् एक् असते् आचण् द सरे्
अम्लताचिक्य्हेही्असते.्या्आचिक्यािा्चनरास्वृक्काचं्या्द्वारा्अल्काच्या्उत्सगाने्होतो.्अथात््पचहले्
कारणि्बलविर्ठरते. 

 
उंिीवरील्हविेा्सराव्झाला्तरी् कंुभक सोसणयाचा अवधी बराच कमी होतो.् उंिीिा्सराव्

झाल्याने्कौद्वाने्श्वसनपे्ररणा्चमळण्यािा्संभव्बराि्वाढतो.्थोड्या्संहतीने्पूवभचसद्ध्पे्ररणा्चमळू्शकते.्
उंिीवर्सरावलेला्माणूस्श्रम्करू्लागला् म्हणजे्मात्र्कौद्वपे्ररणा्एरवीपेक्षा्अचिक्लागू् पडते.्श्रम्
करीत्असताना्अम्लता्हटचवली्गेल्याने्ती्आटोक्यात्राहते. 

 
ऊवभ्शरीरास्अवश्य्असल्याम ळे्त्यािा्त टवडा्अपायकारक्ठरावा्हे्सहजि्आहे.्पण्काही्

मयादेपलीकडे् त्यािे् आचिक्यही् बािक् ठरते.् एक वातांबर दाब असलेला िुद्ध ऊवक वायु एका 
अहोरात्रापेक्षा अणधक वेळ िरीरात गेला असता त्यापासून अपाय होतो.् पल्मने् स जतात.् यापेक्षा्कमी्
काळ्असा्ऊवभ्श्वसनात्आल्याने्अपाय्होत्नाही.्नवजात्बालकाचं्या्बाबतीत्मात्र, ऊवभ्४०%्च्या्
पेक्षा्जास्त्असल्यास्अपाय्करतो.्मोठ्या्माणसाना्स द्धा्दोन्वाताबंर् वकवा्अचिक्दाबाच्या्ऊवाने्
अल्पकालातही्अपाय्होतो.्ऊवाणधक्य्अपायकारक्होण्यािी्कारणे्तीन्संभवतात्ती्अशी्:– 

 
१)्रक्तात्ऊवािा्भरणा्अचतशचयत्झाल्याने्मलरूप्कौद्व्त्यात्येण्यास्अटकाव्होतो. 
२)्ऊवाच्या्योगाने्गात्रागात्रातील्चवतंिके्चबघडतात. 
३)्ऊवाचिक्याने्मेंदूतील्रक्तवाचहन्या्आक ं चित्होऊन्त्यात्रक्तािे्अचभसरण्नीटपणे्िालत्

नाही. 
 

— 
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प्रकरि ५४ 
 

पचनमीमांसा 
 

अन्नपोटात्गेल्यावर्काही्वेळाने्ते्अंशतः्तरी्चनदान्रक्तात्सामील्होण्यायोग्य्होते; असे्होणे्
म्हणजेि्त्यािे्पिन्होय.्पिनाने्जी्स्वीकायभ्द्रवये्उत्पन्न्होतात्ती् चवपाकद्रवये [Products of digestion.] 
होत.् ती् बह शः् आतड्याच्या् रक्तवाचहन्यात् आचण् वलफवाचहन्यात् शोषली् जातात.् हे् अचभशोषण 
[Absorption.] होय.्शरीराच्या्अनेक्गात्रापंैकी् रक्त् हे् एक्गात्र्आहे.् रक्तेतर्सवभ्गात्रात् वलफावकाश्
असतात.् गात्रपेचशकाभंोवती् त्यािंा् वढेाि् पडलेला् असतो.् रक्ताच्या् पचरवाचहन्यातून् पाझरा्
वलफावकाशात् जातो, त्यात् अन्नचवपाक् असतात.् गात्रपेचशका् त्यािंा् उपयोग् आपली् झीज् करून्
काढण्याकरता् वकवा् शस्क्तसंपादनाकरता् करतात.् हा् उपयोग् म्हणजे् पचरपिन [Assimilation.] वकवा्
पचरपाक्होय.्अन्नािा्चविार्चवस्तरशः्केला्आहे.्आता्अन्नपिनािा्चविार्करावयािा्आहे. 
 

अन्नािा्शरीरातील्प्रवास्तोंडापासून्स रू्होतो.् तेथे् त्यािे्पिन्काही्होत्नाही् म्हटले्तरी्
िालेल.्परंत ्थोडेसे्होऊ्शकते्हेही्खरे्आहे.्िान्यािे्दाणे, चभजवलेले्वकवा्चशजवलेले, तोंडात्जरा्
वळे् िरले् तर् ते् पचहल्यापेक्षा् गोड् होतात.् हे् त्यािे् अंशतः् पिनि्असते.् ते्लाळेच्या् योगाने्झालेले्
असते, हे्उघडि्आहे.्ढोबळ्अन्न्ि रडून्आचण्कोरडे्अन्न्ओलवनू्गोळा्झाल्याचशवाय् चगळले्जात्
नाही.् या् कामी् जो् वेळ् लागतो् तेवढ्या् वेळात्लाळेच्या योगाने काही पचन घडते.् ते् केवळ् शाकभ र्
द्रवयािेि्असते.् त्यापासून्प्रथमतः्धान्यिकक रा् होते्आचण् चतजपासून् नंतर्िाक्षिकक रा्तयार्होते.्या्
दोन्चवचिया्घडवनू्आणणारी्दोन्चवतंिके्असतात.्एक्ष्ठीवीन [Ptyalin.]. याने्पचहली्चवचिया्घडते.्
द सऱ्यािे् नाव् िान्यजातंि [Maltase.]. त्याने् द सरी् चवचिया् घडते.् लाळ् अल्किमी् असते.् अल्काचे 
णनराकरि जिरातील अम्लाने होईपयंत् या् चवचिया् िालू् राहतात, नंतर् बंद् पडतात.् भात् भाजी्
इत्यादीिा् घास् चगळल्यानंतर् त्यात् चशरून्अल्क् नाहीसे् होईपयंत् २०, २५, चमचनटे् देखील्जाण्यािा्
संभव्असतो.्लाळेिी्लक्षणे्अशी्:— 

 
२४्तासात्स्त्ावराशी्१२००्ते्१५००्cc. 

pH प्रथमतः्स मारे्७्असतो.्थोड्याि्वळेात्७·४्ते्८्पयंत्त्यािी्वाढ्होते.्एवढ्या्वेळात्CO2्उडून्
जाऊन्CaCO3 िा्चनपात्होतो.्आरंभी्Ca (HCO3)2 –हे्लवण्असते्त्यािी्अशी्चवचिया्घडते, लवणे्
स मारे.् ०·२%् असतात.् त्यात् Na․, K․, Ca․․, Mg․․ आचण् HCO3’, Cl’, SO4” H2PO4’ इ॰् दले्
असतात.्प्रोतीन्स मारे्०·३%्असते.्त्यात्ष्ठीवीन्व्िान्यजातंि्असतात. 
 

लाळेत्कफ् असतो् तो् अवचजवह् प्रवपडाच्या् स्त्ावात् चवशषे् असतो.् अवकणभ् प्रवपडाच्या् स्त्ावात्
पाणी्चवशषे्असते्आचण्अवहानव्प्रवपडाच्या्स्त्ावात्कफ्मध्यम्मानािा्असतो. 

 
अन्न् जठरात् गेल्यावर् त्याच्या् प्रकाराच्या्आचण्आकाराच्या् मानाने् चवचवि् वेळ् ते् तेथे् राहते.्

पेलाभर् दूि् घेतले्तर् ते्एकादा्तासभर्राहते, दोन्तीन् पेले् घेतले्तर्द प्पट्वळे्राहते.् १००्ग्राम्
प्रोतीन्ज्यात्आहे्अशी्चमठाई्घेतली्तर्दोन्तास्राहते; अंड्यािंा्काला्वकवा्पोळी्घेतली्तर्अडीि्
तास् राहते; मासे् घेतले् तर्थोडा्अचिक्वळे् राहतात्आचण्मेंढीमासं् घेतले् तर्आणखी्जास्त् वळे, 



 

 

अनुक्रमणिका 

स मारे्तीन्तास्राहते.्कोंबडीिे्मास् त्याहूनही्अचिक्काळ्राहते.् ५०्ग्राम्प्रोतीन्ज्यात्बरेि्आहे्
अशी्बदामबी्घेतली्तर्तीस द्धा्तब्बल्िार्तास्राहते.्पूणभ्भोजन्भात्भाकरी्पोळीिे्केले्तर्ते्अन्न्
जठरात्िारसहा्तास्देखील्राहते. 

 
जिरामधे जो पाचकस्त्राव्उत्पन्न्होतो्त्यात्०·२्ते्०·५्टक्का्HCl असते.(त्याम ळे्त्यािा्Ph ०·८्

ते् १् होतो.) [रक्तप्रकरणी् pH पहा.]् श द्ध्स्त्ाव्जरी् प ष्ट्कळ्अम्लिमी्असला् तरी्लाळेच्या्आचण्अन्नाच्या्
चमश्रणाने् त्यातील् अम्लािा् चनरास् प ष्ट्कळ् अंशी् लवकरि् होतो.् लाळेत् पाणी् असते.् त्याने् आचण्
अन्नातील्पाण्यानेही्अम्ल्चवरळ्होते.्लाळेतील्साम द्राचद्अल्कलवणाने्त्यािे्नकारण्होते.्कफात्जे्
कफीन् असते् त्यािा् हराम्लाशी् संयोग् होतो.् कफ् लाळेत् तसा् स्वतः् जठराच्या् स्त्ावातही् असतो.्
अन्नातील् प्रोतीनद्रवयािंा् हराम्लाशी् संयोग् होतो.् याखेरीज् काही् काळ् गेल्यावर् आतड्यातील् स्त्ाव्
उरफाटा्जठरात्येतो्तो्अल्किमी्असतो.्त्याने्देखील्अम्लनकारण्होते. 

 
जठरस्त्ावात्०·५५्टक्का्चवरघळलेली्द्रवये्असतात.्त्यापंैकी्०·४्पािक्चवतंिके्असतात्आचण्

बाकीिा्अंश्अकाबभनी्लवणािंा्असतो.्लवणदले्असतात्ती्अशी् :–्N․a, K․, NH4․, Ca․․, Mg․․, 
Cl’, HSO4’, H2 PO4’ HPO4” जठरस्त्ावातील् प्रम ख् चवतंिकप्रोततंि [Pepsin.] हे् असते.् त्याने्
प्रोतीनापासून् उपप्रोतीन् द्रवये् तयार् होतात.् त्यातही् आप्रोतीन [Metaprotein.], प्रोतीय [Proteose.] आचण्
प्रोतीन्य [Peptone.] असे्तीन्प्रकार्आहेत.्आप्रोतीन्हे्जवळ्जवळ्प्रोतीनासारखे्असते.्प्रोतीनरेणूतून्
एकादा् बारीकसा् त कडा् त टून् गेलेला् असतो.् प्रोतीय् बनताना् प्रोतीनरेणूतून् अनेक् मोठाले् त कडे्
उडालेले् असतात, तरी् त्या् प्रत्येक् त कड्यात् नत्राणू् असताति.् प्रोतीन् द्रवये् याहीपेक्षा् लहान्लहान्
रेणूिंी्बनलेली्असतात, प्रोतीन्रैणवभार्१७०००्वकवा्त्याच्या्शपेन्नास्पट्मोठा्असतो.्प्रोतीन्पिनाने्
रक्तात्सामील्होण्याजोगे् वहावयािे्असते् ते्अमोदीन्अम्ल्होय.् त्यािा् रैणवभार् २००् च्या्स मारात्
असतो.्इतक्या्चवभागणीिे्पचहले्तीन्टप्पे्आता्साचंगतले.्यानंतरिा्टप्पा्बह प्रोतवय [Polypeptide.] हा्
असतो.्यात्प्रोतवय्द वे्प ष्ट्कळ्असतात.्एक्अमोदीन्अम्ल्ज्या्द वयानें्द सऱ्या्अमोदीनाम्लास्जोडले्
जाते्तो्द वा्प्रोतवय्CONH होय.्यालाि्प्रोताचंशक्असेही्म्हणतात, कारण्असे्द्रवय्प्रोतद्रवयातील्एक्
अंश्अशा्स्वरूपािे्असते.्अमोदीन्अम्ले्पाण्यात्चवद्रावय्आहेत.्काही्प्रोतीन्द्रवये्अचवद्रावय्तर्काही्
चवद्रावय्आहेत.्अचवद्रावय्प्रोतीनापासूनही्िमािमाने्अचिकाचिक्चवद्रावय्उपप्रोतीने्उत्पन्न्होतात्आचण्
िेवटी अमोदीनाम्ले्उत्पन्न्होतात.्जठरात्सहसा अमोदीनाम्ले उत्पन्न होत नाहीत, उपप्रोतीनेच उत्पन्न 
होतात.्जठरस्त् तात्या्कामी्उपयोगी्पडणारे् चवतंिक्द्रवय्असते्त्यास्प्रोततंि्म्हटले्आहे.्हराम्ल्
आचण्प्रोततंि्यानंी्या्चवचिया्घडून्येतात. 

 
जठारस्त् तात् द सरे् चवतंिक् असते् ते् बालकांच्या जिरात् मात्र् असते.् त्याने् द िाच्या् बारीक्

बारीक्कवड्या्बनतात.्जठरस्त् तात्याच्या्बरोबर्हराम्ल्असते.्पण्ते्नसताना्वकवा्अल्क्असताना्
देखील्ही्द िािी्कवडी्बनण्यािी्चिया्घडून्येतेि.्या्चवतंिकास्जाठरतंि [Rennin.] असे्नाव्चदले्
आहे.्प्रौढ्माणसाच्या्जठरस्त् तात्ते्नसते.्तथाचप्प्रोततंिाच्या्योगाने्देखील्द िािी्कवडी्होते.्मात्र्
या्गोष्टीस्हराम्लािे्साहाय्य्अवश्य्असते.्त्याचशवाय्ही्गोष्ट्घडत्नाही. 

 
येथे्असा्प्रश्न्उद्भवतो्की्जठरास्तर्स्वतः्प्रोतीनािे्बनलेले्असते.्ते्स्वतःसि्कसे्पिवीत्

नाही? उिर्असे्नाही्की्या्आस्तराच्या्घटनेत कफप्रोतीन्असते् ते्पिनीय्नसते.्अन्नामिे्असले्
प्रोतीन्आले्तरी् तेही्पिचवले्जात्नाही.्अस्थी्व्कास्थी्यात्असले्प्रोतीन्असते् ते्पिचवले्जात्
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नाही.् चिवट् गात्रात्आततीन् असते् तेही् पिनीय् नसते.् पािक् रस् ज्यातून् स्त्वतो् त्या् प्रवपडात् तो्
आयत्या् वळेी् तयार् होतो, आगाऊ् तयार् नसतो.् प्रवपडात् इतर् पिनीय् प्रोतीन् असले् तरी् ते् पिनी्
पडण्यास्अवसर्नसतो.्एकंदर्प्राशनीच्या्आस्तरावर्कफलेप्असतो्तो्अपिनीय्असतो् त्याने् त्या्
आस्तरािे्रक्षण्होते. 
 

जठरस्त् तात्चतसरे्चवतंिक्असते्ते्ओषटतंच [Lipase.] होय.्त्याच्या्योगाने्ओषटापासून्घृतीन्
व्एकाद्द सरे्सरबद्ध्अम्ल्उत्पन्न्होते.्हे्ओषटािे्पिनही्चवशषेतः्बालकाच्या्जठराति्स्पष्ट्असते.्
प्रौढाच्या्बाबतीत्ते्अगदीि्थोडकेसे्असते.्बालकाच्या्जठरात्अम्ल्थोडकेि्असते.्प्रौढाच्या्जठरात्
अचिक्असते.्इतक्या्अम्लासमवते्या्चवतंिकािी्चिया्होत्नाही, ते्चनरपयोगी्ठरते.्अम्लत्व्काही्
कारणाने् कमी् झाले् तरि् त्यािा् उपयोग् होण्यािी् शक्यता् असते, एरवी् नाही.् जठरातील् पिनाच्या्
शवेटी्शवेटी्आतड्यातून्जठरात्जेवहा्स्त्ाव्येतो्आचण्तेथील्अम्लािे्बह तेक्नकारण [Neutralisation.] 
होते् तेवहाि् ही् चिया् शक्य्आहे.् द सरी् गोष्ट् अशी्की्ओषटािे् पिन् होण्यापूवी् त्यािे् नीटसे् पायस्
वहावयास्पाचहजे्ते्जठरात्होत्नाही.्आतड्यातील्चपिाच्या्साहाय्यानेि्होते. 
 

पिन् िालू् असताना्जिरातील िव-तपासिी् करण्यािी् सोय् सहज्करता् येते.् एक् बारीक्
नळी् परीक्ष्य् माणसाने् अंशतः् चगळावयािी् असते.् एक् टोक् जठराच्या् तळाशी् पोिवावयािे् असते.्
नळीच्या्शवेटी्एका्बाजूस्एक्भोक्असते.्द सरे्टोक्तोंडाबाहेर्असते्त्यात्एक्चपिकारी्घालून्द्रवय्
शोषनू् घेता् येते.् अशारीतीने् वळेोवेळी् द्रवय् काढून् घेऊन [यासाठी् रबरािी् चवचशष्ट् नळी् (राइलिी)् वापरली् जाते.]्
गाळून्तपासणीसाठी्घेतात.्त्यािे्अम्ल्मोजण्याकरता्ते्नेमक्या्संहतीच्या् 
[N/10्संहतीिे्चवद्रव्घेण्यािी्वचहवाट्आहे.्याच्या्१०००्cc मिे २३्+्१६्+्१ =्४․०्ग्राम्NaOH चवरघळलेले्असते.्N चनचष्ठत.] १० 
अल्कचवद्रवाशी् ताडून् पाहतात.् प्रथम्Ph१् च्या्स मारात्असतो् तो् ३् होण्याला् चकती्अल्क्लागते् ते्
मोजतात्मग्तो्९्होण्याला् चकती्अल्क्लागते्ते्मोजतात.्HCl असते्तेवढे्३्पयंत्मोजले्जाते.्९्
पयंत्प्रोतीन-संय क्त्HCl देखील्मोजले्जाते.्आचण्द सरे्काही्काबभनी्अम्ल्असते्तेही्मोजले्जाते.्
अल्कािा्त्याचं्याशी्संयोग्होतो.्अकाबभनी अम्ल्बह िा्अगदी्थोडे्असते.्त्यािी्मोजणी्वगेळी्करावी्
लागते.्बाकीिे्अथात््प्रोपीनय क्त्असलेले्मोजले्जाते. 
 

चरकाम्या् पोटी्जठरात् मोकळे् अम्ल्HCl शभंरी् १०् ते् ३०् ccN/10HCl च्या् बरोबरीिे् असते.्
काजंी्घेऊन्नंतर्मोजणी्केली्असता्ते्४०्ते्६०्cc पयंत्भरते.्प्रोतीन्संय क्त्अम्ल्आचण्काबभनी्
अम्ल्चमळून्१०्ते्२५्cc भरते. 
 

काजंी्घेतल्यानंतर्दर्१५्चमचनटानंी्चपिकारीवाटे्नम ना्काढून्घेऊन्तपासण्यािी्िाल्आहे.्
जठरात्जे्लाळेच्या्योगाने्पिन्िालू्असते्त्याम ळे्तौकीरापासून्शकभ रा्उत्पन्न्होते.्ही्दोनही्द्रवये्
तपासणीने् कळू् शकतात.् बह िा् अकरावया् तपासणीनंतर् ती् आढळत् नाहीत, तोवर् आढळतात.् ती्
आढळेनाशी्झाली् म्हणजे्अन्न्प ढे्जाऊन्जठर् चरकामे्होत्आले्आहे्असे्समजतात.्बहुधा दुसऱ्या 
तासात जिरिवात णपत्त आढळू लागते. अंत्रस्त्राव जिरात येऊ लागल्याचे हे णचन्ह होय. 

 
पूणभ्भोजन्करीत्असताना्५००् ते्१०००्cc स्त्ाव्जठरात्होऊ्शकतो.्जठरस्त्ावाने्म ख्यतः्

प्रोतीन् अन्न् पिते.् रोटी् हे् अन्न् घेतले् असताना् जठरस्त् तात् प्रोतीन-पािकता् सवाचिक् असते् आचण्
स्त्वणकालही्सवाचिक्असतो, परंत ्अम्लता्मात्र्सवात्कमी्असते.्मासं-भोजन्केले्असता्स्त्ावराशी्
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सवाचिक्असतो.्अम्लताही्सवाचिक्असते, परंत ्पािकता्मध्यम्आचण्स्त्वणकालही्मध्यमि्असतो.्
दूि् घेतले्असता्स्त्ावराशी्सवात्कमी्असतो.्अम्लता्मध्यम्असते्आचण्स्त्ावकालही्सवात्कमीि्
असतो.्त्यािप्रमाणे्पािकताही्सवात्कमीि्असते.्भोजनातील्अन्नप्रकार्एकि्ठेवला्असता्स्त् तराशी्
अन्नराशीच्या्प्रमाणात्असतो. 

 
भोजनात्ओषट्असले्तर्त्याम ळे्जठरातील्स्त्ावराशी्कमी्पडतो्इतकेि्नवहे्तर्पािकता्व्

अम्लता्कमी्होऊन्जठरतटाच्या्मासंाने्होणारे्िलनही् मंदावते.्ही् मंदता्दोन्तीन्तासानंतर्कमी्
होते.् मीठ् व् मसाले् यािंा् पचरणाम् ओषटाचं्या् चवरद्ध् होतो.् अम्लता, पािकता् आचण् िलन् ही् सवभ्
वाढतात. 

 
पिणाऱ्या्आचण्न्पिणाऱ्या्अन्नानेही्जञराच्या्वकबह ना्सवभ्प्राशनीच्या्िलनास्पे्ररणा्चमळते, 

तशीि्ती्स्त्ाव्उत्पन्न्होण्यासही्चमळते. 
 
उपोषि करीत् असता् जठरात् पिवण्यासारखे् काहीि् नसते.् तथाचप् दीघभ् काल् उपोषण्

िालचवले्असता्स्त्ाव्उत्पन्न्होतो्त्यात्प्रोतीन्द्रवये्असतात.्त्यािंा्उपयोग्इतरत्र्गात्रािंी्झीज्भरून्
काढण्याच्या्कामी्होतो, असे्चदसून्आले्आहे. 

 
अन्न-काला [Chyme.] आतड्यात् गेल्यावर् प्रपािकातून् येणारा् स्त्ाव, चपिाशयातून् येणारे् चपि्

आचण्स्वतः्आतड्याच्या्आस्तरातून्स्त्वणारा्रस्इतक्यािंा्त्यावर्पचरणाम्होतो.्हे्सवभ्द्रव्अल्किमी्
असतात.् त्याम ळे् चनराकरण् होतो्आचण् त्यात्असणाऱ्या् चवतंिकाच्या् योगाने् चवचवि्अन्नद्रवयािें् पिन्
होते.्प्रपािकस्त्ाव् चदवसाकाठी्स मारे् १६००्cc चनघतो.् चपि् चदवसाकाठी्स मारे् १०००्cc चनघते्तर्
अंत्रस्त्ाव् त्याच्या्द प्पट् चनघतो.्िाकक र िव्यांनी प्रपाचक स्त्राव सवाणधक णनघतो, प्रोतीनाने त्याहून कमी 
आणि ओषटाने अगदीच कमी णनघतो. ओषटाने णपत्तस्त्राव णविेष होतो. अंत्रस्त्रावात अन्नपरत्वे त्या त्या 
अन्नाच्या पचनास योग्य अिी णवतंचके येतात. मीिमसाल्याने एकंदर स्त्रावाचा रािी बराच वाढतो. 

 
प्रपाचकस्त्राव स्वच्छ्व्अल्किमी्असतो.्त्यािा्pH स मारे्८्असतो.्त्यात्१·८्टके्क्स्थाय द्रवये्

चवरघळलेली् असतात.् त्यात् Na․, K․, Ca․․, ही् िनदले् आचण् HCO’3 Cl’ व् HPO”4 ही् ऋणदले्
असतात.्जठरातील्अन्नाच्या्काल्यािी्अम्लता्आचण्प्रपािक्द्रवािी्अल्कता्सािारणपणे्समसमान्
असतात.्प्रपािक्स्त्ावात्सहा्प्रकारिी्चवतंिके्असतात.्चवद्र तद्रवयापैकी्एक्तृतीयाशं्त्यािंा्असतो.्
अंत्रस्त्ावही्अल्किमी्असतो.् त्यािा्pH स मारे्७·७्असतो.्१·५्%्स्थाय द्रवये् चवरघळलेली्असतात.्
त्यात् स मारे् एकतृतीयाशं् चवतंिके् असतात, आचण् दोन् तृतीयाशं् लवणे् म ख्यतः् NaCl व् NaHCO3्
असतात.्अंतस्त्रावात् चवतंिके्बारा्प्रकारिी्असतात.्याचशवाय्अंत्रस्त्ावात्थोडासा्अंश्कफीनािाही 
[Mucin.] असतो.्चपि्हा्यकृतािा्स्त्ाव्अल्किमीि्असतो; परंत ्तो्चपिाशयात्जातो.्तेथे्त्यातील्पाणी्
उज्जकाबभचनक्आचण्हरद्लवणे्शोषली्जाऊन्उरलेला्स्त्ाव्आतड्यात्उतरतो्तेवहा्तो्बह िा्नकारी 
[Neutral.] पण्क्वचित््थोडासा्अम्लिमीही्असतो.्अन्नािा्काला्आचण्हे्तीनही्स्त्ाव्चमळून्बह िा्थोडेसे्
अम्लिमीि्द्रवय्तयार्होते.्तथाचप्हे्अम्लत्व्हरात्लािे्नसते.्अन्नद्रवयातून्काबभनी्अम्ले्चनघतात्वकवा्
पस्फ रय क्त्अम्ल्चनघते, त्याने्ही्अम्लता्आलेली्असते.्pH ४·५्ते्७·९्पयंत्उतरलेली्असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रपाचकस्त्रावात्सहा् चवतंिके्असतात.् त्यातील्दोहींच्या्योगाने् प्रोतीनापासून् बह प्रोतवय्द्रवये्
उत्पन्न्होतात्आचण् चतसऱ्याच्या्योगाने्बह प्रोतवय्द्रवयापासून्अमोदीन्अम्ले्तयार्होतात.्अशारीतीने्
प्रोतीनांचे संपूिक पचन् होते.् या् तीनही् चवतंिकानंा् चमळून् चत्रतंि [Tripsin.] असे् नाव् योचजले् आहे.्
याचशवाय प्रपािकस्त्ावाति्ओषटािे् पिन् करणारे् एक, तौकीरािे् पिन् करणारे् एक्आचण् िान्यजा्
शकभ रेिे्पिन्करणारे्एक, अशी्तीन्चवतंिके्असतात.्ओषटापासून्घृतीन्आचण्सराचलक्अम्ले्उत्पन्न्
होतात् आचण् तौकीर् व् िान्यशकभ रा् यापासून् द्राक्षजा् शकभ रा् तयार् होते.् अशारीतीने् ओषट् व् शाकभ र्
अन्नािेही्पूणभ्पिन्होते.्तूलीर्मात्र्पिनी्पडत्नाही.्अंत्रस्त्ावात्प ष्ट्कळ्चवतंिके्असतात्हे्खरे्पण्
त्यातल्यात्यात् िार् चवशषे् असतात.् तीन् शकभ रा् पिचवणारी् असतात् आचण् एक् इतर् सवांिा् प्रभाव्
वाढवणारे्असते.्त्याला्तंतंि [Kinase.] असे्नाव्चदले्आहे.्आणखी्जी्चवतंिके्अंत्रस्त्ावात्असतात्ती्
अन्नद्रवये् आचण् त्यापासून् जठरात् उत्पन्न् झालेली् चवपाकद्रवये् यािें् पिन् करणारी् असतात.् चपि् जे्
आतड्यात्येऊन्पडते्त्यािा्ओषट्अन्न्पिवण्यामिे्चवशषे्उपयोग्असतो्तो्असा्:– 
 

यकृतात् चपिािा् स्त्ाव् एकसारखा् िालू् असतो.् पण् अंत्र कात् अन्नकाला् नसेल् तेवहा् चपि्
चपिाशयात् साठून् राहते, आतड्यात् उतरत् नाही.् अन्नािा् काला्आल्यानंतर् मात्र् ते् प ष्ट्कळसे् त्यात्
उतरते.्काल्यात्ओषट्चवशषे्असले्तर्चपिस्त्ावही्चवशषे्होतो.्काही्औषिे्अशी्आहेत्की्ती्नेमक्या्
वळेात् चपिाशयात् पोितात.् ती् पारायणी् चकरणानंा् आडवतात.् त्याम ळे् चपिाशयािे् छायाचित्र् चमळू्
शकते.् भोजनापूवी् असे् चित्र् घेऊन् भोजनानंतर् प नः् वळेोवेळी् घेतले् तर् चपिाशयािा्आकार् लहान्
झाल्यािे्कळून्येते.्अन्नात्ओषट्प ष्ट्कळ्असेल्तर्चपिाशय-संकोिही्प ष्ट्कळ्होतो.्यकृतात्स्त्वणारे्
चपि्आचण् चपिाशयात्साठलेले् चपि्यािें्घटक्त लनेसाठी्खालील्कोष्टकात् चदले्आहेत.् त्यावरून्
कळून् येते् की, चपिाशयातचपिातील् पाणी्आचण्लवणे् अंशतः् शोषली्जातात्आचण्कफीनािी् त्यात्
थोडीशी्भर्पडते.्कोष्टकात्शकेडेवारी्आकडे्चदले्आहेत्: 
 

घटक णपत्तािय-णपत्त यकृत-णपत्त 

पाणी ८९·० ९८·० 
स्थाय द्रवये ११·० २·० 
अकाबभनी्द्रवये ०·८ ०·७५ 
चपिलवणे ६·० ०·७२ 
कफीन्व्वपजक्(रंगािी)्द्रवये ३·० ०·४ 
चपिस्स्थरोल ०·३८ ०·०६ 
ओषट, सराचलक्अम्ले, लेचसथीन्चपिौषट ०·८२ ०·०७ 
 

चपिाशयातील् चपि् चपवळे् असते् वकवा् चहरवे् असते् वकवा् मिल्या्कोणत्या् तरी् रंगािे् असते.्
णपत्तकपजके् दोन् असतात.् त्यातले् एक् चपवळे् असते् आचण् द सरे् चहरवे् असते; त्याचं्या् कमी-
अचिकपणाम ळे् हे् रंग्आलेले् असतात.् चपि् चिकट् (चवष्ट्यंदी)् असते, त्यािी् िव् चतखट् असते्आचण्
त्याला् चवचशष्ट्वासही्असतो.्अकाबभनी्लवणामध्ये्Naॱ, Kॱ, Caॱॱ, Cl’, HCO’3्यािंा्समावेश्असतो.्
चपिलवणे्त्यातील्अम्लान सार्म ख्यतः्दोन्असतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

चपवळे्वपजक, चपिपीत्Bilirubin C33 H36 O6 N4 
चहरव्ेवपजक, चपिहारीत्Biliverdin C33 H34 O6 N4 
नर–चपचिक्अम्ल्C23 H39 O3. CO. NH. CH2 COOH 

Glycoholic acid 
 
वृक्(वृष) [हे्प्रथम्वृषाच्या्(बैलाच्या)्चपिखड्यात्चमळाले्म्हणून्वृषचपचिक्असे्नाव्रूढ्झाले.] वृकचपचिक्अम्ल्C23 H39 O3 
CONH. CH2 CH2. SO3 H 

Taurocholic acid. 
 
–मन ष्ट्यचपिात्पचहले्आचण्मासंाहारी्पशूत्द सरे्प्रम ख्असते.्ही्अम्ले्साम द्र्Naॱ् वकवा्पालाश्Kॱ्
रेण दलाशी् संय क्त् असतात.् णपत्तलविांचा मुख्य गुि म्हिजे ओषट िव्ये पाणयात णवरघळून िेविे् हा्
आहे.्या्द्रवयािंी् चवद्र चत्शकेडा्०·१्च्या्स मारात्असते.्ती् चपिलवणासमवते्०·५्पयंत्वाढते्आचण्
चपिौषट्व्चपिलवणे्याचं्या्समवते्१्पयंत्वाढते.्याचशवाय्आणखी्एक्पिनोपयोगी्गोष्ट्अशी्घडते्
की् ओषटािा् जो् भाग् न् चवरघळलेला् राहतो् त्यािेही् फार् बारीक् थेंब् तयार् होतात.् थोडक्यात्
सागंावयािे्म्हणजे्त्यािे्उिम्पायस्तयार्होते.्अथात््त्यािे्पिन्होण्यास्अत्यंत्अन कूल्पचरस्स्थती्
उत्पन्न्होते.् त्यािा् पािक्द्रवयाशी्संपकभ ् िागंला्साितो.् चपिलवणाचं्या् योगाने् द्रवािा् पषृ्ठताण्कमी्
होतो.् चपिाच्या्अभावी्ओषटाच्या्पिनास्फारि्वयत्यय्येतो.्थेंब्मोठाले्राहतात.्पािकरस्त्याचं्या्
अंतरंगात् पोित् नाहीत.् ओषटािे् ढोबळ् थेंब् राचहले् म्हणजे् ते् इतर् अन्नद्रवयानंा् ग रफटून् राहतात.्
त्याम ळे् त्यािेंही् पिन् वहाव्े तसे् होत् नाही.् एकंदरीत् असे् की, चपिलवणािंा् उपयोग् ओषटाच्या्
पिनासि्होतो्असे्नवहे्तर, इतर्प्रकारच्या्अन्नाच्या्पिनासही्होतो. 
 

चपिाच्या्योगाने्जठरातून्आलेल्या्अम्लाच्या्नकारणास्मोठेि्साहाय्य्होते.्चपिातील्िनदले्
बह ताशंी्काबभचनक्अम्ल्व् चपिाम्ले्याशंी्संय क्त्असतात.्ही्अम्ले्हराम्लाच्या्मानाने्द बभल्असतात्
म्हणून् त्याचं्या् जागी् हराम्लातील् ऋणदल् येऊ् शकते.् णपत्तातील कपजक िव्ये आणि णपत्तस्स्थरोल 
[Cholesterol.] इत्याणद िव्ये मुख्यतः मलिव्ये् असतात.् चपिातील् वपजके् रक्तवपजकापासून् झालेली्
मलद्रवये् असतात.् बऱ्याि् अंशी्आतड्यात णपत्तलविे िोषली जातात.् ती् प नः् यकृतात् जाऊन् तेथे्
चपिोत्पिीस् उिेजन् देतात.् याचशवाय् आतड्यात् असताना् ओषट-पािक् चवतंिकािा् प्रभाव्
वाढवण्याकडेही्त्यािंा्उपयोग्होतो. 

 
पूणभ् भोजनात् असणारे् अन्न् लहान् आतड्यात् िार् सहा् तास् राहते.् तेवढ्या् वळेात् बह तेक्

प्रोतीनापासून् अमोदीन् अम्ले, शाकभ रापासून् द्राक्षजा्आचण्ओषटापासून् घृतीन् व् सरबद्ध् अम्ले् उत्पन्न्
झालेली्असतात.्अमोदीन्अम्ले् व् द्राक्षजा् रक्तात् शोषली्जातात्आचण्ओषटोत्पन्न्द्रवये् क्षीरायण्या्
नामक्ज्या्चवचशष्ट्वलफवाचहन्या्असतात्त्यात्शोषली्जातात.्अंत्रक्ही्लाबंि्लाबं्नळी्असते्चतच्या्
आरंभापासून्अखेरपयंत्पािकस्राव्येतात्पण्ते्उिरोिर्कमी्असतात.्सामान्यतः्अन्नपिनास्इतक्या्
जागेिी्गरजही्नसते.्िेवट गािणयापूवीच पचन िक्य तेवढे झालेलेच असते.्शवेटी्अन्नािा्शषे-काला्
उण्डात्जातो. 
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णवतंचक 
 

चवतंिकािा् उल्लेख्आतापयंत् अनेकवेळा्आला्आहे.्आता् त्याचवषयी् काही् महत्त्वाच्या् गोष्टी्
सागंावयाच्या्आहेत.् स्वतः् अभगं् राहून् रसायनचवचिया् घडण्यास् उपयोगी् पडणाऱ्या् द्रवयास् चनदेशक्
[Catalyst.] द्रवय् म्हणतात.् शरीरातील् पेणिकांनी उत्पन्न केलेल्या णनदेिक िव्यास णवतंचक् [Enzyme.] 
म्हितात.् चवतंिक् द्रवये् स्वतः् प्रोतीन् घटनेिी् असतात.् प ष्ट्कळ् चवतंिकाचं्या् घटना् माहीत् झालेल्या्
आहेत, तरी् त्याचं्या् चनदेशनचिया् याि् चवशषे् िमभ् प्रकट् करणाऱ्या् आहेत.् त्यावगेळी् त्यािंी् ओळख्
पटवणारी् चवशषे् चिया् नाही.् म्हणून् या् चवतंिनचियेवरूनि् त्यांिी्ओळख्करून् घ्यावी् लागते.् सवभ्
णवतंचनणक्रया िरीराचे णनत्य ककवा णनकोप तपमान असतानाच नीट चालू िकतात, त्याच्या्खाली्वकवा्
वर्िालत्नाहीत.्शभंर्तपमान्झाले्असताना्तर्चवतंिकद्रवये्नाश्पावतात.्पिनोपयोगी्चवतंिके्जी्
साचंगतली्त्यातले्ष्ठीवीन्हे्लाळेतले्चवतंिक्पूणं-चवतंिक्[Zymase.] आहे्असे्म्हणतात.्कारण्त्याच्या्
योगाने्तौकीरािे् चवतंिन्होऊन्िान्यजा्शकभ रा्तयार्होण्यास्पाचहजे्ती्सवभ् चसद्धता् त्याति्असते.्
तपमान्आचण्अल्कत्व् या् त्या् चसद्धता् होत.् तौकीरािी् गाठ् पडण्यािी्खोटी्की् चवतंिन् िालू् होते.्
जठरातील्प्रोततंिािी्गोष्ट्तशी्नसते. 
 

जठरातील्प्रवपडपेचशकात्प्रोतपिन्करणारे् चवतंिक्आयते्तयार्नसते.् पेणिकेतून णनघालेले 
िव्य दुसऱ्या पेणिकेतून णनघालेल्या हराम्लािी संगत पावते तेव्हा नेमके णवतंचक तयार होते. म्हिून त्या 
पेणिकासु्रत िव्यास पूवकणवतंचक्[Zymogen.] म्हितात.्हराम्ल्संगतीने्त्यापासून्प्रोततंि्तयार्होते.्त्याने्
प्रोतीनापासून् उपप्रोतीन् द्रवये् तयार् होतात् (प.ृ् २)् न सत्या् हराम्लाच्या् योगानेस द्धा् प्रोतीनापासून्
उपप्रोतीन् बनू् शकते, परंत ् तसे् होण्यास् तपमान् प ष्ट्कळ्अचिक् १००°् च्या् जवळ् ठेवनू् अम्लसंहतीही्
[Concentration.] बरीि्अचिक्ठेवावी्लागते.्एवढे्करूनही्चवचिया्स्पष्ट्होण्यास्तब्बल्चदवस्लागतो.्
चवतंिकाच्या् योगाने् तपमान् शरीरािे् असते् तेि् प रेसे् असते्आचण्अम्लताही् थोडकीशीि् प रे् असते.्
एवढ्यानेि् दोन् तीन् तासात् प्रोतीन् पिन् प रेसे् होते.् चवतंिकािी् महती् ती् हीि् आहे.् चवतंिकािी्
आणखीही्एक्महती्आहे्ती्अशी्की, एक णवतंचक दुसऱ्या एकाद्या िव्यािीच व्यवहार करील, इतरानंा्
हात् लावणार् नाही.् प्रोतीन् चवतंिक् शाकभ रद्रवयास् हात् लावणार् नाही, की्ओषटास् चवकार् करणार्
नाही.् म्हिून णनवडक पचन करता येते.् तापलेले् अम्ल् वकवा्अल्क्सवांच्याि् वाटेस्जाईल.् चवचशष्ट्
चनवडक्पिन्त्याच्या्योगाने्करता्येत्नाही. 
 

प्रपािकस्रावात् जे् चत्रतंि् म्हणून् चवतंिक् साचंगतले् तेदेखील् प्रथमतः् पूणभ् चवतंिक् नसते, 
पूवभचवतंिक्असते.्अंत्रस्रावात्एक्चवतंिक्असते्त्याला्तंतंि्[Kinase.] असे्नाव्चदले्आहे्कारण्ते्या्
पूवभचवतंिकास् पूणभ् चवतंिकत्व् देते.् दोनही् एकत्र् आली् म्हणजे् चवतंिनचिया् घडते.् एक् प्रकारे् हे्
णवतंचकाचे णवतंचक्असते.् म्हणून् त्याला् तंतंच् म्हटले्आहे.्प्रोतीन्पिचवणारी् चवतंिके्उत्पन्न्होतात्
तेथे्ती्अपूणभ्असतात्आचण्द सऱ्या्चवतंिकाच्या्संगतीने्पूणभ्होतात.्ही्गोष्ट्स रचक्षततेला्अवश्य्अशीि्
आहे.् हे् चवतंिक्ज्या् पेचशकेत्तयार्होते् त्या् पेचशकेिे्अंगद्रवय्प्रोतीन्असतेि.् त्यात्प्रोतीनणवतंचक्
असणे्इष्ट्नाही.्पेणिकेतून बाहेर आतड्याच्या पोकळीत आल्यावरच त्याचा खरा उपयोग असतो. तेथे ते 
पूिक होते, हे्ठीकि्आहे. 
 

णत्रतंचात् तीन् चवतंिकािंा् समावशे् असतो.् त्यातले् एक् उपप्रोतापासून् अमोदीन् अम्ले् या्
चवचियेिे्तंिन्करते, द सरे्आचण्चतसरे्प्रोतीनापासून्अमोदीन्अम्ल्या्चवचियेिे्तंिन्करतात.्द सरे्



 

 

अनुक्रमणिका 

चद्वतीय्[Chymotripsin. सहचत्रतंि.]्आचण्चतसरे्तृतीय्प्रोततंि्[Tripsin चत्रतंि.]्होय.्यापंैकी्पचहले्उपप्रोततंि.्
[Carboxypeptidase.] त्यास्कोणािा्द जोरा्लागत्नाही्आचण्नसतो.्द सऱ्यास्द जोऱ्यािी्अपेक्षा्असते्ती्
चतसऱ्याकडून.् चतसऱ्याच्या द जोऱ्याने्द सऱ्यािी् चिया्घडते.् चतसऱ्यािे् तंिन्अंत्राच्या् तंतंिाने्घडते् हे्
अगोदर् साचंगतलेि्आहे.् मासंान्नात्आचण् वालवाटाण्यात् प्रोतीनाबरोबर् प्राम्ल् संय क्त् असते.् त्याच्या्
पिनास्उपयोगी्पडणारी्तीन्चवतंिके्अंत्रस्र तात्असतात.्अंत्रस्र ताति्दोन्अशी्चवतंिके्असतात्की्
त्यानंी्बह प्रोतवयापासून्आचण्चद्वप्रोतवयापासून्अमोदीन्अम्ले्उत्पन्न्होतात.्या्दोही्चवतंिकानंा्चमळून्
उिंि्[Erepsin.] असे्नाव्चदले्आहे. 
 

प्रपािकस्रावात् तौकीरापासून् िान्यजा् होण्यास् उपयोगी् पडणारे् चवतंिक् असते् त्याला्
तौकीरतंि् [Amylase.] आचण् िान्यजेपासून् द्राक्षजा् होण्यास् उपयोगी् पडण्याजोगे् चवतंिक् असते् त्यास्
िान्यजातंि् म्हणतात.्अंत्रस्रावात्तौकीरतंि्आचण्िान्यजातंि्तर्असताति्पण्आणखी्द ग्िजातंि्
[Lactase.] आचण् इक्ष जातंि् [Sucrase.] हीस द्धा् असतात.् त्याचं्या् योगाने् त्या् शकभ रापंासून् द्राक्षजा् शकभ रा्
उत्पन्न्होते.्तौकीरतंिाच्या्योगाने्तत्सदृश्कोणत्याही्बह शाकभ र्द्रवयापासून्द्राक्षजा्उत्पन्न्होते.्द ग्िजा्
व्इक्ष जा्यापासून्द्राक्षजेखेरीज्आणखी्द ग्िजा्आचण्फलजा्या्एकेरी्साखराही्चनमाण्होतात.्द हेरी्
साखर्राचहली्तर्शोषली्जाऊ्शकते्पण्शरीरास्उपयोगी्न्पडताि्उत्सगात्चनघून्जाते. 
 

साखर्पाण्यात् चवरघळते्पण्प ष्ट्कळशी्अन्नद्रवये्पाण्यात् चवरघळत्नाहीत.् चवतंिकेही्पाण्यात्
चवरघळत्नाहीत.्चवतंिन्वहावयािे्तर्दोहींिा्चनकट्संबंि्आला्पाचहजे.्स्वभावतः्णवतंचके प्रािनीत 
येतात ती णवरघळलेली नसली तरी पायसरूप झालेलीच असतात.्अन्न्चवरघळलेले्असले्तर्ते्सहज्
न सते् ढवळल्याने् चवतंिकाशी् िागंले् चमळून्जाते.् तसे् नसले् तर् त्यािे् बारीक् पीठ् होऊन् ते्लाळेत्
घोळूनि्जठरात् उतरते.् असा् काला् जठरात्आल्यावर् तेथे् तो् हळूहळू् िागंला् घोळला् जातो् तेवहा्
चवतंिकाशी्त्यािा्चमलाफ्होतो.्अन्नकि आणि णवतंचककि एकमेकािी णभडले म्हिजे णवणक्रया होिार्
हे्उघडि्आहे.्प्रत्येक्अन्नकणाला्एक्चवतंिककण्चमळण्याइतके्चवतंिक्चवप ल्असले्म्हणजे्सवात्
अचिक् वगेाने् चवचिया् होणे् सहज्आहे.् याहून्कमी् चवतंिक्असले् तर्सवभ् अन्नकणानंा् चवतंिककण्
चमळण्याला्वेळ्अचिक्लागणार्आचण्चवतंिक्अचिक्असेल्तर्ते्न सते्पडून्राहणार्हे्उघड्आहे.्
यावरून्उिम्पिन्होण्यास्अन्नाच्या् चवचशष्ट्प्रमाणात् चवतंिक्असले् पाचहजे्असे् चदसून् येते, आचण्
अन भवासही्येते.्चवतंिक्अचिक्येते्असे्सहसा्घडत्नाही.्मागणीप्रमाणेि्सहसा्प रवठा्होत्असतो. 
 

चनदेशनचियेमिे् चनदेशकािा् वयय्म ळीि्होत्नाही.् चवतंिन्ही् चनदेशनचियाि्आहे.् तेवहा्या्
चियेत् चवतंिकािा् खप् असा् म ळीि् होत् नाही.् परंत ् चवतंिक् स्रावद्रवय्आचण् चवतंिनीय् [Substrate.] 
अन्नद्रवय् यािंा् िागंला् चमलाफ् होण्याला् द सऱ्यािा् काही् चवचशष्ट् प्रमाणाति् पचहले् असले् पाचहजे.्
चवतंिक्अगदी्थोडे्असल्यास्प ष्ट्कळ्अन्नाशी्त्यािा्चमलाफ्होण्यास्घ सळण्फार्करूनही्वळे्अचिक्
लागेल.्अन्नाचा काला व पाचक रस यांचा णमलाफ होऊन पचन झाल्यानंतर अन्नणवपाक–(पचनोत्पन्न) 
िव्ये पाणयात णवरघळिारी असतात ती सहज सवकत्र पसरून आतड्याच्या आस्तरात िोषलीही जातात्
आचण्िोथा्व्चवतंिक्पायस्आतड्यात्राहतात.्िोर्थयाबरोबर्चवतंिकेही्मळात्ढकलली्जातात्आचण्
नवया्अन्नाबरोबर्नव्ेचवतंिक्येणे्अवश्य्होते. 
 

अन्नातील्ओषट्द्रवये्द्रवावस्थेत्असतात.् चवतंिकािे्पायस्असते.् त्यािे्थेंब्व्ओषटािे्थेंब्
यािंा् चमलाफ् िागंला् होणे् ही् गोष्ट् अन्नकणाशी् त्यािंा् चमलाफ् होण्यापेक्षा् अवघड् असते.् द्रवािे् रेणू्



 

 

अनुक्रमणिका 

एकमेकाला्िरून्राहून्थेंब्वकवा्थेंबािे्एक्सलग्द्रवपषृ्ठ्बनण्यािी्प्रवृिी्स्वाभाचवक्असते.्याम ळे्ते्
द सऱ्या्जातीच्या् रेणूपासून् दूर् राहू् पाहतात.् ही् प्रवृिी्कमी्झाली् तर्अन्यरेणूशी् चमलाफ् होणे्सोपे्
जाते.्ओषट् द्रवयािे् चवतंिन्करणारे् चवतंिक्स्रावातील् पाण्यात् पायसरूपाने् पसरलेले् असते.् याि्
पाण्यात्चपिलवणे्असली्म्हणजे्प्रस्त त्प्रवृिी्कमी्झालेली्असते्आचण्अन्नातील्ओषटही्पायसरूप्
झालेले् असते.् त्याम ळे् त्यािंा् िागंला् चमलाफ् होतो.्जिरात ओषटतंच असते पि अम्लामुळे त्याचा 
उपयोग फारच थोडा होतो. अंत्रातील स्वतःचे आणि प्रपाचकातून आलेले ओषटतंच मात्र ओषटांचे पचन 
करणयास पुरेपूर उपयोगी पडते. त्याला अल्कसंगती पाणहजे असते तिी उपलब्ध असते. 
 

अंत्रकातून्उंडात जािारा काला्अल्किमी्झालेला्असतो.्त्यात्अन्नातील्तूलीर्असते.्पािक्
रस्असतात.् प्राशनीच्या्आस्तरािे् चनघालेले् त टके्अंश्असतात.्अन्नचवपाकािंा् वकचित््अंश्असतो.्
याचशवाय्काही् जंतू्आचण्त्यानंी्उत्पन्न्केलेली्काही्द्रवये्असतात.्ती्कोणती् ते्आता्पाहून् घेतले्
पाचहजे.् आपल्या् अन्नपाण्यात्आचण्आपल्या् तोंडातस द्धा् काही् जंतू् असतात.् जठरात् हराम्ल् भरपूर्
असते.् त्याम ळे् बह तेक् जंतू् मरून् जातात.् जे् चजवतं् राहतात् ते् चनस्ष्ट्िय् होतात.् तेि् प ढे् अंत्रकात्
गेल्यावर्सचिय्होतात.्तथाचप्अंत्रकात्त्यािंा्म क्काम्थोडा्असतो्त्याम ळे्या्चिया्थोडक्याि्होतात.्
उंडात्आल्यावर्काला्सरकण्यािा्वगे्प ष्ट्कळि्कमी्होतो.् उंडाचं्या्आस्तरात्प ष्ट्कळसे्पाणी्शोषले्
जाते, काही् लवणेही् शोषली् जातात.् काला् हे् रूप् जाऊन चवष्टारूप् प्राप्त् होते.् चवष्टा् महाग दात्
उतरण्यास्२४्तास्देखील्लागतात.्यकृताजवळच्या्वळणात्येण्यास्६्तास, प्लीहेजवळच्या्वळणात्
येण्यास्९्तास्आचण्उंड कात्येण्यास्१८्तास्लागतात.्या्मंद्प्रवासाच्या्काळात्जंत चिया्घडण्यास्
भरपूर्सवड्असते. 
 

अंत्रकात्ज्या्जंतुणक्रया्घडतात्त्यात्शाकभ र्द्रवयापासून्िार्प्रकारिी.्अम्ले्आचण्दोन्प्रकारिे्
वाय्ूचनघतात.्अम्ले्व्वायू :– 
अशीचतक् अम्ल् (चद्वकेनाम्ल), चत्रकेनाम्ल, ित ष्ट्केनाम्ल् आचण् तचिकाम्ल. कौद्ववाय ् आचण् उज्ज् वाय .्
वायतू्पिीम ळे्अशा्चियानंा्वातािंन्[Fermentation.] म्हणतात. 
 

उणडामधे्फार्चवचवि्स्वरूपाच्या्जंतुणक्रया्घडतात.्तूलीरािी्चवचिया्होऊन्वरील्अम्ले्आचण्
वाय्ूयाखंेरीज्एकेन्वाय्ूCH4्चनघतो.्ओषटािंी्चवचिया्होऊन्घृतीन्व्सरबद्ध्अम्ले्याचशवाय्काही्
उपद्रवी् िायक् द्रवये् [Basic substances.] उत्पन्न् होतात.् याहीपेक्षा् अचिक् चवचवि् आचण् उपद्रवी् द्रवये्
प्रोतीनापासून्उत्पन्न्होतात.्चवचियाप्रकार्चनदान्पाि्आढळून्येतात, ते्असे :– 

 
अमोदीनचनरास् [Deamination.], हचलकचनरास् [Decarboxylation.], एचकलचनरास् [Demethylation.], 

ऊवभण् [Oxidation.], आचण्उदकसंभेदन.् [Hydrolysis.] या् चवचियात्घाणेरडी्द्रवये्उत्पन्न्होत्असल्याम ळे्
चतला्चवडंिन्[Putrefaction.] म्हणतात. 
 

प्रोतीन्द्रवयात्अनेक्अमोदीनाम्ले्संय क्त्असतात.्त्यापैंकी्काहीपासून्िूपोल्[Phenol.] उत्पन्न्
होते.् ते्अगदी्थोडकेसेि्असते.् ते्आतड्यात्शोषले्जाऊन्प ढे्शकरा् व्लवण्याशंी्संयोग् पावनू्
मूत्रावाटे् चनरस्त्होते.् िूपोल्अचिक्झाले्असता् चनरास्प रा्पडत्नाही्आचण्शरीरास्अपाय्घडतो.्
काही्अमोदीन अम्लापासून घािेरडी िव्ये्उत्पन्न्होतात.्त्यातली्दोन्प्रम ख्आहेत.्एक्इंडोल्[Indol.] 
(नीलोल)् आचण् द सरे् स्कटोल् [Skatole.] (चवडोल).् चवष्टेला् घाण् येते् ती् यािंीि.् याचशवाय् काही्
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अमोदीन् अम्लापासून् कलेवरीन् [Cadaverine.] व् पय भषीन् [Putrescine.] ही् द्रवय् उत्पन्न् होतात.् ती् स्पष्ट्
अपकारक्असतात.्टोमेन णवषार् म्हणून्ज्याला् म्हणतात्त्यात्ही्असतात.् िूपोलात्नत्राणू्नसतात; 
पण्इंडोल, स्कटोल, कलेवरीन्आचण्पय भषीन्यात्रेणूगणीक्एकेक्नत्राणू्असतो. 
 

वर्साचंगतलेल्या्चवचियामंिे्ऊवकसंयोग्साचंगतलेला्आहे.्पण्त्याचवरद्ध्उज्जसंयोगही्तेथे्घडत्
असतो.्याम ळे्H2S उज्जगंधद्वायहूी्चनमाण्होतो.्त्यालाही्घाण्येते. 

 
तान्ह्या्म लाच्या्पचहल्या्चवष्टेत्जंतू्नसतात्पण्दूि्वकवा्कोणतेही्पेय्घेतल्यानंतरच्या्चवष्टेत्ते्

असतात.्आईच्या्स्तनाला्आचण्इतर्अन्नपाण्यात्ते्असतात्असे्चदसते.्आतड्यात्राहणारे्जंतू्एरवीं्
अपाय्करीत्नाहीत.्परंत ्आतड्याच्या्आस्तराला्खंड्पडला्असता्आत्जाऊन्ते्अपाय्करतात्असे्
चदसून् येते.्आहार्पिनी्पडेल्इतपत् घेतल्यास् त्यापासून्अपाय्नसतो.् जंतंूच्या जाती् बह त्आहेत, 
परंत ् मानवी आतड्यात जाऊन सुखेनैव राहिारांची एकच जात णवणिष्ट आहे.् या् जातीिे् जंतू् जेवहा्
नदीच्या्वकवा्चवचहरीच्या्वकवा्द सऱ्या्जलाशयाच्या्पाण्यात्आढळतात्तेवहा्त्यास्मानवी्चवष्टेिा्संसगभ्
झाला् आहे् असे् गृहीत् िरतात.् प्राशनीमध्ये् जे् प्रोतीन् द्रवय् अन्नशषे् म्हणून् येते् तेवढ्यावर् त्यािंी्
उपजीचवका् िालते.् या् जंतंूिी् मोजणी् केली् तर् एकाद्या् ग्रामसहस्राशं् चवष्टेत् दहा्लाखाच्या्आसपास्
अशी्त्यािंी्संख्या्भरते.्पिनास्जंतंूिा्उपयोग्होतो्हे्जीवात प्रकरणी्सागंण्यात्आले्आहे. 

 
उंडात्अन्नशषे-काला्येतो् तेवहा्त्यात्प ष्ट्कळ्पाणी्असते.्त्यातले्बरेिसे्शोषले्जाऊन् चवष्टा्

तयार्होते.्चतच्यात्६०्ते्८०्टके्क्पाणी्राहते.्मासंाहाराने्ती्अचिक्दाट्आचण्अल्पाकारही्होते. 
 

— 
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प्रकरि ५५ 
 

प्रािनी-णक्रया-णनयमन 
 

आपल्या्कोष्ठागंात्श्वसन्अचभसरण्पिन्उत्सजभन्या् चिया्िालतात.् त्या्बह शः्आपोआपि्
िालतात् पण् त्यास द्धा् इतर् चियाचं्या् मेळात्िालतात.् इतर् चियाचं्या्अन रोिाने् त्यािें् चनयमन् वहावे्
लागते.्ते्कसे्होते्ते्पहाणे्अवश्य्आहे.्श्वसन्व्अचभसरण्यािंा्चविार्न कताि्केलेला्आहे.्पिन्
आचण्सगोत्सगभ्यािंा्चविार्करावयािा्आहे.्पिनचिया्आपोआप्घडणारी्आहे्तरी्चतिा्आरंभ्आपण्
ब चद्धप रःसर्करून्देत्असतो.्माणसाला्भकू्लागते्म्हणून्तो्अन्न्खातो्आचण्तहान्लागते्म्हणून्तो्
पाणी्चपतो.्अन्नपािी पोटात गेल्यानंतर त्याचे पचन होते. प्रसंगविात मल-मूत्रांचे आवेग येतात त्या त्या 
प्रसंगी त्यांची आपि पूती करतो. या गोष्टींचे णनयमन करिारी कोिती व्यवस्था िरीरात असते् ते्आता्
चवस्तरशः्पाहून्घेतले्पाचहजे. 

 
तोंडात्अन्न्आल्यावर्लगेि्लाळेिा्स्राव्होऊन्लाळ्त्यास्येऊन्चभडते.्हे्एक्परावतभन्आहे्

हे् उघडि् आहे.् या् परावतभनािा् आरंभ् तोंडातील् आस्तरात् होतो.् आस्तरातील् अंतम भख् िैतनतंतू्
उिेचजत् होतात.् हे् तंतू् करोटीय् पािवया् नववया्आचण् दहावया् िेतनीतील्असतात.् या् तन्तंूच्या् द्वारे्
िेतना्मस्त कातील्त्याचं्या्ममांमध्ये्जातात.्तेथे्अभ्यंतर् [Internuncial.] (मध्यस्थ)्पेचशकाचं्या्मध्यस्तीने्
त्या्सातवया्आचण्नववया्िेतनीच्या्तंतूना्चमळतात.्तेथून्परावतभनािा्द सरा्मागभ्स रू्होतो.्अवहानव्
आचण् अवचजवह् प्रवपडास् सातवीच्या् तंतूतून् उिेजन् चमळते् तर् अवकणभ् प्रवपडास् नववीतून् उिेजन्
चमळते.्नववीिे्तंतू्प्रचतकारचणक्असतात.्ते्कारचणक्प जंकापयंत्जातात.्हे्प जंक्स्वतः्अवचजवह्
प्रवपडात्असतात.् त्याशजेारी्क्वचित्अवचजवह् प जंक्असतो् त्यात् प्रस्त त् तंतू्जातात.् प जंकोिर् तंतू्
तेथून् चनघतात.्अवहानव् प्रवपडास्जाणाऱ्या् तंतूिा् संिम्अवहानव् प जंकात् होतो.् अवकणभ् प्रवपडास्
जाणाऱ्या् तंतूिा्संिम्ओत्प ंजकात्होतो.्याचशवाय्प्रकारचणक्तंतूही्या्प्रवपडात् गेलेले्असतात् ते्
ऊध्वभ्गै्रव्प जंकातून्चनघालेले्असतात.्ते्प जंकोिर्असून्अवहानव्व्ओत्प ंजकात्संिम्न्होता्प ढे्
जातात.् लालास्रावाच्या् बाबतीत् प्रकारचणक् व् प्रचतकारचणक् िेतनामिे चवरोि् नसतो.् प्रकारुणिक 
चेतनानी स्रविारी लाळ णविेष दाट असते आणि प्रणतकारुणिक पे्ररिांनी स्रविारी लाळ पातळ असते, 
असा्फरक्मात्र्असतो. 

 
तोंडात्घास् घेतल्यानंतर्लाळेिा्स्राव् येणे् ही्सहज्गोष्ट्आहे.् पण्तसे्करण्यापूवी् देखील्

स ग्रास्अन्नाच्या्दशभनाने्वकवा्वासाने्देखील्तोंडाला्पाणी्स टते.्चवशषेप्रसंगी्स ग्रास्अन्नाचवषयी्गोष्टी्
ऐकण्याने् देखील्तोंडास्पाणी्स टणे्शक्य्आहे.्अशा् चियेसि्संवतभन् म्हणतात.्सामान्यातः्ही्गोष्ट्
बह तेकाचं्या् अन भवातील् असते.् ही् मानचसक् पचरणामाने् घडते् असे् म्हणतात.् डोळे् नाक् कान् यास्
चमळणाऱ्या् उिेजनािंा् हा् परावतभन् पचरणाम् आहे् हे् उघड् आहे.् तथाचप् तो् लालास्रावाच्या् बचहम भख्
िैतनतंतच्या्द्वारेि्घडून्येतो.्हे्तंतू्खंचडत्झाले्असता्हा्पचरणाम्घडत्नाही.्अन्नािा्चवचशष्ट्वास्
ज्याने्घेतलेला्नाही्त्याच्या्तोंडास्त्या्वासाने्पाणी्स टत्नाही.्जे्अन्न्पाहून्िाखलेले्नाही्त्याच्या्
दशभनाने्तोंडास्पाणी्स टत्नाही.्तोंडातून णनघिारे अंतमुकख चैतन तंतू हे प्रधान आयापन-मागक. यांच्या 
मागकिंृखलेस [शृखंला = कंस्Are. (प॰ृ् २९).]्जोडलेले दृणष्ट अवघ्राि श्ुणत यांच्या इंणियाचे दुवे हे दुय्यम मागक 
होत. या जोड मागाने वतकन घडते ते संवतकन होय. 
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िवभण् हे् ब द्धध्या्करावयािे्िलन्असते.् त्यािा् पचरणाम्लालास्रावावर् प ष्ट्कळ्होतो.्तो्स्राव्
वाढतो.्घास्स ळस ळीत्झाल्यानंतर्तो् चगळला्जातो.् चगळण्यािी् चिया्आरंभाप रती् इच्छािीन्असते्
मग्ती्इच्छातीत्पचरवतभनरूप्असते.्ताल कमानी्मागे्घास्गेल्यावर्चगळण्यािी्चिया्इच्छातीत्होते.्
ती्घडण्याकरता्मृद ताल मासंास्पे्ररणा्चमळणे्अवश्य्असते.्अशी्पे्ररणा्न्चमळाल्यास्ती्घडत्नाही.्
चगळणे्ही्वस्त तः्एकामागून्एक्घडणाऱ्या्अनेक्चियािंी्परंपरा्असते.्एकामेकाला्पे्ररणा्देणाऱ्या्या्
परावतभनचिया्असतात.्णगलनममक मस्तुकात असते. चवकिाच्या पे्ररिा णत्रजन्याचेतनीतून वाहतात.्झोपेत्
लाळ्चगळण्यािी्चिया्परावतभनाने्होते्हे्उघडि्आहे. 

 
तोंडात्अन्नाचे चवंि होत असताना्अंतम भख्िैतन्तन्तंूना्जे्उिेजन्चमळते्त्याच्या्परावतभनरूप्

पचरणाम्लालास्राव्हा्होतो्तसाि्तो्जठरीय्पािकरसािा्स्राव्होणे्हाही्होतो, याही्प्रसंगी्अवघ्राण्
नेत्र्श्रोत्र्याचं्या्द्वारा्संवतभन्घडून्पािकरसस्राव्होतो.्या्प्रसंगी्उपयोगी्पडणारे्बणहमंुख तंतू दहाव्या 
म्हिजे णवगूढा चेतनीत असतात.्डावी्उजवी्अशा्दोही्िेतन्या्खंचडत्झाल्या्असता्जठरात्स्राव्होत्
नाही.् प्रस्त त् परावतभन् िालू् असताना जर् शरीरात् कोठेही् प्रखर् वदेना् स रू् झाल्या् तर् पचरणामी्
जठरातील् पािकस्राव् कमी् होतो् वकवा् प रतेपणी् थाबंतोही.् या् गोष्टीवरून् असे् अन मान् करावयास्
हरकत्नाही्की, वदेना्प्रखर्नसल्या्तरी्त्याचं्याम ळे्पिनरसािंा्स्राव्होण्यात्काही्कमीपणा्उत्पन्न्
होतो. 

 
जिरात् प्रकारचणक् व् प्रचतकारचणक् अशा् दोनही् प्रकारच्या् िेतन्यािंा् चवन्यास् आहे.्

प्रचतकारचणक्तंतू् चवगूढा् िेतनीत्आचण्प्रकारचणक्तंतू्कोष्ठागंिेतनीत्असतात.्या्दोहीतून्बचहम भख्
िेतना् वाहतात.् णवगूढेतून वाहिाऱ्या चेतना उत्तजेक असतात, परंत ्कोष्ांगीतून वाहिाऱ्या णनस्तेजक 
असतात.् हे् उिेजन् वा् चनस्तेजन्जठरमासंाच्या् हालिालीसंबंिी् असते.् अंतम भख् िेतना् वाहणारे् तंतू्
दोही् िेतन्यामध्ये् असतात.् अंतम भख् बचहम भख् िेतना् वाहणाऱ्या् तंतूिी् गाठ् मेंदूतील् ित ष्ट्कग चलकामिे्
आचण्मस्त कामिे्पडते. 

 
वमन.् चगळणे् याच्या् उलट् वमन् ही् चिया् आहे.् काही् अपकारक् पदाथांिा् स्पशभ् जठराच्या्

आस्तरास् झाला् असता् वकवा् जठर् वाजवीपेक्षा् अचिक् ताणले् गेले् असता् चगळण्याच्या् उलट् चिया्
घडतात.् उदरतट् दाबले् जातात, उच्छ््वास्जोरात् घडून् येतो, तोंड् उघडते, जीभ् दबनू् जठरातील्
पदाथभ् बाहेर् फेकले्जातात.् या् गोष्टी् घडण्यापूवी् मळमळ् होते, तोंडास् पाणी् स टते, प्रसंगी् सवांगास्
घामही् येतो.्घशािे्आस्तर् चडविले् गेले्असता् वकवा्कानाच्या् पडद्यास्बाह्य् स्पशभ् घडला्असताही्
ओकारी्होते.्या्सामान्य्गोष्टी्झाल्या.्याचशवाय्अनेक्शारीरवयािींिी् पूवभसूिना्वमनाने्होते.्या्सवभ्
प्रसंगी्ही णक्रया परावतकनरूप्असते.् हे्परावतभन्इतके्प्रबल्असते्की्ते्आवरून्िरण्याच्या्प्रयत्नास्
फारि्थोडे् यश् येते.् या् परावतभनािे्अंतम भखमागभ् चवचविइंचद्रयातून्स रू्होऊन्मस्त कात्जातात.् तेथे्
त्यािंी् बचहम भख्मागांशी् गाठ् पडते.् चवशषे् वयािींिी् गोष्ट् राहो् पण्इतर्प्रसंगी्वमन हा् प ढील् संभाव्य्
व्याधी टाळणयाचा स्वाभाणवक उपाय्असतो. 

 
स योग्य् अन्नािा् स्पशभ् हेि् जठररस् स्रवण्याला् स्वाभाचवक् उिेजन् असते.् अशा् अन्नािे् दशभन्

त्यािा्स गंि्आचण् वळेी् त्याचवषयी्श्रवण् हेदेखील्उिेजन् देऊ्शकते.् हे्अथात््संवतभन् होय.् याच्या्
उलट्ओंगळ्अन्न्हे्वमनास्उिेजक्होते, आचण्द ःखकारक्भावना्कल्पना्वेदना्या्चनस्तेजक्होतात.्
अन्नपिन्ही्आपोआप्घडणारी्गोष्ट्आहे् हे् चविान्अंशतः्खरे्आहे, परंत ्सवांशी्नाही.्भोवतालच्या्
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गोष्टींनी् उद्भवणाऱ्या् स खद ःखकारक् भावना् यािंाही् त्यावर् उिेजक-चनस्तेजक् पचरणाम् होऊ्शकतो्
यात्शकंा्नाही.्अन्नाच्या प्रमुख घटकांपैकी ओषटाने जिरस्रावाचे णनस्तेजन होते आणि मीि-मसाल्याने 
उत्तजेन णमळते्ही्गोष्ट्ध्यानात्ठेवण्यासारखी्आहे. 

 
जठरात्अन्न्उतरल्यावर्स मारे्अध्यां्तासानंतर्जादा्जठररसािा्स्राव्होतो, मग्जठरात्अन्न्

असो्की्नसो.्जठरास्येणाऱ्या् िेतन्यािंा्संबंि्त टला्तरीही्अशी्गोष्ट्घडते.्पशूवरील्प्रयोगावरून्
असे् चदसून्आले्आहे्की, अन्नपिन्िालू्असताना्जठरातील्प्रयाणीच्या् पूवभभागात्(प्रयाणकोटरीत)्
एक्प्रोतांणिक िव्य उत्पन्न होते ते रक्तात सामील होऊन रक्तवाणहनीद्वारा पुनः जिरस्राव करिाऱ्या 
प्रकपडास णमळते् तेवहा् त्याम ळे् उिेजन् चमळून् हा् स्राव् प्रकट् होतो.् या् स्रावोिेजक् द्रवयास् जिरीन्
[Gastrin.] असे्नाव्चदले्आहे. 

 
जठरस्र तात्हराम्ल्HCL असते.्यािी् णवणिष्टसंहती येईपयंत प्रयािीकंकि आवळलेले राहते. 

त्यानंतर ते सैल होऊन जिराच्याच चलनांनी अन्नाचा काला पुढे आतड्यात ढकलला जातो.् हे्
रसायनघटनेने् घडून् येणारे् परावतभन् [Concentration.]् असते.्असेि् परावतभन्अंत्र कातील्अन्नकल्काच्या्
संबिंीही्घडून्येते.्अंत्रुकात स्राव अल्कधमी्असतात्त्याचं्या्योगाने्अम्लाचे नकारि होते हे नकारि 
णविेष प्रतीचे होईपयंत कंकि आवळलेले राहते नंतर उघडते. दुधात्जी्स्वाभाचवक्साखर असते णतच्या 
अंगीही प्रयािीकंकि सैल करणयाचा गुि असतो.् त्याम ळे् दूि् झपायाने् जठरापलीकडे् जाते.्
सामान्यातः् द्रवपदाथभ् स्थाय पदाथापेक्षा् अचिक् त्वरेने् जठरापलीकडे् जातात.् न सते् पाणी् जठरात् गेले्
असता् त्यािा् काही् अंश् लगोलग् पलीकडे् जातो.् या् चिया् त्या् त्या् स्पशाने् होणाऱ्या् परावतभनचिया्
समजावया. 

 
जिरात् अन्न् नसतानादेखील् त्यात् आक ं िन-प्रसरण-चिया् दोन् तीन् तासानंी् १०,२०्

चमचनटापयंत् होत्असतात.् त्याबरोबर् त्यात्कफस्रावही् होत्असतो.् ही्जी् णरक्तचलने् होत्असतात्
त्याबरोबरि् भुकेची संवेदना् उत्पन्न् होत् असते.् अचतश्रम् वकवा् दीघभकाळपयंत् उपोषण् केल्याने् ही्
चरक्तिलने्कमी्होतात्आचण्त्याबरोबरि्भ केिी्संवेदनाही्सौम्य्होत्होत्मावळते. 
 

जठरात् अन्न् असताना् त्याच्या् ज्या् हालिाली् होतात् त्या् पारायणीचकरणानी् झळकपाटी 
[Fluorescent. screen.]्वर्उमटणाऱ्या्छायाचित्राचं्या्रूपाने्पाहता्येतात.्जठरािा्उंि्भाग्चरकामा्राहून्
बाकीिा्भाग्अन्नाने्भरत्जातो.्स्थाय ्अन्न्भरपूर्घेतले्असता्ते्जठरात्दोन्तीन्तास्सहज्राहते.्
त्यािे्थरावर्थर राहतात.्चरकामे्जठरस द्धा्प रते्सैल्नसते.्जठरमासंास्थोडीशी्तरी्तरतरी्असते.्
जठर्भरत्जाते्तसतशी्ती्वाढत्जाते.् त्याम ळे्अन्नावर्एकसारखा्दाब्कायम्राहतो.्घटकाभराने्
चगळणीजवळील्टोकाशी्सौम्य्लाट्स रू्होते.्एक्लहानसे्कंकण्आकरसते्त्यापलीकडील्त्याि्वळेी्
सैलावते.् ते्आकरसते् त्यापलीकडील् सैलावते, अशी्ही्लाट्असते.्अशीि्लाट्जठराच्या्तळातही्
चनघते.् या् लाटा् प्रयाणीकडे् जातात.् अन्नािा् दाट् जड् भाग् तळाकडे् राहून् पातळ् द्रव् भाग् वरच्या्
(आखूड)्काठाकडे्येतो.्प्रथम्पातळ्भागि्प्रयाणीकडे्सरकतो.्या्वेळी्मोठ्या्लाटा्उसळतात्आचण्
योग्य् अम्लता् प्राप्त् झाल्यावर् प्रयािीकंकि् [Pyloric sphincter.] सैल होऊन अन्नाचा काला पलीकडे 
आतड्यात जातो.्अथाति्असे्थोडथोडे घुटके पलीकडे जातात, एकदम्सवभ्अन्न्जात्नाही.् कंकण्
सैल्होणे्आचण्आवळणे् हे्लागोपाठ्िालू्राहते.्या हालचाली अन्नस्पिक आणि जिरसु्रताची अम्लता 
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यावर अवलंबून असतात. त्यानंीच त्या णनयणमत होतात. या रस–पे्ररिा होत.् अन्नप्रकाराप्रमाणे्आचण्
स्थाय त्व–द्रवत्व्याम ळे्त्या्कमी्अचिक्होतात. 
 

 
आ॰्५५·१्भरलेले्जठर्आचण्चवचवि्जठराकृती. 

 
जिर व अंत्रुक्यातून्जाणाऱ्या्अंतमुकख चेतना कोष्ांगी चेतन्यांच्या द्वारा्आचण्णवगूढा चेतनीच्या 

द्वाराही मेंदूकडे जातात.्मेंदूकडून् येणाऱ्या् िेतना्कोष्ठागंी्आचण् चवगूढा्याचं्याि्द्वारा् येतात.्बणहमुकख 
चेतनापैकी काही चेतना पे्ररिात्मक असतात त्या णवगूढेच्या द्वारा येतात. कोष्ांगीच्या द्वारा येिाऱ्या चेतना 
प्रतीरि स्वरूपाच्या् असतात.् ज्या् ममामिे् अंतम भखािा् संिम् बचहम भखात् होतो् ती् ममे, मस्तुक आणि 
चतुष्ट्क गुणलका यात्असतात. 
 

जठरातील्अन्नपिनाच्या्तीन्अवस्था्असतात.्अन्न्जठरात्येण्यापूवीि्अन्नाच्या्दशभनाने्वकवा्
वासाने्जठरस्राव्पे्रचरत्होतो.्अशा्पे्ररणेने्येणाऱ्या्स्रावाने्जे्पिन्होते्ते्चैतन पचन्होय.्ती्पचनाची 
प्रथमावस्था् होय.् प्रसंगी्अन्नाला् चगळणीतून्जठरात् न् येता् बाहेर् पडण्यािी् वेगळी् वाट्करून् चदली्
असताना्देखील्जठरात्स्राव्येतो्म्हणून्िैतन्हे्नाव्साथभ्ठरते. 
 

प्रत्यक्ष्जठरात्अन्न्आल्यानंतर्त्याच्या्स्पशभपे्ररणेने्स्राव्होतो्त्याने्होणारे्पिन्ते्रासायणनक्
पण्जिरपे्रणरत्होय.्ती्पचनाची दुसरी अवस्था्होय. 

 
अन्नािा् काला् अंशतः् आतड्यात् पोिल्यानंतर् उलटून् काही् अंत्रस्राव् जठरात् येतो.् त्याच्या्

योगाने्जठरात्पिन्होते्ते्रासायणनक्जठरात्होणारेि्पण्अंत्रपे्रणरत पचन्होय.्ती्पिनािी्णतसरी 
अवस्था् ठरते.् या् तीनही्अवस्था् पूणभपणे् त टक्नसतात.् पचहली् िालू्असतानाि्द सरी्आचण्द सरी्
िालू्असतानाि्चतसरी्स रू्होते. 
 

प्रपाचकस्राव.् तोंडात्अन्न्आल्यापासून् २, ३् चमचनटात् प्रपािक्प्रवपडातून्स्राव् होऊ्लागतो.्
वकचित््कालपयंत् तो् थोडा्कमीदेखील् होतो् पण्थोड्याि् वळेात्स्रवण् वगे् वाढत्जातो.् अन्नकाला्
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अंत्र कात्येताक्षणीि्तो्बराि्वाढतो.्अन्नािा्प्रकार्आचण्आकार्यानंा्अन सरून्त्यािे्प्रकार, आकार, 
वगे, यात्फरक्पडत्जातात.्चवगूढािंा्संबिं्त टला्असता्स्राव्बंद्पडतो्आचण्चवगूढा्उिेचजत्केल्या्
असता् तो् वाढतो.् चवगूढाचं्या् उिेजनाने् होणारा् स्राव् थोडका् पण् अचिक् दाट् असतो.् प्रकारचणक्
िेतनीच्या् उिेजनाने् देखील् हा् स्राव् वाढतो.् स्वाभाचवकपणे् तोंडात् अन्न् घेतल्याने् होणारा् स्राव्
परावतभनरूप्असतो्हे्उघडि्आहे. 
 

अन्नकल्क्जठरातून्अंत्र कात्गेल्यावर्थोड्याि्वेळात्प्रपािकस्रावािा्वगे्बराि्वाढतो्आचण्
त्यािा्प्रकार्बदलतो.्स्राव्अगोदरच्या्पेक्षा्आकाराने्अचिक्पण्पातळ्होतो.्यातील्रहस्य्असे्कळून्
आले्आहे्की, जठरातील्हराम्लाच्या संपकाने अंत्रुकास्तरातून एक णविेष िव्य णनघते ते रक्तवाणहनी 
द्वारा प्रपाचकप्रकपडास णमळाल्याने त्यातील स्राव करिाऱ्या पेणिका उत्तणेजत होतात.्अशा्द्रवयास्स्यंद्
असे्नाव्चदले्असून्या्चवचशष्ट्स्यंदास्स्रवीन्[Secretin.] असे्नाव्चदले्आहे. 

 
अन्नात्ओषट्असते् त्याच्या्योगाने्जठरस्रावािे् चनस्तेजन्होते् पण्ओषट अंत्रुकात आल्यावर्

मात्र्प्रपाचकस्रावाचे उत्तजेन्होते.्हा्स्राव्भरपूर्येतो.्अम्लाने्येणाऱ्या्स्रावापेक्षा्हा्स्राव्प ष्ट्कळ्दाट्
असतो.् तथाचप् याि् वळेी् चवगूढा् िेतनी्जर् बचिर् केलेली्असली् तर् मात्र्तो् स्राव्अम्लाने् होणाऱ्या्
स्रावासारखाि्असतो. 

 
जठरातून्आतड्यात्येणारे्अम्ल्थाबंले्की्त्याच्या्योगाने्स्रवीन्होणेही्थाबंते.्पण्याि्वळेी्

जर्जठरातून्ओषट्आतड्यात्आलेले् असेल् तर् त्याच्या् योगाने् प्रपािकस्राव् उत्पन्न् होणे् ही् चिया्
नवीनि्स रू्होते्आचण्बराि्वळे्िालू्राहते. 
 

कौद्वय क्त्पाणी्वकबह ना्सािे्पाणी्स द्धा्आतड्यात्गेले्असता्स्रवीनद्वारा्प्रपािक्स्राव्येतो.्
विि्वलब्ूवकवा्इतर्फळातील्अम्लद्रवयाचं्या्योगाने्स द्धा्प्रपािकस्रावास्उिेजन्चमळते.्कौद्व्(Co2) 
य क्त् पाणी् हे् खरोखरी् काबभचनक् अम्लि्असते.् तेवहा् सामान्यतः्अम्लाने या स्रावास उत्तजेन् चमळते्
असेि्चसद्ध्होते. 

 
यकृतात्णपत्तस्राव्सतत्िालू्असतो.्ते्चपि्चपिाशयात्जाऊन्तेथे्साठते.्चपिाशयात्त्यातील्

बरेिसे्पाणी्चझरपून्रक्तात्जाते.्त्याम ळे्आशयातील्चपि्बरेि्(३्ते्१०्पट)्दाट्होते.्प्राशनीत्अन्न्
नसताना्चपिाशयाच्या्मासंािे्तालबद्ध्संकोिचवकास्होत्असतात्पण्ते्क्षीण्व्मंदही्असतात.्आत्
येते् ते्अन्न्सामावण्याजोगी्आशयाच्या्कोठ्यािी्वाढ्होत् राहते.् प्राशनीत्अन्न्आल्याने् चपिस्रवणास्
आचण्आशयाच्या्मासंसंकोिासही्पे्ररणा्चमळते.्प्रपािक्स्रावाबरोबरि्चपिस्रावही्प्राशनीत्उतरतो. 
 
णपत्तस्राव उत्तणेजत होतो तो असा्:– 
 

१)्जठर्भरल्याने्ताणले्जाते्तेवहा्परावतभनाने्चपिस्राव्होतो. 
२)्हराम्ल्HCl वकवा्स्वाभाचवक्भाजीपाला्फळे्यात्असणारे्एकादे्अम्ल्पाण्यात् चवरघळून्

वकबह ना्न सते्पाणी्स द्धा्आतड्यात्आले्असता्चपिस्राव्उिेचजत्होतो. 
३)्प्रोतीन्द्रवयाने्आचण्चवशषेतः्ओषटद्रवयाने्चपिस्रावास्उिेजन्चमळते. 
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४)्स्वतः् चपि् वकवा् चपिातील्अम्ले्प्राशनीत् वकवा्रक्तात्आली् म्हणजे् चपिस्रावास्उिेजन्
चमळते.् चपिस्राव् ही् जशी् सहज् स्वाभाचवक् गोष्ट् आहे् तशीि् चपिाम्लािे् रक्तात् शोषण् हीदेखील्
स्वाभाचवक्गोष्ट्आहे. 

 
चपिस्राव्उिेचजत्झाल्याने् चपिस्रोतास्ताण् बसतो् तेवढ्या्ताणाने्स्रोतोमासंास् पे्ररणा् चमळून्

चपि् अंत्राकडे् वाहू् लागते.् चपिाशयाच्या् मासंास् पे्ररणा् देणारे् तंतू् चवगूढा् िेतनीत् असतात.् त्यानंा्
परावतभनाने् उिेजन् चमळते.् चपिाशयाच्या् मासंास् चनस्तेचजत् करणारे् िैतन् तंतू् प्रकारचणक् वयहूात्
असतात.् ते् त ंदीय् (िदं्रािभ)् प जंकातून् चपिाशयात् येतात.् प जंकपूवभ् तंतू् कोष्ठागं् िेतन्यात् असतात.्
त्यातून् वाहणाऱ्या् िेतना् चनस्तेजन् करणाऱ्या् असतात.् चपिाशयतटात् अंतम भख् तंतू् प ष्ट्कळ् असतात.्
याचं्यात्प्रबल्िेतना्उत्पन्न्झाल्या्असताना्वदेना्अन भवास्येतात.्णपत्तस्रोताच्या अंत्राकडील टोकािी 
एक्मासंकंकण्असते.् हे् णपत्तद्वारकंकि् होय.्प्रकारुणिक आणि प्रणतकारुणिक दोनही व्यहूातील तंतू 
त्यात असतात.् प्रचतकारचणक् तंतू् चवगूढेत्असतात.् चवगूढेने् स्रोतसातील् मासंास् पे्ररणा् चमळते.् त्याने्
चपि्द्वाराकडे्ढकलले्जाते; त्यािवळेी्द्वारकंकण्सैल्होऊन्चपि्अंत्रात्उतरते.्प्रकारचणक्तंतूच्या्
िेतनानंी्याच्या्उलट्पचरणाम्होतात. 
 

प्रपािकप्रवपड्आतड्याच्या् बाहेर् असतो् त्यािप्रमाणे् यकृतही् बाहेरि् असते.् त्यातून् स्रवलेले्
पािकरस् आतड्यात् येतात.् तथाचप् स्वतः् आतड्याच्या तटातही प्रकपड असतात त्यातून पाचकरस 
आतड्याच्या कोठ्यात येतात.्अंशतः्ही्गोष्ट्अन्नकल्काच्या्स्पशाने्घडते्ती्त्याच्या्रासायचनक्घटनेवर्
अवलंबनू्असते.्अन्नप्रकाराप्रमाणे्या् रसािा्आकार्आचण्प्रकारही् वगेवगेळा्असू्शकतो.्आतड्यात 
णवणवध हालचाली्घडतात्त्या्अशा्:– 

 
१.्दीघादीघीकरण.्[Pendular.]्आतड्याच्या्लाबंीत्कमी्अचिकपणा्येणे. 
२.् चशचथलाचशचथलन.् [Tonic.]् आतड्याच्या् मासं-तंतूत् ताठपणा् वकवा् चशचथलता् येणे.्

मासंतरस्स्वता् कमीअचिक् होणे.् याम ळे् आतड्याच्या् लाबंीत् फरक् पडताति् पण् त्याचशवाय् त्याच्या्
घेरातही्फरक्पडतात. 

३.्पयाखंडन.्[Segmentative.]्आतड्याच्या्वजेाच्या्आकृतीत्फरक्पडणे.्चरकामे्चनश्चल्आतडे्
वाटोळे्असते.्पण्िलन्स रू्झाल्यावर्या्वाटोळेपणात्फरक्होतात्ते्चिमटले्जाते; िपटे्केले्जाते, 
इत्यादी. 

४.् पचरप्रिालन.् [Peristaltic.]् वर् साचंगतलेल्या् सवभ् गोष्टी् एकदम् सवभ् आतड्यात् होत् नाहीत, 
भागशः् होतात.् लहानसा् नेदीय् भाग् आकरसतो् आचण् त्या् शजेारिा् दवीय् भाग् फ गीर् होतो् आचण्
पचहल्यातील्काला्द सऱ्यात्जातो.्या्िालीस्पचरप्रिालन्म्हणतात. 
 

 
आ॰्५५·२्आतड्यािी्िळवळ 
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आतड्याच्या चलनांना पे्ररिा्कशी् चमळते् ते्आता्पाहणे्आहे् :–्स्पशभपे्ररणा, रसपे्ररणा्आचण्
िैतनपे्ररणा् या् तीनही् प्ररणा् येथे्लागू् होत्असतात्असे् चदसून् येते.् त्यातल्या् त्यात् स्पशभपे्ररणा् हीि्
प्रम ख्पे्ररणा्असते.्चवचशष्ट्द्रवयािा्स्पशभ्ही्रसपे्ररणा्होय.्द्रवयान सार्िलन्थोडेबह त्वगेळ्या्प्रकारािे्
होते.् वर् साचंगतलेल्या् िार् िलनाखेरीज् आणखी् एक् बारीकसे् िलन् संभवते.् उक्त् िार् िलने्
तटमासंतंतंूनी्घडून्येतात.्तथाचप्आस्तरालगत आतील अंगास जे छोटेछोटे मांसतंतू असतात त्यांच्या 
योगानेही बारीक हालचाली होतात् त्या् महत्त्वाच्या् असतात.् एकादी् टािणी् चगळली् गेली् असता् ती्
प्राशनीच्या्तटास्टोिून्अपाय्करण्यािा्प ष्ट्कळ्संभव्असतो्हे्खरे.्पण्क त्र्याच्या्आतड्यात्टािणी्
सरकवनू्चदली्असता्ती्तशीि्आतड्यास्द खापत्न्करता्ग दावाटे्बाहेर्पडल्यािे्चदसून्आले्आहे.्
माणसाच्याही्अंत्रात्अंगठी् चबनिोक्टािणी, चशट्टी, बोराच्या् चबया, अशा् चिजा्जाऊन्अपाय्न्करता्
बाहेर् पडल्यािी् उदाहरणे् घडली्आहेत.् या् कामी् उपयोगी् पडणारे् िलन्आस्तरान गत् मासंतंतूिेि्
असते्याचवषयी्संशय्नाही.्अंत्रमागास अनुसरून िल्यपदाथक कफणलप्त झाल्यानंतर ढकलला जातो. 
 

प्रकारचणक्आचण्प्रचतकारचणक्अशा्दोनही्िेतना्आतड्याला्चमळतात.्प्रचतकारचणक्िेतना्
चवगूढेवाटे् येतात.् त्याचं्या् योगाने् तरस्स्वता् (तरतरी)् आचण् पचरप्रिालन् यानंा् उिेजन् चमळते् आचण्
प्रकारचणक्िेतना्कोष्ठागंी् तंतूतून् येतात.् त्यानंी् त्या्गोष्टींिे् चनस्तेजन्होते.्या्दोन्िेतन्यातून्िेतना्
नेहमीि् थोड्याबह त् मानाने् िालूि् असतात.् अंतःस्स्थती्आचण् पचरस्स्थती् या् दोहीम ळे् परावतभन् होते्
त्यािा् हा् पचरणाम् असतो.् वातावरिात बदल झाल्याने पचनाणदकात फरक पडतो्आचण्अन्नपाणयात 
बदल झाल्यानेही पचनाणदकात फरक्पडतो, हेि्या्गोष्टीिे्प्रत्यंतर्होय.्प्रयोगादाखल्पशूच्या्शरीरात्
या् िेतन्यापंैकी् एकीिे् खंडन् केले् असता् तचद्वचशष्ट् पचरणाम्झाल्यािे् चदसून् येते.् अन्नािा् पचरणाम् या्
िेतन्यावर्होतो्तसा्औषिािंाही्होतो. 

 
आपल्या्इच्छेप्रमाणे्आपले्जिर ककवा आतडे्आपल्याला्वागवता्येत्नाही्खरे.्याम ळेि्त्यािे्

वयापार् अनैस्च्छक् वकवा् इच्छातीत् असतात, असे् म्हणतात.् तथाचप्आपल्या मनःस्स्थतीचा त्यांच्यावर 
काहीच पणरिाम होत नाही असे नाही. तो आपल्या न कळत आणि काही वेळा आपल्या इच्छेणवरुद्धही होत 
असतो. उल्लचसत्आनंदी् वृिीने् ती् ठीक्िालतात् पण्शोकावगेाने् ती्थाबंतात् वकवा् चबघडतात, यात्
शकंा्नाही.्या्गोष्टी्परावतभनरूप्असतात.्परावतंनािे्बचहम भख्मागभ् चवगूढा्व्कोष्ठागंी् िेतनी् हे्होत.्
अंतम भख्मागभ्चवचवि्असू्शकतात्हे्उघडि्आहे.्ओंगळ्दृश्य्पाचहल्याने्वकवा्शब्द्ऐकल्याने्ओकारी्
येते, हे्जठरावरील्पचरणामािे्स्पष्ट्उदाहरण्आहे.्दूरान्वयाने्जठरावरिा्पचरणाम्आतड्यापयंत्पोिू्
शकेल्हे्उघड्आहे. 

 
लहान्आतड्यात् अन्नपिन् झाल्यानंतर् तेथील् काला् थोडा् थोडा् मोठ्या्आतड्यात् उतरतो.्

अंत्रका् आचण् उंड् याचं्यामिे् वल्ल् असते.् ते् या् समयास् उघडते.् प्रथमतः् िढत्या् आचण् आडवया्
उंडभागाचं्या्साधं्यापयंत्िढत्या्उंडािी्नळी्सैल्होते्आचण्साधं्यात्मात्र्ती्आवळते.्काला्तेथपयंत्
जाऊन् सावकाशपणे् उंडकापयंत् उतरतो.् ही् गती् प्रिालनाच्या् उलट् चदशिेी् असते.् काही् काला्
आडवया् उंडनळातूनही्माघारी् येतो.् येथील्गती्प ष्ट्कळ्मंद्असते.्ती् पूणभ्होण्यास्लागणाऱ्या्वळेात्
काल्यातील् पाणी् प ष्ट्कळ् अंशी् शोषले् जाऊन् काल्याला् चवष्टारूप् प्राप्त् होते.् पणरप्रचालन् आचण्
पणरप्रणतचालन्आडवया्व्उतरत्या्उंडभागातही्घडते.्आस्ते्आस्ते्चवष्टा्महाग दात्रेटली्जाते. 
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आ॰्५५·३्भरलेले्उण्ड. 

 
अंत्रका्आचण्उंड्याचं्या्साधं्यात्जे्कंकण्असते्त्याच्या्जवळ्अंत्रकेत्टोिणी्लागली्असता्

वदेना्होतात्पण्त्याच्या्जवळ्उंडात्टोिणी्लागली्असता्वेदना्होत्नाहीत.्अंत्रकेतील्टोिणीने्
अंत्रका–उंड–कंकण्आवळले्जाते्इंतकेि्नवहे्तर, असाि्पचरणाम्जठरअंत्र क्कंकणावरही्घडतो.्
टोिणी्उंडास्कंकणाजवळ्लागली्तर्उंडाति्प्रिालन्दृढ्होते, पण्अंत्रकातील्आचण्अंचत्रकेतील्
प्रिालन्प ष्ट्कळ्मंदावते.्उंडातील्टोिणी्थाबंली्की्लहान्आतड्यातील्िलन्स रू्होते. 

 
कोष्ठागंी्िेतनीच्या्द्वारा्प्रकारचणक्िेतना्लहान्आतड्यास्चमळाल्याने्त्यािे्मासं्चशचथल्होते.्

त्याि्वळेी्अंत्रका-उंडकंकण्घट्टपणे्चमटते.्मोठ्या आतड्याला प्रकारुणिक आणि प्रणतकारुणिक चेतना्
चमळतात् त्या्अवजािर्आचण्कटीरीय चेतन्यावाटे.् प्रकारचणक् िेतना् वरच्या् भागास् चवगूढेतून्आचण्
खालच्या्भागास्कटीरीयेतून् चमळतात.्यानंी्िलनास्उिेजन् चमळते.्अवजाठर् िेतनीतून् चमळणाऱ्या्
िेतनािंा्पचरणाम्चनस्तेजक्असतो. 

 
णवष्टोत्सजकन.् उंड क् म्हणून् जो् मोठ्या् आतड्यािा् कटीरातील् भाग् आहे् त्यात् भरपूर् चवष्टा्

साठल्याने्त्या्भागात्पचरप्रिालनास्पे्ररणा्चमळते.्त्याम ळे्थोडा् णवष्टाभाग महागुदात्जातो.्असे्झाले्
म्हणजे्णवष्टोत्सजकन करणयाचा आवेग उत्पन्न होतो.्यानंतर्वकचित््कालाने्जर्त्याप्रमाणे्वयवस्था्झाली्
नाही्तर्तो्आवगे् चजरून्जातो.्थोडासा्वळे्लोटल्यानंतर्प नः्काही् चवष्टा्महाग दात् येऊन्तसाि्
आवगे्उत्पन्न्होतो.्याही वेळी योग्य व्यवस्था झाली नाही तर्दोहीपैकी्एक्दुष्ट्पणरिाम होणयाचा संभव 
असतो.्एक्पचरणाम्असा्की, बराि्वेळ्प नरावगे्न्येता्चवष्टा्रूक्ष्झाल्यावर्मग्आवगे्येणे.्यानंतरिे्
चवष्टाउत्सजभन्कष्टािे्असते.्द सरा्पचरणाम्असा्की्आवगे्येणे्म ळीि्थाबंणे.्ही्गोष्ट्फारि्अनथावह्
असते.्भकू्लागत्नाही, अन्नपिन्होत्नाही, आणखी्काही्द खणे्येण्यािा्संभव्उत्पन्न्होतो. 

 
चवष्टोत्सजभन् हे्परावतभन्आहे.् त्यािा् मेळ्काही्भोवतालच्या्गोष्टीशी्ब द्धध्या्घातलेला्असतो.्

वकबह ना्असा्मेळ्घालण्यास्आपण्म द्दाम् चशकतो.् हे्लहानपिीच णिकलेले संवतकन्असते.् ते्मोडणे्
शक्य्असते्पण्ते्महाप्रयासािे्असते.्प ष्ट्कळ्प्रसंगी्ते्साित्नाही.्ही्गोष्ट्एकातंाति्करावयािी्असे्
ठरलेले्असते.् त्यािप्रमाणे् चवचशष्ट्रीतीने्बसून् वहावी्असेही्ठरलेले्असते.्या्गोष्टीसि्आपण्सवय्
म्हणतो.्सवयीवगेळी्गोष्ट्असताना्उत्सजभन्कठीण्होऊन्बसते.्माणूस्आजारी्होऊन्त्यास्बसवनेासे्
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झाले्की्उत्सजभन्होणेही्थाबंते.्सवभ्सवयी्म्हणजे्संवतभनेि्असतात.्त्यातल्या्त्यात्उत्सजकनासंबंधी 
संवतकन फार दृढ असते. 

 
उत्सजकनासंबंधी चेतन्यांची ममे कटीय व णत्रकीय किाभागात असतात.् तेथून् अवजाठर् व्

कटीरीय् िेतन्या् चनघतात.्यापंैकी्अवजाठरेिे् तंतू्अिर्िचरत्रीय्प जंकापयंत्जातात्पण्कटीरीयतंतू्
थेट्आतड्याच्या्तटातील्प ंजकापयंत्जातात.्पचहले्प्रकारचणक्व्द सरे्प्रचतकारचणक्होत. 

 
णरक्तचलने् जठरात् होतात् म्हणून् पूवी् साचंगतलेि् आहे.् तशीि् ती् आतड्यातही होतात.्

िलनाबरोबर्कफस्रावही् होत्असतो.्उपाय्दीघभ्काल् केल्याने् केवळ्कफोत्सगभ्झाल्यािी्उदाहरणे्
घडलेली्पाहण्यात्आहेत. 
 

— 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५६ 
 

चयन; अन्नाचे साथकक 
 

प्रत्येक् गात्रात् पेचशका् असतात् आचण् थोडेबह त् पेचशकाबाह्य् द्रवयही् असते.् पेचशकाद्रवयािी्
घडामोड् सतत् होत् असते्आचण् पेचशकाबाह्य् द्रवयािीही् घडामोड् प्रसंगचवशषेी् थोडीफार् होत् असते.्
घडामोडीस चयन् [Metabolism.] असे नाव आहे. घडिे हे उपचयन् [Anabolism.] आणि मोडिे हे अपचयन्
[Catabolism.] होय.् ियनास् प रेसा् तद पयोगी् द्रवयािंा् प रवठा् अन्नापासून् होतो.् तसा् प रवठा् होणे् हेि्
अन्नािे्साथभक्होय.्उपियाबरोबर्अपियन्अचनवायभि्असते.् त्यात्उत्पन्न्झालेल्या्द्रवयािंा् चनकाल्
करणे्म्हणजे्उत्सजभन्होय.्ियापिय्जरी्सतत्होत्असला्तरी्अन्नग्रहण्व्मलोत्सगभ्हे्थाबंनू्थाबंनू्
थोड्या्थोड्या् वळेाने् होत्असतात.् घेतल्या्अन्नावर्संस्कार् वहावयािे्असतात्आचण्उद्भतू् मलानंा्
मलद्वारापयंत् पोिवावयािे् असते.् अन्नग्रहणानंतर् त्यािे् पिन् कसे् होते् ते् पाहून् झाले् आहे.् आता्
त्यानंतर्पिनाने्उपन्न्झालेली्द्रवये्हरएक्गात्रात्कशी्आचण्कोणत्या्रूपाने्पोितात्ते्पाहणे्आहे. 
 

अन्नातील्िाकक र िव्यापासून मुख्यतः िाक्षजा उत्पन्न होते.्लहान्आतड्याच्या्पचहल्या्भागातून्
द्राक्षजा् [Glucose.] रक्तप्रवाहात्जाते.्थोडीशी्फलजा् [Fructose.] आचण्आद ग्िजा् [Galactose.] ही्तशाि्
रीतीने्रक्तात्प्रवशे्करते.्यकृतात्पोिल्यावर्या्दोन्शकभ रािें्रूपातंर्द्राक्षजेति्होते.्द्राक्षजेिी्संहती्
[Concentration.] वाढवीत् जाता् ती् २् टके्क् होईपयंत् सबिं् चवद्रवि् शोषले् जाते.् नंतर् ६् टके्क् संहती्
झाल्यापासून्रक्तातले्पाणी्आतड्यात्उतरू्लागते.्अशा्रीतीने्ही्शकभ रा्सारक्ठरते.्एकाि्वेळात्
द्राक्षजा् चजतकी् शोषली्जाते् त्याच्या् अध्यापेक्षाही्कमी्फलजा् शोषली्जाते, काष्ठजा् [Xylose C5H10O5.] 
शकभ रा्तर् तृतीयाशंापेक्षाही्कमी्शोषली्जाते.्आतड्याच्या्आस्तरपेणिकात् गेल्याबरोबर्िाक्षजेपासून 
मांसीर् [Glycogen.] उत्पन्न्होत्असावे्असा्तकभ ्आहे.्अशा्रीतीने्द्राक्षजारेणू्नाहीसा्झाल्याने्नवे् रेणू्
ओढण्यािी् प्रवृिी् होणे् साहचजक्आहे.् या् मासंीरापासून् लगोलग् द्राक्षजा् उत्पन्न् होत् असावी् असेही्
मानले् पाचहजे.्फलजेपासून्मासंीर् होत्नसले् पाचहजे.् चतिे्द्राक्षजेत्रूपातंर्होऊन्मग्मासंीर् होत्
असाव.े्आद ग्िजेिे् वतभन् बह शः् द्राक्षजेसारखेि् असते.् केवहातरी् ि कून् इक्ष जा् शोषली् जाते् तेवहा् ती्
तशीच्या्तशीि् मूत्रावाटे् बाहेर्टाकली्जाते, गात्रानंा् चतिा्उपयोग्होत्नाही.्िाक्षजासुद्धा १०० CC 
रक्तात ८० ते १०० mg असते. १८० पेक्षा अणधक झाल्यास ती मूत्रात उतरते. 
 

आतड्यात ओषट िव्यापासून घृतीन आणि सरबद्ध मेदस् [Straight chain. Aliphatic.] अम्ले उत्पन्न 
होतात् ती् अंिचलकातील् वलफवाचहन्यात् शोषली् जातात.् तथाचप् मोठ्या् वलफायन्यात् चशरण्यापूवी्
अंचणलकातील् कलफायन्यातच्त्यािा्संयोग्होऊन्प नः्ओषटाचेच थेंब तयार्झालेले्आढळतात.्अशा्
रीतीने्स मारे्दोन्तृतीयाशं्ओषटािी्वयवस्था्होते.्उरलेल्या्स मारे्तृतीयाशं्ओषटापासून्झालेले्घृतीन 
व सरबद्ध अम्ले रक्तवाणहन्यांच्या द्वारा प्रणतहारी णिरेतून यकृतात जातात.्तेथे्त्यापासून्प नः्पूिक ओषट 
रेिू तयार होऊन त्यांचेही पायस तयार होते.् वलफायन्यातून् जाणाऱ्या् ओषटासही् पायसरूप्आलेले्
असतेि.् त्याम ळेि् त्या् वाचहन्यानंा् क्षीरायण्या् [Lacteals.] म्हणतात.् आतड्यातं् णपत्ताम्ले् असतात्आचण्
पस्फुणरक्अम्लही्असते.्यापंैकी्प्रत्येकािा्ओषटाम्लाशी्संयोग्होतो.्ही्संय गे्आतड्याच्या्कोठ्यात्
तयार्होतात्पण्तीि्आतड्याच्या्तटाशी्पोिल्यावर् चवय क्त्होतात.्ओषटाम्ल्रक्तवाचहन्यात् वकवा्
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क्षीरायण्यात्जाते्आचण् चपिाम्ल् व् पस्फ चरकाम्ल्कोठ्यातील् चनराळ्या्अम्लरेणूशी्ज ळण्याला् मोकळे्
होते्(ओषटाम्ल्=्सरबद्ध्अम्ल; मेदस्अम्ल) 
 

सवभ् प्राण्याचं्या् गात्रात् चपिस्स्थरोल् असते.् अन्नातील् चपिस्स्थरोल्आचण् इतर् स्स्थरोलिव्येही्
शोषली्जातात्पण्त्यांचे अणभिोषि होणयास णपत्ताचे साहाय्य अवश्य्असते.्काही्चपिािा्उत्सगभ्मोठ्या्
आतड्यात् होतो.् त्याबरोबरि् या् चपिस्स्थरोलािाही् होतो.् त्यात् उज्जािी् चमळवणी् होऊन् एक् चनराळे्
स्स्थरोल्उत्पन्न्होते्ते्चवष्टेत्आढळते.्त्याला्चवष्टस्स्थरोल्[Coprosterol. Dihydrocholesterol. सोज्जदव्चपिस्स्थरोल]्
असे्नाव्द्यावे.्जीवातुकांपैकी तीन ओषटात णवरघळिारी असतात. ती िोषली जाणयास णपत्ताचे साहाय्य 
अवश्य्असते. 

 
प्रोतीन िव्यांच्या पचनाने अमोदीनाम्ले तयार होतात ती आतड्याच्या रक्तवाणहन्यात िोषली 

जातात.्प्राचणजप्रोतीनापंासून्उत्पन्न्होणाऱ्या्अमोदीनाम्लापंैकी् ९०्टके्क्शोषले्जाणे्शक्य्असते.्पण्
तशी्गोष्ट्वानसप्रोतीनािंी्नसते.्त्यापासून्होणाऱ्या्द्रवयापंैकी्शोषला्जाणारा्अंश्बराि्कमी्असतो.्
डाळींच्या्बाबतीत्तो्८०्टक्क्याचं्या्वर्सहसा्नसतो.्प्रोतीनरेणूंपेक्षा्अमोदीनाम्लािें्रेणू्प ष्ट्कळि्लहान्
असतात.्असे् चवघटन्न्होता्स द्धा्एकादे प्रोतीन रक्तात प्रवेि करू िकते. पि अिा प्रसंगी ते अंगी 
लागत नाही. इतकेच नव्हे तर त्याने िरीरास अपाय होणयाचा बराच संभव असतो. 

 
अणभिोषि.्आतड्याच्या्आस्तरातून्रक्तवाचहन्यात्वकवा्वलफवाचहन्यात्अन्नचवपाकद्रवये्शोषली्

जाणे् ही् गोष्ट् गलन् [Filtration.] वकवा् तषभण् [Osmosis.] या् गोष्टीपेक्षा् बरीि् चनराळी्आहे.् एका् कागदी्
गाळणीवर्साखरेिा्वकवा् चमठािा् चवरघळा्टाकला्तर्तो्जसाच्या्तसा्खाली्उतरतो, त्यािी्संहती्
बदलत् नाही.् आतड्यातून् शोषण् होताना् संहती् प ष्ट्कळ् प्रसंगी् बदलते.् वगेवगेळ्या् शकभ राचं्या्
शोषणवगेासंबंिी्जे्वर्साचंगतले्आहे्ते्साध्या्गाळण्याच्या्बाबतीत्जे्घडते्त्याहून्फार्चनराळे्आहे.्
तषभण्म्हणून्जी्चिया्चनजीव्पाप द्र्याच्या्बाबतीत्चदसून्येते्ती्आतड्यातील्चजवतं्पाप द्र्याच्या्संबिंी्
चदसून् येत् नाही.् तेवहा्िोषि हे गलन नव्हे ककवा तषकिही नव्हे.् यासंबिंी् नक्की् चनयम्अद्याप्सागंता्
येण्याजोगे्समजून्आलेले्नाहीत.्कारण्चजवतं्पाप द्र्यावर्मोजमापी्प्रयोग्करणे्साित्नाही.्चजवंत्
पाप द्र्यात् महत्त्वािे्फरक् त्यास् चमळणाऱ्या् िेतनाचं्या् म ळे् होत्असतात.् या् िेतना् िैतनतंतंूच्या् द्वारा्
चमळत्असतात.्त्यािें्नेमके्मापन्करणेही्साित्नाही.्या्बाबतीत्अंत्रास्तराच्या्रासायचनक्घटनेिा्
काही्संबिं् असतो, याचवषयी्काही्संशय् रहात् नाही.्आस्तरामिे् ज्या् पेचशका्असतात् त्याचं्या्अंगी्
ओषटाशं्असतो.्त्यात्चवरघळणारी्द्रवयेि्केवळ्त्या्पेचशकात्शोषलेली्आढळतात.्पेचशका-पेचशकात्
अंतर्फार्थोडे्असते, पण्त्यातून्ओषटात्न्चवरघळणारी्द्रवये्शोषली्जातात्असे्चदसून्येते.्तेवहा्
येथे्चवद्रावयताग णािा्संबंि्आहे्हे्उघड्आहे. 

 
सािे् मीठ् साम द्रहरद् असते.् त्यािा् रैणवभार् ५८् तर् साम द्रगंचिकािा् रैणवभार् १४२् असतो, 

आचण्द्राक्षजेिा्रैणवभार्१८०्असतो.्तीनही्द्रवये्पाण्यात्चवरघळतात्आचण्त्यािें्चवरघळे्गाळणीपार्
जसेच्या्तसे्जातात.्हेि्चवरघळे्आतड्यात्आले्असता्शकभ रा्संपूणभपणे्आस्तरापार्जाते, सािे्मीठ्
प ष्ट्कळ्अंशी्जाते, पण्संपूणभपणे्जात्नाही्आचण्साम द्रगंचिक्म ळीि्पार्जात्नाही.्फार्दाट्चवद्रवे्
अंत्रात्गेली्तर्प्रथम्त्यावर्प ष्ट्कळसा्स्राव्ओतला्जातो.्त्यात्भरपूर्पाणी्असते.्त्याने्त्यािंी्संहती्
कमी्होते, मग्ती्शोषली्जातात.्साम द्रगंचिक्मात्र्शोषले्जात्नाही.्स्रवि व तरस्व दोही णक्रयांमुळे 
लविावर व िकक रेवर रक्तातून पािी येते. िकक रा पूिक िोषली जाते, लविातील एक पुष्ट्कळसे िोषले 
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जाते, दुसरे िोषले जात नाही. ही णनवड णजवंत पेणिकांच्या आधीन असते.्खटलवणाच्या्संबिंी्अशी्
गोष्ट्घडते्की, अन्नामिे्ओषट्असले्तर्त्याजबरोबर्हे्लवण्शोषले्जाते.्एरवी्ते्अिभवट्शोषले्जाते्
वकवा्जातही्नाही. 

 
अन्नचवपाक् म्हणजे् अन्नपिनाने् प्राशनीत् तयार् झालेली् द्रवये् होत.् ती् अचभशोषणाने् रक्तात्

उतरली्म्हणजे्पचरवाचहन्यातून्पचरवाह्होऊन्ती्हरएक्गात्रात्जाण्यािी्सोय्होते.्गात्रामध्ये्अपियन्
िालू् असते् त्याने् उत्पन्न् झालेले् मल् वाचहन्यात् सामील् होतात् आचण् उपियाकरता् रक्तातील् द्रवये्
वापरली् जातात.् ज्या् त्या् गात्राच्या् घटनेन सार् या् द्रवयािंी् चनवड् होते् हे् उघडि् आहे.् गात्रािंी्
रासायचनक्घटना्समजली्म्हणजे्ही् चनवड्कोणत्या्द्रवयािी्कोठे्होते्ते्समजू्शकेल.्म्हणून्आता्
आपण्गात्र-घटनेचा् चविार्करू.्गात्रा-गात्रात्ज्या् पेचशका्असतात्त्यात्शाकभ र्ओषट्प्रोतीन्लवणे्
आचण्पाणी्या्सवभ्प्रकाराचं्या्द्रवयािंा्समावशे्असतो.्अणपस्तरात् पेचशकाि्भरलेल्या्असतात.्यकृत्
आचण्वृक्क्या्वपडात्बह ताशंी्अचपस्तरमात्र्असते.्हृदयात्बह ताशंी्मासं्असते. 

 
 

पािी प्रोतीन ओषट िाकक र (मांसीर) लविे 

यकृत ७१·२ २०·७ ४·५ १·५ १·६ 
वृक्क ७६·७ १६·९ ४·८ ०·४ १·२ 
हृदय ६२·६ १८·० २०·४  १·० 
मासं ७५·९ १८·४ ०·९ १·५ १·३ 
 
–मांसातील् तंत द्रवय् वपडूर्जातीिे्असते.् त्यािे् नाव् मासंीन.् [Myosin.] तंतंूच्या् भोवती् इतर् प्रोतीनािें्
आवरण्असते. 
 

मेंदूतील् िवलाशंापेक्षा् घूसराशंातं् पाणी् आचिक् असते.् िवलाशंातं् आिारगात्र् असते् चततके्
िूसराशंातं् नसते.् दोहीत् सरासरीने् पाणी् ७८् टके्क् असते.् कशमेध्ये् पाणी् ७५् टके्क् असते् तसेि्
िेतन्यामिेही.्इतर्घटकाचं्या्बाबत्मेंदू, कशा्व्िेतन्या्यात्भेद्नसतो.्सवात्एक्टक्क्याच्या्स मारात्
लवणे्असतात्त्यात्पालाश–हरद्आचण्स्फ चरक्यािंा्भरणा्चवशषे्असतो.्जलेतर्द्रवयात्३८्ते्४०्
टके्क्प्रोतीन्आचण्५०्हून्अचिक्टके्क्ओषट्अशी्वाटणी्असते.्प्रोतीनात्वपडूर्व्खरप्रोतीनही्असते.्
ओषटािें्चनरूपण्प्र.्४०्त्केले्आहे.्चैतनगात्राच्या रसात्अकाबभनी्लवणे्तशी्काबभनी्द्रवयेही्असतात.्
यकृतात्ओषट्असते्त्यािी्ियनत्वरा्िैतनातील्त्वरेच्या्६, ७्पट्असते. 
 

समन्वयी्गात्रािे्जे्अनेक्प्रकार्आहेत्त्यात्काही्भाग्सूत्रल्व्अतन्य्तर्काही्णचवट्वकवा्
तन्य्असतो.्दोनही्प्रकारात्उपसंरस्हे्एक्आचण्आततीन्हे्द सरे्प्रोतीन्द्रवय्असून्चशवाय्चवचशष्ट्
शाकभ रप्रोतीन्द्रवयेही्असतात्त्यास्कफप्रोतीन्म्हणतात.्त्यािंी्टके्कवारी्:– 
 
 

उपसंरस आततीन कफप्रोतीन्(हे्अपिनीय्असते) 

सूत्रल ३१·६ १·६ ०·५ 
(तन्य)्चिवट ७·२ ३१·७ ०·५ 
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कठीण् गात्रात्कास्थी् आचण्अस्थी् यािंा् समावशे् होतो.् दोहीत् थोड्याशा् पेचशका् असतात.्
पेचशकाबाह्य्द्रवयात्पाणी्प ष्ट्कळ्असते.्अस्थीत्ते्१४्ते्४४्टके्क्असते्तर्कास्थीत्ते्७०्टक्क्याचं्या्
स मारास् असते.् इतर् द्रवयात् अस्स्थमज्जेत् २५् टक्क्यापयंत्ओषट् असते, कास्थीत् ते् नसते.् कास्थीत्
खचनज्द्रवय्अगदीि्थोडे्असते्तर्ते्अस्थीत्३०्टक्क्याचं्या्स मारास्असते.्हे्खचनजद्रवय्बह ताशंी्३्
[Ca3 (PO4)2] CaCO3्या्समासास्ज ळेल्असे्असते.्काही्थोडासा्अंश्Mg, K, CI, FI यािंा्असतो.्
काबभनी्ओषटे् तर् स्थाय द्रवये् अस्स्थ् व्कास्थी् यात् असतात् ती् प ष्ट्कळ्अंशी् एकसारखी् असतात.् ती्
उपसंरस्आकफीन् व् खर-प्रोतीन् वगातली् असतात.् कास्थीपेक्षा् अस्थी् कठीण्आचण् दंत त्याहीपेक्षा 
किीि्असतात.्अचिलेप्व्दंतीन्यािंी्घटना्अशी :– 
 
 अणधलेप दंतीन 

Ca ३५·८ २६·५्%्श ष्ट्कभार 
Mg ०·२७ ०·७९ 
Na ०·२५ ०·१९ 
K ०·०५ ०·०७ 
P १७·४ १२·२ 
CO3्पासून्चमळणारा्CO2 २·९७ ३·०६ 
CI ०·३ ०·० 
FI ०·०११२ ०·०२०४ 
Fe ०·०२१८ ०·००७२ 
काबभनी्द्रवय १·० २५·० 
  Harper p. 432. 
 

रक्तातील्काही्घटकािें्कोष्टक्मागे्रक्तप्रकरणी्(प.ृ्३४९)्चदले्आहे.्त्यात्अमोदीन्अम्ले्
आचण्शकभ रा्यािें्अंक्चदले्आहेत्पण्ओषटािा्अंक्चदला्नाही.्वस्त तः्या्चतहींिे्रक्तातील प्रमाि्
वरिेवर्बदलत्असते.्त्यातल्या्त्यात्ओषटाचे फारच बदलते.्अन्नपिनाने्ते्वाढते्आचण्ियापियाने्
ते्कमी्होते.्हा्बदल्ओषटात्अचतशय्असतो.्तो्शभंरी्०·३्पासून्१्पयभन्त्असू्शकतो.्शकभ रेिा्अंक्
८०् ते्१८०्mg. पयभन्त्असतो.्अमोदीन्अम्लाचं्या्संकचलत्अंकात् चवशषे् भेद्नसतात्तरी् वयस्क्तशः्
प ष्ट्कळ्भेद्असतात. 

 
सवभ् गात्रािें् पोषण् रक्तातील् घटक् द्रवयापासून् होते.् पेचशकािंी् झीज् सतत् थोडथोडी् होत्

असते.्ती्उच्छ््वचसत्वायू्मूत्र्स्वदे्व्चवष्टा्याचं्या्रूपाने्दृष्टोत्पिीस्येते.्ही्झीज्भरून्चनघणे्आचण्
यथाकाल् वाढ् होणे् हे् पोषणािे् स्वरूप् आहे.् याकरता् रक्तघटक् खिभ् होत् असतात् पण् ही् खिी्
थोडकीशीि् असते.् चतजपेक्षा् प ष्ट्कळ् अचिक् खिी् हालिालीकरता् जी् शकती् लागते् चतजसाठी् होत्
असते.् ही् शक्ती् मासंगात्रात् उत्पन्न् होत् असते.् मासंात् थोडेसे् मासंीर् असते् त्यापासून् तचिक्अम्ल्
उत्पन्न्होते.्ते्होताना्शक्ती्प्रकट्होते.्हे्मासंीर्रक्तातील्द्राक्षजेपासून्उत्पन्न्होते.्रक्तात्द्राक्षजेिी्
भरती्आचण्मासंात्चतजपासून्होणाऱ्या्मासंीरािा्वयय्या्चिया्नेमक्या्एकावेळी्ज ळणे्सहसा्जमत्
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नाही.् द्राक्षजेिी् भरती् होते् तेवहा् शक्ती् उत्पन्न् होण्यािी् गरज् सहसा् नसते.् अशावळेी् ही् िकक रा 
मांसीररूपानेच यकृतकपडात सािणवली जाते.् जेवहा् चतिी् प्रत्यक्ष् मासंात् गरज् असते् तेवहा् मासंीरािी्
शकभ रा्बनून्रक्तद्वारा्मासंास्चमळते्आचण्तेथे्उपयोगी्पडते.्मासंीर्⥫ द्राक्षजा्या णवणक्रया दोही पक्षी 
काही णवतंचकांच्या साणन्नध्यात होत असतात.्शाकभ रान्नािा्प्रम ख्उपयोग्हाि्असतो. 
 

िस्क्तसंपादनाकरता्शकभ रेिा्उपयोग्होतो्तेवहा्एक्नवहे्पाच पन्नास णवणक्रया एकामागून एक 
घडत असतात.् द्राक्षजेिा् वयय्होतो्आचण्अखेर्कौद्व् व् पाणी्उत्पन्न्होतात् हे्संकचलत्वणभन्आहे.्
मध्यंतरी्उपयोगी्पडणारी्आचण्प्रकट्होणारी्अनेक्द्रवये्कायभकारी्मासंात्आढळून्येतात.्त्यावरून्
कोणत्या् चवचिया्होत्असावया्याचवषयी्तकभ ्बािंता् येतो.्एकंदरीत्पाहता्शस्क्तदायी् चवचियािें्दोन्
टप्पे्तरी्स्पष्ट्होतात.्प्रथमतः्शाचिप्रामोद-चत्रपस्फ चरकाम्लापासून्[A T P.] शाचिप्रामोद-चद्वपस्फ चरकाम्ल्
[A.्D. P.] आचण्पस्फ चरकाम्ल्अशी्चवघटनात्मक्चवचिया्घडते.्ती्शस्क्तदायी्असते.्मासंसंकोिास्तीि्
उपयोगी् पडते.् याचशवाय् जे् चद्वपस्फ चरकाम्ल् उत्पन्न् होते् त्याच्या् चनदेशनाने् िचवतीनपस्फ चरकािे्
[Creatinphosphate.]् चवघटन्होऊन्नव्ेपस्फ चरकाम्ल्उत्पन्न्होते.्यानंतर्मासंीरापासून्तचिकाम्ल् [Lactic 

acid.] वकवा्चत्रकोनाम्ल्[Pyruvic acid. (हालाहल्प्रकरण्पहा).]्उत्पन्न होते. थोडक्या श्माच्या कामाने णत्रकोनाम्ल 
होते.्आचण्पुष्ट्कळ श्माच्या कामाने तणक्रकाम्ल उत्पन्न्होते.्ही्चवचियास द्धा्शस्क्तदायी्आहे.्चतने्प्रकट्
होणाऱ्या् शक्तीिा् उपयोग् शाचिप्रामोदचत्रपस्फ चरक् व् िचवतीनपस्फ चरक् याचं्या् प नरज्जीवनाच्या् कामी्
होतो.् चवचियािंा्द सरा्टप्पा्ऊवभ् चमळाल्याने्स रू्होतो.् चत्रकोणाम्ल् वकवा्तचिकाम्ल्याचं्या्ऊवभणाने्
कौद्व् व् पाणी् आचण् उष्ट्णता् उत्पन्न् होते.् त्याबरोबरि् सुमारे तीन चतुथांि अम्लापासून मांसीराचे 
पुनरुज्जीवन होते. 
 

यकृतात् मासंीररूपाने्िाकक रान्नाचा् संग्रह्असतो् तो् सुमारे १५०् ग्राम्असतो.् हे् मासंीर् बह शः्
द्राक्षजेपासून्झालेले्असते्हे्खरे.्तरी् ते्अंशतः्ओषटापासून्आचण्अमोदीनाम्लापासूनही्होऊ्शकते्
असे्प्रत्ययास् येते, कारण्शाकभ र्अन्न्कमी् केले्तरी्इतर्अन्नापासून् त्यािंी्उत्पिी्झालेली्आढळून्
येते.् मासं् आचण् इतर् गात्रातही् थोडेबह त् मासंीर् आढळते् तरी् त्यािा् खरा् योग्य् वळेी् उपयोगी्
पडण्याजोगा्संग्रह्यकृताति्असतो.्ऊस्साखर्१२०्ग्राम्पयंत्पोटात्घेतली्असता्आत्राहू्शकते.्
अचिक् घेतली्असता् रक्तात्द्राक्षजा् वाजवीपेक्षा्अचिक्होऊन् मूत्रात्उतरू्लागते.्असा् पचरवाह् न्
होता् तौकीर् प ष्ट्कळ् अचिक् पिनी् पडू् शकते.् उलट् स्वतः् द्राक्षजेिी् ही् मयादा् १५०् ग्राम् आचण्
आद ग्िजेिी्मयादा्अवघी्४०्ग्राम्असते.्रक्तात्शोषली्जाऊन्यकृतात्मासंीररूपाने्संग्रह्होण्यावर्
या् गोष्टी् अवलंबनू्आहेत.्मनुष्ट्याच्या सामान्य व्यवहाराला दररोज ५०० ग्राम िाक्षजेची गरज असते.्
इतकी्साखर्उत्पन्न्होण्याजोगे्अन्न्असलेि्पाचहजे.्शारीरकष्ट्करणाराला् त्या्कष्टाच्या्मानाने्अशा्
अन्नािा्प रवठा्चवशषे्पाचहजे्हे्उघड्आहे. 

 
सवक पेणिकांच्या अंगिव्यात थोडेसे ओषट असते.् त्यातल्या् त्यात्िैतन्गात्रात्व्अचिवृक्कात् ते्

चवशषे्असते.्त्विेखालील्समन्वयी्गात्रात्ओषटािा्भरणा्बराि्असतो.्आतड्यास्लागलेल्या्वपेमध्ये्
त्यािा् भरणा् असतो् तो् अन्नात् ओषटािा् प रवठा् वाढला् असता् प ष्ट्कळ् वाढू् शकतो.् अंतवरचद्रयाचं्या्
भोवताली् कोंदणासारखे् समन्वयी् गात्र् असते् त्यातही् अशा् प्रसंगी् ओषट् भरपूर् साठते.् साधारितः 
एकंदर वजनाचा दिांि ओषटाचा असतो तो त्याच्या दुप्पट ककवा अणधकही होऊ िकतो. अंतकरणियात 
ओषट हे मुख्यतः कोंदि असते तर त्वचेखाली ते उष्ट्मरक्षक िव्य्असते.् तेथे्आचण् चवशषेतः्वपेमध्ये ते 
सािविीचे िव्य असते.्अन्नात्ओषटािा्त टवडा्पडला्म्हणजे्वपा्व्चतजमागून्त्विेखालील्समन्वयी्
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गात्र् यातील् ओषटािा् खप् अचिक् अवश्य् कामासाठी् होतो.् मेंदूमध्ये् पस्फ रौषट् असते् ते् तेथील्
आिारगात्रािा्घटक्म्हणून्चवशषे्महत्त्वािे्आहे.्हा्आिार्पाचहजे्तसा्चवनम्र्[Plastic.] असतो.्आतील्
नाजूक् गात्र् संभाळण्याला् अशाि् पदाथािी् आवश्यकता् असते.् ओषटाम्ले् आचण् त्याशंी् चपिस्स्थरोल्
[Cholesterol.] संयोग्होऊन्बनणारीं्द्रवय्यािंा्समावशे्पेचशका्व्गात्ररस्यात्असतो.्अशी्द्रवये्मेंदूमध्ये्
इतर्इंचद्रयातल्या्पेक्षा्बरीि्अचिक्आढळतात. 

 
अन्नामिे् सािारणपणे् ५०् ग्राम् ओषट् असावयास् पाचहजे.् अन्नातील् ओषट् आचण् शरीरातील्

अंगभतू्ओषट्यात्थोडासा्फरक्असतो.्हा्फरक्घडवनू्आणण्यािे्काम्यकृतात्िालते.्शरीरातल्या्
शरीरात्वगेवेगळ्या्गात्रातील्ओषटातही्वकचित््फरक्असतो.्हा्फरकस द्धा्यकृतात्उत्पन्न्होऊन्त्या्
त्या्गात्राच्या्वायास्जाणे्शक्य्आहे, वकवा्तो्थेट्त्या्त्या्गात्रातही्उत्पन्न्होणे्हेही्संभवनीय्आहे.्
आवश्यकतेपेक्षा्ओषटाचा्पुरविा्कमी्असला्म्हिजे ते्िाकक र्ककवा्प्रोतीन िव्यापासूनही उत्पन्न होऊ्
िकते् हे् त्या् त्या् द्रवयाचं्या् रासायचनक् घटनेवरून् कळून् येण्यासारखे् आहे.् अशीचतकाम्ल् आचण्
चत्रकोणाम्ल् यापासून्ओषट् उत्पन्न् होऊ् शकते, असे् प्रयोगचसद्ध्आहे.् पस्फ रौषट् [Phospholipid.] आचण्
आद ग्िौषट् [Cerebroside.] यािंी् मेंदूमिे् गरज् असते.् त्यािंी् इतर् द्रवयापासून् उत्पिी् यकृतामधे् होते.्
पचहल्या्प्रकारच्या्द्रवयाचं्या्संघटनेस्पस्फ चरकाम्ल्व्चपिामोद्[Choline.] यािंी्गरज्असते्आचण्द सऱ्या्
प्रकारच्या्द्रवयाचं्या्संघटनेस्इतर्सामान्य्ओषटे्व्आद ग्िजा् [Galactose.] यािंी्गरज्असते.्ही्द्रवये्
सहसा्कमी्पडण्यासारखी्नाहीत. 

 
शस्क्तसंपादनाकरता् शाकभ रद्रवयािा् वयय् होती् म्हणून् वर् साचंगतले.् त्याच्याि् जोडीला् आता्

असेही् सागंणे् आहे् की् याि् कामी् अल्पाशंाने् ओषटद्रवयािाही् उपयोग् होत् असतो.् या् गोष्टीचवषयी्
अन मान्सहज्करता् येते् ते्असे.्शकभ रेिे्ऊवभण्होते् तेवहा् चजतका्ऊवभवाय ्खपतो् चततकाि्कौद्ववायू्
आकारतः्उत्पन्न्होतो्हे्त्यासंबिंी्जे्चवचियावाक्य्आहे्त्यावरून्स्पष्ट्समजून्येते. 
 

C6 H12O6्+्6O2्⟶्6CO2्+्6H2O 
 

यावरून्CO2्:्O2्हे्ग णोिर्१्असावे्असे्ठरते.्परंत ्प्रत्यक्ष्मापे्घेऊन्पाहता्फार्झपायाने्
श्रम्करीत्असता्मात्र्ते्१्असते.्सामान्य्श्वसनात्ते्०·८्असते.्अचिकाचिक्श्रम्करीत्असता्वाढता्
वाढता्पराकाष्ठेिे्श्रम्करीत्असताना्मात्र्ते्१्होते.्शकभ रेऐवजी्ताचलक्[Tripalmitin.] ओषट्ऊवभण्पावत्
आहे्असे्समजलो्तर्हे्ग णोिर्[Respiratory quotient.] प ष्ट्कळ्कमी्येते :— 
 
2C51 H58्O6्+्131 O2्⟶्102्CO2्+्58्H2O. CO2्: O2 ∷ 0·72 
 

श्वसनामिे् हे् ग णोिर् एकापेक्षा् कमी् येण्यािे् कारण् पुष्ट्कळिा िकक रेबरोबर थोडथोडे ओषट 
ऊवकि पावत असते, असा् चनष्ट्कषभ् चनघतो.् मासंामिे् जी् शक्ती् प्रकट् होते् ती् सवभि् काही् शकभ रेच्या्
ऊवभणाने्उत्पन्न्होते्असे् नवहे, तर्ती्काही्अंशी्ओषटाच्या्ऊवभणानेही्उत्पन्न्होते्यात्शकंा् नाही.्
अचिक् बारकाईने् तपास् करता् कळून् येते् की, शकभ रेच्या् ऊवभणात् जसा् शाचिप्रामोद–चत्रपस्फ चरकािा्
उपयोग्असतो्तसा्तो्ओषटाच्या्ऊवभणातही्असतो. 
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मेदसाम्लािें्ऊवभण.्शरीरात्संग्रह्ज्यािा्होतो्त्या्ओषटास्मेद्म्हणतात.्त्यापासून्जी्अम्ले्
चनघतात्ती् मेदसाम्ले् होत.्ती् जेवहा्शस्क्तसंपादनाच्या्कामी् येतात् तेवहा् त्यापासून्कौद्व्CO2्आचण्
पाणी्H2O ही्द्रवये्उत्पन्न्होतात.्मेदसाम्ले्उत्पन्न्होतात्तेवहाि्घृतीनही्उत्पन्न्होत्असते.्मेदसाम्ल्व्
घृतीन् यािंी् वगेवगेळी् वाट् लागते.् घृतीनापासून् मासंीर् बनत् असाव्े असा् तकभ ्आहे.् ते् शाकभ र् द्रवय्
असल्याम ळे् त्यािा् चवचनयोग्तौकीराप्रमाणे्होतो् हे्उघड्आहे.् मेदसाम्लािे्ऊवभण्प्रथम्यकृतात्होत.्
नंतर्ते्इतर्गात्रात्होते.्प्रथमतः्COOH च्या्एकातंरात्असलेल्या्C िे्ऊवभण्घडते.्[β्oxidation.] तेथेि्
काबभनी्सर्त टतो.्पचरणामी्2C कमी्असलेले्मेदसाम्ल्तयार्होते.्या्अम्लािीही्वाट्पचहल्याप्रमाणेि्
लागते.्शवेटी्C4्असलेले्सरबद्ध्अम्ल्तयार्होते. 

 
प्रस्त त्ऊवभण्घडून्येण्यास्अशीचतलय क्त्सहचवतंिक्A िा्उपयोग्होतो.्यािा्समास्HS–

Co A असा्चलचहतात.्(प्र॰्४८्प॰ृ्२९५्पहा) 
 
अशीचतल्सहचवतंिक्A CH3 CO S Co A असे्दशभवतात.्अचिक्भारी्मेदसाम्ल्आचण्प्रस्त त्

सहचवतंिक्यािें– 
 

संय ग्(बािंव)्R CH2 CO S Co A असे्दशभवतात. 
 

प ढे्चदलेल्या्ऊवभणाच्या्पचहल्या्पाचहरीवर्A T P अध्याहृत्आहे.्(प्र॰्४८)्त्यािे्चवघटन्होऊन्
शक्ती्उत्पन्न्होते.्ती्नंतरच्या्अम्लचवचियास्उपयोगी्पडते.्नंतरच्या्पाचहऱ्यावर्चनरचनराळी्चवतंिके्
व्सहचवतंिके्कामी्येतात. 
 

R CH2 CH2 CH2 COOH + H S Co A ⟶ 
R CH2 CH2 CH2 CO S Co A. ⟶ 

R CH2 CH2 CH2 CO S CoA. ⟶ 
R CH2 CH2 CH : CH CO S CoA. ⟶ 

R CH2 CH : CHCO S CoA ⟶ 
R CH2 CHOH CH2 CO S CoA ⟶ 
R CH2 CO CH2 CO S CoA 

R CH2 CO CH2 CO S Co A + HSCoA ⟶ 
R CH2 CO S Co A + CH3 CO S CoA. शवेटी्अवशषे्राहतो्तो्असा :– 
 

CH3 CO CH2 CO S Co A अशीतो्अशीचतल्सहचवतंिक्A. यािी्सहचवतंिक्A शी् चवचिया्
होऊन्अशीचतल्सहचवतंिक्A उत्पन्न्होते. 
 

प्रस्त त् अशीचतल् सहचवतंिक् A मेदापासूनि् उत्पन्न् होते् असे् नवहे् तर् ते् शाकभ र् व् प्रोतीन्
द्रवयापासूनही्उत्पन्न्होत्असते.्ते्चत्रकोणाम्लापासून्उत्पन्न्होत्असून्हे्अम्ल्शाकभ र्तसे्प्रोतीनापासून्
उत्पन्न् होणाऱ्या् प ष्ट्कळशा् अमोदीनाम्लापासूनही् उत्पन्न् होत् असते.् या् सहचवतंिकािे् ऊवभण्
यकृताबाहेरच्या्चवचवि्गात्रात्घडून्येते. 
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जंबीचरकाम्ल् चियािि.् जीवात ् B िे् चवविेन् करताना् प्रोतीनाचं्या् शरीरातील् घडामोडीमिे्
अशीचतक, चत्रकोण् व्ओषणाशीचतक् अम्ले् उत्पन्न् होतात् असे् साचंगतले्आहे.् ही् अम्ले् शाकभ र् व् मेद्
यापासूनही्उत्पन्न्होणारी्आहेत.्अशीचतलसहचवतंिक्A आचण्ही्अम्ले्याचं्यापासून्प्रथमतः्जंबीचरक्
अम्ल्उत्पन्न्होते्आचण्नंतर्अनेक-चवि्चवचिया्होऊन्एकतर्पूणभ्ऊवभण्होते्वकवा्अन्यचवचवि्चवचिया्
होऊन्अखेरीस्प नः्शाकभ र, मेद, प्रोतीन्यािंी्उत्पिीही्होऊ्शकते.्त्याम ळे्या्चवचियानंा्जंबीचरकाम्ल्
रहाटी्(िि)्म्हणतात.्हे्िि्वकवा्ही्रहाटी्थोड्या्संके्षपाने्येथे्चदली्आहे : 
 

 
 

जंबीचरकाम्लािे् दोन् प्रकार् असतात.् एकापासून् द सरा् उत्पन्न् होत् असताना् अतीचषक् अम्ल्
उत्पन्न् होते.्आणखीही् काही् चवचिया् या् ििात् होत् असण्यािा् संभव्आहे.् या् चियाििात् ११् हून्
अचिक्चवतंिके्कामास्येत्असतात.्उजवीकडून्CO2्पयभन्त्या्चवचिया्चवघटनरूप्आहेत.्डावीकडे्
इतर्घटनरूप्आहेत. 

 
मध्यंतरी्संकचलत्चवचिया्:– 

CH2COOH + 2H2O⟶ 4H2 + 2 CO2 
 

अखेरिी्चवचिया्4H2 + 2O2 ⟶ 4H2O अशी्असते.्या्राहटीिे्एकंदर्स्वरूप्ऊवभण्हे्आहे.्
त्याकरता्चन्अ्चद्व्NAD = DPN (प्र॰्४८) यािा्सतत्प रवठा्लागतो.्हे्द्रवय्H िा्स्वीकार्करते.्या्
चवचियात्प ष्ट्कळ्उज्जचवतंिकािंा्उपयोग्होत्असतो.्ऊवािा्प रवठा्श्वसनाने्होतो.्कौद्वािा् चनकाल्
श्वसनानेि्होतो. 
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TPN्=्NADP याने्H िा्स्वीकार्होतो.्(प्र्४८्प.ृ्२९३्पहा) 
DPN्=्NAD याने्H िा्स्वीकार्होतो. 
 
णपत्तस्स्थरोल्आचण्तद्भव्हचलक्लवणे्पेचशका्व्गात्ररस्यात्असतात.्त्यािंा्भरणा्मेंदूमिे्

चवशषे्असतो.् प्राचणज्अन्नातील् चपिस्स्थरोल्रक्तात्शोषले्जाते् पण्उद्चभज्ज्अन्नािे्तसे्नाही.्असे्
असले्तरी्त्यािा्त टवडा्पडण्यािा्संभव्फार्थोडा्असतो, कारण्ते्शरीरात्अिीणतकाम्लासारख्या्
अल्पाकार् रेिंूपासून् णवणवध् इंणियात् उत्पन्न होऊ िकते.् यकृत, मासं, अंत्रास्तर, अचिवृक्क, इत्याचद्
इंचद्रयात्त्यािी्उत्पिी्आढळून्आली्आहे.्उंडाच्या्आस्तरातून्चपिाबरोबर्त्यािे्उत्सजभन्होते.्तेथे्
त्यापासून् चवष्टस्स्थरोल [Coprosterol = Dihydrocholesterol.] उत्पन्न् होते.् ही् कृती् तेथील् जंतंूिी् असते.्
चपिस्स्थरोल् हे् िायक् असून् त्यािे् हचलकाम्लाशी् संयोग् होऊन् हचलके् तयार् होतात.् हे् स्स्थरोल् व्
हचलक्यािें्प्रमाण्वगेवगेळ्या्गात्रात्वगेवगेळे्असते.्मेंदूमिे्हचलक्अत्यल्प्असते्तर्अचिवृक्कात् ते्
बरेि् असते.् यकृतात् चपिस्स्थरोलापासून् चपिाम्ले् तयार् होतात.् एकंदर् स्स्थरोलािा् ८५%् भाग् या्
वाटेने्जातो.्चपि्यकृतातून्चपिाशयात, तेथून्आतड्यात्आचण्त्यातून्अंशतः्प नः्रक्तात्कसे्घेतले्
जाते्ते्पूवी्साचंगतलेि्आहे. 

 
शरीरपेचशका् म ख्यतः् प्रोतीनद्रवयाच्या् बनलेल्या् असतात.्काही् पेचशकाबाह्य् गात्रपदाथभ् देखील्

प्रोतीनघचटत्असतात.् प्रोतीनािी् रासायचनक्घटना्फार् स्क्लष्ट्असते.् प्रोतीनाच्या् चवघटनाने् पिंवीस्
तीस्अमोदीनाम्ले्उत्पन्न्होतात.्याखेरीज्आणखी्लवणे्व्शाकभ र्व्ओषट्द्रवयेही्त्यापासून्चनघतात.्
अन्नपदाथात्स मारे्वीस्अमोदीनाम्ले्असतात.् त्यात् चनदान्आठ्तरी्अवश्य्असतात.्ती्इतरापासून्
शरीरात् उत्पन्न् होऊ् शकत् नाहीत; इतर् मात्र् त्यापासून् होऊ् शकतात.् प्रत्येक् गात्रात् वकबह ना्
गात्रभागात् देखील्चवचशष्ट्प्रोतीन्असते.्अन्नप्रोतीनाच्या्पिनाने्अमोदीनाम्ले्उत्पन्न्होतात्ती्रक्तात्
सामील्होतात.्त्यापासून्त्या्त्या्गात्राच्या्त्या्त्या्भागात्ती्ती्प्रोतीने्उत्पन्न्होतात.्परकीय्प्रोतीन्
रक्तात्घ सले्असता्अंतवरचद्रयात्खळबळ्उडून्जाते, ताप्येतो्आचण्इंचद्रयचिया्चबघडतात.्याि्वळेी्
परकीय्प्रोतीनािा्प्रचतकार्करणारी्प्रोतीने्शरीरात्उत्पन्न्होतात.्ती्प्रचतकारास्प री् पडतील् वकवा्
नाही्हे दोही्प्रोतीनाचं्या्बलाबलावर्अवलंबून्राहते.्दहावीस्अमोदीन्अम्ले, दहा्पाि्लवणे, शकभ रा्
आचण् ओषट, इतके् प्रोतीन् घटक् असल्याम ळे् प्रोतीनात् प ष्ट्कळ् चवचविता् संभवते.् अन्नप्रोतीनापेक्षा 
िरीरातील घटक प्रोतीने वेगळीच असतात. ती तयार होणयाकरता अन्नप्रोतीनांचे णवघटन अवश्य असते ते 
आतड्यात घडून येते. िेकडो णवणक्रया िरीरात चालू असतात त्या सवात बहुधा णवतंचकांचा संबंध असतो. 
ही णवतंचके स्वतः प्रोतीनघणटतच असतात. 
 

शरीरघटनेस्गात्रागात्रानंा्अवश्य्असणारी्अमोदीन्अम्ले्नेमकी्ज्या्त्या्वळेी्रक्तात्उपलब्ि्
असणे्संभवत्नाही.्काही्असतील, काही्नसतील, काही्कमी्असतील, काही्अचिकही्असतील.्जी्
असतील्त्यािंा्उपयोग्होणे्सहजि्आहे्पण्जी्नसतील्ती्लवकर्उपलब्ि्होणे्असेल्तर्त्यािंा्
संग्रह्कोठे्तरी्शरीरात्असला्पाचहजे.्असा्थोडासा्संग्रह्यकृतात्असतो.्तथाचप्तो्एकादा् चदवस्
प रेल् एवढाि्असतो.् या्संग्रहात् तेवढ्या्अविीति्भर् पडत्जाणे्अवश्य्असते.् रक्तात्जी्अचिक्
असतात्त्यापासून्जी्कमी्असतात्त्यािंी्उत्पिी्झाली्तर्अशी्भर्पडेल्हे्उघडि्आहे.्ही्गोष्ट्
यकृतात् घडते. अणधक असलेल्या िाकक र ककवा ओषट रेिूपासून उपयोगी असून कमी पडलेल्या 
अमोदीनाम्लाची उत्पत्ती होते.् या् चियेस् अमोदीन–संिमण [Transamination.] म्हणतात.् एका् अमोदीन्
अम्लातील्अमोदीन्भाग्का्न्द सऱ्या्अमोदीनहीन् रेण भागात्भरणे्असे्या् चियेिे्रूप्असते.्असे्
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रेण भाग् ओषटातून् उपलब्ि् होणे् वकवा् शाकभ रातून् उपलब्ि् होणे् संभवते.् अणधक असेल या 
अमोदीनाम्लापासून अमोदीन भाग काढून घेऊन िाकक र ककवा ओषट पदाथक केव्हाही तयार करता येतो, तो 
अथात यकृतातच. अिा प्रसंगी अमोदीन भागापासून अमोदीय ऊजद उत्पन्न होते. पि हे िव्य िरीरास 
उपिव करिारे आहे. ते तसे िेवले जात नाही. त्यापासून मूत्रीय उत्पन्न होते. अमोदीन अम्लापासून 
ऊवाच्या योगाने अमोद कौद्व व उदक ही उत्पन्न होतात. त्यापासून िेवटी मूत्रीय तयार होते. या णक्रयेस 
अमोदीनणनरास [Deamination. CO2्+्2NH3्⟶्CO (NH2)2्+्H2O.] म्हितात. ही णक्रयाही यकृतात घडते. 
 

–गात्रागात्रातील प्रकलप्राकलांच्या अपचयाने त्यातील प्राम्लापासून [Nucleic acid.] प्रामोद [Purine.] 
–िव्ये उत्पन्न होतात. त्यात काही महत्त्वाची णवतंचके असतात. सरते िेवटी त्यापासून मल उत्पन्न होतो 
तो मूणत्रकाम्ल [Uric acid.] या स्वरूपाचा असतो.् अन्नामिे् प्राम्ल् नसले् तरी् मलात् मूचत्रकाम्ल् येते् ते्
अंगभतूप्राम्लापासून्उत्पन्न्होत्असले्पाचहजे.्अन्नात्प्राम्ल्द्रवये्असली् म्हणजे् मूत्रात् मूचत्रकाम्ल् त्या्
मानाने्अचिक्येते.्प्राम्लापासून मूचत्रकाम्ल्होताना्मध्यंतरी्अन िमे्सोवभ–प्रामोद [Hypoxanthine.] आचण्
सौद्व–प्रामोद [Xanthine.] उत्पन्न्होतात.्याकरता्चवतंिके्लागतात्ती्यकृतात्असतात.्अन्नात्प्राम्लद्रवये्
नसली्तरी्मलात् मूचत्रकाम्ल् येते्आचण्शरीरास्काही्अपाय्होत्नाही.्द िात्प्राम्लद्रवय्नसते्तरी्
शरीरवाढ्िागंली्होते्हे्चदसतेि.्अशा्प्रसंगी्शरीरात्प्राम्लािी्उत्पिीही्होत्असली्पाचहजे्हे्उघड्
आहे.्ही्उत्पिी्चनरचनराळ्या्अमोदीनाम्लापासून्होते्असे्आढळून्येते.्शकभ रा्व्पस्फ चरकाम्ल्यािंी्या्
कामी्जोड्असावी्लागते.्या्सवभ्चवचियात्चवचवि्चवतंिकािंा्उपयोग्होत्असतो. 
 

क्रणवतीन [Creatine.] हे िव्य मांसात असून त्याचा मांसकायात णविेष उपयोग आहे् हे् वर्
साचंगतलेि्आहे.् हे्द्रवय्मासंाहारी्लोकाचं्या्अन्नात्असते्पण्शाकाहारी्लोकाचं्या्अन्नात्नसते.्तरी्
त्याचं्या्शरीरातील्मासंात् त्यािा्भरपूर्प रवठा्असतो.् ते्इतर्नत्रघचटत्द्रवयापासून् म्हणजे्अथाति्
प्रोतीनापासून्उत्पन्न्होत्असले्पाचहजे, यातं्शकंा्नाही.्अन्नात्िचवतीन्असले्वकवा्नसले्तरी्मूत्रात 
क्रणवणतनीन [Creatinine.] असतेच.्त्यािे्पणरमािही नेमकेच्असते.्आहारात्िचवतीन्आले्तर्त्या्मानाने्
त्यािे् पचरमाण् मूत्रात् वाढते, इतकेि.् मल्ल्लोकाचं्या्शरीरात् वकवा् गर्वभणीच्या्शरीरात्मासंवृद्धी् होते्
तेवहा्त्या्मानाने्मूत्रातील्िचवचतनीन्वाढते.्िचवतीन्रेणूतून्उदकरेणू्चनघून्गेल्याने्िचवचतनीन्राहते.्
अशीि्त्यािी्शरीरात्उत्पिी्होत्असावी्असा्तकभ ्आहे.्आहारात्िचवतीनािा्अचतरेक्झाला्असता्ते्
तसेि् मूत्रात् उतरलेले् आढळते.् मासंात् िचवतीन् पस्फ चरकाम्लाशी् संय क्त् असून् ते् संय ग्
मासंसंकोिनाच्या्कामी्उपयोगी्पडते.्स्त्ीप रष्वयात्येण्यापूवी्त्याचं्या् मूत्रात्िचवतीन्येत्असते, ते्
कसे्व्का्ते्कळत्नाही. 
 

धूणपक [Benzoic acid C6H5COOH.] अम्ल िरीरास अपायकारक असते. अन्नाच्या काही णजनसात ते 
असते.्सामान्यतः्पाला्व्फळे्यात् ते्थोडथोडे्असते् वकवा्थोड्याशा्वळेाने्शरीरात् ते्उत्पन्न् वहावे्
अशी्द्रवये्पाला्व्फळे्यात्असतात.्दोन्अमोदीन्अम्लामिे्हे्अम्ल्संय क्त्असल्यािे्पूवी्साचंगतलेि्
आहे.् वृक्कामिे् िूचपकाम्ल्पोिल्यावर्तेथे्संरसामोदीनाम्ला [Glycine H.CH (NH2). COOH.] शी्त्यािा्संयोग्
होऊन्चवमूचत्रकाम्ल [Hippuric acid C6H5. CO. NH CH2 COOH.] उत्पन्न्होते्आचण्ते्मूत्रावाटे्बाहेर्पडते.्गाय्
वकवा् घोडा् याचं्या् मूत्रात् ते् चवप ल् असते.् या् पशूचं्या् मूत्रात् दाट् हराम्ल् बरोबरीने् घातल्यास् सगळे 
चवमूचत्रकाम्ल् रवाळरूपाने् चनघून् आलेले् चदसते.् मूत्रािी् अम्लता् कोणत्याही् कारणाने् वाढली् असता्
वृक्कात अमोदीनाम्लापासून अमोद उत्पन्न होऊन त्याने त्या अम्लाचा णनरास होतो.्अम्लतेिी्मयादा्योग्य्
तेवढी्राखण्यािी्ही्स्वभावचसद्ध्योजना्आहे.्िूचपकाम्लाच्या्चनरसनाकरता्लागणारे्संरसामोदीनाम्ल्
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बह िा्रक्तात्असते.्नसले्तरी्ते्इतरापासून्उत्पन्न्होऊ्शकते.्अमोदीनाम्ल्चनमाण्करण्यािे्काम्
यकृतात्घडून्येते.्कदाचित्ते्थोडेसे्वृक्कातही्घडत्असेल.्अमोदीन्अम्लि्काय्पण्थोडेसे साधेसुधे 
प्रोतीनिव्यसुद्धा यकृतात उत्पन्न होत असल्याचे प्रत्ययास येते. 
 

लोहीर् हे् रक्तातील्आरक्तपेचशकामिील् प्रोतीन् द्रवय्ऊवभवाहक् म्हणून् महत्त्वािे्आहे.् त्यात्
लोहय क्त्अप्रोतीन्भाग्असतो् तो् हीम [Heam C34 H32 O4N4 Fe2.] होय.् रक्तकचणका् म ख्यतः्अस्स्थमज्जा, 
यकृत्व्प्लीहा्यात्उत्पन्न्होतात्आचण्तेथेि्स मारे्१२०्चदवसानंी्त्यािंा्संहारही्होतो.्प्रौढ मािसात 
प्रणतणदनी सुमारे ८ ग्राम लोहीराची घडामोड होते. हीमभागाची घडि अिीणतकाम्ल आणि 
संरसामोदीनाम्ल यापासून होते.्अथात््त्यात्लोहािी्जोड्पाचहजे.्चवघटनेने्वेगळे्झालेले्लोह्बह िा्
लगेि् कामी् येते् आचण् थोडेसेि् प्रोतीन-संय क्त् होऊन् राहते.् लोहीराच्या् चवघटनेने् प्रथम् हचरतचपि 
[Biliverdin C33H34O6N4.] उत्पन्न्होते्आचण्उज्जसंयोगाने्वपगचपि [Bilirubin C33 H36 O6N4.] तयार्होते.्ही्चपिद्रवये्
चपिावाटे्आतड्यात्जातात.् उंडामिे् गेल्यावर् उज्जसंयोगाने् त्यापासून् चवष्टचपि् [Stercobilin C33 H46O6N4.] 
तयार् होते.् प्रथम् तेही् उज्जसंय क्त् असते.् सोज्ज् चवष्टचपि [Stercobilinogen C33H48O6N4.] अंशतः् प नः्
उंडास्तरातून्शोषले्जाऊन्यकृतात्जाते.् हे्सोज्ज् चवष्टचपि् मूत्रात्उतरते् तेवहा् त्याला्सोज्ज् मूत्रचपि 
[Urobili nogen. C33H48O6N4.] अशी् संज्ञा् चमळते.् हेही् प्रथम्सोज्जि्असते.् नंतर् हवेतील्ऊवाच्या् संपकाने्
त्यातील्उज्ज्चनघून्जातो. 
 

शरीरातील् प्रोतीन् द्रवयािें् होणारे् सतत् ियापियन्आचण् शरीरातील् त्यािें् अत्यल्प् साठवण्
लक्षात्घेता्रोजच्या्आहारात्त्यािंी्मोजणीही महत्त्वािी्ठरते.्प्रोतीनािें्साठवण्केवळ्यकृताति्होऊ्
शकते.्ते् देखील्इतके्थोडे्असते्की, ते्एकाद्या् चदवसाच्या्ियनालादेखील्प रावयािे्नाही.् णजतके 
प्रोतीन झीज होऊन णनघून जाते णततके ते आहाराने प्रणतणदविी भरून णनघाले पाणहजे.्नत्र्हा्प्रोतीनािा्
चवशषे् घटक् आहे.् नचत्रकलवणापासून् वानसे [Vegetable organisms.] नत्र् घेऊन् प्रोतीन् बनचवतात् तसे्
माणसािे्नाही.्माणसाला्प्रोतीन्अन्नातूनि्नत्र्घेऊन्प नः्आपल्या्गरजेिे्प्रोतीन्बनवावयािे्असते.्
प्रोतीन् द्रवये् प ष्ट्कळ् प्रकारिी्आहेत् तरी् त्यातील् नत्राशंपचरमाण् चवशषे् वगेळे् नसते.् कोणतेही् प्रोतीन्
असले्तरी् त्यातील्नत्राशं् १४् ते् १९्टके्क्या्मायादेत्असतो.्सािारणतः्तो् ६्वा्भाग्समजावयास्
प्रत्यवाय् नाही.् प्रोतीनापासून्अमोद्सहज् चमळवता् येतो्आचण्तो् मोजताही् येतो.् त्यातील् नत्रप्रमाण्
ठरलेले्आहे.् त्यावरून्प्रोतीनपचरभाषा्समजू्शकते.्प्रोतीनापासून्शरीरात्उत्पन्न्होणारे्मल्म ख्यतः्
मूत्रात् असतात.् ते् थोडेसे् चवष्टेत् व् स्वेदातही् असतात.् पण् तो् अंश् उपेक्षणीय् असतो.् आहारातील्
नत्रपचरमाण्मोजले्आचण् मूत्रातले्मोजले्तर् त्यािा् मेळ्बसतो्असे्आढळते.्अथात््शरीरवपड् स्स्थर्
आहे्आचण्आरोग्यही्िागंले्आहे्असे्गृहीत्िरलेले्आहे.्एकाद्या्प्रौढ्चनरोगी्माणसाच्या्आहारात्जर्
प्रचतचदनी् १००्ग्राम् प्रोतीन्असले्तर् त्याच्या् मूत्रात् १६्ग्राम्नत्र्आढळतो; आहारातही् १६् ग्राम्नत्र्
आढळतो.् असे्असले् म्हणजे् त्याच्या् शरीरात्नत्रसाम्य् [Nitrogen equilibrium.] प्रस्थाचपत्झाले्आहे्असे्
म्हणतात.्याि्माणसाने्आपल्या्आहारातील प्रोतीन कमी करून ते ७ ग्राम नत्रवाले केले तरीदेखील 
त्याचे नत्रसाम्य णबघडत नाही यापेक्षा कमी केल्याने मात्र ते णबघडणयाचा संभव असतो. 
 

अन्नात्प्रोतीन्म ळीि् घेतले्नाही् पण्इतर्अन्न् घेतले्तर्नत्रोत्सगभ्िालूि् राहतो.्अथात््तो्
शरीरवपड्चझजल्याने्उत्पन्न्होतो्हे्उघड्आहे.्येथे्उिे नत्रवैषम्य्आढळते्असे्म्हणतात.्अशारीतीने्
नत्रोत्सगभ्प्रचतचदनी्१्ग्राम्पयभत्उतरू्शकतो.्अन्न्म ळीि्घेतले्नाही्केवळ्पाणीि्घेतले्तर्नत्रोत्सगं्
अगोदर्अचिक्असला्तरी्पचहल्या्चदवशी्सातापयंत्उतरतो.्मग्४, ५्चदवसात्१५्पयंत्िढतो.्नंतर्
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तो्थोडा्बह त्उतरत्उतरत्स मारे्मचहन्यात्७्पयंत्येतो.्त्यानंतर्तो्कमी्अचिक्होत्होत्मरणापूवी्
बराि्वाढतो.्हा्काळ्काहीच्या्बाबतीत्दोन्तर्काहींच्या्बाबतीत्तीन्मचहन्यािा्आढळून्आला्आहे. 
 

एकाद्या्वळेी्मन ष्ट्य्आजारी्झाल्याने्अन्न् घेणार्नाही् वकवा्पिव्ूशकणार्नाही् तेवहा् त्याच्या्
बाबतीत्उणे् नत्रवैषम्य्उत्पन्न् होते.्आजारातून्उठल्यानंतर् मात्र्धन नत्रवैषम्य्काही् चदवस्िालते.्
शरीरवपड् स्स्थरावल्यानंतर् नत्रसाम्य् स्थाचपत् होते.् लहान् म लाच्या् शरीरािी् वाढ् होत् असते् तोवर्
त्याच्या्अंगी्नत्रवैषम्यि्असते, ते्िनस्वरूपािे्असते.्चजतके्नत्रद्रवय्त्याच्या्शरीरात्जाते्चततके्सवभ्
चझजून्जात्नाही, काही्चशल्लक्राहते.्येथे्असे्समजावयािे्नाही्की्काही्प्रोतीन्द्रवय्त्याच्या्शरीरात्
अिल्राहते.् कपड स्स्थर झाला म्हिजे कपडपणरमाि कायम झाले तरी त्यातील प्रोतीनरेिंूची घडामोड 
चालूच असते.्त्यात्नवीन्नत्राणू्येत्असतात्आचण्ज ने्चनघून्जात्असतात.्हल्ली्नामाचंकत [Labelled.] 
अणू्करून्वापरता्येतात्ते्वापरून्या्गोष्टी्समजून्येऊ्शकतात.्प्रोतीनाच्या्आहारासंबंिी्हे्चविार्
करीत् असताना् हे् गृहीत् िरले् पाचहजे् की, त्या् आहारात् अवश्य् म्हणून् ठरलेल्या् अमोदीनाम्लािें्
यथायोग्य्अंश्आहेत. 
 

अन्नातील् पदाथभ् मासंाहारािे् आहेत् का् शाकाहारािे् यावर् त्यािे् पयभवसान् कशात् होणार् हे्
अवलंबनू्असते.्मासंाहारातील्चजनसापासून्मलात्मूचत्रक्अम्ल्िचवचतनीन्व्अमोद्यािंा्भरणा्चवशषे्
होतो.् शाकाहारात् असल्या् मल् होणाऱ्या् चजनसा् फार् थोड्या् असतात.् शाकाहारातील् चजनसापासून्
काबभनी्अम्ले्उत्पन्न्होतात.् त्यािें्काबभचनक्अम्ल्होऊन्श्वासावाटे् चनघून्जाते्आचण्रक्त्अल्किमी्
होण्याकडे् कल् राहतो.् मासंाहारात् उलट् तो् अम्लिमी् राहतो.् म्हणून् त्यािा् नकारण् करण्याकरता्
वृक्कात्अमोद्उत्पन्न्होण्यािी्गरज्असते.्या्अमोदाने्अम्लािंा्नकारण्होऊन्रक्तािी्अल्किर्वमता्
चटकू्शकते.्प्रोतीनचयापचयावर घंणटकस्यंदाचा बराच पणरिाम होतो्तो् चनराळ्या्प्रकरणात्साचंगतला्
आहे. 
 

िरीरातील खणनज िव्ये 
 

प्रौढ्माणसाच्या्शरीरात्पाणी्वगळले्असता्३५्ते्४२्टके्क्स्थाय द्रवये्असतात.्त्यात्मूलद्रवये्
असतात्ती्अशी्:– 
 
C ४८·४३; O २३·७०; N १२·८५; H ६·६; Ca ३·४५; S १·६०; P १·५८; Na ०·६५; K ०·५५; Cl ०·४५; Mg 
०·१०्आचण्Fe; Cu; Mn; Zn; Co; S; Br; I; Fl; Cr; सवभ्चमळून्०·०४. 
 

आपल्या्आहारात्P2 O5्िा्भरणा्२·५्ग्राम्असतो.्Na व्K सह्तो्रक्तात्जातो.्तेथून्Ca सह्
तो्अस्स्थप्रचवष्ट्होतो, आचण्शकभ रा्व्ओषट्यासह्तो्इतर्गात्रातही्उपयोगी्पडतो.्प्रोतसंय क्त्होऊन्
तो्सवभ्गात्रपेचशकात्राहतो.्तेथून्अपियाने्झालेली्स्फ चरक्लवणे्मूत्रावाटे्बाहेर्जातात. 

 
आपल्या् आहारात् संय क्त् SO2् िा् भरणा् २् ग्राम् पयभन्त् होतो.् काही् प्रोतीनात् SO2् असते.्

त्यापासून्SO3्होऊन् वृषचपचिक्तयार्होते.्उण्डात् चवष्टेपासून्प ष्ट्कळ्अपकारक्द्रवये्उत्पन्न्होतात.्
त्यातील्प ष्ट्कळाशंी्SO3्िा्संयोग्होऊन्अनपकारक्गंचिक्लवणे्उत्पन्न्होतात.्काही्गंचिक्लवणे्
मूत्रद्वाराने्बाहेर्पडतात.्त्विेिी्सोलपटे्व्केश्यातूनही्गंिकाशं्बाहेर्पडतात. 
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Ca िी्लवणे्रक्ताच्या्चपलसात्असतात.्अन्नातील्Ca लवणे्चपिसंय क्त्होऊन्शरीरात्घेतली्
जातात.् त्यािंा्उपयोग्अस्थींच्या्घडामोडीस् चनत्य्होत्असतो.्खटलवणाचं्या्उत्सगभ् चवष्टा्व् मूत्र्या्
दोहीतून्होतो. 
 

Mg िा्भरणा्Ca पेक्षा्रक्तात्बराि्कमी्असतो.् पेचशकामिे्मात्र्त्यािा्थोडासा्अंश्असतो.्
त्यािा्शरीरात्प्रवशे्व्उत्सगभ्Ca च्या्िरतीवरि्असतो. 

 
Na व्K यािंी् लवणे् शरीरात् असतात.्काही्लवणाशं् प्रोतीनाशी् संय क्त् असतो्आचण्काही्

पाण्यात्चवरघळलेला्असतो.्या्दोहींिा्उपयोग्असला्तरी्K पेक्षा्Na िा्अचिक्असतो.्तषभणमूलक्
हालिाली्NaCI वरतीि् चवशषे्अवलंबनू्असतात.् पेचशकाचं्या्अंगी्जी्पटले्असतात् त्याचं्यातून्KCl 
जाऊ्शकते.्या्बाबतीत्िेतनीद्वारा्चमळणाऱ्या्िेतनािंा्पचरणाम्काही्बदल्करू्शकतो.्त्यावरि्त्यात्
उत्पन्न्होणारे्वीजविभस्अवलंबून्असते.्माणसाला्रोजी्साम द्रलवण्४, ६्ग्राम्व्पालाश्२, ३्ग्राम्
लागते.् त्यापैकी् पालाशािा् भरणा् अन्नात् प रेसा् असतो.् साम द्रलवण् चनराळे् घ्याव्े लागते.् मूत्र् व् िमभ्
यातून्ही्लवणे्बाहेर्पडतात. 

 
अन्नािी् महती् सागंण्याकरता्अन्नमय प्राि् म्हणतात् पण् त्यापेक्षा्जलमय्प्राि् म्हणणे् अचिक्

योग्य्होईल.्अथात््दोनही्अचतशयोक्तीि्आहेत.्शरीरािा्दोन्तृतीयाशं्पाण्यािा्असतो.्अन्नाचशवाय्
माणूस्मचहना्दोन्मचहने्जगेल्पण्पाण्याचशवाय्आठ्चदवस्जगणेही्कठीण्जाईल.्प्रौढापेक्षा्अप्रौढात्
पाण्यािे् प्रमाण् अचिकि् असते.् सवभ् पेचशकात् जलचवद्रव्े असतात्आचण् पेचशकाबाह्य् द्रवयातही् घटक्
पाण्याखेरीज्कोंडलेले्पाण्यािे्बारीक्थेंब्असतात्ते्अचतशय्प्रयासाचशवाय्बाहेर्काढता्येत्नाहीत.्
पाण्यात्अनेक्द्रवये् चवरघळतात, चशवाय्अचवद्र त् द्रवये् देखील्पाण्याबरोबर् वाहून् नेली्जातात.्असा्
अनेक् रीतीनी् पाण्यािा् उपयोग्शरीरात् होत्असतो.् प ष्ट्कळशा् ियापिनचिया् पाण्याच्या् मध्यस्थीनेि्
घडत्असतात.्शरीरात्पाणी्सवभवयापी्असल्याम ळेि्शरीरातील्घडामोडीत्त्यािी्उत्पिी्होत्असली्
तरी्चतिी्मोजदाद्कोणी्करीत्नाही.्माणसाला्प्रचतचदवशी्दोन्तीन्चलटर्पाणी्पोटीत्घ्याव्ेलागते.्
एकादा् चलटरभर्मूत्रात्आचण्इतर् चवष्टा्स्वदे्व्उच्छ््वास्यात् चनघून्जाते.्हवेच्या्तपमानाप्रमाणे्या्
बाबतीत्बरेि्फरक्पडतात.्काही्आजारात्पाणी्फार्चनघून्जाऊन्रक्तात्त्यािा्त टवडा्पडतो्तेवहा्
इतर्गात्रातील्पाणी्रक्तात्येते, आचण्हा्त टवडा्बह ताशंी्भरून्चनघतो. 

 
पाणी् मूत्र्प रीष्स्वदे्या्त्रयीत्बाहेर्पडते् ते्लवणासचहत्असते.्लविामुळेच पाणयावर ओढ 

उत्पन्न होते, आचण्लवणरूप्मलाबरोबर्प ष्ट्कळसे्पाणीही् चनघून्जाते.्उच्छ््वासाने्जो्वाय मल्बाहेर्
पडतो् त्यािीही् गोष्ट्अशीि्आहे्की् तो् पाण्यात् चवरघळून् बाहेर् पडण्याच्या् वाटेपयभत् येतो.् त्याच्याि्
बरोबर्पाण्यािे्बाष्ट्पक्होऊन् त्याबरोबर्जाते.् स्वदेामिून्प ष्ट्कळसे्बाष्ट्पक्उडून्जाते् त्यािा्उपयोग्
उष्ट्मोत्सगांकरता्होतो.्स्वेदामिे्पाण्याबरोबर्बरीिशी्लवणे्असतात.्पाणी्आचण्साम द्रहरदादी्लवणे्
यािंा् भरणा् त्विेत् प ष्ट्कळ्असतो.्आहारात त्याचा भरिा वाढणवल्यास तो पुष्ट्कळ अंिी त्वचेत येऊन 
राहतो. 
 

— 
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प्रकरि ५७ 
 

सगोत्सगक 
 
उत्सजकन.् शरीरात् जे् ियनवयापार् िालतात् त्यात् उत्पन्न् होणारी् काही् द्रवये् शरीराबाहेर्

टाकावयािी्असतात; तशी्ती्टाकणे्म्हणजे्उत्सजभन्होय.्कौद्व्हे्एक्उत्सगभद्रवय्आहे.्त्यािे्उत्सजभन्
पल्मनाच्या् द्वारा् होते.् याखेरीज् प्रोतीनाच्या् अपियाने् उत्पन्न् होणारी् द्रवये, तचिकाम्लसारखी्
शाकभ रद्रवयापासून्बनलेली्काबभनी्द्रवये, लवणद्रवये्आचण्अन्नाबरोबर्येणारी्काही् चनरपयोगी्द्रवये, या्
सवांिा्समावेश्उत्सगभद्रवयात्होतो.्या्सवांिे्वाहन्पाणी्हे्असून्त्यािंा्चनकाल्मूत्र्व्स्वदे्या्मलातून्
होतो.् उष्ट्णताचवसजभन् हा् स्वदेािा् उपयोग् असतो.् सहजगत्या् मूत्रावाटेही् उष्ट्णता् जाते.् परंत ् मूत्रािे्
प्रिान्कायभ्मलोत्सगभ्हेि्असते.्अन्न्घेण्यािे्थाबंवले्तर्मृत्य्ूयेण्यास्पंिरा्वीस्चदवस्तरी्लागतात, 
पण्मूत्रोत्सगभ्थाबंल्याने्दहापाि्चदवसाचं्या्आति्मृत्य्ूयेतो.्मूत्र्वृक्कवपडात्उत्पन्न्होते.्वृक्कािा्आकार्
ज्याच्या्त्याच्या्म ठीपेक्षा्अमळ्कमीि्असतो.्तरी्तेवढ्यात्दहा्लाख्प्रत्यंगे्असतात.्त्यानंा्वृक्कागंके्
म्हणतात.्प्रत्येक् वृक्कागंकात्एक्ग च्छक, एक्विेचनका्आचण्एक्संकलनी्असते्(भाग्१्प.ृ्३३७).्
सवभ् विेचनकािंी् चमळून् लाबंी् ७०् ते् १००् चकलोमीटर् असते.् त्याचं्या् आतील् पष्ठ् पाहता् ते् एकंदर्
शरीराच्या्पृष्ठाच्या्तीन्िार्पट्वकवा्काहीसे्अचिकही्भरते. 

 
वृक्कागंकात् प्रवोद्भव् पचरवाचहन्यािें् दोन् संि् असतात.् एक् ग च्छकात् असतो् आचण् द सरा्

विेचनकेच्या्भोवती्असतो.्ग च्छकात्रक्तािी्आयात्करणारी्उपप्रवा्इतरत्र्आढळणाऱ्या्उपप्रवापेंक्षा्
रंद्व्आखूड्असते्त्याम ळे्रक्तदमन्इतरत्र्असते्त्यापेक्षा्ग च्छकातील्पचरवाचहन्यात्अचिक्असते.्ते्
७०्ते्९०्mm. Hg. इतके्असते.्ग च्छकातून्रक्तािी्चनयात्करणाऱ्या्वाचहनीपासून्प नः्पचरवाचहन्या्
चनघतात्त्यािंा्वढेा्विेचनकाभोवती्असतो.्या्पचरवाचहन्यात्रक्तदमन्२०्ते्४०्mm. Hg इतके्असते.्
ग च्छकातील्पचरवाचहन्यातून्जे्द्रव्बाहेर्पडते्तेि्विेचनकेत्वाहते.् गुच्छकाभोवताली जे िव णझरपते 
त्यात रक्तातील पेणिका नसतात आणि कणललरूप प्रोतीन िव्ये नसतात. बाकी सवक रक्तणपलस जसेच्या 
तसेच असते. या िवास प्राथणमक-मूत्र म्हितात.्कचललद्रवये्मूत्रात्जात्नाहीत्पण्त्यातील्पाण्यावर्
ओढ्उत्पन्न्करतात.्हे्त्यािें्तषभणमान्होय.्ते्३०्mm. असते.्हे्रक्तदमनाच्या्चवरद्ध्कायभ्करणारे्
असते.् म्हिून रक्तदमन ३० पेक्षा वरचढ आहे तोवरच रक्तातून प्राथणमक मूत्राची उत्पत्ती होते.्
रक्तदमनाला् चवरोि्करणारा् दाब् स्वतः् वृक्कवपडातही्उत्पन्न्होतो् तो् त्यािे् वेष्टण्ताठर्असल्याम ळे.्
त्यािे्मान्७्mm. पयंत्असू्शकते.्एकंदरीत्प्राथचमक्मूत्रािी्उत्पिी्होण्याला्रक्तदमन्३७्mm पेक्षा्
अचिक्पाचहजे. 

 
प्रत्यक्ष्अन भवाने्असे्चदसून्येते्की्रक्तदमन्५०्mm Hg च्या खाली गेले की मूत्रोत्पत्ती थांबते.्

अशा्प्रसंगी्संजीवन्चवद्रव्रक्तात्भरले्असता्दमन्वाढते्आचण्मूत्रोत्पिी्प नः्स रू्होते.्या्उपायाने्
रक्तातील् प्रोतीन् द्रवयािंी् संहती्कमी् होते.् त्याम ळे् बाहेरच्या् पाण्यावरील्ओढ्कमी् होते.् रक्तातील्
आरक्तपेचशका्पचरवातटातून्बाहेर्जात्नाहीत, त्या्आडवल्या्जातात, आचण्त्याबरोबर्प्रोतीन्द्रवयेही्
आडचवली्जातात, आचण्इतर्लहान्रेणूवाली्द्रवये्मात्र्बाहेर्सोडली्जातात.्म्हणून्या्चियेस्गाळणी्
असे् म्हणतात.् गुच्छकातून रक्त गाळले जाते, त्यातील प्रोतीनवजक णपलस तेवढे बाहेर पडते.्
प्रोतीनद्रवयािंा्तषभदाब्आचण्वृक्कािा्अंतगभत्दाब्याचं्या्चवरद्ध्पचरवाचहन्यातील्रक्तदाब्असे्दं्वद्व्असते.्
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रक्तदाब् पचहल्या् दोहोंच्या् बेरजेपेक्षा् अचिक्असतो.् त्या् अचिक् दाबास् गाळणीदाब [Filtration Pressure.] 
म्हणतात, कारण्त्याम ळे्गाळण्यािी्चिया्घडते.्ग च्छकाच्या्बाहेर्त्याच्या्वषे्टणाच्या्आत्द्रव्राहते्तेि्
प्राथचमक् मूत्र.् त्यास्गचलत [Filtrate.] असे् म्हणतात.्या्वषे्टणापासूनि्प ढे्वेिनीनळी्स रू्होते.् चतच्या्
भोवती्पचरवाचहन्यािंा्वढेा्असतो.्या्पचरवाचहन्या्ग च्छकाच्या्चनयातवाचहनीपासून्चनघालेल्या्असतात.्
ग च्छकगचलतामिून् पाणी्आचण्काही् चवद्र ते् ही् पचरवाचहन्यात् शोषली् जातात.् काही् द्रवयािंी् विेनीत्
भरही्पडते.्अशा्संस्कारासि्विेन [Dialysis.] म्हणतात.्वेिनानंतर्वेिचनकेतून्संकलनीत जाते ते िव 
अखेरचे मूत्र होय.्ते्मूत्रायण्यामंिून्मूत्राशयात्जाते. 
 

वृक्कातील्ग च्छकाचदरिना्पाहण्यासाठी्वभगाच्या्साहाय्यािी्गरज्असते.्आि चनक्साचहत्यानंी्
ही्रिना्पाहणे्शक्य्झाले्आहे्इतकेि्नवहे्तर्ग च्छकाभोवतालच्या्वषे्टणातील्प्राथचमक्मूत्रािा्सूक्ष्म्
थेंब्काढून्घेऊन्त्यािी्रासायचनक्रीत्या्छाननी्करणे्हेही्शक्य्झाले्आहे.्त्यािप्रमाणे्वेिचनकेच्या्
चनरचनराळ्या्भागातील्द्रव्काढून्घेऊन्त्यािीही्अशी्छाननी्करता्येते.्सवभ्वृक्कागंकात्चमळून्एकाि्
वळेी् चकती् प्राथचमक् मूत्र्असते् हे् मात्र्मोजता् येत्नाही.् प्राथचमक् मूत्र, अखेर् मूत्र्आचण् रक्तचपलस्
याचं्या्रासायचनक्छाननीवरून्असे्चदसून्येते्की, ग च्छकातील्गाळणीचियेने्रक्तातील्कचणका्आचण्
प्रोतीन्द्रवये्मात्र्आडचवली्जातात.्बाकी्सवभ् चपलस्प्राथचमक्मूत्रात्असते.्अखेरचे मूत्र जमा करून्
तपासणे् सोपेि् आहे.् त्यािी् छाननी करून पाहता त्याच्यात आणि प्राथणमक मूत्रात पुष्ट्कळच फरक 
आढळन येतात.्वेिनीनळीत्हे्फरक्घडून्येतात्हे्चसद्ध्आहे. 

 
 

णपलस प्राथणमक मूत्र अखेर मूत्र 

पाणी ९०–९२ –९९ ९८–९९ 
प्रोतीन्ओषट्व्मासंीर ७–९ ० ० 
द्राक्षजा ०·१ ०·१ ० 
Naॱ ०·३ ०·३ ०·४ 
CI’ ०·३७ ०·३७ ०·७ 
Kॱ ०·०२ ०·०२ ०·१५ 
SO4″ ०·००२ ०·००२ ०·१८ 
Mgॱॱ ०·००२५ ०·००२५ ०·००६ 
मूत्रीय ०·०३ ०·०३ २·० 
मूचत्रकाम्ल ०·००४ ०·००४ ०·०५ 
िचवचतनीन ०·००१ ०·००१ ०·०७५्इ. 
 
–चपलसातील्घटकप्रमाणात्फरक्फार्थोडा्असतो.्प्राथचमक्मूत्रािेही्तसेि, पण्अखेर-मूत्रािे्मात्र्
तसे्नाही.्त्यातील्घटकप्रमाणात्फरक्बरेि्होतात.्ते्शरीरात्आयात्झालेले्अन्न्पाणी्पचरश्रम्आचण्
वातावरणािा्ओलावा्व्तापलेपणा्यावर्अवलंबनू्असतात.्रक्तचपलस्हा्अंतःस्स्थतीिा्भाग्आहे.्ही्
अंतःस्स्थती णबनबदल रहावी या धोरिानेच िरीरव्यापार चालू असतात.् बदलत्या् पचरस्स्थतीतही्
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अंतःस्स्थती् चबनबदल् ठेवावी्लागते.् तेवढ्याकरता्उत्सगाच्या् वयवस्थेत् पचरस्स्थतीला्अन सरून्बदल्
कराव्ेलागतात.् पाण्यािी्आयात् वाढल्यास् चनयातही् वाढते् पण्ती् स्वदे् व् मूत्र्या् दोहोत् चवभागली्
जाते.्वातावरणातील्बाष्ट्पकाशंान सार्स्वदे्कमजास्ती्होतो् तेवहा् मूत्रही्कमजास्त्होते.्शरीरात्नको्
असतील् ती् वकवा् हवी् असतील् ती् द्रवये् अचिक–पचरमाण् असली् तर् ती् मूत्रात् येतात.् काही् नको्
असलेली्द्रवये्पिनाने्उत्पन्न्होतात्ती्टाकावी्लागतात. 
 

मूत्रपचरमाण्२४्तासात्६००्CC. पासून्२५००्CC. पयंत्असू्शकते.्चनकोप्प्रकृती्असताना्ते्
स्वच्छ्असते.्थोडासा्मानचसक्ताण्पडल्याने् त्यात्पस्फ चरक्रवे्उत्पन्न्होतात.्खरोखरी् मूत्र्स्वच्छ्
असूनस द्धा्ते्बराि्वळे्मूत्राशयात्पडून्राचहल्यानेही्रव्ेउत्पन्न्होतात.्ही्कामणगरी्मूत्रजंतंूची्असते.्
पिनात्थोडासा्चबघाड्झाल्याने्ओषचणक्रवे्उत्पन्न्होतात.्मूत्रािी्घनता्१·००३्ते्१०३०्पयंत्असते.्
मूत्रािा्pH ४·७्ते्८्पयंत्असू्शकतो.्अन्नप्रोतीन्प ष्ट्कळ्असले्तर्हा्अंक्६्पेक्षा्कमी्असतो.्असे्मूत्र्
बाहेर्पडल्यावर्थोड्या्वेळाने् मूचत्रकाम्लािे् रव्ेखाली् बसतात.्pH िा्िढ्होतो् तेवहा् पस्फ चरक्रवे्
तयार् होतात.् मूत्राला् चपवळस् रंग् असतो् तो् बह शः् मूत्रचपिािा् असतो.् (ियनप्रकरण् पहा).् मूत्रात्
त्यािी्संहती्फार्कमी्असते.्िचवचतनीनही्रंगीत्असते. 
 

 
आ॰्५७·१्मूत्रातील्रवक. 

१्मूचत्रकाम्ल.्२्खट्ओषचणक.्३्मूचत्रक्लवण.्४्पस्फ चरक्लवण. 
 

प्राथचमक्मूत्र्आचण्अखेर्मूत्र्यािंी्त लना्करता्आढळते्की्प्राथणमक मूत्रात िाक्षजा साखर 
असते ती अखेरच्या मूत्रात मुळीच नसते.्यावरून्ती्रक्तात्परत्शोषली्जाते्यात्शकंा्रहात्नाही.्
इतर्घटकाकडे्पहाता्चदसून्येते्की, पाण्याखेरीज्इतर्घटकाचं्या्संहतीत्काही्पटीिा्फरक्पडत्
असतो.्साम द्र्रेण दल्Nॱa यात्वाढ्अगदी्थोडी्आहे्पण्CI’, Kॱ, Mgॱॱ्यािंी्द प्पट्झाली्असून्SO”4्
िी्तर् ९०् पट्झाली्आहे.् येथील्कोष्टकात्HPO4” चदले्नाही.्तथाचप् चकत्येक्वेळा् ते्असते् तेवहा्
त्यािी्१६्पट्झालेली्आढळते.्येथे्मूत्रीयािी्६६्पट्झाली्असून्िचवचतनीनािी्तर्७५्पट झालेली्
आहे.्मूचत्रकाम्लािी्येथे्१२्पट्झालेली्आहे.्या्पचरक्षणावरून्हे्उघड्आहे्की्वेचनीनळीत वेगवेगळी 
िव्ये वेगवेगळ्या मानाने िोषली जातात, ककवा वेचली जातात.्विेन्Dialysis. 
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आ॰्५७∙२ 
तरण्काटा. 

 
चपलसातील् द्रवयाचं्या् मानाने् मूत्रातील् त्याि् द्रवयािंी् संहती् चकत्येक् पट् वाढलेली् असते.्

त्यावरून्असे् चदसून् येते् की, अखेर-मूत्रापेक्षा प्राथणमकमूत्र णकती तरी पट असावे. ते नेमके णकती ते 
समजून येणयाकरता एक युक्ती्योजतात्ती्अशीः्कंदीर्म्हणून्एक्शाकभ र्द्रवय्आहे्त्यािा् रैणव्भार्
५२००्आहे.्ते्प्रचतववेाटे्रक्तात्भरावयािे.्आरंभी्आचण्३०्चमचनटानंतर्चपलसातील्कंदीरािी्संहती्
मोजावयािी.्याि्काळात् मूत्रोत्पिीही्मोजावयािी.्अशा्प्रसंगी् रक्तात्भरण्याकरता् १००्cc. त्२०्
mg. अशा्संहतीिे् कंदीरचवद्रव्वापरतात.्अशा् प्रयोगामिे्अखेर-मूत्रात् कंदीरसंहती् चपलसातल्यापेक्षा्
१००्पट्झालेली्आढळते.्समजा्येथे्अखेर्मूत्र्दर्चमचनटास्१·२्cc. आहे.्याच्या्शभंर्पट्चपलस्
चवरळ्आहे्आचण्तेि्ग च्छकातून्चझरपते.्तेवहा्ते्चमचनटात्१२०्cc. असते्असे्आपोआपि्चसद्ध्होते.्
यावरून् १२०् हा् कंदीरािा् चनयांतग णक [Coefficient of clearance.] आहे् असे् सागंतात.् गुच्छकातून मूत्र 
गाळले जाणयाची त्वरा णमणनटास्१२०्cc. असते, असेही्यावरूनि्सागंता्येते. 

 
ग च्छकातून्गाळलेले् मूत्र्तेि्प्राथचमक्मूत्र्होय.् ते् नेहमी् चमचनटी्शभंरापेक्षा्अचिक्असते.् ते्

काही्असले्तरी्प्राथचमक्मूत्रातील्कंदीर्संहती्बदलत्नाही.्अखेर-मूत्रािा्राशी्अचिक्झाला्तर्
संहती् कमी् होते् आचण् राशी् कमी् झाला् तर् संहती् वाढते.् अथाति् प्राथचमक् मूत्रािा् चमचनटराशीही्
बदलत्नाही.्प्राथचमक्मूत्रापेक्षा्अखेर-मूत्र्प ष्ट्कळ्संहत्(दाट)्असते.्समजा्ते्१००्पट्संहत्आहे.्
अशा्वेळी्प्राथचमक्मूत्रात्जरी्शभंर्cc िी्वाढ्झाली्तरी्अखेर-मूत्रात्एकाि्cc िी्वाढ्होते.्१्cc. 
अखेर-मत्रात्उतरणे्म्हणजे्९९्cc विेचनकेतून्रक्तात्शोषले्जाणे्आहे.्याच्या्ऐवजी्जर्९०्शोषले्
गेले्तर्अखेर्मूत्रात्१्ऐवजी्१०्cc िी्भर्पडेल.्यावरून्मूत्रोत्पत्ती गुच्छकातून होिाऱ्या गाळिीपेक्षा 
वेचणनकेतून रक्तात होिाऱ्या पाझरिीवर अणधक अवलंबून आहे, असे्समजते. 

 
प्राथचमक्मूत्रापेक्षा्अखेर-मूत्र्बरेि् चनराळे्असते; हे्वरील्कोष्टकावरून्चदसति्आहे.्एकाि्

वळेी् उत्पन्न् होणाऱ्या् प्राथचमक् मूत्रापेक्षा् अखेर-मूत्र् प ष्ट्कळि्कमी् असते् हेही् उघडि्आहे.् प्राथचमक्
मूत्रात्शरीरास्उपयोगी्पडणारी्द्रवये अनेक्असतात, तशीि् त्यात्शरीरास्उपयोगी्नसणारी्द्रवयेही्
अनेक्असतात.् प्राथचमक् मूत्र् ग च्छकवेष्टणातून् विेचनकेत्आल्यावर् चनरपयोगी् द्रवये् तशीि्आत् राहू्
देऊन्उपयोगी्द्रवये्बाहेर्रक्तात्पाझरू्देणे्हेि्काम्विेनीनळीत्घडते, हे्उघड्आहे.्एरवी्अखेर-
मूत्रात् चनरपयोगींिा्संग्रह्आचण्उपयोगींिा् त्याग्कसा्झाला्असता? पाणी् हे्द्रवय्शरीरास्उपयोगी्
आहे्तसे् ते्उत्सगभचियेसही्उपयोगी्आहे.् ते्काहीसे् मूत्रात्राहतें् पण्बरेिसे्पाझरून्रक्तात्जाते.्
ग च्छकातून्चझरपून्बाहेर्पडणाऱ्या्द्रवयात्प्रोतीन्व्ओषट्सहसा्नसते्पण्किी्किी्थोडीशी्अमोदीन्
अम्ले्असतात.्(ती्कोष्टकात्दाखचवली्नाहीत.)्ती्विेनीनळीतून्रक्तात्शोषली्जातात्म्हणा्वकवा्
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ती्रक्तात्पाझरून्जातात्म्हणा.्ही्वेचनीणक्रया नळीच्या आरंभीच होते.्याि्चठकाणी्द्राक्षजा्शकभ रेिी्
विेणी्होते.्रक्ताच्या्१००्cc. गचणक्द्राक्षजा्१८०्mg. च्या्पेक्षा्अचिक्नसली्म्हणजे्ती्सवभ्रक्तात्
पाझरून्जाते, विेचनकेत्रहात्नाही.्प्राथचमक् मूत्रात्जी्लवणद्रवये्आलेली्असतात् त्यातली्काही, 
काही्अंशी, याि्विेनीभागातून्रक्तात्पाझरतात.्त्या्सवांिे्वाहन्(चवद्रावक)्जे्पाणी्तेही्काही्अंशी्
पाझरतेि.्वस्त तः्शकभ रा्व्लवणे्यािें्चवद्रवि्पाझरते्असे्म्हटले्पाचहजे. 

 
विेचनकेतून्पाणी्रक्तात्जाते्ते्रक्ताकडून्शोषले्जाते्म्हणा्वकवा्वेिचनकेतून्पाझरते्म्हणा्

ते् मूत्रावगेळे् होते, एवढे् खरे.् ते् चकती् असे् चविारले् तर् त्या् प्रश्नािे् उिर् असे् द्यावे् लागते् की, 
रक्तचपलसाच्या्घटनेिी्ििा्केली्आहे्तेथे्ती्कोणत्या्मयादात्राहते् ते्साचंगतले्आहे, त्या्मयादा्
संभाळल्या्जावया्अशा्िोरणाने्पाण्यािी्वाटणी्होते.्पाणी्मूत्रातून्रक्तात्जाते्ते्रक्तािी्घटना्योग्य्
मयादात्राखण्याच्या्िोरणाने्जाते.्चवशषेतः्रक्ताचे तषकदमन कायम रहावे्असे्हे्िोरण्असते.्हे्दमन 
मुख्यतः लविे व िकक रा यावर अवलंबून असते.् ग च्छकगचलत् चपलसाशी् समतषभ् असते् पण् नंतर्
विेचनकेच्या्आरंभी् जरी् ते् तसेि् असले् तरी् चतच्या् उिरभागात् ते् अचततषभ् होते.् काही् लवणे्आचण्
बरेिसे्पाणी्त्यातून्बाहेर्पडते.् नंतर्विेचनकेच्या्मध्यभागी्(झोळीमिे)्आल्यावर्पाणीि्तेवढे्बाहेर्
पडते.् त्याम ळे् ते्अचिकि्अचततषभ्होते.् नंतर्विेचनकेच्या्दवीय्फायात्आल्यावर् त्यातून्पाणी्पार्
पडू् शकते.् पण् म ख्यतः्लवणे्आचण् त्यातल्या् त्यात्साम द्रहरद्NaCⅠ बाहेर् पडते.् वेिचनकेतील् द्रव्
हीनतषभ् होते.् मूत्र् संकलनीत् उतरताना् ते् समतषभ् बनते् वकवा् अखेरमूत्र् हीनतषभ् वहावयािे् असल्यास्
हीनतषभ्होते.्संकलनीत्उतरल्यावर्ते्कसे्असावयािे्ही्गोष्ट, एकंदर्शरीरात्पाण्यािी् चकती्गरज्
आहे्या्साध्या्गोष्टीवर्अवलबून्आहे. 

 
विेनीनळीतून् रक्तात् पाझरणारी् द्रवये् साचंगतली.् आता् त्याच्या् उलट् रक्तातून् वेिचनकेत्

येणाऱ्या्द्रवयािंा्चविार्करावयािा्आहे.्ही िव्ये मूत्रात सामील होऊन बाहेर पडतात म्हिून उत्सगक होत, 
परंतु त्यांना स्राव म्हितात.्ही्द्रवये्फटीतून् येतात्असे्नवहे् म्हणून्ती्गचलत्नवहत.्ती्वेचणनकेच्या 
पेणिकेतूनच मूत्रात येतात म्हिून सु्रत असे्म्हणतात.्मचत्रकाम्ल्िचवचतनीन्व्पालाशलवणे्ही्ती्द्रवये्
होत.्याखेरीज्एरवी्आहारात्नसणारी्आचण्शरीरातही्नसणारी्अशी्काही्द्रवये्आहेत्की्ती्आहारात्
आणली्असता्रक्तात्जाऊन्विेनीनळीत्चतच्या्पेचशकाचं्या्द्वारा्मूत्रात्जातात.्अशा्एका्द्रवयािे्नाव्
फेनॉलरेड् असे् आहे.् पेचनचसलीन् हे् याि् ग णािे् द सरे् द्रवय् आहे.् स्र तामिे् पालाशलवणािंा् समावशे्
केलेला्आहे.्त्यासंबिंी्सागंण्यासारखी्गोष्ट्अशी्आहे्की, ही्लवणे्ग च्छकातून्गळून्आलेली्असतात्
तेवढी्सगळी्विेचनकेच्या्नेदीय्भागातून्रक्तात्शोषली्जातात.्नंतर्विेचनकेच्या्दवीय्भागात्त्यािंा्
स्राव्होतो.् तेथून्मात्र्ती् मूत्रात्कायमिी्सामील्होतात.् वृक्काचं्या्वगेवगेळ्या्भागातून्द्रवाशं्काढून्
घेऊन्त्यािंी्रासायचनक्छाननी्करता्येते.्त्याम ळे्या्गोष्टी्कळून्आलेल्या्आहेत.्पारायणी्चकरणानंी्
तपासणी्करता्येण्यासाठी्काही्द्रवये्रक्तात्भरावी्लागतात्तीस द्धा्अशीि्वेिचनकेत्स्रवणारी्आहेत. 

 
रक्ताच्या् अल्काम्लत्वाचवषयी् चवविेन् रक्तप्रकरणी् केले् आहे.् अल्काम्लत्वांचा तोल 

संभाळणयाकरता् पल्मनािंा् काय् उपयोग् होतो् ते् श्वसनप्रकरणी् साचंगतले्आहे.् प्रस्त त् प्रकरणी् याि्
कामी् वेचनीनळ्यांचा् काय् उपयोग् होतो् ते् पाहणे् आहे.् या् नळ्याचं्या् नेदीय् भागातील् पेचशकात्
भोवतालच्या् रक्तातून् काबभचनक् अम्ल् येते् तेथेि् उज्जकाबभचनक् व् साम द्र् रेण दल् चमळून् परत् रक्तात्
जातात.्मध्यंतरी्वेिचनकाचं्या् पेचशकातं्काबभ-अनूदतंिा [Carbonic anhydrase.] च्या्योगाने्कौद्व्व्उदक्
याचं्यातील्चवचियावगे्सपाटून्वाढतो.्याि्वळेी्विेचनकात्असलेल्या्द्रवातील्Naॱ्व्पेचशकातंील्Hॱ्
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यािंी्अदलाबदल्होते.्विेचनकाचं्या्दवीय्भागात्देखील्रक्तातून्पेचशकात्कौद्व्व्पाणी्जातात.्तेथे्
आतल्या्Naॱ्व् पेचशकातंील्Hॱ्यािंी्अदलाबदल्होते्आचण्NaHCO3् चमळून्रक्तात्जातात.्प्रस्त त्
(2) Naॱ, HPO”4्ने्तोललेला्असतो.्तो्फ टून्अंशतः्HCO”3्च्या्सागंडीत्येऊन्रक्तात्जातो्आचण्
अंशतः्H2 PO’4्च्या्सागंडीत्राहून्अखेर्मूत्रात्जातो.्द सरी्घडामोड्विेचनकेच्या्पेचशकात्घडते्ती्
अमोदीन्अम्लािंी.्अन पय क्त्अमोदीन्अम्लातून्अमोद्NH3्वेगळा्काढला्जाऊन्Hॱ्शी्त्यािी्जोड्
केली्जाते्NHॱ4् दल् तयार् होते.् त्याम ळे् अम्लचनरास् होतो. अमोदीय् पस्फ चरक्लवण् मूत्रात् राहते.्
पालाश्दल्Kॱ्यािेही्वतभन्Naॱ्सारखेि्असते.्या्चवचियाम ळे्रक्तािा्pH 7․4्पासून्6्पयंत्उतरतो. 

 
वृक्कात्कोणताि्मूत्रघटक्उत्पन्न्होत्नाही्असे्नाही.्सामान्यतः्फक्त्एक्द्रवय्वृक्कात्उत्पन्न्

होत् असते् ते् िचवचतनीन् होय.् ते् चपलसात् असते् त्याहून् अचिक् मूत्रात् असते.् रक्तात् अम्ल् वाढले्
असता्अमोदीन्अम्लापासून्अमोद्तयार्होऊन्त्यापासून्अम्लयोगाने्अमोदीय्लवणे्तयार्होतात्ती्
मूत्रात्उतरतात.्प्रसंगचवशषेी्चवमूचत्रकाम्लही्वृक्कात्उत्पन्न्होते्(प्र॰्५७्पहा) 
 

िरीरात पािी हे इतर सवक िव्यांना वाहन्म्हणून्म्हणा्वकवा्आधार्म्हणून्म्हणा्अवश्य्असते.्
वरिेवर्त्यािी्आयात्अन्नाबरोबर्व्स्वतंत्रपणेही्होत्असते.्तहान्भागचवली्म्हणजे्ती्कमी्पडत्नाही्
पण्म द्दाम्कमी्केली्असता्मूत्रद्वारा्चनयातही्कमी्होते.्ही्चनयात्सामान्यतः्१०००्cc असते्ती्४००, 
५००्cc पेक्षा्कमी्पडली्असता्अपायकारक्ठरते.्तोपयंत्मूत्रािी्घनता्१०२०्ते्१०३०्पयंत्वाढत्
जाते.्पाणी्कमी्पडल्याने्नत्रिारी्मलद्रवये्बाहेर्टाकण्यास्प रेसे्पाणी्चमळत्नाही.्चदवसाकाठी्२०्ते्
३०्ग्राम्मूत्रीय्लवण्बाहेर्पडावे्लागते.्एवढ्याला्५००्cc पाणी्अवश्य्असते.्एकादा्चदवस्कोरडा्
आहार्घेतला्तर्अपाय्होत्नाही.्मूत्रघनता्वाढत्जाते, त्यावरून्वृक्काचं्या्कायभक्षमतेिी्परीक्षा्होते.्
पाणी्घेतल्यापासून्तीन्चमचनटाचं्या्आत्ते्मूत्रावाटें्बाहेर्येते, घनता्उतरते, हे्त्यािे्प्रत्यंतर्आहे. 

 
मूत्राच्या्जोडीला्द सरा्एक्उत्सगभ्िालू्असतो्तो्घामािा.्कळत्व्न्कळत्दोही्रीतीनी्तो्

त्विेवाटे्शरीराबाहेर्पडत्असतो.् चदवसाकाठी् त्यािे्पचरमाण्सामान्यतः् चलटरभर्असते.्श्रम्करीत्
असता् ते् ५, ६् चलटर् वकवा् अचिकही् होऊ् शकते.् मूत्रात् असतात् तेि् मल् त्यातही् असतात.् पाणी्
अचतशय्असते.् स्स्वदाप्रवपडातून्स्रवणारी् स्स्वदा्आचण् त्विेिी्सोलपटे् त्यात् चमसळलेली्असतात्ती्
गाळून् वगेळी् केली् म्हणजे् स्वदेद्रव् स्वच्छ् होते.् मूत्र् अम्लिमी् वकवा् अल्किमीही् असते् परंत ् स्वेद्
अम्लिमीि्असतो.्स्वदेघनता्१·००३्असते्व्pH 4·8्असतो.्िंभरी स्वेदघटना :— 
 

पाणी स मारे्९९·२२ CI′ स मारे्०·१५ 
मूत्रीय ०·०३ Naॱ ०·१५ 
तचिकाम्ल ०·०७ Kॱ ०·१७ 
शकभ रा ०·००४ SO4″ ०·००४ 

 
–स्स्वदा्हे्ओषट्द्रवय्असते.्कातडी्मऊ्राहण्यास्त्यािा्उपयोग्होतो. 
 
मूत्रोत्सजकन.् मूत्रािे्उत्सजभन् चवष्टेच्या्उत्सजभनाच्या्िरतीवरि्असते.् मूत्र् मूत्रायण्यावाटे्सतत्

मूत्राशयात्चठपकत्असते.्चरकामा्मूत्राशय्आकसलेला्असते्तो्चवचशष्ट्यिेपयंत्ताणून्फ गेपयभत्मूत्र्



 

 

अनुक्रमणिका 

साठले् म्हणजे् उत्सजभनािा् आवगे् येतो.् या् प ढली् चिया् परावतभनरूप् असते.् तथाचप् हे् परावतभन्
इच्छेन सार्काही्थोडा्वळे्थाबंचवता्येते.्प नः्आवगे्येतो्असे्प नः्प नः्आवगे्येऊन्उत्सजभनवयवस्था्न्
झाल्यास्मूत्राशय्फ टण्यािी्पाळी् येते.् वयवस्था्होते् तेवहा् मूत्राशयािे्कंकण्सैलावते्आचण्कंकणेतर्
मासंतंतू्आकरसतात्त्यानंा्उदरस्नायिेू्साहाय्य्चमळून्मूत्र्प रते्बाहेर्पडते.्वयवस्था्होणे्हे्संवतभन्
आहे.्ते्लहापणापासून्चशकून्संपादन्केलेले्असते.्हे्संवतभन्मोडता्येते्वकवा्वगेळ्या्रीतीने्जोडता्
येते्पण्ही्गोष्ट्प्रयासानेि्सािते. 

 
अिर् िचरत्रीय् प जंकापयंत् आचण् ऊध्वािर् अवजाठर् जालकापयंत् १् ते् ३् कटीय् कशपेासून्

प्रकारचणक् िैतनतंतू् येतात् आचण् तेथून् प जंकोिर् तंतू् मूत्राशयात् जातात.् याि् आशयापयंत्
प्रचतकारचणक् तंतूही् येतात.् ते् चत्रकीय् २् व् ३् भागापासून् चनघालेले् असतात.् ते् कटीरीय् िेतन्यात्
समाचवष्ट् असतात.् या् तंतूच्या् योगाने् कंकणेतर् मासंतंतूस् उिेजन्आचण् कंकणतंतूस् चनस्तेजन् प्राप्त्
होते.्याच्या्उलट्पचरणाम्प्रकारचणकािंा्होतो. 

 
आपोआप् मूत्रोत्सजभनािा् आवगे् येतो् तेवहा् आशयातील् अंतम भख् तंतूच्या् द्वारा् िेतना् बचहम भख्

तंतूच्या्आटोक्यात्जातात.्हा्आटोका्चत्रकीय्२, ३, ४्या्कशाचवभागात्असतो.्आवगे्न्येता्देखील्
मूत्रोत्सगभ्करता्येतो.्याप्रसंगी्उदरस्नायिूा्परोक्ष्(आंतचरत)्दाब्पडून्परावतभन्स रू्होते. 

 
वृक्ककपडामधे् मूत्र्तयार् होते्आचण् त्यानंा्कारचणक् िेतन्यािंा् प रवठाही्असतो.् तथाचप् त्यािें्

णनयमन् बहुतांिी् रसायनिव्यांनी् होते.् पचरकारचणक् िेतनािंा् पचरणाम् रक्तदाबावर् होतो् आचण्
रक्तदाबािा् पचरणाम् मूत्रोत्पिीवर् होतो.् रक्तदाबाने् प्रथम् ग च्छकातून् मूत्र् बाहेर् येत् असते.् असा् हा्
परंपरासंबिं्आहे. 
 

उष्ट्िता णवसजकन 
 

जीवनवयापारात्उष्ट्णता्उत्पन्न्होणे्ही्अचनवायभ्गोष्ट्आहे.्याम ळे्शरीरािे्तपमान्वाढण्यािा्
संभव्असतो.्तथाचप्तसे्होणे्इष्ट्नसते.्स खावह्वातावरण्शरीरापेक्षा्कमी्तपमानािेि्असते.्म्हणून्
उष्ट्णता् शरीरातून् चनघून् वातावरणात् पसरते.् वातावरणातील् वाय रेणू् उष्ट्णता् घेऊन् जातात.् हा 
उष्ट्णताचवसजभनािा्एक्प्रकार्झाला.्एकेक्रेणू्तापतो्आचण्दूर्चनघून्जातो.्उष्ट्णता्द सऱ्या्प्रकारेही्
जाऊ्शकते.्समजा्एकादे्िातूिे्भाडें्आपण्हातात् घेतले्तर्हातातली्उष्ट्णता् त्या्भाडं्यात्जाते.्
भाडं्यािे्रेणू्एकाने्द सरा्द सऱ्याने्चतसरा्असे्तापतात.्पचहला्प्रकार्प्रवहन [Convection.] आचण्द सरा्
वहन [Conduction.] असे्म्हणतात.्उष्ट्णता् चवसजभनािा् चतसराही्एक्प्रकार्आहे.्त्याला् रेणूिंी्मध्यस्थी्
म ळीि्नको्असते.्आपल्या्शरीरातील्िग्भोवताली्पसरते्ती्या्प्रकाराने.्यास्प्रारण [Radiation.] असे्
नाव्आहे.्आणखी्एका्िौर्थया्प्रकारेही्उष्ट्णताचवसजभन्होत्असते्ते्असे.्त्विेवर्स्पष्ट्घाम्येतो्तो्
श्रम् करीत् असता् वकवा् भोवतालिी् हवा् तापली् असता.् परंत ् एरवीस द्धा् अस्पष्ट् घाम् येत् असतो.्
याचशवाय्उत्सगातील्मूत्र्व्चवष्टा्याचं्या्द्वारे्आचण्उच्छ््वासातील्बाष्ट्पकाच्या्द्वारे्उष्ट्णता्बाहेर्पडत्
असते.्एकंदर्उष्ट्णताचवसजभनािी्शकेडेवारी्अशी :– 

 
प्रवहण्३१·०, प्रारण्४४, बाष्ट्पकायन्२१·५, इतर्३·५. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या्शरीरािे्तपमान्चनकोप्स्स्थतीत्म्हणण्यासारखे्बदलत्नाही.्सामान्यतः्असे्म्हणतात्
की्शरीरतपमान्३७⁰ C असते.्असे्म्हणताना्ते्काखेत्मापक्घेऊन्मोजलेले्आहे्असे्गृहीत्िरलेले्
असते.् वस्त तः् शरीराच्या् वेगवगेळ्या्अवयवािें् तपमान् एकाि्क्षणी् वगेवगेळे् असते.् डोक्यािे् तपमान्
३३·५्तर्पोटािे् ३१·१्तर्हाताच्या् बोटािें् २८·५्असते.् पायाच्या् बोटािें्तर् २४·४्ही्असते.् दंडािे्
तपमान्३३·३्तर्पोटरीिे्३२·२्असते.्हे्अंक्य रोपीयािें्आहेत.्भारतीयांच्या बाबतीत ते अंक एकाद्या 
अंिाने कमी असतात.् कबंिावयव् व् शाखावयव् याचं्या् तपमानात् जे् फरक् असतात् ते् थंडीत्
वावरण्याच्या्सवयीने्कमी्कमी् होतात.् चदवसाच्या् चतसऱ्या् प्रहरात् म्हणजे् सूयभ् मध्यान्हरेषा्ओलाडूंन्
गेल्यापासूनच्या् प्रहरात् ते् उच्चतम्असते, तर् रात्र्संपण्याच्या्अगोदरच्या् प्रहरात् ते् नीितम्होते.् हा्
फरक्एका्अंशापेक्षा्कमी्असतो.्हा्फरक्म ख्यतः्मानववयवहारवेळेवर्अवलंबून्असतो.्वयस्क्तवयवहार्
जरी्रात्रीिे् चदवसा्आचण् चदवसािे्रात्री्असे् केले्तरी्सामाचजक् वयवहारवळेा्बदललेली्नाही्तोवर्
कमाल्चकमान्तपमान्होण्याच्या्वेळा्बदलत्नाहीत. 

 
मन ष्ट्य्फार्चवचवि्तपमानाच्या्वातावरणात्आपले्जीवन्िालव्ूशकतो.्शून्यापयंत्खाली्वकवा्

४५⁰्पयंत्वरिढ्वातावरणािे्तपमान्झाले्तरी्मन ष्ट्य्आपले्वयवहार्िालव्ूशकतो.्फार्थंडी्वकवा्
फार्उष्ट्मा्स खावह्असतो्असे्नाही.्पण्ती्थंडी्वकवा्तो्उष्ट्मा्सहन्करण्यािी्तजवीज्मन ष्ट्य करू्
शकतो् एवढे्खरे.् बाहेरच्या् वातावरणात्जरी् इतके्फरक्झाले् तरी् माणसाच्या् शरीराच्या् तपमानात्
फरक्चकती्थोडे्होतात्ते्आताि्साचंगतले.्वातावरणािे्तपमान्१५⁰्असल्यास्ते्स खावह्असते.्ते्
वाढू्लागले्तर्त्यात्वारा्उत्पन्न्केल्यास्मात्र्ते्स खावह्होते.्तरी्ते्शरीरतपमानाच्या्जवळ्जवळ्
येते् तसतसे् अस खावह् होते, वर् गेल्यास् चनचश्चतपणे् तापदायक् होते.् त्यातल्या् त्यात् ओलावा् हवेत्
असला्तर् चवशषेि्तापदायक्असते.् १५⁰् च्या्खाली्थंडी्जाणव्ूलागते, पण्वारा्नसून्हवा्ओली्
असली्तर्थंडीिा्त्रास्कमी्जाणवतो.्िरीरात सदैव उष्ट्िता उत्पन्न होत असतेच. णतच्या उत्पत्तीची 
त्वरा कमी करिे हा उष्ट्मा सहन करणयाचा स्वाभाणवक उपाय असतो. त्याचप्रमािे उत्पणत्तवेग वाढविे हा 
थंडी सहन करणयाचा स्वाभाणवक उपाय असतो.्याचशवाय्उष्ट्मा्सहन्करण्यािा्स्वाभाचवक्उपाय्आहे्
तो् मूत्र् व् घमभ् अचिक् उत्पन्न्करणे् हा्आहे.् घमभ् उडून् गेल्याने् ष ष्ट्कळ् उष्ट्णता्काढून् टाकली्जाते.्
तपमानचनयमनािे्हे्स्वाभाचवक्उपाय्िैतचनक्वयहूािीन्असतात. 

 
अंगावर्कपडे्िढवणे्हा्थंडी्सहन्करण्यािा् कृचत्रम्उपाय्आहे.् परंत ्अंगावर्सतत्कपडे्

ठेवण्यािी्िाल्पडल्याम ळे्थंडी्नसली्म्हणजे्तेि्कपडे्वापरले्तर्ते्अस खावह्वकवा्तापदायकही्
होतात.्कपड्याम ळे्अंगाशजेारी्हवा्कोंडून्ठेवली्जाते, ती्तापते्आचण्अंगातून्नवीन्उष्ट्णता्उत्पन्न्
होते्चतिा्चनकाल्करणे्अशक्य्होते.्प्रारण्व्प्रवहण्या्दोनही्गोष्टीस्प्रचतबिं्होतो.्शरीरातून्बाष्ट्पक्
बाहेर्पडति्असते.्त्याम ळेही्कपड्यात्व्त्याखाली्कोंडलेली्हवा्तापून्उपद्रव्करते.्कपडे्नसले्
वकवा्असून्सैल्आचण् चवरचवरीत्असले्आचण्हवा्हालती्असली्म्हणजे्तापलेली्हवाही्सह्य्होते.्
वातावरणािे्तपमान्१५⁰्असताना्सेकंदास्२, ३्फूट्इतका्देखील्वाऱ्यािा्वेग्(पवन)्नको्असे्वाटू्
लागते.्त्याहून्अचिक्तर्त्रासदायकि्होतो.्हवतेील्ओलावयािे्माप्करता्येते.्१५⁰्तपमान्असताना्
ओलावा् ७५् च्या् वर्नसल्यास्स सह्य्असतो.्तपमान्िढू्लागल्यास्ओलावा्कमीि्करावा्लागतो.्
स्वदेािी्उत्पिी्०॰्सही्िालू्असते.्तपमान्वाढल्याने्ती्वाढते्आचण्शारीचरक्श्रम्िालू्असताना्तर्
चकत्येक्पट्होते.्णदवसाकािी १०,१२ णलटर स्वेद उत्पन्न होतो. याचा त्वणरत णनकाल होणयाची िक्यता 
असली तरच वातावरि सुखावह होिे संभवते.् याकरता् वातावरण्पंख्याने् ढवळून्काढणे् हाि्उपाय्
योजावा्लागतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

शरीरात् तपमानणनयमनाचे दोन उपाय् योजले् जातात.् एक् उपाय् म्हणजे् उष्ट्ितेची उपत्तीच 
आवश्यकतेप्रमािे कमी ककवा अणधक करिे.्शरीरातील्रसायनवयापाराने्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते्म्हणून्यास्
रासायचनक्चनयमन्म्हणतात.्श्रम्म ळीि्करीत्नसताना्जर्वातावरि थंडाव ूलागले तर िरीरातील 
चयापचय वाढतो.्त्यात्उष्ट्णता्अचिक्उत्पन्न्होते्आचण्तपमान्कमी्होण्यािे्टळते.्थंडी्चवशषे्वाढली्
तर्ह डह डी्भरते.्ही्ह डह डी्म्हणजे्त्विेतील्रोमािंक्मासंतंतू्आखडणे्होय.्या्चियेने्उष्ट्णता्उत्पन्न्
होते.्मासंतंतूत्स द्धा्शकभ रावययाने्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते्असते.्तेवहा्हे्स द्धा्रासायचनक्चनयमनि्होय.्
ियापियाने्जी्अचिक्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते्म्हणून्साचंगतले्तीस द्धा्म ख्यतः्काकंाचलक्मासंाति्उत्पन्न्
होते् असते.् अशा् उष्ट्णतेिी् चवशषे् गरज्असते् तेवहा् ती् यकृतात् उत्पन्न् होत् असल्यािे्आढळून् येते.्
पशूवर् केलेल्या् प्रयोगात् असे् चदसून् येते् की, या् रासायचनक् चनयमनाला् प्रकारचणक् िेतनािंी् गरज्
असते.् तथाचप् िैतचनक् संस्काराप्रमाणेि् अचिकंचठक् आचण् अचिवृक्कीन् स्यंदािें् संस्कारही् या् कामी्
उपयोगी्पडतात्असे्चदसून्येते.्अचिकंचठक्स्यंद्ियापिय्वाढचवणारा्असल्याम ळे्उष्ट्णतेिी्उत्पिी्
वाढचवणारा् आहे.् अचिवृक्कीन् स्यंदाने् देखील् काकंाचलक् मासंातील् ियापियास् उिेजन् चमळते, 
उष्ट्णतोत्पिी्वाढते. 
 

वातावरणािे्तपमान्१५⁰्च्या्खाली्असले्म्हणजे्बरीिशी्उष्ट्णता्शरीरातून्प्रवहन्व्प्रारण्या्
रीतींनी्बाहेर्जाते.्शरीरतपमान्इष्ट्ममादेत्राहण्याकरता्अशा्वेळी्उष्ट्िताणवसजकन कमी करिे्अवश्य्
असते.् त्विेखाली् मेद् असते् त्यातून् उष्ट्णता् फार् मंदपणे् बाहेर् पडते.् त्याम ळे् त्याच्या् आतल्या्
अवयवातून्फारशी्उष्ट्णता्बाहेर्येत्नाही.्पण्त्विेत्रक्तवाचहन्या्असतात.्रक्त्हे्उष्ट्णता्झपायाने्
जाऊ–येऊ् देणारे्आहे.् वातावरण्थंडावले् म्हणजे् त्विेखालच्या् रक्तवाचहन्यापंैकी् उपप्रवा्आकरसून्
बारीक्होतात्आचण्त्यात्वहाणारे्रक्त्कमी्होते.्अथात्बाहेर्पडणारी्उष्ट्णताही्कमी्होते.्थंडीिा्
पचरणाम्खोलातल्या्वाचहन्यावरही्होतो.् चवशषेतः्हातापायाकडे् रक्त् नेणाऱ्या्प्रवा्आकरसून् त्यातील्
वाहणारे्रक्त्कमी्होते.्अशा्वळेी्यकृत्व्प्लीहा्हे्जे्कोठ्यातील्रक्तसंिय्त्यात्रक्तािी्भर्पडते.्
उष्ट्णता्बाहेर्पडण्याला्आणखी्एका्रीतीने्अटकाव्होतो्ती्रीत्म्हणजे्अशी्की, हात्पाय्आखडून्
आचण्द मडून्घेऊन्पोटाशी्िरावेसे्वाटतात.्असे्केल्याने्उघडे्अंग्कमी्होऊन्त्या्मानाने्उष्ट्णतेिे्
चवसजभन् कमी् होते.् उष्ट्णतेिे् चवसजभन् असे् कमी् होत् असताना् रोमािंचियेम ळे् उष्ट्णतेिी् उत्पिी्
वाढण्यािी्सोय्झालेली्असते. 

 
वातावरणािा् संपकभ ् सवभ् त्विेशी् होतो.् त्विेपासून् उष्ट्ण् व् शीत् संवदेना् वाहणारे् िैतनतंतू्

असतात.्या्िेतना्मेंदूपयंत्जातात्आचण्तेथून्िेतनािंी् चनयात्होते्ती्स्वदेािं-तंतूद्वारा्स्वदेवपडाना्
चमळते.् हे् बचहम भख् तंतू् प्रकारचणक् असतात.् उष्ट्ण् वकवा् शीत् वाहणाऱ्या् अंतम भख् िेतनािें् परावतभन्
त्विेतील्व्इतर्चठकाणच्याही्रक्तवाचहन्यािें्आक ं िन–प्रसरण्घडवनू्आणते.्या्अंतम भख्िेतनानंा्जर्
एकाद्या् ध्वनीिी् जोड् चदली, उदाहरणाथभ् एकादी् चशटी् वाजचवली, तर् पचरणामतः् संवतभन् चसद्ध् होते; 
काही्प नरावृत्त्यानंतर्पचहल्या्प्रकारच्या्आयातिेतनावंािूनही्परावतभन्घडते.्वातावरणामं ळे्रक्त्तापून्
वकवा् चनवनू्तसाि्पचरणाम् चठकचठकाणच्या्गात्रियनावर्आचण्रक्तवाचहन्यावंर् देखील्होतो.्पण्तो्
गौण् स्वरूपािा् असतो.् तपमान् चनयमन् म ख्यतः् त्विेतील्आयात-चनयात-ितनतंत द्वाराि् घडून् येते.्
रक्ताच्या तपमानाचा पणरिाम होतो तो रासायणनक णनयमनरूप असतो.् त्विेतून् उष्ट्ण-शीत–िेतना्
चनघतात्तशाि्त्या्पल्मनाच्या्आचण्प्राशनीच्या्आस्तरातूनही्चनघतात.्आयातीिे्के्षत्र्एवढे्मोठे्असते.्
चनयातीिे्के्षत्रही्मोठेि्असते.्सवभ्त्विा्आचण्रक्तवाचहन्या्असा्त्यािा्पसारा्असतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेंदूमिे् उष्ट्णताचनयमनािे् ममभ् कोणते् याचवषयी् शोि् झालेला् आहे् त्यावरून् असे् चदसते् की, 
अंिलाचं्या्प ढे्व्खाली्आचण्चपचहतवपडाच्या्वरती्प्रांचला म्हिून जो अवयव आहे ते उष्ट्िताणनयमनममक 
आहे.्याखेरीज्अभ्यंतर्मेंदूमिे्आणखी्काही्भाग्त्याशी्संबचंित्असावे्असे्वाटते, परंत ्त्यािंा्नेमका्
शोि्झालेला्नाही.्पचरस्थली्म्हणून्जो्मस्तकभाग्आहे्त्याशी्आचण्मस्तकछालीशीही्या्ममािे्संबिं्
असले्पाचहजेत्असा्तकभ ्आहे. 

 
वातावरणािे् तपमान् थोड्याबह त् मानाने् नेहमीि् बदलत् असते.् त्वचाद्वारे परावतकनाने 

णनयमनाला अवश्य त्या गोष्टीही तदनुरूप घडत असतात.्या्परावतभनासं्जोडून्इतर्अंतम भख्िेतनािंी्
संवतभनेही् घडत् असतात.् समजा् आपण् उन्हाळ्या् चदवसात् घरात् काम् करीत् आहोत.् अशा् वळेी्
घरातील् वातावरण् शरीराच्यापेक्षा् थंड् असते.् (नसले् तर् तसे् ते् थंड् ठेवण्यािा् प्रयत्न् करणे् अवश्य्
असते.)्आता्जर्आपण्घराबाहेर्पडलो्आचण्तेथे्वातावरण्शरीराइतके्वकवा्अचिक्तप्त्असले्तर्
परावतभताने्उष्ट्णताचनयमनाकरता्उष्ट्णतोत्पिी्कमी्करणे्आचण्घमभ्उत्पन्न्करून्उष्ट्णता्शरीराबाहेर्
जाऊ्देणे्या्चिया्घडतात.्रोजरोज्असेि्घडत्जाते्तेवहा्प्रत्यक्ष्घराबाहेर्पडण्यापूवीि्असे्चनयमन्
स रू्होते.् हे्संवतभन्होय.्अशी्संवतभने् चनत्य्वयवहाराला्फार्उपयोगी्असतात्हे्उघडि्आहे.्शीत्
वकवा्उष्ट्ण्सहन्करण्याच्या्वयस्क्तगत्मयादा्प ष्ट्कळि्चभन्न्असतात. 

 
गभाधान.्सगभ्आचण्उत्सगभ् यािंी् इंचद्रये् एकमेकाचं्या्जवळ्असून्अंशतः् एकरूपही्असतात, 

म्हणून्त्यािंा्उल्लेख्एकदम्करण्यािा्प्रसंग्येतो.्सगभचियेिा्अपत्यसंबिंी्भाग्गभभप्रकरणी्येऊन्गेला्
आहे.् सगभपेचशकाचं्या् उत्पिीसंबिंी् सूक्ष्म् चनरीक्षणािा् भाग् प ढे् अन वशंताप्रकरणी् येईल.् येथे्
गभािानासंबिंी् चनरूपण् तेवढे् करणे् आहे.् वयात् आल्यावर् स्त्ीप रष् एकमेकाकडे् आकर्वषत् होतात.्
अंगमीलनसमयी्सगेंचद्रयात्स्फ रण्उत्पन्न्होऊन्रेत्योचनमागात्सोडले्जाते.्स्पशाने्उत्पन्न्झालेल्या्
परावतभनाने्प रषािे्वीयभस्त्ोत्व्रेतःकोश्यात्स्पंद्उत्पन्न्होतात.्कंदक चषतीय्आचण्कक ं दर–क चषतीय्
याचं्या्आक ं िनाने् रेत्योनीच्या्क क्षीजवळच्या्भागात् फेकले्जाते.् स्पजंी् चशस्नागंात्क चषते्असतात.्
मासंाच्या्आक ं िनाने्क चषताचं्या्आरंभी्आचण्प्रचतवाचहन्यावर्दाब्येतो.्प्रवा्सैल्होऊन्फ गतात.्त्यात्
रक्तािा्ओघ्आठ्दहा्पट्होतो.्क चषतेही्फ गतात.्प्रणतकारुणिक चेतनांनी णिस्नवाणहन्या सैलावतात्
आचण्प्रकारुणिक चेतनांनी स्त्रावी प्रकपडास उत्तजेन येते.्रेत्आकाराने्२्ते्६्cc. असते.्त्यात्उपम ष्ट्क, 
रेतःकोष, उपरेतल् आचण् कंदमेहनीयप्रवपड् यािें् स्त्ाव् चमश्र् असतात.् कंदमेहनीयस्त्ाव् अगदी् थोडा्
असतो.्तो्अगदी्पातळ्असतो.् त्यािा्उपयोग्काय् ते्माहीत्नाही.् रेतात्उपरेतलाशं् १५् ते् ३०%्
असतो.् रेतःकोषाच्या्स्त्ावािा्वाटा्५०्टके्क्वकवा्अचिकही्असतो.्बाकीिा्स्त्ाव्उपम ष्ट्कातून्आलेला्
असतो.् म ष्ट्कात् रेत के् तयार् होतात् आचण् उपम ष्ट्कात् त्यािंा् संग्रह् होतो.् चशस्नािे् उत्थान् झाले् की्
मेहनीच्या्आरंभी् दाब् येतो्आचण् मूत्र् चतच्यात् येण्यास् प्रचतबिं् होतो.् उत्थान् असेपयंत् मेहनी् म्हणजे्
रेतोवाचहनीि्होते.्चशस्नातील्क चषते्उपसंरसािी्[Collagenous] बनलेली्असतात. 

 
संभोगाच्या् वळेी् स्त्ीच्या् अकलदप्रकपडातून कफप्रधानस्त्राव् उत्पन्न् होतो.् योनी् व् क क्षी् याचं्या्

मासंातही् िळवळ् िालू् होते.् रेतोग्रहणाच्या् समयी् क क्षी् व् योनी् क्षणमात्र् एका् रेषेत् येतात.् रेत् वर्
क चक्षयोगी् नळ्याकंडे् वल्हवले्जाते.् याि् समयी् बाह्य्सगेंचद्रये्आचण् योनी् यामिे् रक्तप्रवाहाला् भरते्
आलेले्असते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

रेतःकोशाच्या्स्त्ावात्(१)्तीन्टके्क्फलजा्(२)्जंबीचरक्आचण्आमचलक्अम्ले्(३)्प्रोततंिंजन्
[Pepsinogen.] (४)्पस्फ चरकाम्लय क्त्चपिामोद्[Phosphoryl choline.]. 

 
रेत कानंा् उपयोगी् पडणारी्िक्ती फलजेपासून् चमळते.् या् प्रसंगी् त्या् शकभ रेपासून् तचिकाम्ल्

उत्पन्न्होते.्प रता्ऊवभ्चमळाल्यास्कौदव्देखील्उत्पन्न्होणे्संभवते. 
 
उपरेतलस्त्ावात्अनेक् चवतंिके्असतात.् त्यात्Na व्Ca ही्िनदले्आचण् जंबीचरक्ऋणदले्

असतात.्याचशवाय्त्यात्एक्चवचशष्ट्अमोदीन्द्रवय्असते.्त्याला्रेतामोदीन्[Spermine.] म्हणतात. 
 
रेतातील् प्रम ख् भाग् रेत के.् त्याचं्या् उत्पिीसंबंिी् एक् चवशषे् गोष्ट् अशी् आहे् की् म ष्ट्क् जर्

उदरातच राणहले तर रेतुकांची उत्पत्ती होत नाही.्उदरात् जे्तपमान्असते् त्यापेक्षा् ते् वृषणात् चनदान्
२°C ने्कमी्असते.्कोठा्लहान्आचण्त्विा्महान्याम ळे्हा्फरक्पडतो्हे्तर्खरेि्पण्त्याखेरीज्
रक्तवाणहन्यांची िेवि णविेष् हेही्या्तपमान–उतारािे्कारण्असते्यात्शकंा्नाही.्म ष्ट्कपोषक्प्रवा्
उदरात् महाप्रविेी् शाखा् म्हणून् उगम् पावते् आचण् जघन्य् प्रणालातून् खाली् म ष्ट्कापयंत् जाते.् या्
प्रवभेोवती् प्रचतवाचहन्यािे् जाळे् [Pampiniform plexus.] असते, या् प्रचतवा् प नः् नागमोडी् असतात.् त्याम ळे्
उष्ट्मचवसजंन् होणे् सोपे् जाते.् वृषणाच्या् त्विेस् लागून् मासंतंतू् असतात् त्यानंी् ती् त्विा् आवरून्
म टकेवजा् करता् येते् वकवा् लाबंवनू् चपशवीवजा् करता् येते.् बाहेरिी् हवा् चवशषे् थंड् असल्यास् ती्
म टकेवजा् होते्आचण् चवशषे् तप्त्असल्यास् चपशवीवजा् होते.् या् त्विेत् स्वदेप्रवपडही् भरपूर्असतात.्
त्याचं्या्योगाने्पाचहजे्तेवहा्ती्थंड्करता्येते. 

 
माणसाच्या् एका् रेतोचनषेकात् ३००,०००् रेत के् असतात, अंद काशी् एकािेि् मीलन् होते.्

तरीदेखील् ६०,०००् पेक्षा् रेत कािंी् संख्या्कमी्असली् तर् मीलन्घडत्नाही.् रेत् बाहेर् पडल्यानंतर्
त्यािा्गळाठा्बनतो.्काही्वेळाने्तो्द्रवतो्पण्आणखी्काही्वेळाने्वाळून्जातो. 

 
— 
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प्रकरि ५८ 
 

िरीर आणि स्वभाव 
 

प्रत्येक्माणसाला्शरीर्असते्त्यावरून्आपण्त्याला्ओळखतो.्कोणाही्माणसािे्वतभन्काही्
चदवस्पहात् राचहलो्असता् त्यािा् एक् स्वभाव्आपल्या् ध्यानात् येतो.् माणसाच्या्शरीरािे् चनरचनराळे्
अवयव्आपण्जाणू्शकतो्आचण्त्याच्या्स्वभावाच्या्छटाही्जाणू्शकतो.्शरीर्आचण्स्वभाव्यात्काही्
चनत्य् संबिं् आहे् काय? असावा् असे् वाटते.् आहे् असे् वळेोवेळिे् प्रम ख् लोक् मानीत् आले् आहेत.्
राजेपणािी् चिन्हे् हातापायावर् उमटलेली् असतात, असा् एक् प्रािीन् समज्आहे.् हल्ली् स द्धा् िनरेषा्
संतचतरेषा्अशा्रेषा्हातावर्उमटलेल्या्असतात्असे्मानणारे्लोक्आहेत.्कोणत्याही्एका्क्षणी्माणूस्
प्रसन्न्आहे् वकवा् चखन्न्आहे, हे् त्याच्या्म दे्रवरून्आपण्समजू्शकतो.्एकंदरीत् त्यािी्वागणूक्कशी्
असावी, त्यािा्स्वभाव्कसा्असावा, याचवषयी्प्रथमदिकनीच्आपण्काही्तकक ्करतो.्तो्किी्खरा्तर्
किी्खोटा्ठरतो.्बह िा्तो्अंशतः्खरा्आचण्अंशतः्खोटा्असतो. 

 
काही् समाजात् म लाम लींिी् लग्ने् प ष्ट्कळ् पचरियानंतर् ज्यािंी् त्यानंीि् ठरचवलेली् असतात.्

क्षचणक् वासना् या् सवामध्ये् असताति् पण् त्यानंा् दाबनू् ठेवनू् भावी् आय ष्ट्यात् दोघािें् स्वभाव् चमळते्
असावते्याि्दृष्टीने्म लगे्म ली्हा् पचरिय्करून् घेत्असतात्तरी् त्याला्फार्तर्िार्पाि्वषािी्
मयादा्घालावीि्लागते.्प्रश्न्असतो्प ढील्आय ष्ट्यात्स्वभाव्जमण्यािा, तो्गत्आय ष्ट्यावरून्सोडचवणे्
भाग्असते.्असे् केल्यावर्प ष्ट्कळ्तकभ ्खरे्ठरतात्तर्काही्खोटेही्ठरतात.्एकाद्या्िन्याला्नोकर्
नेमावयािा्असला् म्हणजे्तो्उमेदवार् बोलावतो्आचण् त्यािे् पूवभवृि्ऐकून् घेऊन्आचण् त्याला् पाहून्
आपला्चनणभय्करतो.्मन ष्ट्याच्या्रूपाकडे्पाहून्आचण्त्यािी्उिरे्ऐकून्त्याच्या्स्वभावाचवषयी्अंदाज्
बािंता्येतात.्म्हणून्ही्साक्षात््परीके्षिी्पद्धत्पडली्आहे्हे्उघड्आहे.्याही्बाबतीत्काही्तकभ ्खरे्
ठरतात, काही्खोटे्ठरतात.्असे्असले्तरी्अशा्परीक्षापद्धतीत्काही्तर्थय्आहे्असा्आपला्चवश्वास्
असतो.्म्हणूनि्आपण्तो्िालू्ठेवली्आहे.्न सते्दिकन्आचण्पणरप्रश्न याखेरीज्खोल िरीरतपासिी्
करून्स्वभाव्आचण्शरीर्यािें्संबंि्अचिक्स्पष्ट्झालेले्आहेत.्तेि्येथे्पाहणे्आहेत. 

 
मानवात्स्त्ीप रष्हा् वलगभेद्सहजि्आहे.्जननेंचद्रय् हे् त्यािे्प्रिान्लक्षण्आहे.्समाजात् ते्

नेहमी्ग प्ति् ठेवण्यािी्िाल्आहे.्तरी्माणसाच्या्म खवयाकडे्पाहून्स्त्ी्की्प रष् हे्आपण्ओळखू्
शकतो.् अल्पवयी् म लाचं्या् बाबतीत् ते्कठीण्आहे, वकबह ना् अशक्य्आहे् म्हटले् तरी् िालेल.् वयात्
आल्यावर्ते्सोपे्आहे.्प रषलक्षणे्म खवयावर्उमटतात्तशीि्ती्इतरत्रही्उमटतात.्स्त्ीने्प रषािे्
वकवा् प रषाने् स्त्ीिे् सोंग् घेणे् याम ळेि् कठीण् असते.् स्त्रीपुरुषांच्या् रूपात् तर् फरक् असतोि् पण्
आवाजातही् असतो.् जननेंचद्रये् स्त्ीिी् असून् काहींिा् आवाजप रषी् असतो् तर् काही् प रषािंा् बायकी्
असतो.्इतर्लक्षणातही्थोडाबह त्चवचक्षप्तपणा्आढळतो. 

 
रूप्आचण्आवाज्याखेरीज्स्त्रीपुरुषांच्या स्वभावातही फरक्असतो.्अगदी्लहान्वयात्असा्

फरक्दृष्टीस्पडतो्की्म लीना्आपले्शरीर्अलंकारानंी्सजचवण्यािी्हौस्वाटते्तशी्म लानंा् वाटत्
नाही.् दाडंगाई–मारामारीकडे् म लािंा् कल् चवशषे् असतो.् मोठ्या् वयात् थोड्या् वेळात् प ष्ट्कळ् श्रम्
करण्यास् म लगे् सहज् प ढे् सरसावतात.् पण् प ष्ट्कळ् वळे् थोडथोड्या् श्रमािे् काम्करीत् राहण्यास् ते्
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कंटाळतात.्घरच्या्वयवस्थेत्आचण्टापचटपीत्चस्त्यािें्लक्ष्य्जसे्लागून्रहाते्तसे्प रषािे्लागून्रहात्
नाही.् त्याना् बाहेरच्या्उलाढाली्आवडतात्आचण्परवडतात.् चस्त्याचं्या्शरीरािी् रिनाि्अशी्असते्
की, त्यानंा् अल्पकाळात् प ष्ट्कळ्शक्ती् प्रकट्करता् येऊ् नये, याच्या् उलट् प रषाच्या् शरीरािी् रिना्
असते.्मन्हे्इंचद्रय्आहे्असे्आपल्या्नैयाचयकािें्म्हणणे्आहे.्आि चनक्शास्त्ज्ञाचं्या्अवलोकनाप्रमाणे्
मेंदूिे्काही्भाग्मन्संजे्ञस्पात्र्आहेत.्या्भागाच्या्रिनेच्या्बाबतीत्स्त्ीप रषात्भेद्असतो्की्नाही्हे्
अद्याप्समजलेले्नाही.्पण्प ढे्समजण्यािा्संभव्आहे. 

 
स्त्ीप रषाचं्या्वतकनातला् भेद्प ष्ट्कळ्अंशी्अनुकरिाने बनलेला्असतो्यात्शकंा्नाही.्लहान्

म लींना्बायकािें्आचण्लहान्म लानंा्प रषािें्अन करण्मोठी्माणसेि् चशकवतात, असे्जरी्खरे्तरी्
म ली-म लािंा् स्वाभाचवक्कलही् चतकडेि्असतो्यात्शकंा्नाही.्अगदी्क्वचित््असे्घडते्की्म लािे्
वलग्वरकरणी्संशचयत्असते.्अशा्वेळी्ि कून्आईबाप्त्याला्म लगी्म्हणन्वाढचवतात.्पण्तो्असतो्
मुलगा.् अशा् प्रसंगी् मोठा् झाल्यावर, मुलगी म्हिून वाढवला गेला् असला् तरी् त्यािे् वतकन मुलांच्या 
वळिावर्जाऊ्लागते.् हा्अथात् शरीरघटनेिाि् पचरणाम्असतो.् म्हणूनि्तो् चशकवण कीच्या् चवरद्ध्
जाऊ्शकतो. 

 
स्त्ीप रषाचं्या् शरीरघटनेत् भेद् तसा् त्याचं्या् स्वभावातही् भेद्असतो.् शरीरघटक्आचण् स्वभाव्

यािें्काही्चनचश्चत्नाते्असावे, असे्यावरून्सूचित्होते.्चवशषे्तपास्न्करता्सािारण्लोक्ते्गृहीत्
िरतात.्एकादा्प रष्जर्प्रसंगी्भ्याला्तर ‘तू्काही्हातात्बागंड्या्भरल्या्आहेस्काय?’ असे्त्याला्
चहणवतात.्अम क्इतका्िीटपणा्प रषाच्या्अंगी्गृहीत्िरतात.् चततका् वकवा्त्याहून्अचिक्िीटपणा्
जर्एकाद्या्बाईच्या्अंगी्प्रकट्झाला्तर्ती्बाई्प रषासारखी्िीट्आहे्असे्म्हणतात.्द्रौपदीला्जेवहा्
द ःशासनाने् केसाला् िरून् सभेत् आणले् तेवहा् चतने् त्यािा् चनषेि् केला् इतकेि् नवहे् तर् सभाप्रम ख्
वडीलिाऱ्या्प रषानंा्चनरिर्करणारे्प्रश्न्चतने्चविारले.्हे्चतिे्वतकन पुरुषी णधटाईचे्झाले.्झाशीच्या्
राणीिे्रिचातुयक्असेि्पुरुषी णधटाईचे्होते. 

 
काही् वागण कीच्या् रीती् स्त्ीचवचशष्ट् तर् काही् प रषचवचशष्ट् असतात, पण् तेवढ्याने् काही्

समाजातले् स्वभावभेद् संपत् नाहीत.् ते् अचतशय् बह चवि् आहेत.् माणसामाणसात् धंद्याला अनुसरून 
स्वभावभेद् आहेत.् शारीचरक् वयथेचवषयी् सहनशीलता् हा् ग ण् क्षचत्रयात् हटकून् सापडणार् पण् तो्
िाह्मणात् चवरळा, याचवषयी्खातरजमा् असल्यानेि् परश रामाने, कणभ् िाह्मण् म्हणचवतो् तरी् तो् िाह्मण्
नसला्पाचहजे्असे्ओळखले; कारण्भ गं्याने्माडंी्पोखरली्तरी्त्याने्ती्हालचवली्नाही, असा्साक्षात््
प रावाि्चमळाला.्चनलोभता्िाह्मणाच्या्अंगी्आढळेल्तशी्इतराचं्या्अंगी्आढळणार्नाही्असा्अन भव्
कणाला्आला, असे्महाभारतात्साचंगतले्आहे, कणाने्ि कून्िाह्मणाच्या्गायीिे्वासरू्मारले् तेवहा्
िाह्मणाने् शाप् चदला.् त्यावर् कणाने् त्याला “सहस्त्ाविी् गायी् देतो् पण् शाप् आवर” असे् चवनचवले.्
िाह्मणाने्ते्ऐकले्नाही, तो्म्हणाला्“िनदािीचह्नसे्मग्अन्यािी्काय्चनःस्पहृा्परवा ॥” आयाभारत.्
िनद्म्हणजे्क बेर, येथे्जे्िंद्याने्येणारे्ग ण्साचंगतले्ते्बरे्असोत्वाईट्असोत, ते्असतात्इतकीि्
गोष्ट् येथे्महत्त्वािी्आहे, कोणताही् िंदा्करावयािा् म्हणजे्काही् चवचशष्ट्ग णावरि्भर्द्यावा्लागतो.्
त्याम ळे्त्या्ग णािंा्अचतरेक्आचण्इतर्ग णािंा्अचतलोप्या्गोष्टीही्संभवतात.्त्या्दोषास्पद्आहेत्पण्
अचनवायभही्आहेत.्सवारंभा्चह्दोषेण्िूमेनास्ग्नचरवावृताः्॥्गीता. 
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मन ष्ट्यस्वभावात्प्रकटणारे्ग ण्स्त्ीप रषत्वावर्अवलंबून्असतात् हे् चनर्वववाद्आहे.् ते्तो्करीत्
असलेल्या्िंद्यावर्अवलंबून्असतात्यातही्शकंा्नाही.्पण त्यास्अपवाद्आढळतात्हे्खरे्आहे.्फार्
ठळक्अपवाद् महाभारतातही्साचंगतले्आहेत.् य द्धात्अन्यायािी् बाजू् घेण्यािे् समथभन्अथभस्य् प रषो्
दासः्। या्वाक्याने्भीष्ट्मानंी्केले्ते्क्षम्य्आहे, कारण्क्षचत्रयानंी्राजािी्नोकरी्करावी्हा्त्यािा्िमभ–
कतभवय्ठरलेला्िंदा–आहे.्परंत ्त्याि्वाक्याने्द्रोणानंी्आपले्समथभन्केले्ते्मात्र्क्षम्य्नाही.्राजािी्
नोकरी्पतकरणे्हा्िाह्मणािा्िमभ्नवहे.्असे्असताना्ऐश्वयाच्या्लोभास्बळी्पडून् त्यांनी्तो्परिमभ्
पतकरला.्पतकरताना्त्यातील्दोष्अगदी्क्ष द्र्वाटला्पण्तोि्प ढे्ठळकपणे्चदसून्आला.्रणागंणात्
द्रोणािायावरती्घाव्घालताना्भीमाने्गजूभन्साचंगतले्“रणागंणावर्मी्ग रचशष्ट्य्हे्नाते्ओळखत्नाही.्
आपण्एकमेकािें्शत्र्ूआहो.्आम्ही्पाडंव्क्षचत्रय्असून्स्विमभ्म्हणून्लढत्आहो.्त म्ही्मात्र्िाह्मणिमभ्
सोडून्लोभाने् क्षचत्रयकमभ्करीत्आहा.् ग रजीपणा्शाळेत; रणात्नवहे” या्घोषणेस् प ष्ट्कळ्िाह्मणािंा्
पावठबा्होता.्द्रोणािायांनी्केले्ते्िाह्मणोचित्नवहते. 

 
मन ष्ट्यस्वभावातले्काही गुि कुलणवणिष्ट् असतात, असा् अन भव् येतो.् पण् या् बाबतीत् ग णािें्

स्वरूप्फार्मयाचदत्घ्याव्ेलागते.्अगोदर्क ल्चपत्याकडून्ठरवावयािे्की्मातेकडून्हा्प्रश्न्उपस्स्थत्
होतो.्चपत्यावरून्असे्वयवहाराकरता्ठरले्आहे.्तरी्मातेकडून्काही्ग ण्येतात्यात्शकंा्नाही.्माता्
आचण्चपता्या्दोघानंा्सारखेि्महत्त्व्चदले्तर्सख्ख्या्भावडंािेंि्तेवढे्एक्क ल्ठरते.्त्याचं्या्संततीत्
चनराळ्या्क लािेंि्बह िा्चमश्रण्असते.्रक्तसंबंिात्लग्ने्करू्नयेत्असा्चनयम्आहे.्तो्बह िा्पाळला्
जातो.्म्हणून्क लामिे्वरिे्वर्चमश्रणे्होत्असतात.्चपत्याकडून्क ल्गणले्तर्स्त्ीकडून्चमश्रण्होत्
असते, आचण्मातेकडून्क ल्गणले्तर्प रषाकडून्चमश्रण्होत्असते.्काही्असले्तरी्एक्अंश्मात्र्
संततीत्रहात्असतो.्पण् तेवढ्याने्काही्ग ण्क लपरंपरेने्िालत्आल्यािे्आढळते.्काचलदासाने् जे्
रघ वशंकावय् चलचहले् त्यात् अशा् परंपरागत् ग णािी् यादी् त्याने् आरंभीि् चदली् आहे.् तथाचप् प ढे्
क लवृिान्त्चदला्आहे्त्यात्काही्अपवादही्साचंगतले्आहेत. 

 
व्यक्ती णततक्या प्रकृती् अशी् एक् म्हण्आहे.् चतिा्अथभ्असा्की् माणसागचणक् स्वभाव् वेगळा्

असतो, ही्गोष्ट्फार्महत्त्वािी्आहे.्कारण्अशा्वयस्क्तचवचशष्ट्ग णाम ळेि्समाजात्प्रत्येकाला्वगेवगेळा्
मान्आपण्देतो.्कोणाला्आपण्प ढारी्मानतो, कोणाला्सखे्मानतो, कोणाला्अन यायी्मानतो, एकाि्
खेपेस्एका्माताचपत्यािंी्म ले्जन्मास्येतात्तेवहा्त्याचं्यात्सवात अचिक्साम्य्व्कमी्वैषम्य्आढळते.्
पाडंवापंैकी्मादे्रय्उत्कट्साम्यािे्उदाहरण्आहे.्नक ळसहदेव्हे्माद्रीिे्ज ळे्म लगे.्त्याचं्या्स्वभावात्
इतके्साम्य् होते्की् महाभारत् वािून्झाल्यावर्थोड्याि् चदवसानंी् पाडंविचरत्रातील्अम क्कामचगरी्
नक ळािी् आचण् अम क् सहदेवािी् हे् आठवनेासे् होते.् िमभ् भीम् अज भन् हे् कौंतेय् एकाि् जननीिे् पण्
वगेवगेळ्या्जनकािें् वगेवगेळ्या्खेपेस्जन्मलेले.् त्याचं्या् ठेवणीत् स्पष्ट् भेद्होते.्क ं तीच्या् जंघा् काही्
चवशषे्आकृतीच्या्होत्या.्िमामिे्हा्घाट्थोडा्आचण्अज भनामिे्प ष्ट्कळसा्उतरला्होता.्थेट्क ं तीच्या्
सारखाि्जंघेिा्घाट्कणािाही्होता.्या्गोष्टीिे्िमास्राहून्राहून्आश्चयभ्वाटे.्य द्धसमाप्तीनंतर्क ं तीने्
िमाला् साचंगतले “कणभ् हाि् माझा् पचहला् म लगा, त झा् थोरला् भाऊ.” या् चनवदेनाने् िमािा् संशय्
चफटला.्त्याला्मनस्वी्द ःख्झाले.्न कतेि्चमळालेले्राज्य्सोडून्देण्यास्तो्तयार्झाला.्भीम्आचण्
अज भन्यासं्आश्चयभ्वाटले, पण्राज्य्सोडून् देण्यािी्गोष्ट् त्यास्पटली्नाही.्प ढे्क ं ती्आश्रमवासाला्
जाण्यािे् ठरले् तेवहा् चतने् “कणािे्श्राद्ध्करा” असे्साचंगतले.् िमभ् व् अज भन् यानंी् ते् मान्य् केले, पण्
भीमाने् ते् साफ् नाकारले.् भीम् राज्यािा् अथभमंत्री् होता.् त्याने् या् कामाला् द्रवय् देण्यािे् नाकारले.्
पाडंवािें्स्वभाव्सवभ्महाभारतभर्उिम्रीतीने्रेखाटलेले्आहेत, इतकेि्नवहे्तर्त्यािे्आकृणतणविेषही्
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साचंगतलेले्आहेत.्द्रौपदीस्वयंवराच्या् वळेी् पाडंव् वेषातंर्करून्आलेले्होते.्श्रीकृष्ट्णाने् ते्ओळखले्
आचण्आपल्या् भावास् त्याचं्या्खाणाख णा्साचंगतल्या.्उिरगोग्रहणप्रसंगी्अज भन् बृहन्नडा् होऊन्आला्
होता्तो्द्रोणािायांनी्त्याच्या्जंघा–चवशषेावंरून्ओळखला. 

 
वयक्ती् चततक्या् प्रकृती् हे् खरे् आहे.् त्यापासून् जर् काही् बोि् घ्यावयािा् असेल् आचण्

वयवहाराकरता्चनयम्बािंावयािे्असतील्तर्प्रकृतींचे्अगदी्थोडके्हाताच्या्बोटावर्मोजण्याइतके्वगक 
पाडिे्अवश्य्आहे.्पाश्चात्य् चवद्वानानंी्प्रािीन्काळी्असे्िार्वगभ् केलेले्आहेत.्त्यास्ते् (१)्आवशेी्
[Sanguinc.] (२)्मंद्[Lymphatic.] (३)्संतापी्[Bilious.] (४)्चखन्न्[Nervous.] असे्म्हणत.्असे्वगभ्पाडले्तरी्
कोणाही् एका् वयक्तीत् एकाि् वगािे् ग ण् असतात् असे् नाही.् एकाद्या् वगािे् ग ण् उत्कट् असतात, 
बाकीच्यािें्लपलेले्असतात.्िारी्वगांिे्ग ण्ज्यातं्यथाप्रमाण्असतात्असा्माणूस् चवरळाि, इतका्
चवरळा् की् तो् य गाय गात् एकादाि् आढळतो.् त्यालाि् अवतारी् माणूस् वकवा् परमेश्वर् म्हणतात.्
पाडंवापैकी्िमभ्मंद, भीम्संतापी, अज भन्आवशेी, मादे्रय्चखन्न्असे्म्हणाव्ेलागेल.्श्रीकृष्ट्ण्मात्र्परमेश्वर्
या्पदवीस्योग्य्आहे. 

 
अज भनाच्या्भावना्वळेोवळेी्उत्कट्होत्असत.्य द्धारंभी्त्यानंी्उिल्खाल्ली.्ती्शमचवण्याकरता्

कृष्ट्णाने्गीता्साचंगतली.्इतके्झाल्यावरही् चपतामह्भीष्ट्मावर् त्यािे्शस्त््लटके्पडू्लागले.्तीि्गत्
द्रोणािायांिी्झाली.्कणाला्मात्र्अज भनाने्मनापासून्शत्रू्मानले.्तो्शत्रू्अचतप्रबल्ही्जाणीव्त्याला्
होती.् कणाने् िमाला् जजभर् करून् पळवनू् लावले् असे् अज भनाला् कळले.् तेवहा् त्यािे् मन् चवरले.् तो्
भीमाला्म्हणाला्“दादा्तू्चशचबरात्जाऊन्िमाला्भेटून्ये.्मी्रणागंण्संभाळतो” त्यावर्भीम्म्हणाला्
“हे्कदाचप्घडणार्नाही.्मला् सैन्यािा्प ढारी् केलेला्आहे.्िमाच्या्समािाराकरतास द्धा्मी् रणागंण्
सोडणार् नाही.् तू् सवांिा् पाचठराखा् आहेस् तूि् िमाकडे् जा; मी् त झे् रणकायभ् संभाळतो.” यावर्
श्रीकृष्ट्णाने्अज भनाला्िमाच्या् चशचबरात्नेले.् तेवहा्कणाला्मारून्अज भन्आला्आहे्असे्वाटून्िमाला्
आनंद्झाला.्पण् ‘कणाशी्अजून्चभडलोि्नाही’ असे्अज भनाने्सागंताि्िमभ्संतापला्आचण्अज ंनाला्
नाही्नाही् ते्बोलला.् तेवहा्अज भन्संतापला्आचण्िमालाि्मारण्यास्तयार्झाला!्शवेटी्श्रीकृष्ट्णाने्
अज भनािा्हात्आवरला्आचण्िमािे्पाय्िरले.् त्याने्दोघािंी्समजूत्घातली, अज भनाला्रणागंणावर्
नेले्आचण्त्याच्या्हातून्कणभ्मारचवला. 

 
आय वेदगं्रथात् मन ष्ट्यप्रकृती् तीन् प्रकारिी् साचंगतली् आहे.् वात, णपत्त कफ् अशी् त्यािंी् नावे्

आहेत.् अथभ् दशभवण्याकरता्चपल संतापी आणि मंद् असे् पयायशब्द् वापरता् येतील.् िपल् या् वगात्
तरतरीत्ब द्धी्असणारािंा्समावशे्आहे.्त्यानंाि्चविारी्असेही्म्हणता्येईल.्द सरा्वगभचवकारी्असेही्
म्हणता्येईल.्चविार्कमी, प्रसंगी्ताडचदशी्काही्प्रत्य िररूपी्कमभ्करणारे्या्वगात्मोडतात.्चतसरा्
वगभ्चविार्नाही्आचण्चवकारही्नाही, अशा्मंदािंा.्स्थूल्देह्हा्त्यािंा्चवशषे.्मध्यम्शरीर्हा्द सऱ्यािा्
चवशषे.्सडपातळ्देह्हा्पचहल्यािा्चवशषे.्हे्चवचवि्वगभ्स्वभावचनरीक्षणावरून्स िले, यात्शकंा्नाही.्
प ढे्त्यािंा्संबिं्शरीराशी्जोडण्यात्आला.्शरीरात्कफ्असतो्श्वसनमागात्आचण्थोडासा्इतरत्रही.्
शरीरात् चपि् असते् चपिाशयात् आचण् यकृतात.् ते् कडवट् चतखट् अशा् िवीिे् असते.् तेही् इतरत्र्
थोडेबह त्पसरते.्कफ्ज्या्इंचद्रयातून्चनघतो्त्याि्इंचद्रयात्वायहूी्असतो.्तो्इतरत्र्थोडाबह त्पसरतो्
असे्वाटते.्कफ्वात्चपि्मोजता्आले्आचण्त्या्त्या्प्रकृतीिे्ग णही्मोजता्आले्तर्त्यािंा्संबिं्कसा्
आहे्ते्समजेल.्पण्ही्गोष्ट्अद्याप्घडलेली्नाही. 
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पाश्चात्य् चवद्वानानंी् मंदता्संताप्खेद्यािंा्संबिं्रक्त्कफ्चपवळे् चपि्आचण्काळे् चपि, याशंी्
आहे्असे् प्रथम् मानले.् नंतर् त्यानंी् प्रकृती्दोन प्रकारचीच् मानण्यािी् रीत्रूढ् केली.् णवचारी्आचण्
णवकारी्असे्ते्दोन्प्रकार्होत.्मेंदूिी्साल्हे्चविारािे्इंचद्रय्आहे.्चविारी्माणसात्ते्चवशषे्पचरणत्
असते.् चवकारी्माणसात् ते्तसे्नसते, एवढे्स्थूलमानाने्माहीत्आहे.्मेंदूच्या्तळातला्स्थली्नामक्
भाग् चवकारािें् इंचद्रय्आहे.् चवकारी् माणसात् ते् चवशषे् पचरणत्असते्की्काय्माहीत्नाही.्खरोखरी्
मेंदूिी्साल् हे्सवांिेि् चनयमन्करणारे् इंचद्रय्आहे.् इतरािंी् पचरणती्असली्तरि्मेंदूच्या्सालीच्या्
पचरणतीिा्काही्उपयोग्होण्यािी्शक्यता्आहे, नाही्तर्नाही. 

 
मेंदूच्या् सालीमध्ये् वगेवगेळ्या् चियािंी् ममे् आहेत, वगेवगेळ्या् संवदेनािंी् ममे् आहेत् आचण्

चविारािंी् ममेही् आहेत.् इतक्या् गोष्टी् प्रयोगकारानंी् चनचश्चत् केल्या् आहेत, चविारममामध्ये् चवचशष्ट्
चविारानंा् चवचशष्ट्ममे्आहेत्की्नाहीत, असल्यास्ती्कोणती, हे्मात्र्अद्याप्समजलेले्नाही.्समजून्
घेण्यािा्प्रयत्न्िालू्आहे.् चतसावया्प्रकरणात्अंतःस्त्रावी कपड् म्हणून्साचंगतले्आहेत् त्यातून् जे स्त्राव 
णनघतात ते इतर इंणियात जाऊन णविेष कमे करतात.्त्यािें्चववेिन्अतःपर्करावयािे्आहे.्मािसाचा 
स्वभाव घडणवणयात त्याचाच प्रभाव णविेषेकरून प्रकट होत आहे.् हा् चवषय् गेल्या्शतकात्शास्त्ज्ञाचं्या्
लक्षात्आला्असून्त्याचवषयी्संशोिन्िालू्आहे. 
 

 
आ॰्५८·१्प रष्व्स्त्ी्यािंी्सयंदस्थाने 

 
आपले्शरीर्अन्नाने्पोसते.्अन्नाने्शरीर्बनणे्ही्मोठीि्चकमया्आहे.्ही्सवभ्जीवसृष्टीत्सतत्

िालू्आहे.्अन्नापासून्शरीर्बनताना्जर्काही्िूक्झाली्तर्शरीरािी्घडण्चबघडेल्आचण्पचरणामी्
वतभनही् चबघडेल.् अन्नपिनात् तात्प रता् चबघाड् झाला् तर् वतभनातला् भेद् चवशषे् जाणवत् नाही.् परंत ्
चबघाड्दीघभकाल्चटकला्तर्तो्भेद्जाणवतो.्चबघाड्चिरकालीन्असून्अगदी्थोडथोडाि्होत्आहे, 
असे्असले्तर्काय्होईल? माणसाच्या्वतभनात्थोडा्थोडा् भेद्होत्जाईल्असे्म्हणावयास्पाचहजे.्
पयायाने्म्हणणे्असे्की, माणसामाणसाच्या्स्वभावातील्भेद्हे्त्याचं्या्शरीरातील्चकमयेतील्भेदाम ळे्
उत्पन्न्होणे्शक्य्आहे.्जठरात्अन्नपिन्होते्तेवहा्पािकस्त्ाव्जठराच्याि्तटातून्स्त्वतात.्आतड्यात्



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्न् गेल्यावर् आतड्याच्या् आस्तरातील् प्रवपडातून् स्त्ाव् येतोि् पण् त्याच्या् जोडीला् शजेारच्या्
प्रपाचककपडातील स्त्रावही एका स्त्रोतावाटे आतड्यात येतो. नेमक्यावेळी हा स्त्राव येणयास पे्ररिा किी 
णमळते?्हा्क तूहलािा्प्रश्न्आहे्तो्गेल्या्शतकात्प्रयोगकारानंी्सोडवला्आहे. 
 

अन्नमासंास्संकोिनािी् पे्ररणा्िैतन्तंतंूवाटे् चमळते्तशी्स्त्वणािी् पे्ररणाही् चमळत्असावी्असे्
मानून् त्यानंी् येथील्िैतन् तंतू् तोडून्टाकले.्अपेक्षा्अशी्की्आता्स्त्वण्होऊ्नये.् परंत ् तसे्झाले्
नाही, स्त्वण् घडलेि.् तेवहा् पे्ररणा् रक्तातून् चमळते् की् नाही् ते् पाहावे् असे् मनात् आणून् त्यावळेी्
वाहणाऱ्या्रक्तािी्तपासणी्करून्पाचहली्तेवहा्त्या्वळेच्या्रक्तात्एक्चनराळेि्द्रवय्आढळून्आले.्हे्
द्रवय्आतड्यातून्का् चनघाव्े असा् प्रश्न् उपस्स्थत्करून्तो् सोडवण्याकरता् त्यानंी् योग्य्समयी् एका्
प्राण्यािी्आतडी्काढून्त्यािंा्अकभ ्काढला.्त्यात्असे्द्रवय्सापडले.्मग्त्यानेि्प्रपािक्वपडाला्पे्ररणा्
चमळते्का? हे् पाहण्याकरता् एका् प्राण्याला् अन्न् न् देता् हे् द्रवय्आतड्यातून् चनघणाऱ्या् चशरेत् टोिून्
भरले.् अपेके्षप्रमाणे् स्त्ाव् आला.् त्यावरून् प्रपाचक कपडाला पे्ररिा देिारे िव्य आतड्याच्या तटातून 
रक्तावाटे त्या प्रकपडाकडे वाहते् असे् चसद्ध् झाले.् या् द्रवयास् सु्त्रतीन् [Secretin.] असे् नाव् चदले् आहे.्
प्रथमतः्जठरातून्येणाऱ्या्अन्नकाल्याच्या्योगाने्अंत्र काच्या्आस्तरातून्स्त्ाव्चनघतो्त्यात्स्त् तीन्असते.्
ते्रक्तावाटे्प्रपािकात्जाते् तेवहा् तेथून्प्रपािक्स्त्ाव् चनघून्स्त्ोतावाटे्अंत्र कात्येतो.्असाि्पचरणाम्
अंशतः् अंचत्रकेच्या् आरंभभागावर् होतो.् त्यातूनही् स्त् तीन् चनघते.् सु्त्रतीनाने् प्रपािकास् पे्ररणा् चमळते्
इतकेि्नवहे्तर्यकृत् णपत्तािय आणि अंत्रक यासही पे्ररिा णमळते.् चपिाशयास् चमळणाऱ्या् पे्ररणेने् त्या्
आशयाच्या्मासंािें्संकोिचवकास्घडून्येतात.्इतर्चठकाणी्स्त्ाव्उत्पन्न्होतात.् 
 

मधुमेह् हा् आजार् प्रचसद्ध् आहे.् मि ् म्हणजे् गोड् आचण् मेह् म्हणजे् मूत्र.् चनकोप् प्रकृतीच्या्
माणसाच्या्मूत्रात्साखर्नसते, मि मेही्माणसाच्या्मूत्रात्असते.्ही्साखर्द्राक्षजा्असते.्अन्नामिील्
िान्यािा् बराि्अंश्तौकीरािा्असतो.्या्तौकीरापासून्म ख्यतः् प्रपािकवपडाच्या्स्त्ावाम ळे्आतड्यात्
द्राक्षजा् साखर् तयार् होते.् मग् द्राक्षजा् रक्तात् चझरपते.् आपल्या् शरीरात् ज्या् हालिाली् घडतात्
त्याकरता्शक्ती् पाचहजे्असते्ती्साखरेपासून् चमळते.्शक्ती् मासंात्उत्पन्न् वहावयािी्असते.्द्राक्षजा्
रक्तातून्मासंात्पाझरते.्तेथे्चतिे्ऊवभण्होऊन्कौद्व्CO2 आचण्पाणी्ही्द्रवये्तयार्होतात.्त्याबरोबर्
हालिाल्घडते्आचण्उष्ट्णता्प्रकट्होते. 
 

काही् हालिाल् आपल्या् शरीरात् चनत्य् घडत् असते् आचण् काही् कारणपरत्व्े आपण् करीत्
असतो.्जेवहा्हालिाल्घडणार्तेवहा्चतला्योग्य्तेवढी्साखर्मासंात्चमळाली्पाचहजे.्जेवहािी्तेवहा्
आचण्चजतक्यास्चततकी्साखर्चनमाण्होणे्अशक्य्असते.्स्वतः्रक्तामिे्साखरेिा्साठा्भरपूर्होऊ्
शकत् नाही.् हजारी् १·८् ग्रामाच्या् वर् साखरेिा् भरणा् झाला् तर् तो् मूत्रावाटे् चनघून् जातो.् येथेि्
शरीरातील् चकमया् िागंली् प्रत्ययास् येते् ती् अशी.् प्रस्त त् मयादेच्या् वर् साखरेिा् भरणा् झाल्यास् या्
अचिक्साखरेपासून्मासंीर् हे्अचवद्रावय्शाकभ रद्रवय्तयार्होऊन्यकृतात्साठून्राहते.्साखर् चवद्रावय्
आहे, पण् मासंीर् चवद्रावय् नाही.् म्हणून् ते् साठवणीस् सोयीिे्आहे.् कामािे् वेळी् ते् खपते.् त्यापासून्
द्राक्षजा्उत्पन्न्होऊन्कारणी्लागते.्मग्मासंात्रक्तातली्साखर्घेतली्जाते.्रक्तातील्द्राक्षजा्खपेल्
तसतशी् ती् यकृतातील् मासंीरापासून् उत्पन्न् होऊन् रक्तात् सामील् होते.् यकृतात् मासंीरािा् भरणा्
प ष्ट्कळ्असतो्तोही्खपल्यावर्साखरेच्या्उणीविेे्पचरणाम्भासतात.्एकाद्या णदवसाच्या कामाला पुरेल 
एवढा मांसीराचा सािा यकृतात होऊ िकतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

रक्तात्शकभ रेिा्भरणा्हजारी्१·८्च्या्वर्झाला्की्ती्मूत्रात्चनघून्जाते.्हाि्मि मेह्होय.्
चनकोप् प्रकृती् असताना् शकभ रेिा् भरणा् मूत्रात् वाहून् न् जाता् यकृतात् मासंीराच्या् रूपाने् राहतो् हा्
यकृतािा्िमभ्आहे्काय? नाही्असे्उिर्प्रयोगकारानंा्चमळालेले्आहे.्मग्या्चनयमनािे्श्रेय्कोणाकडे्
आहे? प्रपािक, वपडाकडे्असे्या्प्रश्नािे्उिर्चमळालेले्आहे.्हे्उिर्दोन्रीतींनी्चमळालेले्आहे.्एक्
गोष्ट्अशी.्काही्जणािंा् मि मेह् इतका्असतो्की्थोड्याि् चदवसात् मूत्रातील्शकभ रेिी् चनयांत्वाढत्
जाऊन्एकाएकी्मूच्छा्येते्आचण्मृत्यहूी्येतो.्अशा्रोग्यािी्मरणोिर्परीक्षा्केल्यावर्असे्आढळते्की, 
त्याचं्या् प्रपािकवपडािा् चवचशष्ट् भाग् चबघडलेला् असतो.् हा् भाग् स्त्ावी् भागाचं्यामिे् त्यानंी् वढेलेला्
असतो.् म्हणून्त्या्भागानंा्द्वीपे् म्हणतात.्िकक राणनयमनाचे श्ेय्या्द्वीपाकंडे्असते.्या् चनयमनाचवषयी्
द सरे्प्रत्यंतर्असे्की, ससा, उंदीर, क त्रा, माजंर, अशा्प्राण्यािा्प्रपािकवपड्काढून्टाकला्असताना्
त्यानंा्मि मेह्जडून्ते्मरतात. 

 
प्राण्याचं्या् बाबतीत् प्रपािक् वपडावर् जे् प्रयोग्झाले्आहेत् त्यावरून् या् वपडाच्या्कायांचवषयी्

बराि्उलगडा्होऊ्शकतो.्प्रपािक्वपडातून्पािकरस्वाहणारा्स्त्ोत्आहे, तो्स्त्ोत्मिेि्बंद्करता्
येतो.्असे्केले्असता्स्त्ाव्आतड्यात्जाऊ्शकत्नाही.्तो्कोंडला्जातो.्दोन्िार्चदवसात्स्त्ाव्बदं्
होतो.्इतकेि्नवहे्तर्स्त्वणाच्या् वपचडका्मरून्जातात.्इतके्झाले्तरी्प्रपािकवपडामिे्काही्भाग्
चजवतं्चशल्लक्राहतो.्अथात्त्यािा्संबंि्रक्तवाचहन्याशी्असतो्तो्िालू्राहतो.्या्प्राण्यािे्पिन्मात्र्
चबघडते.्शकभ राचनयमन् चबघडत्नाही.्यावरून्िकक राणनयमनाचे काम द्वीपभाग पार पाडीत असतो्असे्
चसद्ध्होते.्या्द्वीपभागातून्काही्द्रवय्चनघून्रक्तवाचहन्यात्जात्असते्असा्साहचजकि्तकभ ्होतो.्या्
द्रवयास्द्वीपीन्असे्नाव्चदले्आहे.्द्वीपीन्वाहण्यास्स्त्ोत्नाही्म्हणून्त्यास्स्त्ाव्न्म्हणता्स्यंद्[Internal 

Secretion.] म्हणाव्ेअसा्संकेत्केला्आहे.्त्यास्अंतःस्त्ाव्म्हणतात.्अंतस्त्ावािेि्नाव्स्यंद.्स्यंदामिे्जी्
चवचशष्ट् द्रवये् प्रभावी् म्हणून् आढळतात् त्यानंा् संधुके्ष् [Hormone.] असे् म्हणाव.े् प्रपािकस्यंदात्
मि मेहप्रचतबिंक्संि क्ष्असते्ते्द्वीपीन्[Insulin.] होय. 

 
मि मेही्माणसाच्या्प्रपािकवपडातील्द्वीपे्चबघडलेली्आसतात.्त्यात्द्वीपीन्उत्पन्न्होत्नाही.्

म्हणून्ते्रक्तात्नसल्याम ळे्शकभ रेिे्चनयमन्होत्नाही.्शकभ रा्मूत्रातून्बाहेर्पडते.्मि मेही्माणसाला्
द्वीपीन्हे्औषि्चदले्असता्त्याच्या्शरीरातील्शकभ रेिे्चनयमन्स िारते्असा्अन भव्येतो.्सवभ्पशूचं्या्
प्रपािकातून्द्वीपीन्चनघते.्त्यातल्या्त्यात्शूकराच्या्वपडातील्द्वीपीन्मानवद्वीपीनाच्या्सवाचिक्सदृश्
असते.्द्वीपीन या मधुमेहणवरोधी संधुक्षाबरोबर प्रपाचकाच्या अकात मधुमेहकारक संधुक्षही असते् त्यास्
उपद्वीपीन् [Glucagon.] असे्नाव् चदले्आहे.द्वीपीनरेणूस्दोन्अमोदीनाम्लमाळा्असतात.् एक्माला् २१्
अम्लघटािंी्असते्आचण्द सरी् ३०्अम्लघटािंी्असते.्दोन्माला्(सर, एक्रागं) –ऽ–ऽ–्द वयानंी्
दोन् चठकाणी् जोडलेल्या् असतात.् त्यापैकी् २१् अम्लाचं्या् मालेतही् एक् द वा् –ऽ–ऽ–् असा् असतो.्
जस्तासह् द्वीपीनािे् रव्े बनतात.् उपद्वीपीन् रेणू् द्वीपीनापेक्षा्लहान्असतो.् त्यात् २९्अमोदीनाम्लघटा्
असतात.्त्यािे्रव्ेबनण्यास्जस्त्लागत्नाही.्प्रपािक्अकात्द्वीपीनाच्या्मानाने्फारि्थोडे्उपद्वीपीन्
असते.्जे्असते्त्यािा्प्रभाव्आरंभीि्चदसून्येतो्तो्लवकरि्संपतो्आचण्मग्द्वीपीनािाि्प्रभाव्प्रकट्
होतो्आचण्बराि्वेळपयंत्चटकतोही. 
 

रक्तातील्शकभ रेिे्चनयमन्करणे्हे्द्वीपीनािे्कायभ्आहे्असे्येथवर्आपण्पाचहले्आहे्याखेरीज्
द सरेही् एक्कायभ् याि् स्यंदाकडे् असते् ही् गोष्ट् मि मेही् लोकाचं्या् अवलोकनावरून्समजून्आलेली्
आहे.् मि मेही् माणसाचं्या् मूत्रामिे् साखर् असते् इतकेि् नवहे् तर् त्यात् अिीतो अिीणतक अम्ल्
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[CH3COCH3COOH.]् आचण् अशीतोन् अशी् द्रवयेही् किी् किी् आढळतात.् अशी् द्रवये् चनकोप् प्रकृतीच्या्
माणसात् किीही्आढळत् नाहीत.् ही् द्रवये् ज्याचं्या् मूत्रात्आढळतात् त्यािंा् मधुमेह् फारि् णवकोपास 
गेलेला्असतो.्लवकरि् त्यानंा् मूच्छा् येते्आचण् त्याति् त्यािंा्अंत् होतो.् ही् द्रवये्शरीरातील्ओषट्
द्रवयापंासून् उत्पन्न् होतात.् मि मेही् माणसाला् शरीरातील् शकभ रा् उपयोगी् पडत् नाही.् तेवहा्िकक रेच्या 
ऐवजी ओषटाचा उपयोग् शरीर्करू् पाहते.् ते् काही् चदवस्साितेही, चनरंतर् सािते् असे् मात्र् नाही.्
केवहातरी्ओषटािा्उपयोग्करण्यामिेही्उणीव्उत्पन्न्होते.्ओषट्काय् वकवा्शकभ रा्काय् त्यापासून्
कौद्ध्CO2्उत्पन्न्होईल्तर्पाचहजे्तशी्शक्ती्पदरात्पडेल, नाही्तर्नाही.्अशीतो्अशीचतकाम्ल्आचण्
अशीतोन्ही्अिली्मिलीं्द्रवये्आहेत.्द्वीपीनाच्या्अभावी्शकभ रेिा्तर्नाहीि्पण्ओषटािाही्उपयोग्
शरीरास्होत्नाही.्ओषटािा्योग्य्उपयोग्करणे्हे्द्वीपीनािे्द सरे्कायभ्आहे, असे्मानावे्लागते. 

 
अशीतो् अशीचतक् अम्ल्आचण् अशीतोन् या् द्रवयानंा् चवचशष्ट् वास् येतो.् तो् वास् काही् मि मेही्

लोकाचं्या् मूत्राला् येतोि्पण्श्वासालाही् येतो.् त्यावरून्ही्द्रवये् त्याच्या् रक्तात्वावरत्असतात्असे्
चसद्ध्होते.्मि मेह्कडेलोटास्गेल्यािे्हे्चिन्ह्आहे.्मि मेह्हा्चवकार्असा्आहे्की, आपल्या्प्रकृतीत्
चबघाड् झालेला्आहे् असे् ज्यािे् त्याच्या् लक्षात्लवकर् येत् नाही, आचण् इतराचं्या् तर् नाहीि् नाही.्
यावरून्असे्म्हणाव्ेलागते्की, द्वीपीनाच्या्कमतरतेम ळे्प्रथमतः्तरी्चनदान्मन ष्ट्याच्या्स्वभावात्काही्
फरक्पडत्नाही. 

 
सौम्य्मि मेहाने्माणसाच्या्स्वभावात् भेद्आढळत्नाही्तरी्तीव्र्मि मेहाने्पडतो्असे् म्हणावे्

लागते.्माणसािे्वतंन्एरवी्असते्त्यापेक्षा्चवशषे्चनराळे्झाल्याखेरीज्त्याला्काही्आजार्झाला्आहे्
असे्म्हणत्नाहीत.्शरीरात्बाहेरून्स्पष्टपणे्चदसण्याजोगा्भेद्असला्तरि्त्याला्काही्आजार्झाला्
आहे्असे्समजतात.्परंत ्आता्दीघभकालीन्अन भवावरून्असे्कळून्आले्आहे्की्शरीरातील्चबघाड्
वरून्चदसण्याजोगे्नसतात.्तथाचप्चवशषे्सािनानंी्तपास्केल्याने्ते्कळून्येतात.्अशा्चवकारापंैकीि्
मि मेह्हा्चवकार्आहे. 

 
माणसाच्या् वतभनातील् चकरकोळ् भेद् पाहण्याकडे् कल् कोणािाही् सहसा् नसतो.् मोठा् भेद्

झाल्यावर् त्याजकडे् लक्ष् देणे् आसपासच्या् माणसानंा् भागि् पडते.् त्यानंतर् अंतगभत् चवकार् समजून्
घेण्यािा्मागभ्मोकळा्आहे.्माणूस्रोगी् म्हणून्स्पष्ट्कळून्येण्यापूवी्त्याच्या्वतकनात्जे् णकरकोळ भेद्
होतात् तेदेखील् त्याच्या् शारीचरक् चवकारािेि् पचरणाम्असले् पाचहजेत, असे् िरून्िालणे् सय स्क्तक्
आहे.्या्गोष्टी्नक्की्समजून्येण्याला्मोठाि्उद्योग्करावा्लागेल.्प्रत्येकाने्स्वतः्सवभ्वतभनािे्चटपण्
ठेवले्पाचहजे.् वकवा्आसपासच्या्सवांच्या्वतभनािे् चटपण्एकाद्याने् ठेवले्पाचहजे.्मग् त्यािे्शारीचरक्
चवकार्जेवहा्स्पष्टपणे्कळून्येतील्तेवहा्त्या्चवकारािंी्ही्पूवभलक्षणे्होती्असे्म्हणता्येईल.्हा्उद्योग्
मोठ्या् सावभचत्रक् प्रमाणावर् होणे् जवळ् जवळ् अशक्य्आहे.् तोवर् जी् थोडी् अवलोकने् झाली्आहेत्
तेवढ्यावरि् चवसंबनू् राहणे् भाग् आहे.् उदाहरणादाखल् दोन् गोष्टी् अशा् :–् द्वीपीन् हे् औषि्
चनघाल्यापासून्प ष्ट्कळ्मि मेही्लोकानंा्जीवदान्चमळालेले्आहे.्मेहािी्यिा्वकवा्तीव्रता्कमी–अचिक्
असेल् त्याप्रमाणे् द्वीपीनािी् मात्राही् कमी् अचिक् असावी् लागते.् प्रपािकािा् द्वीपभाग् म ळीि् नाहीसा्
झाला् असला् तर् द्वीपीनािी् मात्रा् नेमकीि्असावी् लागते.् परंत ् द्वीपभाग् वकचित् चशल्लक्असला् तर्
द्वीपीन्बाहेरून्येईल्ते्घेऊन्द्वीपभाग्स्वतः्त्यात्लागेल्ती्भर्घालू्शकतो.्याकरता्अथात्द्वीपीन्
देणे्ते् पूणभ्गरजेपेक्षा् वकचित््कमीि्द्याव्ेलागते.् चिचकत्सकािा्प्रयत्न्योग्य्मात्राि्देण्यािा्असतो्हे्
खरे, पण्नेहमी् ते्साितेि्असे्नाही.्मात्रा्कमी्पडली्तर्काही्साखर् मूत्रावाटे् चनघून्जाते.्मात्रा 
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अणधक झाली्तर्पचरणाम्अचिक्वाईट्होतो.्रक्तात्साखरेिा्त टवडा्पडतो्(हजार्c·c. रक्तात्८०्
mg पेक्षा् कमी)् त टवड्याच्या्तीव्रतेनुसार लक्षिे् उमटतात् ती् अशी :–् (१)् रक्तात्साखरेिी् उणीव्
थोडीशीि्असली् म्हणजे्आत राला्ठामपणा्वाटेनासा्होतो.्अंग्डळमळीत्वाटते.्िालण्यािा्प्रयत्न्
करता्पाय्थोडेसे्लटपटतात.्डोळ्याप ढे्देखावाही्डळमळीत्चदसू्लागतो.्एखाद्या्वळेी्द हेरी्देखावा्
चदसतो.्त्याम ळे्भाबंावल्यासारखे्होते.्(२)्साखरेिी्उणीव्यापेक्षा्अचिक्असली्म्हणजे्आत र्एकाद्या्
मद्यपी्माणसासारखा्होतो.्िालताना्झ काडें्जातात.्बोलणे्िािरते.्भान्अिभवट्राहते.्कैक्गोष्टींिा्
चवसर्पडतो.्डोळे्चफरतात.्काही्आत र्असेही्असतात्की, अशी्लटपटीत्अवस्था्होण्यापूवी्त्यािा्
जोर्एकाएकी्बेफाट्वाढतो्त्यानंा्आवरून्िरण्यास्िार्िार्प्रौढ्माणसे्प रे्पडत्नाहीत.्त्यानंा्बािूंन्
ठेवणे्भाग्पडते.्ही्अवस्था्स द्धा्मद्यप्याच्या्पचहल्या्बेफाट्अवस्थेसारखीि्असते.्थोड्या्वळेाने्ती्
ओसरते.्(३)्साखरेिी्उणीव्अचतशय्झाली्म्हणजे्आत रास्तहान्अचतशय्लागते.्तहानेने्तो्अगदी्
वयाक ळ्होतो.्मग्त्यािी्श द्ध्जाते.्त्याला्झटके्येतात, वकवा्आिके्येतात.्तो्अगदी्चनपिीत्पडतो.्
थोड्या् वळेाने् तो् मृत्य म खी् पडतो.् द्वीपीन् जेवहा् न कतेि्औषि् म्हणून् प्रिारात्आले् तेवहा्असे् प्रसंग्
त्याच्या्अचतमात्रतेम ळे्घडले.्हल्ली्गोष्टी्इतक्या्थराला्जात्नाहीत.्कारण्द्वीपीनाच्या्अचतरेकािा्हा्
पचरणाम्आता्माहीत्आहे.्थोडी्चिन्हे्चदसू्लागताि्त्यावर्उतारा म्हिून िाक्षजा्खाण्यास्देतात. 

 
अगदी्थोडीशी्साखरेची उिीव् ज्याचं्या् रक्तात्असते् त्याचं्या् स्वभावाचे्विकन् मोराम्नामक्

गं्रथकाराने्केले्आहे्ते्असे.्ज्याचं्या्रक्तात्साखरेिी्सतत्थोडीशी्उणीव्असते्अशा्लोकानंा्जीचवत्
हे्एक्ओझेि्वाटते.्कोणतीही्गोष्ट्करण्यास्ते्उत्स क्नसतात.्थोडक्याशा्अचप्रय्गोष्टीने्ते्चिडतात.्
त्याचं्या्भावना्लवकर्िेतवल्या्जातात.्साखरेिे्पदाथभ्आचण्प ष्ट्कळसे्तौकीर्असलेले्बटायासारखे्
पदाथभ् त्यानंा्अचतशय्आवडतात.् त्याम ळे् त्यािें् देह् स्थूल्होतात्आचण्एकंदर् मंदपणात्भरि्पडते.्
जेवणाआिी् त्यािंा् चिडखोरपणा् चवशषे् असतो.् म्हणून् त्यावळेी् त्याचं्याशी् कोणतीही् ििा् न् करणे् हे्
त्याचं्या्आप्तेष्टािें्िोरण्असणे्इष्ट्असते.्अशा्स्वभावाच्या्लोकात्द्वीपीन्हे्संि क्ष्वाजवीपेक्षा्अचिक्
मानाने्रक्तात्खेळत्असले्पाचहजे असा्तकभ ्आहे.्एक्तर्या्लोकाचं्या्प्रपािकवपडात्द्वीपभाग्चवशषे्
मोठा्असतो्वकवा्मोठा्नसला्तरी्त्यातून्वाजवीपेक्षा्अचिक्स्यंद्तरी्चनघत्असतो. 

 
एकाद्या्माणसाच्या्वतभनात्चवशषे्चबघाड्झाला्आचण्त्याच्या्शरीरातही्चवकार्आढळला्म्हणजे्

त्याला् काही् आजार् झाला् आहे् असे् आपण् समजतो.परंत ् असा् काही् आजार् नसताना, आताि्
कमसाखर् रक्त् असलेल्या् माणसािे् वणभन् केले् च्या् िरतीवर् एकाद्याच्या् वतकनात काही णविेष् लकेर्
कायमिी्असेल्तर्ती्त्याच्या्शरीराच्या्रिनेतील्काही्चवशषेाम ळेि्उत्पन्न्झाली्आहे्असे्म्हणावयास्
काय्प्रत्यवाय्आहे? शरीराच्या्रिनेतील्चवशषे्सापडेपयंत्प्रत्यवाय्आहे्खराि.्पण्अशी्एकादी्चवशषे्
रिना्आहे्की्काय? या्गोष्टीिा्शोि्करण्यािी्ही्सूिना्आहे, एवढेि्समजून्िालणे्मात्र्सय स्क्तकि्
समजले्पाचहजे.्अशा्सूिनावरून्नव्ेनव्ेप्रयोग्करण्यािी्स्फूती् चमळते.्प्रयोग्केले, त्यावरून्योग्य्
अन माने् बािंली् आचण् प नः् अन भवाच्या् कसोटीला् लावली् म्हणजे् खरे् ज्ञान् चमळत् जाते.् ज्ञान्
चमळचवण्याच्या् याि् रीतीस्शास्त्ीय् रीत् म्हणतात.् द्वीपीनािे् ज्ञान् अशारीतीने् तीस् िाळीस् वष्े उद्योग्
करून्आि चनकानंी्चमळचवले्आहे.्पिनाच्या्इंचद्रयाचं्या्वतभनािे्अनेक्िमत्कार्या्उद्योगाने्अन भवास्
आले्आहेत.्द्वीपीन आणि उपद्वीपीन ही संधुके्ष वेगवेगळ्या पेणिकात उत्पन्न होतात.् द्वीपीन्कोहोलात्
चवरघळणारे्आचण्उपद्वीपीन्पाण्यात्चवरघळणारे्आहे. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

देहातील णकमयागारे 
 

आपल्या् कंठापाशी् घंचटक्पचरघंचटक्आचण्उराच्या् हाडा्आड्उरोचिष्ठ्प्रवपड्असतात् त्यानंा्
चकमयागारे्म्हटले्तर्शोभेल्अशी्त्यािंी्काये्असतात.्काही्जणािंा्घंणटक प्रकपड्बराि्वाढतो.्तेवहा्
कंठावर् जणू् ववशड् उगवले् आहे् असा् भास् होतो.् एकाद्यािा् हा् प्रवपड् नारळाएवढादेखील् झालेला्
पाहण्यात्आहे.्प्रवपड्वाढलेला्असला्म्हणजे्शरीरात्काही्स िारणा्झालेली्असते्असे्नाही.्उलट्
त्यात् चबघाड् झालेला् असतो.्आपल्याकडे् हे् चवकार् चहमालयाच्या् उतारावर् तराई् प्रातंात् राहणाऱ्या्
लोकात्कोठे्कोठे् दृष्टीस् पडतात.् इतरत्र्या् चवकारािंा् प्राद भांव्फार्थोडा्असतो.्लक्षाविी् म लात्
एकादे् मूल्असे्जन्मास् येते्की् त्याला् हा् प्रवपड्म ळीि्नसतो् वकवा्अगदीि्थोडा्असतो.्असल्या्
म लािें्शरीर्वाढत्नाही.्ती्ख रटीि्राहतात.्इतकेि्नवहे्तर्त्यािंी्ब द्धीही्शून्यप्रायि्असते.्अशा्
दोन् म लािंी् चिते्र् शजेारी् चदली् आहेत.् त्यातला् द सरा् म लगा् १५् वषांिा् आहे.् तो् दोन् वषाच्या्
म लासारखा्चदसत्आहे.्किी्किी्असे्घडते्की, मन ष्ट्य्प्रौढ्झाल्यानंतर्त्यािा्घंचटक्प्रवपड्चनकामी्
होतो.्अशा्माणसािे्अंग्बोजड्होते्आचण्त्यािी्कातंी्मेणिट्चदसते्प्रथमदशभनी्तर्असे्वाटते्की, 
त्याच्या्गात्रामिे्पाणी्साठले्असाव.े् वस्त तः्तसे्नसते.्गात्रािंीि्खरी्पण् चनरपयोगी्वाढ्झालेली्
असते.्ही्झाली्शरीरािी्स्स्थती.्आता्मनािी्स्स्थती्पाचहली्तर्तीही्खालावलेलीि्आढळते.्स्मृती, 
ब द्धी, प्रज्ञा्यािंा्ऱ्हास्झालेला्असतो. 

 

 
आ॰्५८·२्दोन्ख जी्म ले. 

 
उपिी, िी्वकवा्बुद्धी, आचण्प्रज्ञा, यातील्भेद्लक्षात्ठेवण्याजोगा्आहे.्उपजत्ब द्धी्म्हणजेि्

उपिी.्ती्कोणासही्चशकवावी्लागत्नाही.्मूल्पालथे्वळते, बसते, िालू्लागते, हे्सवभ्उपिीने्घडते.्
मूल् द सऱ्यािे् ऐकून् भाषा् चशकते, िालीरीती् चशकते् ते् सवभ् ब द्धीने.् त्यानंतर् प्रौढ् झाल्यावर्आपल्या्
स्वतःच्या्चविाराने्मन ष्ट्य्काही्नवीन्गोष्टी्करतो्त्या्सवभ्प्रज्ञाकृत्असतात.्सवभ्प्राण्यानंा्उपधी्असते.्
क्ष द्र्प्राण्यािें्उदाहरणाथभ्कीटकािें्सवभ्वयवहार्उपिीकृत्असतात.्घोडा, क त्रा, बलै, या्पशूनंा्थोडेसे्
चशक्षण्देता्येते, कारण्त्यास्थोडीशी्ब द्धी्असते.्प्रज्ञा्ही्गोष्ट्मात्र्केवळ्माणसाति्असते. 

 
शरीरघटकाचं्या्कायांिा्तपास्करण्याकरता्जेवहा्मत्स्यकत्स्याचदकावर्[Fish & reptiles.] प्रयोग्

करण्यािी्प्रथा्स रू्झाली्तेवहा्काही्जणानंी्बेडकाच्या्चपलवािे्घंणटकप्रकपड काढून टाकून काय होते्
ते्पाचहले्तेवहा्त्यािंी्वाढ्ख ंटते्असे्आढळून्आले.्बेडकािंी्चपलवे्मत्स्यासारखी्असतात.्त्यानंा्पाय्



 

 

अनुक्रमणिका 

नसतात.्ते्नंतर्उत्पन्न्वहावयािे्असतात.्घंचटक्प्रवपड्काढून्टाकल्यानंतर्ही्वाढ्होत्नाही.्ससा, 
उंदीर, क ते्र, माजंर, यावर् देखील्असे् प्रयोग् केले् गेले् तेवहा् त्यांिी् वाढ्ख ंटणे् हाि् पचरणाम् चदसून्
आला.्प्रौढपणा्आल्यावर्घंचटकप्रवपड्काढून्टाकण्यािे्प्रयोग्करून्पाचहलेले्आहेत.्अशाम ळे्ते्प्राणी्
मेणिट, बोजड्आचण्मठ्ठ्होतात्असे्आढळून्आले्आहे. 

 
प्रपािकवपडाला् त्यातील् पािकरस् वाहण्याला् स्त्ोत् आहे.् घंचटकप्रवपडाला् असा् स्त्ोत् नाही.्

म्हणून्या्प्रवपडास्स्त्ोतोहीन्प्रवपड्म्हणतात.्या्प्रवपडाला्रक्तवाचहन्या्आचण्वलफवाचहन्याही्असतात.्
रक्त् व् वलफ्यामिे् या् प्रवपडातून् चनघणारे् द्रवय्सामील् होत्असले् पाचहजे, असे् वरील् प्रयोगावरून्
सूचित्होते.्गाय, शळेी, मेंढी, याचं्या्घंणटकप्रकपडाचा अकक ्काढता्येतो.्तो्तोंडावाटे्औषध्म्हणून्चदला्
असता् या् प्रवपडाच्या् चवकाराम ळे् होणारे्आजार् साचंगतले् ते् नाहीसे् होतात.् म लािंी् वाढ् ख रटलेली्
असली्तर्ती्नीटपणे्िालू्होते.्प्रौढाचं्या्अंगी्बोजडपणा्आला्असेल्तो्जातो.्बाल्व्प्रौढ्दोघािेंही्
ब चद्धमादं्य्नाचहसे्होते.्अल्पघंचटक्म ले्पाहण्यात्आलेली्आहेत्त्यािें्हात्पाय्लेवाडे्असून्पोट्ढेंबरे्
असलेले्आचण्बेंबीत्आतडे्उतरलेले्अशा्स्स्थतीत्ती्आढळलेली्आहेत. 

 
एका्बाईिे्उदाहरण्फार्प्रचसद्ध्आहे.्या्बाईला्हा्आजार्मोठेपणीि्जडला.्ती्६५्वया्वषी्

औषि्घेऊ्लागली्तेवहािे्चित्र्आचण्औषि–घंचटकाकभ –सतत्दोन्वषे्घेतल्यानंतरिे्चित्र्अशी्दोन्
चिते्र्शजेारी् चदली्आहेत. त्यावरून् चतिा्कायापालट् चदसून् येत्आहे.्अशा्लोकानंा् हे्औषि्सतत्
आमरण् घ्यावे् लागते.् प्रस्त त् चित्रात् दाखचवलेली् बाई् ९५् वषे् वयापयंत् होती.् घंचटकात् प नरज्जीवन्
संभवते्असे्चदसत्नाही. 

 

 
आ॰्५८·३्बाई्स्यंद्घेण्यापूवी्आचण्नंतर 

 
काही्लोक्असे् पाहण्यात्आहेत्की् त्यानंा् थंडी सहन होत् नाही.् इतकेि् नवहे् तर्सामान्य्

हवादेखील्त्यानंा्सहन्होत्नाही.्इतर्लोक्हाश््ह श््करीत्पखं्याने्वारा्घेत्असताना्हे्लोक्अंगावर्
कपडे्घालून्दारे् चखडक्या्लावनू् घेऊन्घरात्बसतात.्इतर्लोक्थंडी्थंडी्करून्कपडे्घालतात्
तेवहा् या् लोकानंा् अंग् कपड्यानंी् ग रफटूनही् जवळ् शगेडी् ठेवावी् लागते.् असे् लोक् ब द्धीने् मागस्
असतात.्त्यािंा्घंणटक-स्यंद कमी्असतो.्अशा्लोकानंा् घंचटक्अकभ ्घेत्राचहल्याने्प्रकृतीत्स िारणा्
आढळते.् त्यानंा् थंडी् सोसण्यािे् सामर्थयभ् येते.् त्यानंा् अचिक् उद्योग् करावा् असे् वाटते् आचण् करता्
येतोही.्सवात्महत्त्वािी्गोष्ट्म्हणजे्पाठातंर्करणे, चहशोब्करणे, इत्यादी्ब चद्धसामर्थयाच्या्गोष्टी् पूवी्
साित्नसत्त्या्आता्साितात.्त्यािंा्आत्मचवश्वास्िैयभ्व्उत्साह्यातं्वाढ्होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आताि्ज्यािें्वणभन् केले् त्याच्या्उलट्चपल प्रकृतीचे लोक्क्वचित्आढळतात.् त्यानंा्थंडीिे्
काही्वाटत्नाही.्इतर्लोक्चखडक्यादारे्लावनू्बसतात्तेवहा्त्यानंा्चखडक्या्उघड्या्टाकल्यावािून्
िैन्पडत्नाही.्ते्रात्रीच्या्रात्री्जाग्रणे्करूनही्चदवसा्कामाला्तयार्असतात.्इतकेि्नवहे्तर्पहाटे्
उठून्काम्करण्यासाठी्त्यािंी्तयारी्असते.्अशा्लोकापंैकी्काहीिे्डोळे्बटबटीत्असतात.्ते्उघडे्
असले्म्हणजे्वटारल्यासारखे्चदसतात.्त्याचं्या्शरीरािे्तपमान्चनकोप्प्रकृतीच्या्सािारण्माणसापेक्षा्
थोडेसे्वरिढ्असते.् म्हणजे्त्यानंा्सतत्ताप्भरलेला्असतो, असे्म्हटले्तरी्िालेल.्त्यािें्बोलणे्
तडफदार्असते.्ते्सदासवभदा्या्नाही्त्या्कामािे्संकल्प्करीत्असतात्आचण्ते्पार्पाडण्याकरता्
िडपडत्असतात.्त्यािें्खाणेचपणे्भरपूर्असते्तरी्ते्त्याचं्या्अंगी्प रतेपणी्लागत्नाही.्या्माणसाचं्या्
अंगात्घंणटकस्यंदाचा संचार्वाजवीपेक्षा्अणधक्होत्असतो्असा्तकभ ्आहे. 
 

 
आ॰्५८·४्बाई्ग्रीवागंड. 

 
काही्लोक्असे्असतात्की्त्यािें्वतभन्आता्साचंगतले्तसे्असते.्ते्हळूहळू्भलत्या्थराला्

जाते.्ते्अस्वस्थ्असतात्इतकेि्नवहे्तर णचडखोर्बनतात.्त्यानंा्थोडकेसे्स द्धा्चहणवणे्सोसत्नाही.्
ते्लवकरि् बेफाम् होतात.् पचरस्स्थती् अनावर् चदसली् तर् ते् गोंिळून्जातात; नसलेल्या् गोष्टी् त्यानंा्
आहेतशा् वाटतात.् ते् असलेल्या् गोष्टींिा् भलताि् अथभ् लावतात.् होता् होता् त्यानंा् वेड् लागते.्
घंणटकस्यंद अणधक्झाल्यािी्ही्लक्षणे्होत.्हे्प्रवपड्अंशतः्काढून्टाकल्याने्ती्शमतात. 
 

घंचटकािा्अकभ ्आज्औषि्म्हणून्वापरण्यािी्िाल्आहे.्ती्रूढ्होण्यापूवी्या्औषिािें्प्रयोग्
क त्री् माजंरे् इत्यादी् प्राण्यावर् करून् पाचहले् ते् ध्यानात् ठेवण्यासारखे् आहेत.् प्राण्याचं्या् शरीरातील्
घंचटकवपड् प्रथम् काढून् टाकावयािा.् त्यायोगे् होणाऱ्या् चवकृती् स्पष्ट् झाल्या् म्हणजे् त्याचं्या् शरीरात्
द सऱ्या् प्राण्यािंा् घचटकप्रवपड् रोवावयािा् असे् केल्याने् तो् प्राणी् पचहल्यासारखा् चनकोप् होतो् असे्
आढळते.् प्रवपड् रोवण्याऐवजी् प्रवपडािा् अकभ ्खावयास् चदल्यानेही् इष्ट् पचरणाम् चदसून् येतो.् असा् इष्ट्
पचरणाम्घडून्आल्यानंतर् त्याि्प्राण्याला्अणधक अकक  द्यावयािा्आचण्पचरणाम्पहावयािा, असे् केले्
असता् द ष्ट्पचरणाम् चदसून् येतात.् तसेि् दुष्ट्पणरिाम् माणसात् चदसून् येतात् तेवहा् ते् त्या् स्यंदाच्या्
आचिक्याने्उत्पन्न्झालेले्असतात्असे्सहजि्अन मान्चनघते.्बालपणी्वृद्धकळा्येणे्हे्त्यातील्एक्
लक्षण्आहे. 
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आ॰्५८·५्बाई्ग्रीवागंड 

 
आरंभीि्साचंगतले्की्चहमालयाच्या्उतारावर्राहणाऱ्या्लोकात्घंचटक्प्रवपड्वाढण्यािा्चवकार्

प ष्ट्कळ्आढळतो, या्वाढीने्आत राचं्या्शरीरात्अचिक्स्यंद्खेळत्असतो्असे्नाही.्उलट्शरीरात्त्या्
स्यंदाची थोडीिी उिीवच्असते.्त्याम ळे्त्यानंा्थोडासा्मंदपणा्आलेला्असतो.्अशा्लोकानंा्साम द्र्
वकवा्पालाश्िातूिे्आयोडद्लवण्चदले्असता्ताबडतोब्स िारणा्होते.् मंदपणा्जातो, तरतरी्येते, 
घंचटकािी्फ गवटी्ओसरते.्एकाद्या्चवचशष्ट्टापूत्राहणाऱ्या लोकानंाि्हा्चवकार्होतो.्यावरून्तेथील्
अन्नपाण्यात् आयोडिव्याची उिीव् असते् असे् अन मान् चनघते.् जेथे् हा् चवकार् नाही् तेथील् चनकोप्
माणसािें्अन्नपाणी्तपासले्असता् त्यात्अल्पमानाने्आयोडद्लवण्असते, असे्आढळून् येते.् चततके्
आयोडदलवण् डोंगराळ् प्रदेशातल्या् अन्नपाण्यात् नसते.् साम द्र-आयोडद् पाण्यात् चवरघळणारे् आहे.्
डोंगराळ्भमूीत् ते्असले्तरी् वरिेवर् ते् तेथून् पाण्याने् ि वनू्सम द्राकडे्जात्असते.् त्याम ळे्सम द्रात्
त्यािा् भरणा् वाढत् जातो् आचण् भमूीत् कमी् पडत् जातो.् सम द्रावरून् वाऱ्याबरोबर् जे् त षार् भमूीवर्
जातात्त्याचं्या्द्वारा्ते्भमूीकडे्जाईल्तेवढे्जाईल.्सम द्रात्राहणाऱ्या्काही्मत्स्यामध्ये्ते्चवशषेेकरून्
आढळते.् मत्स्य् हे् ज्यािें्अन्न्आहे्अशा्लोकाचं्या्शरीराचं्या् द्वारा् ते् भमूीकडे्जाते.्सामान्यतः्सवभि्
लोक् सम द्रातून् काढलेले् मीठ् अन्नाबरोबर् घेतात् तेवहा् अशारीतीनेही् आयोडद् लवण् भमूीकडे् जात्
असते.्असे्असले्तरी्ते्सम द्रात्येते्चततके्परत्भमूीकडे्जात्नाही, असे्म्हणावे्लागते. 

 
य रोप-अमेचरकेतील्डोंगराळ्प्रदेशातं् हा् चवकार्काही् वषापूवी्आढळे.् तेथील्पाणीप वठ्याच्या्

आरंभी्योग्य्मानाने्ओयोडदलवणािा्भरणा्करण्यािी्िाल्आहे.्या्पद्धतीिा्पचरणाम्असा्झाला्आहे्
की, त्या्प्रदेशात्हा्चवकार्आता्दृष्टीस्पडत्नाही.्आपल्या्शरीरात्आयोडदलवण्असते्ते्फारि्थोडे्
असते.् त्यािा् बह तेक् भरणा् घंचटकप्रवपडाति् असतो.् आयोडदलवि रक्तात भरले असता पाच 
णमणनटांच्या आत ते घंणटक प्रकपडात जाऊन राहते.् घंचटकप्रवपडात् प्रोतीन् असते् ते् वपडूर् [Globulin.] 
स्वरूपािे् असते.् जलसंभेदाने् त्यापासून् द्रवय् चनघते् त्याला् घंटीन् [Thyroxin.] असे् नाव् चदले् आहे.्
रसायनदृष्ट्या् ते्ित  :–्आयोड–घंचटनींन्असते.् घंचटकप्रवपडात्आयोडदलवणापासून्आयोड्वेगळे्
होऊन्दिीनामोदीनाम्लात्प्रवशे्करते.्असे्दोन् रेणू् चमळून्घंचटनीत्तयार्होते.्त्यात्तीन्आयोडािे्
अणू् राहतात् वकवा् िार् राहतात.् त्याम ळे् घंचटकप्रवपडात् ित रायोडघंचटनीन् [Tetraiodothyronine.] हे् एक्
आचण् चत्रक-आयोडघंचटनीन् [Triodothyronine.] हे् द सरे् अशी् दोन् संि के्ष् राहतात.् या् प्रवपडात्
कचललद्रवयािा्भरणा्बराि्असतो.्त्यात्ही्दोन्द्रवये्संचमश्र्असतात.्एका्चवतंिकाच्या्योगाने्घंट-
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वपडूराच्या् रेणूिा् भगं् होऊन्ही् दोन् द्रवये् मोकळी् होतात.् रक्तचपलसात्दोन् प्रोतीनद्रवयाशंी् ही्संि के्ष्
संय क्त्असतात.्रक्तात्एकंदर्११्cc. त्५्ते्१० μg्आयोड्असते्त्यातील्४्ते्८ μg प्रोतीनसंय क्त्
असते.्बाकीिे्आयोड्िात संय क्त्असते. 

 

 
 

माणसाच्या्शरीरातील्चनकोप्घंचटक्प्रवपडािे्वजन्स मारे्२५्ग्राम्असते.्या्प्रवपडानंा्लागून्
मागे्वकवा्त्यात्ग ंतलेले्असे्िार्बारीकसे्प्रवपड्सापडतात.्त्यािे्एकूण्वजन्स मारे्०·१२्ग्राम्असते.्
या्प्रवपडािे्कायभ्घंचटक्प्रवपडाच्यापेक्षा्फार्चनराळे्असते.्घंचटक्प्रवपड्चबघडले्असता्प्रकृती्चबघडते्
खरी, पण्चवशषे्चबघाड्ताबडतोब्कळून्येत्नाही.्पूणभपणे्घंचटक्प्रवपड्काढल्यावर्स द्धा्प्राणी्काही्
चदवस्जगू्शकतो.्तसे्या्प्रवपडािें्नाही.्हे्प्रवपड्काढल्यावर्एकाद्द सऱ्या् चदवसाति्मृत्य्ूयेतो.् हे्
प्रवपड्फार्लहान्असतात.्त्याम ळे्घंचटक्प्रवपड्काढताना्न्कळत्हे्प्रवपड्त्याति्ग रफटून्काढले्
गेले, असे्कैक्वेळा्घडले्आहे.्प्रथमतः् हे्प्रवपड्घंचटकाहून्वेगळे्कायभ्करणारे् म्हणून्ओळखू्आले्
नाहीत.्ओळखू्आले्तेवहा्त्यास्वेगळे्नाव्चमळाले.्आपण्त्यास्पणरघंणटक्म्हटले्आहे. 

 
पचरघंचटक् प्रवपड् नाहीसे् झाले् असता् शरीरात् जी् उणीव् उत्पन्न् होते् ती् दोन् रीतींनी् भरून्

काढता् येते.् एक् रीत्अशी्की् द सऱ्या् एकाद्या् प्राण्यािे् पचरघंचटक्काढून् घेऊन् ते् उणीव् असलेल्या्
प्राण्याच्या्शरीरात्रोवावयािे, पचरघंचटक्प्रवपडाना्स्त्ोत्नसतो.्त्यातून्काही्स्त्ाव्उत्पन्न्होऊन्कोठे्
जावयािा् नसतो.् त्यात् स्यंद् उत्पन्न् होऊन् रक्तात् जावयािा् असतो.् एकाि् पचरघंचटक् द सऱ्याच्या्
शरीरात्कातडीखाली्कोठेही्रोवला्असता्नवया्शरीरात्नवया्रक्तवाचहन्या्उगवतात.्त्या्प्रवपडाशी्
ज ळतात्आचण्त्यातील्स्यंद्घेऊन्इतरत्र्पोिचवतात.्असे्रोपण्न्करताही्उणीव्भरून्काढता्येते.्
द सऱ्या्प्राण्यािें्पचरघंचटक्काढून्घेऊन्त्यािंा्अकभ ्काढावयािा्आचण्तो्चपिकारीने्टोिून्द्यावयािा.्
असे्टोिणे्रोज्एकाद्द सरे्कराव्ेलागते.्ही्गोष्ट्मात्र चजचकरीिी्आहे.्घंचटक्प्रवपडािा्अकभ ्तोंडावाटे्
घेण्याजोगा् असतो.् तो् पोटात् गेल्याने् काही् चबघडत् नाही.् पण् पचरघंचटकािा् अकभ ् पोटात् गेल्याने्
चबघडतो.्म्हणून्तो्टोिून्त्विेखाली्घालणे्अवश्य्असते.्तथाचप्पचरघंचटक्प्रवपडािा्आकार्अगदी्
लहान्असल्याम ळे्ते्रोपण्करून्शरीरात्बसवणे्सोपे्व्सोयीिे्असते.्NaCl, KCl, MgCl2, Ca Cl2्ही्
िार् लवणे् रक्तलवणात् प्रम ख् आहेत.् या् िारीिे् यथाप्रमाण् चवद्रव् केले् असता् त्याने् एकाद्याला्
मृत्य म खातून् परतचवता् येते.् म्हणून् त्यास् संजीवन् चवद्रव् म्हणणे् योग्य् आहे.् संजीवन लविांपैकी 
खटलविाचे णनयमन पणरघंणटकाच्या स्यंदाने घडून येते. 

 
आपले् हृदय् नेमाने् संकोिचवस्तार् पावते.् संकोि् घडवनू्आणण्यािे् श्रेय् अंशतः् खटलवणािे्

आहे.्हे्लवण्रक्तात्लाखात्८्ते्१०्या्मयादेत्असते.्यापेक्षा्ते्कमीअचिक्झाले्असता्अपाय्होतो.्
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असा् अन भव् येतो.् चवद्रावय् खटलवणातील् खटिातूपासून् अचवद्रावय् खटलवणे् तयार् होऊन् हाडािंा्
कठीण्भाग्तयार्होतो.्खटलवणे्रक्तात्कमी्पडली्असता्ती्हाडातून्उत्पन्न्होऊन्रक्तात्येतात.्
पण्त्याम ळे्हाडे्मऊ्होतात.्खटलविे अणधक असून हाडात नको इतकी णवपुल असली तर ती मूत्रावाटे 
बाहेर पडतात. अिी व्यवस्था होणयाकरता स्यंदाचा उपयोग होतो् असे् म्हणावे् लागते.् कारण् हे् वपड्
चबघडले्असता् वकवा्काढून्टाकले्असता्ही् वयवस्था् चबघडते.्खटलवणािंी्कमतरता् चवशषे्झाली्
म्हणजे्आत रािे् डोके् द खते, त्याच्या् हातापायास् िमका् येतात.् नंतर्सवांगास् चशणका् येतात.् नंतर्
कोपरापासून् बोटापयंत् मासंामध्ये् पेटके् येतात.्किी्किी् असेि् पेटके् छातीत् येऊन् मृत्यू्ओढवतो.्
खटलवणािें्आचिक्य्अचतशय्झाले्असता्प्रथमतः्म तखडे्होऊ्लागतात, मग्हृदयास्अपाय्होतो.्
संकोिामागून्चवस्तार्वहावे्तसे्होत्नाहीत.्म्हणून्मृत्यिू्येतो. 

 
रक्तातील्खटलवणाचं्या्प्रमाणात्चवशषे्कमीपणा्वकवा्अचिकपणा्असला्म्हणजे्काय्होते्ते्

आताि्पाचहले.्इतक्या्थराला्गोष्टी्जाण्यापूवी, वकवा्किीि्न्जाता्थोडकेि्ऊनाचिक्य्असले्तर्
त्या्माणसाला्सहसा्आजारी् म्हणत्नाहीत.्तथाचप्त्याच्या्वतभनातला्म्हणा् वकवा्स्वभावातला्म्हणा्
जो् काही् दोष् आपण् समजू् तो् पचरघंचटकस्यंददोषाम ळेि् आहे, असे् चदसून् येते.् कारण् पचरघंचटक्
स्यंदािा्उपयोग्औषि्म्हणून्केल्याने्अशा्माणसािा्स्वभाव्स िारतो, असे्अन भवास्येते.्काही्म ले्
चिडचिडी्असतात, थोडक्या्कारणानंी्ती्रागावतात, चिडतात.्द सऱ्या्म लाशंी्त्यािें्सूत्किीि्जमत्
नाही.्काही्मोठाली्माणसे्स द्धा्अगदी्रागीट्आचण्रडकी्असतात.्अिा लोकांचा स्वभाव पणरघंणटक 
अकक  औषध म्हिून णदल्याने सुधारला्अशी्उदाहरणे्घडली्आहेत. 

 
पचरघंचटक् प्रवपडातील् संि क्ष् प्रोतीन् असते.् त्यािा् रैणवभार् ९५००् असतो.् त्याच्या् रेणूत्

अमोदीनाम्लािंी् माळका् असते् चतच्या् अंती् अंश कामोदीनाम्ल् असते.् त्यात् गंजरंसीनाम्ल् नसते.् या्
संधुक्षाच्या योगाने्Ca रेिुदलांचे णनयमन्होते.्आहारात्ही्रेण दले्चवप ल्असतात.्त्यािें्पचरणाम्बरेि्
बदलते्असते.्तरी्रक्तात्ही्िलचबिल्अगदी्थोडकीशीि्असते.्या्चनयमनािे्श्रेय्प्रस्त त्संि क्षाकडे्
आहे.्या्संि क्षािा्बाहेरून्भरणा्शरीरात्केला्असता्(१)्रंसातील्Ca संहती्वाढते्आचण्रंसातील्P 
संहती्कमी्होते.्(२)्मूत्रद्वारा्Ca व्P यािें्उत्सजभन्वाढते.्(३)्अस्स्थगत्Ca कमी्होते. 

 
एकाद्या्हाडावर्बाहेरील्पचरघंचटक्आणून्रोवले्असता्ते्हाड्चझजते्असे्आढळते.्स्स्थरोल्

जीवात ् द्रवयाने्खटलवणािें् चनयमन्होते्असे् पूवी् (प॰ृ् २१२)्साचंगतले्आहे.् पचरघंचटक्संि क्ष्आचण्
स्स्थरोल्जीवात ्यािंा्काही्संबंि्आहे्की्नाही, याचवषयी् नेमकी्माचहती्नाही.्दोहींच्या्अचतयोगाने्
रक्तात्खटलवणानंा्भरती्येते्एवढे्पाहण्यात्आहे.्जीवात द्रवयाने्खटलवणािे्उत्सजभन्आवरले्जाते, 
त्याम ळे्त्यािी्भरती्रक्तात्राहते; आचण्पचरघंचटक्संि क्षाम ळे्खटलवणे्अस्स्थगात्रातून्रक्तात्येतात, 
असा्या्दोहोंच्या्चियात्फरक्असणे्संभवनीय्आहे.्Ca आचण्P ही्मूलद्रवये्परस्परािें्चनयमन्करीत्
असतील्हेही्संभवनीय्आहे.्या्गोष्टी्अद्याप्गूढि्आहेत. 
 

उरोणधष्ट प्रकपड 
 

हा्प्रवपड्वयाच्या्पचहल्या्द सऱ्या्वषी्बराि्वाढतो.् नंतर्त्यािी्वाढ्अमळ्कमी्होते.्मन ष्ट्य्
वयात् येताना् या् प्रवपडािी् वाढ् ख ंटते् आचण् नंतर् तो् खिू् लागतो.् चस्त्यामध्ये् गभारपणात् तो् चवशषे्
खितो.्प्रौढ्वयात्त्यािा्एक्त टप जंा्अवशषे्मात्र्चशल्लक्राहतो.्या्प्रवपडाला्स्त्ाव्नसतो्की्स्त्ोत्
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नसतो.्त्यातून्स्यंद्रक्तात्जात्असावा्असा्तकभ ्आहे.्अद्याचप्त्यािे्सम्यक्ज्ञान्झालेले्नाही.्बलै्
खच्ची्केला्असता् त्यािा्उरोचिष्ट् वपड्खिण्यािे्थाबंते.् त्यावरून् लैणगक गुि थंडाविे हा त्याचा धमक 
असावा्असा्तकभ ्आहे.्लणव चगक्ग ण्आणणारे्सगभप्रवपड्जन्मतःि् चसद्ध्असतात.्तरी् त्यािें् चवचशष्टग ण्
पिंरावीसवष्े थाबंनू् राहतात् ते् या् उरोचिष्ट् प्रवपडाच्या्लगामाम ळे् असे् वाटते.् या् गोष्टीिा् वहावा् तसा्
चनणायक् तपास् अद्याचप् झालेला् नाही.् घंचटक् आचण् पचरघंचटक् प्रवपड् ही् आपल्या् शरीरातील् जणू्
चकमयागारे्आहेत.्त्याचं्याम ळे्प ष्ट्कळ्अंशी्मानवी्स्वभाव्बनलेला्असतो, असे्चनर्वववादपणे्चसद्ध्झाले्
आहे.्उरोचिष्ट्वपडािीही्गोष्ट्तशीि्असावी्असा्तकभ ्आहे. 
 

— 
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प्रकरि ५९ 
 

मेंदूखाली कसधू 
 

मेंदूच्या्खाली्मूिभन्यास्थीच्या्खळग्यात्चपचहत्म्हणून्जो्प्रवपड्आहे्त्यातून्स्यंद्चनघतो्त्यात्
अनेक्संि के्ष्असतात.्त्याचं्या्योगाने्इतर्स्यंदोत्पादक्प्रवपडावरही्पचरणाम्होतो.्म्हणून्या्प्रवपडास्
संि क्षािंा् वसिू् म्हटले्आहे.् त्यालाि् स्यंदकेश्वर् [Master endocrine gland.] असेही् म्हणतात.् त्यािे् वजन्
अवघे्०·७्ग्रामाच्या्स मारास्असते्तरी्प्रभाव्फार्मोठा असतो.्णपणहतप्रकपडाच्या प्राक भागातून अनेक 
संधुके्ष णनघतात्ती्शाकभ रप्रोतीन्स्वरूपािी्असतात.्त्यात्संय क्त्असलेले्शाकभ रद्रवय्द्राक्षजा्हे्असते.्
या् द्रवयाचं्या् योगाने् सगेंचद्रयािें् वयापार् स रळीत् िालण्यास् पे्ररणा् चमळते.् म्हणून् त्यास् सगभसंतपभक्
[Gonadotropic.] म्हणतात.् त्यात् द्राक्षजाअमोदीन् आचण् मन्नोज् यािंा् घटक् म्हणून् समावेश् असतो.्
सगभसंतपभकापंैकी् एकाने् चस्त्यात् अंद कीतील्क टीरास् पे्ररणा् चमळते्आचण् प रषात् रेत काचं्या् चनर्वमतीस्
पे्ररणा् चमळते् अन िमे् अंद के् व् रेत के् पचरणत् होण्याच्या् मागास्लागतात.् द सऱ्या् संि क्षाने् क टीरातून्
अंद क् चनघून् गेल्यावर् पीतगं्रथी् तयार् होण्यास् पे्ररणा् चमळते.् चस्त्यात् पीतगं्रथीतून् रजसोननामक्
[Progesterone] संि क्ष् उत्पन्न् होते.् प रषात् द सऱ्या् सगभसंतपभकाच्या् योगाने् म ष्ट्कात् प सं्कर् संि के्ष् चनमाण्
होतात.्बालानंा्हे्संि क्ष्चमळाले्असता्अकाली्कामचवकार्उद्भवतात. 

 
सगभसंतपभक् संि क्षाखंेरीज् चपचहताच्या् प्राक्भागातून् घंचटकसंतपभक् [Thyrotropic.] आचण्

अचिवृक्ककविसंतपभक् [Adrenocorticotropic.] संि के्ष् चनमाण् होतात.् अ.् क.् त.् संि क्ष् [् A C T H] हे् एक्
बह प्रोतवय्द्रवय्असते.्त्यात्२३्अमोदीनाम्ले्संय क्त्असतात.्त्यािा्रैणवभार्३२००्असतो.्बह प्रोतवय्
कृचत्रम्द्रवयात्त्यािा्रेणू्महिम्आहे.्या्संि क्षािे्पचरणाम्असे:्(१)्N, K, P यािंा्उत्सगभ्वाढतो.्(२)्
Na, Cl, H2O यािंा्संग्रह्होतो.्(३)्उपाशी्असताना्रक्तातील्द्राक्षजामान्वाढते.्(४)्मूचत्रकाम्लािा्
उत्सगभ्वाढतो.्(५)्अचभसरणातील्खंचडतप्रकल्श्वेतपेचशकामान्वाढते.्परंत ्अम्लाद्पेचशकामान्कमी्
होते.् त्यािप्रमाणे् अखंडप्रकल् पेचशकामान् कमी् होते.् रक्तात् होणारा् हा् द्राक्षजाशकभ रेिा् भरणा्
संकटसमयी्हालिाली्करण्यास उपयोगी् पडणारा्आहे.् त्यािप्रमाणे् पेचशकामिे्होणारा् भेदही्तसाि्
उपयोगी्असतो.्हे्बदल्अचिवृक्क-द्वारा्घडून्येणारे्आहेत्तरी्त्यास्प्रथम्पे्ररणा्चपचहताकडून्चमळते.्
चपचहतात्तरी्ती्कशी्उत्पन्न्होते? या्प्रश्नािे्उिर्असे्चमळते्की, चपचहतािा्रक्तसंबंि्थेटजवळच्या्
जवळ् मेंदूशी् असतो.् मेंदूतील् अवस्थलीत् उत्पन्न् होणारी् मलिव्ये णपणहतात् उतरतात.् तेथे्
अणधवृक्कसंतपकक संधुक्ष्तयार्होते.्ही्मलद्रवये्मानचसक्ताण, शीत्वातावरण्आचण्साक्षात््आघात्यानंी्
उत्पन्न्होऊ्शकतात.्पचरणामी्अणधवृक्कसंधुक्षाची उत्पत्ती आपत्तीणवरुद्ध्काम्करते. 

 
चपचहतप्रवपडाच्या्छत्राखाली्सवभि् स्यंदकारी् प्रवपड् येतात.् त्यापैकी्अणधवृक्काचा संबंध्आताि्

पाचहला, त्यािेि् अचिक् परीक्षण् आता् केले् पाचहजे.् वृक्क् ज्यातून् उत्पन्न् होतात् त्याि् मध्यिर्वमके्
[Mesoderm.] तून्अचिवृक्कािे्कवि् [Cortex.] उद्भवते.परंत ् त्यातील्गीणभभाग् [Medulla. (गीर)], कारचणक्
वयहू्ज्यातून्उद्भवतो्त्याि्िोमसंगी्[Chromaffin. िोमिातूच्या्लवणाशी्यातील्गात्रद्रवयािा्संयोग्होतो.्त्यावरून्हे्नाव्

पडले्आहे.]् गात्रातून्उद्भवतो.्या् दोन्भागातून् वगेवगेळे् स्यंद् चनघतात.्कविात् वकवा्सालीत् म्हणा्
सगोिेजक्संि क्ष्उत्पन्न्होते.्तथाचप्सगोिेजनाचशवाय् त्यािे्काही्कायभ्नसते्असे्नाही.्कवि्भाग्
काढून्टाकल्याने्सगभवयापार्चबघडतात्एवढेि्नवहे्तर्द सराही्चबघाड्होतो.्डावा्उजवा्असे्दोनही्
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कवचभाग काढले म्हिजे्थोड्याि् चदवसात् मृत्यू् येतो.्जी्नत्रसंय गे् मूत्रावाटे्जावी्ती्तशीि्शरीरात्
राहतात् आचण् शरीरात् रहाव्े ते् सामुिलवि अणतियत्वाने णनघून जाते.् तसेि् पाणीही् अचतरेकानेि्
शरीराबाहेर्पडते.्त्याम ळे्रक्तािी्घटना्पार्बदलते्आचण्मृत्य्ूयेतो. 

 
अचिवृक्ककविात्प ष्ट्कळ्संि के्ष्असतात.्कविािा्अकभ ्काढला्असता्त्यात्हे्सवभ्स्यंद्येतात, 

एकाद्या्प्राण्यािे्अचिवृक्क्प्रवपड्काढून्टाकल्याने्त्याला्आजार्होतो्तो्हा्अकभ ्टोिून्शरीरात्भरल्याने्
बरा् होतो.्या्अकाबरोबर्मीठ्मात्र्भरपूर् देण्यािी् वयवस्था्करावी्लागते.्आहारामिे् णमिाचे महत्त्व्
चकती्आहे्हे्प ढील्अन भवावरून्समजण्यासारखे्आहे.्आहारात्मीठ्वजभ्केले्आचण्काम्मात्र्अंगातून्
घामाच्या्िारा्चनघण्याइतके्केले्तर्आठ एक्चदवसात्असे्काम्करण्यािे्सामर्थयं्नाहीसे्होते.्पचहला्
तरतरीत् ब चद्धमान् मन ष्ट्य् बावळट् होऊन् जातो.् चमठािा् समावशे् आहारात् केल्याने् हा् पचरणाम् िार्
चदवसात्नाहीसा्होतो.्आहारात्मीठ्कमी्पडले्असता्हातापायानंी्काम्करण्यािे्सामर्थयभ्कमी्होते; 
इतकेि्नवहे्तर्पौरषही्कमी्होते, अचिवृक्क्चबघडतात. 

 
रेत क् वकवा्अंद क्यािें्उत्पादन्याखेरीज्पौरष् वकवा्स्त्ीत्व्यािंी्गौणलक्षणे्आहेत.्एकंदर्

शरीरािा्घाट, प रषी्आवाज, म खवयावर्उमटणारे् केस्ही् त्यापंैकी् प रषलक्षणे् होत.्काही् माणसे्
अशी्आढळतात्की, वस्त तः्प रष्असून्एकादे्गौण्लक्षण्स्त्ीिे् वकवा्वस्त तः्स्त्ी्असून्एकादे्गौण्
लक्षण्प रषािे.्स्त्ीप रषत्वािी्गौण्लक्षणे्िवदा्ते्सोळा्वषांच्या्वयात्स्पष्ट्वहावीत्असा्चनयम्आहे, 
पण्काही्वयक्तीत्ती्उचशरा्उमटतात, कमी्उमटतात्वकवा्म ळीि्उमटत्नाहीत.्जेवहा्ती्चवशषे्कमी्
उमटतात्तेवहा्त्या्वयक्तीच्या्वलगभावनाही्अगदी्प सट्असतात्वकवा्नसतातही.्याच्या्उलट्काही्
वयक्तीमिे्ही्लक्षणे्आचण्तदन सार्मनोभावना्योग्य्काळाच्या्आति्प्रकट्होतात्आचण्अचतरेकाला्
जातात.्या्सवभ्चवकृतींिे्कारण्अणधवृक्कातील णवकृती्हे्असते, असे्अनेकवार्आढळून्आले्आहे. 

 
एक्प्रौढ्क मारी्रग्णालयात्येऊन्आपणास्पोटद खी्आहे्असे्सागंू्लागली.्तपासणीत्स्पष्ट्

चवकृती् कोणत्या् इंचद्रयात्आहे् ते् कळेना.् अचिवृक्कात् असावी् अशी् शकंा्आली.् म्हणून् चवशषे् चबघाड्
झाल्यास्प नः्येण्यास्सागंून्चतला्रजा्चदली.्काही्मचहन्यानंतर्ती्रग्णालयात्परत्आली.्त्यावळेी्
चतिा्आवाज्प रषी्झालेला्असून्गालावर्केसही्उगवलेले्होते.्पोट्िािपल्याने्समजले्की्चतच्या्
पोटात्टेंगूळ्उगवले्आहे.्शसन्करून्पाहता्खरेि्टेंगूळ असून या टेंगुळात अणधवृक्ककवचाचे गात्र्
आढळून्आले.् ते्टेंगूळ्काढून्टाकण्यात्आले.् त्यानंतर्थोड्याि् चदवसानी् चतिी्प रषलक्षणे्नाहींशी्
झाली.्दाढी्गळाली, आवाज्उंिावला. 

 
दैवद र्ववलासािे् द सरे् एक् उदाहरण् पाहण्यासारखे् आहे.् अठे्ठिाळीस् वष्े वयािा् एक्

वयायामवयासंगी् प रष्होता.् त्याला्दोन्म लगे्झाले्होते.् त्यानंतर् त्याच्या् स्वतःच्या्छातीवर् स्तनािंी्
वाढ्बायकाप्रमाणे्होऊ्लागली.्दाढीचमशा्गळाल्या्आचण्प्रिान् पुरुषलक्षिेही मावळू लागली.् त्याला्
स्त्ीसंग्नकोसा्झाला.्त्यािंी्स्मृती्जागृत्होती.्आपणात्हा्चवलक्षण्बदल्होत्आहे्यािे्त्याला्भान्
होते.् इतकेि् नवहे् तर् त्या् गोष्टीिे् त्याला् आश्चयभ् वाटले.् तो् रग्णालयात् गेला्आचण् उपिार् करून्
घेण्यािी्इच्छा्त्याने्चिचकत्सकाजवळ्प्रकट्केली.्शसनािायांनी्त्यािे्पोट्उघडले्तेवहा्अणधवृक्काची 
णवकृती्आढळली्ती् त्यानंी्काढून टाकली.्आठ्चदवसानंी् त्यािी् पुरुषलक्षिे परत येऊ लागली.्एका्
मचहन्यात्तो्पचहल्यासारखा्प रष्झाला! 
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प णे्शहरात्१९५२्ते्१९५६्मिे्एक्गीर्जातीिी्गाय्मोकाटपणे्वहडत्असे.्चतिी्वशगे्चवषम्
होती.्चतच्या्शपेटीिा्गोंडा्त टप जंा्होता.्ती्वयाने्प्रौढ्होती्तरी्चतला्संतती्झाल्यािे्चिन्ह्नवहते.्
चतिी्कास्स मारे्दोन्वषांच्या्वासरीसारखी्असे.्एकाद्या्वळू्बैलाला्साजेसे्ववशड्चतला्होते.्शास्त्ीय्
दृष्ट्या्याचवषयी्दोन्तकभ ्संभवतात:्(१)्या्गायीच्या्अचिवृक्कात्अचिकपणा्असेल्(२)्ही्गाय्स्वतः्
एका्ज ळ्यापैकी् एक्अपत्य्असून्आचण् चहिे्ज ळे् भावडं् नर्असून् त्या् दोघाचं्या् नाळा् एका् वारेतून्
चनघालेल्या्असावयात.् हे्तकभ ्करण्यािे्कारण्असे्की, अचिवृक्क्प्रवपडातील् स्यंद्वाजवीपेक्षा्अचिक्
झाल्याने् प रषलक्षणे् उमटतात.् एका् वारेत् दोन् अपत्ये् असली् म्हणजे् एका् अपत्यािे् स्यंद् वारेवाटे्
द सऱ्या्अपत्याच्या्रक्तात्जातात.्एक्अपत्य्नर्व्द सरे्मादी्असे्असल्यास्अशा्प्रसंगी्दोघामध्ये्
प रष्व्स्त्ी्अशा्दोघािेंही्स्यंद्वावरत्असतात.्नरास मादीस्यंद बाधत नाहीत पि मादीस नराचा स्यंद 
बाधतो, असे्अशा्उदाहरणावरून्चसद्ध्होते.्अशा्जोडीतला्नर्प रता्नर्असतो्पण्मादी्अिभवट्मादी्
अिंवट्नर्अशी्असते.्अशा्मादीला्फ्री्मार्वटन्(उनाड)्म्हणतात.्ती्वधं्या्असते. 

 
अचिवृक्ककविातून् २०् संधुके्ष् चनघतात.् ती् सवक स्स्थरोल् मूलक् द्रवये् आहेत.् त्यापंैकी् तीनच्

माणसात्आढळली्असून्त्यािें्कायभ्समजले्आहे.्एक्कविस्स्थरोन्[Corticosterone.], द सरे्अनूज्वकवा्
ऊनौज्कविस्स्थरोन्[Desoxycorticosterone.], आचण्चतसरे्अन ज्ज्कविस्स्थरोन्[Dehydrocorticosterone.] वकवा्
कविोन्[Cortisone.] अशी्आहेत.्दुसऱ्याचा णविेष पणरिाम चयनव्यापारावर होतो. िरीरात सामुि आणि 
पािी यांचा संचय होतो. णतसऱ्याच्या योगाने िाकक रिव्यांचे आणि प्रोतीन िव्याचे चयन वाढते.्
मूचत्रकाम्लसंिय–चवकारावर् उतारा् म्हणून् त्यािा् उपयोग् होतो.् अचिवृक्ककविाच्या् संि क्षािंा् पचरणाम्
सगभसंि क्षापं्रमाणे्होतो.्चस्त्यामध्ये्या्संि क्षानंी्प रषी्ग ण्येतात.्रजःप्रवृिी्थाबंते्आचण्गौणप रषलक्षणे्
उमटतात.् अल्पवयी् म लात् अकाली् कामवासना् येतात.् कविसंि क्षापासून् मलद्रवये् उत्पन्न् होतात् ती्
अंशतः्चपिात्आचण्अंशतः्मूत्रात्जातात.्मूत्रात्संि क्षािंा्प्रभावी्अंश्थोडासा्असतो; बराि्अंश्गंचिक्
व्वाचरचणक्[Uronic्प्र॰्४२्पहा.] अम्ले्होऊन्जातो. 
 

 
 

अचिवृक्कप्रवपडािा् गीणभभाग् कारचणक् िैतनवयहूाशी् जोडलेला् असतो.् िोिािी् भावना् जेवहा्
उत्पन्न् होते् तेवहा् या् प्रवपडाच्या् गीिकभागात संधुक्ष उत्पन्न होते त्याचे नाव अणधवृक्कीन् [Adrenaline. 
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Epinephrine.]. स्थाचनक्बचिरपणा्आणण्याकरता्शस्त्कमापूवी्त्विेखाली्औषि्टोिून्देतात्तेवहा्त्याति्
अचिवृक्कीन् हे्औषि् चमसळतात.्असे् केल्याने् त्विेच्या्रक्तवाचहन्या्आकरसतात, रक्तमोक्ष्कमी्होतो्
आचण्औषिािा्प्रसार् मंदपणे्होतो.्दमा्हा् चवकार्मोठा्तापदायक्आहे.् त्यािा्आवगे्आला् म्हणजे्
श्वासनचलका्आकरसून्राहतात, सैलावत्नाहीत.्अशा्प्रसंगी्अचिवृक्कीन्त्विेखाली्टोिून्चदले्असता्
ते् पल्मनात् जाऊन् श्वासनचलकािंा् आकरसून् राहण्यािा् हट्ट् मोडून् काढते.् त्या् सैलावतात् आचण्
आत रास्हायसे्वाटते.्मोठ्या्द ःखावगेाने्वकवा्अशाि्काही्प्रचतकूल्िेतना्बळावल्याम ळे्एकादे्वळेी्
हृदय्एकदम्थाबंते, या्प्रचतकारचणक्िेतना्होत.्याचं्या्हट्टास्न्ज मानता्हृदय्िालू्करणे्ही्मोठी्
अवघड् गोष्ट् आहे.् अचिवृक्कीनािी् टोिणी् थेट् हृदयाच्या् मासंाति् केल्याने् ती् गोष्ट् सािते.् एकूण्
अचिवृक्कीनस्यंदािा् उपयोग् िार् प्रकारे् होतो:् (१)् रक्त–वाचहन्यािे् चनयमन् होते.् त्या् आकरसतात.्
सामान्यतः्हातपाय्आचण्म खवटा्यातील्वाचहन्या्आकरसत्नाहीत, ख ल्या्राहतात, जठर्आचण्आतडे्
यातील्आकरसतात.् (२)् हृदयस्पदंन्अथात्अचभसरण्जोरावते.् (३)्श्वसचनकानळ्या्ख लतात् (४)्
रक्तात्साखरेिा्भरणा्वाढतो.्या्िारही्गोष्टी्संकटातून्पार्पडण्यास्उपयोगी्पडणाऱ्या्आहेत. 
 

अचिवृक्कगीणातून् दोन् संि के्ष् चनघतात, एक् अचिवृक्कीन् द सरे् समचिवृक्कीन् [Norepinephrine.]. 
रक्तचपलसात् अचिवृक्कीन् ०·०६μg/L असते.् आचण् समचिवृक्कीन् ०·३०μg/L असते.् मूत्रात् २४् तासात्
अचिवृक्कीन्१०्ते्१५्μg आचण्समचिवृक्कीन्३०्ते्५०्μg असते.्त्यातला्लहानसा्भाग्स टा्असतो्पण्
बह ताशं्गंचिकलवणे्व्द्राक्षीवाचरचणकाम्ल्[Glucuronic acid.] याशी्संय क्त्असतो. 
 

 
 

माणूस्काय् वकवा् पश पक्षी्काय् त्याचं्या्आय ष्ट्यात्काही् सवभ् क्षण्सारखे् नसतात.्काही् क्षण्
आनंदािे्तर्काही्द ःखािे्असतात.्आनंदाच्या्प्रसंगी्वागाव्ेकसे्हा्काही्अवघड्प्रश्न्नसतो, पि 
दुःखाच्या प्रसंगी् काय् कराव्े हा् प्रश्न् अवघड् असतो.्आनंदाच्या् प्रसंगी् म खवयावर्आनंदािी् छटा्
उमटते.्चवशषे्मोठ्या्आनंदाच्या्प्रसंगी्डोळ्यात्अश्रू्उभे्राहतात, कंठ्दाटून्येतो, स्वर्कापरा्होतो.्
द ःखाच्या्प्रसंगी्द ःख्म खवयावर्उमटते.्डोळ्यात्अश्रू् येतात, स्वर्रडवा्होतो.्द ःख् चवशषे्असले्
म्हणजे् िागंलेि् रडू् कोसळते.् पण् द ःखािा् पचरणाम् हा् असाि् नेहमी् होतो् असे् नाही.् द ःख् देणारा्
कोणीतरी्प्राणी्असून्तो्आपल्या्आटोक्यात्आहे्असा्चवश्वास्असला्म्हणजे्िोि्उत्पन्न्होतो.्िोिाने्
डोळे्वटारतात, बाह ल्या्चवस्तारतात, केस्वपजारतात, स्वर्मोठा्होतो, हातापायात्आवशे्येतो, आचण्
अपाय्करणाराशी्झ ंज्ज पते.्द ःख्देणारा्प्राणी्आपल्यापेक्षा्बलवान्असल्यािी्खात्री्पटली्तर्भय्
उत्पन्न्होते.्तेही्म खवयावर्उमटते.्हातापायात्आवशे्येतो, पण्तो्असतो्पळून्जाण्यािा.्भीतीिा्
पारा्फार्िढला्तर्पलायन्अशक्य्होऊन्प्राणी्गळाठतो. 

 
संकटसमय्असला्म्हणजे्खेद्िोि्भीती्यापैकी्एकादी्भावना्जागृत्होते.्चमत्र्जवळ्असले्

म्हणजे्खेदािी्भावना्जागतृ्होते.्सािारण्शत्रू्जवळ्असला्म्हणजे्िोिािी्भावना्जागृत्होते्आचण्
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प्रबळ्शत्र्ूअसला्म्हणजे्भयािी्भावना्जागृत्होते.्संकटािा्जो्पचरणाम्शरीरावर्होतो्तो्त्यातील्
िेतन्याचं्या्द्वारा्होतो.्चमत्रावर्खेदािा्पचरणाम्करणा्हा्होतो, सािारण्शत्रूवर्क्रोधाचा पणरिाम्भीती्
हा् होतो.् शत्र चमत्रावरील् हे् पचरणाम्संकटात् सापडलेल्या् प्राण्याच्या् चहतािेि्असतात.्करुिा ककवा 
क्रोध जागृत झाल्यानंतर त्याला अनुसरून िरीरामध्ये काही हालचाली घडत असतात.् त्यापैकी्
बाह्यागंाच्या्हालिाली्काही्म द्दाम्सागंावयास्नकोत.्अंतरंगाच्या्हालिाली्मात्र्म द्दाम्जाणून्घेतल्या्
पाचहजेत.् िोिाच्या् बाह्य् हालिालीवरून् त्या् िागंल्या् समजतात.रागावलेल्या् माणसाच्या् हातापायात्
आवशे्येतो.्त्याम ळे्तो्मारामारी्करू्शकतो्तेवहा्त्याच्या्शरीरात्रक्त्उसळते.्खरोखरी्रक्त्उसळते्
म्हणजे् शरीरातील् पिनचवसजभनाच्या् इंचद्रयाकंडून् चनघून् ते् हातापायाकंडे् िाव् घेते.् याि् इंचद्रयानंा्
त्यावळेी् चवशषे्काम्असते.् त्याचनचमि्पिनािे्काम्थाबंचवले्जाते.्हातापायानंा् रक्तातला्शकभ रारूप्
अन्नाशं्पाचहजे्असतो.्तो् त्यानंा् चमळावा् म्हणून्यकृतात्साठचवलेल्या्मासंीरािी्शकभ रा्करून्भराभर्
रक्तात्सोडली्जाते. 

 
िैतनवयहूाच्या्एका्भागास्कारचणक्वयूह्असे्नाव्चदले्आहे.्एकदा्प्रचतकारचणक्वयहू्असा्

वगेळा्गणलेलाि्नवहता.्त्यािाही्समावशे्कारचणकाति्करीत.्कारुणिक हे नाव कसे उत्पन्न झाले्ते्
आता्कळून्येईल.्एकाच्या्द ःखाचवषयी्द सऱ्याला्करणा्उत्पन्न्होते्ती्या्वयहूाच्या्करामतीम ळेि.्या्
वयहूातील् िैतनतंतंूतून् चमळणाऱ्या् िेतनाम ळे् जठर, अंत्र, फ फ्प स, हृदय, यािें् मासं्आकरसते.् तसेि्
रक्तवाचहन्यािें्तटही्आकरसतात.्त्यातून्रक्तप्रवाह्कमी्होतो.्ज्यािें्तट्सैल्राहतात, त्यातून्प्रवाह्
अचिक् िालतो.् िोि् आला् असताना् हातापायाच्या् रक्तवाचहन्या् सैलावतात् आचण् आतड्याच्या्
आकरसतात.्त्याम ळे्हातापायात्रक्त्उसळते. 

 
माणसाच्या्स्वभावािी्परीक्षा्संकटाच्या्वळेीि्होते.्शत्रचू्या्तडाख्यात्सापडले्असता्एकजण्

िोिाने् लाल् होईल, द सरा् भीतीने् गागंरून् जाईल, तर् चतसरा् भयाने् गभभगचलत् होईल.् वसहाच्या्
तडाख्यात्सापडल्यावर्एका्चजराफीिे्चपलू्त्याला्बळी्पडले, पण्स्वतः्चजराफीने्वसहाच्याि्तोंडावर्
लाथ्मारून्त्याला्घायाळ्केले, अशी्एक्कथा्आहे.्हचरणी्वकवा्शळेी्वाघाच्या्भयाने्मटचदशी्खाली्
बसते, पण्एकादी्म्हैस्वशगे्उभारून्स्वसंरक्षण्करू्पाहते.्उंदीर्म कायाने्माजंराच्या्आहारी्जातो.्
पण्घूस्केस्वपजारून्माजंराला्दटावते.्रानक ते्र्माजंरालाि्काय्पण्वाघालाही्भीत्नाही.्प ष्ट्कळ्
क त्री्जमून्वाघाला्स द्धा्भेवडावतात, घेरतात्आचण्मारतातही. 

 
य द्धप्रसंगी्चनरचनराळे्लोक्चनरचनराळे्वतभन्करताना्आढळतात.्भारतीय्य द्धात्कणभ्सेनापती्

होऊन्प्रत्येक्पाडंवाशी् वेगवगेळा् चभडला.् िमभ् नक ळ्सहदेव, यानंी् पराभव् पतकरून् त्याजप ढून् पळ्
काढला.्भीमािाही्पराभव्झाला.्त्यािा्रथ्मोडला, त्यािी्शस्त्ासे्त््मोडून्गेली, पण्तो्भ्याला्नाही.्
त्याने् दंड्थोपटून्कणाला्म चष्टय द्धािे्आवहान् चदले.्अज भन्मात्र्त्याच्या्प ढे् चटकला, इतकेि्नवहे्तर्
अज भनानेि् त्याला्ठार्मारले.् िमभ् भीम्अज भन, याचं्या्स्वभावातील् हा् भेद् त्याच्या्रूपाम ळे् होता्असे्
म्हणण्यापेक्षा्तो्अंतकरणियांतील्भेदामुळे्होता्असे्म्हणाव्ेलागते.्कारचणक्वयूह्आचण्अचिवृक्क–स्यंद्
यािें्बळ्अज भनात्अचिक्आचण्भीमातही्इतर्चतघापेंक्षा्अचिक्होते्असे्म्हटले्पाचहजे. 

 
िोि् आचण् भीती् हे् द ःखावगेािे् स्वाभाचवक् पचरणाम् आहेत.् आजच्या् समाजाच्या् अवस्थेत्

भावनाचं्या्अशा्स्वाभाचवक्पचरणामानंा्अवकाश्फार्थोडा्आहे.्बह तेक्प्रसंगी्आपणास्अिा भावना 
दाबून िेवाव्या लागतात.् या दमनाने् त्यािंा् बाह्य् आचवष्ट्कार् नाहीसा् होतो् हे् खरे, पण् त्यािंा्



 

 

अनुक्रमणिका 

अंतवरचद्रयावर्बह िा्द ष्ट्पचरणामि्होतो; असे्म्हणाव्ेलागते.बाहेर्येणारा्आवेि अंतकरणियावर घसरतो.्
त्याम ळे्त्यात्काही्वैग ण्य्उत्पन्न्होते.्असे्वैग ण्य्अचिवृक्कीन्वकवा्प्रपािकातील्द्वीपीन्याचं्या्उत्पिीत्
होणे् शक्य्आहे.् पचहल्या् दोहोंच्या् कमतरतेम ळे् काय् पचरणाम् होतो् ते्आताि् साचंगतले.् चतसऱ्याच्या्
कमतरतेम ळे्मि मेह्उत्पन्न्होतो.्जठर्आचण्अंत्र्याचं्यात् वैग ण्य्उत्पन्न्होऊन् त्या् त्या् चठकाणी्क्षत्
पडण्यािा्संभव्असतो.्आवशे्बाहेर्येणार्नाही्आचण्अंतवरचद्रयावरही्घसरणार्नाही, असा्पूणभ्संयम्
फारि्थोड्याना्साितो.्तो्श्रीकृष्ट्णाला्सािला्म्हणून्त्याला्योगेश्वर्म्हणावयािे. 

 
िोिाचद् मनोवृिींिे् आचवष्ट्कार् अचिवृक्कीनाने् होतात, ही् गोष्ट् प्रयोगकारानंी् चसद्ध् करून्

दाखचवलेली्आहे.् माजंर् मोठे्िोिी्असते् हे्आपणाला् माहीत्आहे.् पण्मांजराच्या अणधवृक्ककपडाचा 
गीिक भाग काढून टाकला असता ते अगदी मवाळ होऊन जाते.् प्रयोगाकरता् घेतलेली् माजंरे् पाळीव्
असतात.् पण्पाळीव्माजंरेस द्धा्िोिी्असतात.् प्रयोगानंतर्ती्िोि्सोडतात.्िोि्सोडून् चदलेल्या्
माजंराला्रानटी्माजंरािे्स्वावलंबी्जीवन्जगता्येत्नाही.्त्याला्खाण्याचपण्यािे्चजन्नस्आणून्द्यावे्
लागतात्ते्ऐदी्वकवा्आळशी्होऊन्जाते.्जे्जणू्चजवतं्बाह लेि्होते.्माणसामिेस द्धा्काही्स स्त्तर्
काही् तडफदार्असतात्हा् भेद्अचिवृक्कातलाि्असला् पाचहजे.्असे्या् प्रयोगावरून्अन मान्काढणे्
प्राप्त्आहे. 

 
संकटसमयी्रक्त्बाह्येंचद्रयाकंडे्वळते, अंतवरचद्रयापंैकी्पिनेंचद्रयानंा्त्यािा्प रवठा्कमी्पडतो.्

संकट् झटचदशी् आले् गेले् तर् ठीक; नाही् तर् कामे् नीट् होणार् नाहीत.् वकबह ना् त्यानेि् आरोग्य्
चबघडेल.् समाजाच्या् हल्लीच्या् अवस्थेत् संकटे् िटचदशी् येऊन् जात् नाहीत.् ती् दीघभकाल् राहतात.्
त्याम ळे् पिनेंचद्रयािें् रोग् उद्भवतात.् हल्ली् जी् संकटे् येतात् ती् एकदम् प्राणघात् करीत् नाहीत, तर्
भीतीचे् वातावरि् कायम् ठेवतात.् याम ळे् शरीराला् बाहेरून् अपाय् न् होता् अंतरी अपाय् होतो.् तो्
टाळण्याकरता्मनःसंयमि्केला्पाचहजे.्भीतीिे्वातावरण्असूनस द्धा्भय्सोडले्पाचहजे.्िोिािे्कारण्
असूनही्िोि्सोडला्पाचहजे.्यालाि्योग्म्हणावयािे. 

 
चपचहतप्रवपडाच्या् छत्राखाली् असलेल्या् अचिवृक्काचवषयी् चवविेन् झाले.्आता् स्वतः् चपचहताच्या्

प्राक्भागापासून्चनघणाऱ्या्काही्स्वतंत्र्संि क्षाचवषयी्चवविेन्करावयािे्आहे.्आपल्या्शरीरािा्सागंाडा्
यथायोग्य्मानािा ठेवण्यािे्श्रेय् चपचहतप्रवपडाकडे्आहे.् गेल्या्शभंर् वषात् मरणोिर् परीक्षा्करण्यािी्
िाल्सवभ्प ढारलेल्या् देशात्िागंली्रूढ्झाली्आहे.्अशा्पचरके्षने्प्रथम्ही्गोष्ट्उघडकीस्आली्की्
ज्यािा्सागंाडा्प्रमाणाबाहेर्मोठा्असतो्त्याच्या्शरीरातील्चपचहत्प्रवपडाला्टेंगूळ्आलेले्असते.्उलट्
ज्यािा् सागंाडा् प्रमाणाबाहेर् लहान् असतो, त्याच्या् शरीरातील् चपचहतप्रवपड् खिलेला् असतो.् याि्
तपासणीत्आणखी्असे् चदसू्आले्की, ज्याचं्या् चपचहतप्रवपडाला्टेंगूळ्आले्असेल्त्यािे् घंचटकप्रवपड्
आचण्अचिवृक्क्प्रवपडही्वाढलेले्असतात.्अशाि्लोकाचं्या्सगभप्रवपडात्तसाि्अचिक्उणेपणा्आलेला्
असतो.्अलीकडल्या्पंिवीस्तीस्वषात्चपचहतप्रवपडािा्आकार्चजवतंपणीही्काही्एक्अपकार्न्होता्
पारायणी् (क्ष)् चकरणाचं्या् साहाय्याने् पाहता् येतो.्आणखी् अलीकडे् काही् परीक्षारीती् अशा् चनघाल्या्
आहेत्की् शरीराला् िक्का् न्लावता् चपचहतप्रवपडािे्कायभ् नीट्िालले्आहे्की् नाही् ते् समजू्शकते.्
यावरून्आणखी्नानाप्रकारचे णवकार णपणहतप्रकपडाच्या णवकृतीमुळे्उत्पन्न्होतात्असे्कळून्आले्आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्५९·१्हाडे्मोठी्पण्द बळी 

 
िागंल्या् िडिाकट्माणसािी् उंिी् सहा्फ टाहून् थोडीशी्कमी् असते.् एखाद्यािी्सहा् फूटही्

असते.्समजा्ती्सात्फूट्असली्तर्ती्उंिी्चवलक्षण्आहे्असेि्आपण्म्हणू, उंिीला्अन रूप्इतर्
ग ण्असले्तर्त्या्माणसािा्एकंदर्आकारि्मोठा्आहे.्पण्खरी्इंचद्रयचवकृती्काही्नाही्असे्म्हणणे्
भाग्आहे.्तथाचप्जे् चवलक्षण्उंि्लोक्चदसून्आले्आहेत्त्यािंी्गोष्ट्अशी्नसते.्त्यािें्एकंदर्बल्
सािारण्माणसापेंक्षा्कमी्असते, अचिक्नसते.्ते्लवकर्दमतात.्त्यानंा्िागंले्पळता्येत्नाही, की्
उड्या्मारता्येत्नाहीत.्त्यापैकी काही्लोक्वयाने्प्रौढ्असून्वतभनाने्आचण्भावनानंीही्पोर्असतात, 
थोर्नसतात.्त्यानंा्कामवासना्नसते.्उलट्त्यापैकीि्काही्लोक्असे्असतात्की्त्याचं्या्कामवासना्
प्रबळ् असतात् आचण् इंचद्रयचवकासही् तदन रूप् सदोष् असतो.् आणखी् काही् लोक् असे् असतात् की्
त्याचं्या्सागंाड्यािा्आकार्यथायोग्य्असतो, पण्कामवासना्योग्य्वयाच्या् पूवीि्प्रबळ्होतात्आचण्
योग्य्वयात्अचतचरक्त्असतात.्काही्लोक्वयाने्प्रौढ्पण्आकाराने्पोर्असतात.्वतभनाने्ते्यथायोग्य्
वकवा्मागस्असतात.्यावरून्असे्चदसून्येते्की, णपणहतातील स्यंद् चनदान्दोन प्रकारचे्आहेत:्(१)्
सांगाड्याची वाढ करिारा्(२)्सगकप्रकपडांना उत्तजेन देिारा.्दोनही्अचिक, दोनही्उणे, वकवा्एक्उणा्
एक्अचिक्असे्पयाय्संभवतात्आचण्आढळतातही. 
 

काही् माणसे् अशी्आढळतात् की् त्यािंी् वाढ् प्रौढ् वयापयभन्त् ठीक् असते, नंतर् चबघडते.् हा्
चबघाड्म ख्यतः्म खवयाच्या्हाडात्होतो.्ती्हाडे्बोजड्होतात, म खवटा्लाबंट्होतो.्त्यास्घोडमुखी्
वकवा्अश्वम खी्म्हणतात.्अश्वम खी्या्नावािी्एक्मन ष्ट्यजात्चहमालय–प्रदेशात्आहे्असे्प राणातंरी्
वणभन्आहे.्परंत ्ज्या्अथी्ही्मंडळी्प्रौढपणी्घोडम खी्होतात, अगोदर्नसतात्असा्उल्लेख्नाही, त्या्
अथी् हे्लोक् चवकृत् नवहते्असे् म्हणाव्ेलागते.् प्रौढपणी् जे् घोडम खी् होतात् त्यािें् पजें्आचण् पावले्
वाढीिे् वय्संपल्यानंतरही् बोजड्होतात.्या्लोकाचं्या्तोंडािी् हाडे् वाढतात् पण्दात् वाढत्नाहीत.्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्याम ळे्त्यामिे्मोठमोठाल्या्फटी्उत्पन्न्होतात.्त्यापंैकी्काही्लोकािंा् चपचहत्प्रवपड्प्रौढपणी्वाढीस्
लागलेला्असतो.्काही्लोक्असे्आढळतात्की्त्यािंी्वाढ्प्रौढत्व्येईपयभन्त्ठीक्असते, नंतर्त्यािें्
वय् चतशीच्या्आति्असताना् त्याजवर् वृद्धत्वािी्कळा् येऊ्लागते.् त्यािें् मेद्व्मासं्झडून्जाते.् ते्
अगदी्रोडावतात.्त्याचं्या्कामवासना्पार्मावळतात.्एकदोन्वषात्त्यानंा्मृत्य्ूयेतो.्काही्लोकानंा्हे्
वृद्धत्व्वयाच्या्दहावया् वषाच्याही्अगोदर्आलेले्आहे.् हे्अकाली् वृद्धत्व् चपचहताच्या् ऱ्हासाने्आलेले्
असते. 
 

 
आ॰्५९·२्घोडम खी. 

 
पश पक्ष्यावरील् प्रयोगावरून् पाहता् प्राक्चपचहतातून् तीन् संि के्ष् चनघतात :– (१) देहसंतपभक्

[Somatotropin.] हे्वाढीला् पे्ररणा्देणारे्आहे.याच्या्योगाने्हाडे्वाढतात्आचण्Na, K, व्P यािंा्संिय्
होण्याजोगी् ियनचिया् िालते, यािा् रैणवभार् २७०००् असून् एका् रेणूत् अमोदीनाम्लािें् अंश् २४०्
असतात, (२)्मि मेहकारी् [Diabetogenic hormone.] द्रवय.्याच्या्योगाने्द्वीपीनाच्या्कायात् वयत्यय् येतो.्
पचरणामी्मि मेह्ही्चवकृती्उत्पन्न्होते.्हे्द्रवय्वगेळे्नसून, हा्पचरणाम्देहसंतपभकािाही्चनदान्अंशतः्
तरी्असू्शकेल.्(३)्द ग्िकारी्[Lactogenic hormone, prolactin. Galactin.] द्रवय.्याच्या्योगाने्चस्त्याचं्या्स्तनात्
द िािी्उत्पिी्होते.्वारेमिे्उत्पन्न्होणाऱ्या्संि क्षाने्याच्या्कायािा्चनरोि्होतो.्याच्या्रेणूिा्मध्यवती्
भाग्अमोदीनाम्लसमूह्असतो.्यािा्रैणवभार्स मारे्२३४००्असतो. 

 
जंगीपणा् हडसपणा्ख जेपणा् हे् चवकार् चपचहतप्रवपडाच्या् चवकृतीने् उत्पन्न्होतात.्आणखी् एक्

चवकार् चपचहताच्याि् चवकृतीने् होणारा् आहे् तो् ढबूपिा् हा् होय.् सािा् ढब्ू असतो् त्याच्या् शरीरात्
नेहमीच्या् चठकाणिाि् मेद् वाढलेला् असतो, पण् चपचहताच्या् चवकृतीने् येणारा् ढबपूणा् काही् चवलक्षण्
असतो.्प रषाच्या्कटीरदेशात्मेद्चवशषे्वाढतो.्त्यािी्आकृती्बायकी्चदसू्लागते.्चस्त्याचं्या्शरीरात्
छाती् व् पोट् यात् मेद् चवशषे् वाढतो, कटीर् वििोळेि् राहते.् हात् पाय् ल कडेि् राहतात, तोंडावळा्
काळवजंतो, कामवासना्उमटत्नाहीत, अगोदर्असल्या्तरी्त्या्ब जतात.्एकंदर्मनोचवकास्मागसि्
असतो, स स्ती् फार् येते, माणसािे् जीचवत् चनरथभक् होऊन् जाते.् या् चवकाराने् ग्रासलेल्या् पिंरा् वषे्
वयाच्या्एका्म लीिे्वजन्२५०्पौंड्असल्यािे्पाहण्यात्आहे. 

 
ईश्वरािा् अवतार् जसा् य गातंरी् एकादाि् होतो् तसा् महाढबिूा् अवतारही् य गातंरी् एकादाि्

होतो.् १९४८्त् इंग्लंडातील्एका्प्रदशभनात्एक्ढबूराज् बसचवलेले्होते.् त्यािें् वजन्९६०्पौंड्होते.्
उंिी् नक्की् माहीत् नाही, पण् सात् फ टाच्या् स मारास् असावी.् त्याचं्याि् शजेारी् एक् महाढब्ू बाई्
बसचवलेली्होती्चतिे्वजन्माहीत्नाही, पण्५००्पौंडाच्या्वर्खात्रीने्असेल.्या्दोघाचं्यामिे्चतसरी्
एक्वयक्ती्होती्ती्एका्बाईिी्होती, ती्ढब्ूम्हणून्नवहे्तर्ख जी्म्हणून.्चतिे्वय्२१्असून्उंिी्फक्त्
२२्इंि्आचण्वजन्अवघे्१७्पौंड्होते!्ही्तीनही्उदाहरणे्स्यंदचवकृतीिी्होत.्स्यंदकारी् वपडातला्
प्रिानवपड्चपचहत्हा्होय.्१९५८्ज लई्मध्ये्एक्महाढब्ूमरण्पावला्त्यािे्वजन्हजार्पौंडाच्याही्वर्
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होते, असे्त्या्वळेी्आकाशवाणीने्सागंण्यात्आले.्१९२२्त्एक्मूल्पाहण्यात्आले्ते्आपल्या्आईच्या्
कडेवर्बसलेले्होते.्त्यािा्आकार्तीन्िार्वषाच्या्म लाएवढा्होता.्पण्ते्होते्एकि्वषािे, त्यािे्
सवभ्अवयव्प्रमाणशीर्होते.्त्यािे्डोळे्िागंले्चदसत्होते्पण्त्या्डोळ्यानंी्ते्पहात्नवहते.्ते्तासभर्
सतत् आईच्या् स्तनाला् चबलगलेले् होते.् रागंणे; बोलणे् इत्यादी् ते् काहीही् करीत् नसे.् माकडाच्या्
चपल्लासारखे् अंगाला् चबलगून् राहते् असे् त्याच्या्आईने्सांचगतले.् चपचहतचवकृतीिा् हा् पचरणाम्असावा्
असा्तकभ ्आहे. 
 

 
आ॰्५९·३्ढेंबरी्बाई चपचहतचवकार. 

 
आ॰्५९·४्ढबूराज. 

 
वळेोवळेी्कोठे्कोठे्जत्रा् भरतात् तेथे् चभकार् प ष्ट्कळ्जमते.् त्यात् एकादा्ख जा्आढळतो् तो्

ब द्धीने्मागसि्असतो.्तथाचप्ब द्धीने् चनकोप्आचण्अंगाने्प्रमाणशीर्पण्केवळ्ख जा, असाही्एकादा्
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नम ना्असतो.्असा्एक्ख जा म्हैसूर्येथील्प्राणीसंग्रहालयाच्या्द्वारपालपदावर्स मारे्पसतीस्वषापूवी्
पाचहल्यािे्स्मरते. 

 
उंदीर, ससा, क ते्र, माजंर, इत्यादी्प्राण्यािंा्णपणहतप्रकपड काढून्टाकून्त्याना्द सरी्काही्इजा्

होऊ्नये्असे्करता्येते.्असे्केल्यानंतर्त्या्प्राण्याच्या्शरीरात्प ष्ट्कळि्फरक्पडतो.्लवकरि्त्यािी्
वाढ् ख ंटते, त्याच्या् मासंपेशी् चपसचपशीत् होतात, त्यािंी् तरतरी् जाते.् एकाद्या् चतखट् स्वभावाच्या्
क त्र्यावर्हा्प्रयोग्केला्तर्तो्अगदीि्मेंगळा्होऊन्जातो.्अशा्मेंगळ्याला्चपचहतािा्अकभ टोिून्चदला्
तर्तो्प नः्पचहल्यासारखा्चतखट्होतो.्अशा्अकांत्चपचहतािे्स्यंद्असतात्हे्चसद्ध्आहे.्चपचहत्काढून्
टाकल्यावर् प्राण्यानंा् ढबपूणा् येतो, त्यािे् नेमके्कारण्समजलेले् नाही.् माणसाच्या् ढबपूणावर्उपाय्
करण्यािे्अद्याप्सािलेले्नाही. 

 
णपणहतप्रकपड् काढून् न् टाकता् त्यािा् अकभ ् अल्पवयी् प्राण्यानंा् टोिून् देण्यािे् प्रयोग् झालेले्

आहेत.् हे्प्रयोग्माद्यावर्केले् तेवहा्योग्य्वय् येण्यापूवीि्त्याचं्यामिे्संततीसंबंिी् वृिी्जागृत्होतात, 
असे् चदसून्आले.्अल्पवयी् उंदीरबाचलकेच्या्प ढे्जर्एकादे् उंदीरचपलू् ठेवले्तर्ती् त्याजकडे्म ळीि्
लक्ष्देत्नाही.्इतकेि्नवहे्तर्वहडता्वहडता्त्याला्त डचवण्यालादेखील्कमी्करीत्नाही.्पण्चतला्
चपचहताकािी्टोिणी्केली्असली्तर्ती्त्याला्स्वतःच्या्चपलाप्रमाणे्जपते.्मत्स्याचं्या्काही्जाती्चपले्
संभाळण्याकरता्घरटे्बािंणाऱ्या्आहेत.्अशा्जातीच्या्बाचलकेला्चपचहताकभ ्टोिून्चदला्असता्ती्घरटे्
बािंण्याच्या्खटपटी्करू्लागते.्असाि्प्रयोग्कोंबडीवर्केला्तर्ती्ख ड क्करते. 

 
णपणहताकातून मातृवृत्ती् उत्पन्न्करणारा् भाग् वगेळा्काढता् येतो.् त्यािप्रमाणे्संविभन्करणारा्

भागही्वगेळा्काढता्येतो, संविभक्स्यंदाच्या्टोिणीने्उंदीर्दीडपट्वजनािे्होऊ्शकतात.्क त्र्यािीही्
बरीि्वाढ्होते.्अगोदर् चपचहतप्रवपड्काढून्टाकून्वाढ्ख ंटल्यानंतर्अशी्टोिणी्केली्तर्प नः्वाढ्
स रू्होते.् चपचहतप्रवपड्मावळल्याने्हडकलेला्मन ष्ट्य्या् स्यंदाच्या्टोिणीने्स दृढ्झाल्यािी्उदाहरणे्
घडली्आहेत.् चपचहतप्रवपड्मावळल्याम ळे्ख जेपणा्आलेल्यांना्हा्अकभ ् देऊन् त्याचं्यात्वाढ्झाल्यािी्
उदाहरणे्नाहीत.् केवळ्सागंाड्यािी्हाडे्वाढून्ज्यानंा् जंगीपणा् येण्यािा् रंग् चदसू्लागला्आहे्अशा्
लोकािंी् फाजील् वाढ् थाबंवणे्आता् शक्य्झाले्आहे.् या् लोकात् चपचहतास् टेंगूळ्आलेले् असते.् ते्
काढून्टाकणे्हा्तो्उपाय्होय.्चपचहत्काढून्टाकल्याने सगभसामर्थयभ्नाहीसे्होते्ते्चपचहताकभ ्चदल्याने्
परत्येते; वकवा्पचहल्याने्नसले्तर्उत्पन्न्होते.्चपचहताकािा्हा्भाग्वगेळा्काढून्औषि्म्हणूनकाही्
वधं्या्चस्त्यानंा्उपयोगी्पडल्यािे्माहीत्आहे. 

 
चपचहतप्रवपडािे्स्पष्ट्दोन्भाग्असतात.्एक्प ढ्असतो, द सरा्मागे्असतो.्आतापयंत्जे्वणभन्

केले् ते् प ढच्या् भागािे्झाले.्मागल्या भागाचा अकक ्औषि् म्हणून् बराि् प्रिारात्आहे.् तो् त्विेखाली्
टोिून् द्यावा् लागतो.् त्याच्या् योगाने् रक्तातील पाणयाचे णनयमन् होते् आचण् अंतवरचद्रयाचं्या् मासंाला्
तरतरी्येते.्काही्लोकािें्मूत्रवपड्(वृक्क)्असे्चबघडतात्की्मूत्र्जवळ्जवळ्पाण्यासारखे्पातळ्होते.्
आत र् अगदी् थकून् जातो.् या् चवकारास् अचतमेह् असे् नाव् आहे.् हा् चवकार् जडला् असता् आता्
साचंगतलेला्अकभ ्चदल्याने्मेह्कमी्होतो.्हा्पचरणाम्चटकाऊ्नसतो.्दररोज्औषि्घेतले्पाचहजे्अशी्
स्स्थती्होते.्कायमिा्उपाय्नवहे्पण्तात्प रता्उपाय्हा्आहे.्अंतकरणियांच्या मांसाला पे्ररिा्देण्यास्या्
अकािा्िागंला्उपयोग्होतो.्गभाशयाच्या्मासंावर्यािी् चिया् चवशषे्होते.्प्रसवाच्या्वळेी्क चक्षमासं्
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मंदावले् असले् तर् या् अकाच्या् योगाने् ते् बळावते.् या् अकाच्या् अभावी् चकत्येक् चस्त्यानंा् अतोनात्
प्रसूचतवयथा्सोसावी्लागत्असे, प्रसंगी्मृत्यहूी्येई. 

 
स्त्ी् बाळंतीण् होणे् हा् मोठा् आनंदािा् प्रसंग् खरा् पण् त्यातला् आनंद् प्रसूती् चनर्ववध्न् पार्

पडल्यावरि्चमळू्शकतो.्अगोदर्वितेति्काळ्कंठावा्लागतो.्प ष्ट्कळ्वळेा्बाई्आचण्चतिा्गभभ्यािंा्
आकार्आकृती् ठेवण्सवभ्काही् ठीक्असते, तरी् प्रसूतीला् वळे्फार्लागतो, प्रसूती्अडल्यासारखेि्
होते.्अशा्वेळी् चपचहत्पश्चभागािा्अकभ ्टोिून् देण्याने्घटकाभराच्या्आत्स टका्होते.् कुणक्षमांसाच्या 
सुस्तीवर्हे्औषध्लागू्पडते. 

 
चपचहतातून् चनघणारा् स्यंद् इतर् अनेक् स्यंदकवपडानंा् चमळतो् आचण् त्याचं्यावर् पे्ररक ककवा 

णनरोधक पणरिाम् होतात.् इतर् सवांिे् चनयमन् चपचहताने् होते् असे् एकंदर् अन मान् आहे.् यासंबंिी्
प ष्ट्कळशा्गोष्टी्अजून्स्पष्ट्वहावयाच्या्आहेत.्ज्या्गोष्टी्माहीत्आहेत्त्या्अशा :– 
 

१ पश्च्खंडातून्दमनक्[Vassopressin.], प्रचतमूत्रल्आचण्क चक्षपे्ररक्[Oxytocin.] संि के्ष्चनघतात. 
२ मेंदूकडून, बह िा्भावनाकें द्रातून्प्राक्खंडास् पे्ररणा् चमळते.्या् पे्ररणा्भीतीने्उत्पन्न्झालेल्या्
असतात.्तेथून्अचिवृक्ककविास्पे्ररणा्चमळते. 

३ अचिवृक्क्गीणभभागातून्परत्चपचहतास्पे्ररणा्चमळते, ती्अचिवृक्कीनाने. 
४ कविस्स्थरोनादी् संि के्ष् सवभ् शरीरभर् पसरतात.् त्याचं्या् योगाने् चपचहतातून् चनघणाऱ्या्
अचिवृक्ककविसंतपभक्संि क्षािें्दमन्होते.्ती्थाबंवली्जातात. 

५ प्राक्चपचहतातून्अस्स्थवृचद्धकारक्संि क्ष्चनघते्आचण्घंचटकसंतपभकही्चनघते. 
६ घंचटकसंि के्ष्शरीरभर्पसरतात.्त्यानीि्घंचटकसंतपभकािे्चनरोिन्होते. 
७ प्राक्चपचहतातून्क टीरापे्ररक्संि के्ष्चनघतात.्त्याने्अंद कचनमाणास्उिेजन्चमळते. 
८ क टीरातून्चनघणारे्मदसंि क्ष्[Oestrogen.] क टीरापे्ररकािे्चनरोिन्करते. 
९ परंत ्मदसंि क्षाने्द ग्िस्त्वणास्उिेजन्चमळते. 
१० प्राक्चपचहतातून्द ग्िोत्पादक्[Lactogenic.] संि क्ष्चनघते्त्याने्जराय चनरोि्होतो. 
११ पीतप्रवपडातून्गभभिाचरणसंि क्ष् [Progesterone.] चनघते.त्याने् द ग्िोत्पादनास्उिेजन् चमळते् पण्

अंतरचपस्तरोिेजक्[Interstitial cells stimulating.] संि क्षािा्चनरोि्होतो. 
१२ प रषात् प्राक्चपचहतातून् अंतरचपस्तरोिेजक् संि क्ष् चनघते.् त्याच्या् योगाने् म ष्ट्कस्स्थरोन्

[Testosterone.] उत्पन्न् होते् ते् शरीरभर् पसरते.् त्यानेि् तद त्पादक् स्यंदािा् चनरोि् होतो.्
क टीरापासूनि् [Follicle.] अंद क् चनष्ट्पन्न् होते्आचण् अंतरचपस्तरातून् रेत क् उत्पन्न् होते् म्हणून्
दोहींना्उिेजन्देणाऱ्या्संि क्षास्सामान्यतः्सगभसंतपभक्[Gonadotropic.] म्हणतात. 

१३ मदस्यंदाने्क टीरोिेजक्संि क्षािा्चनरोि्होतो.्(परंत ्त्यानेि्द ग्िस्त्वणास्उिेजन्चमळते.) 
१४ वारेतून्चनघणाऱ्या्संि क्षाने्द ग्िोत्पादनािा्चनरोि्होतो. 

 
येथे् साचंगतलेले् चपचहतस्यंदािे् पणरिाम् प ष्ट्कळ् अंशी् सगकप्रकपडावर् होणारे् आहेत.् ते्

समजण्याकरता्सगभप्रवपडासंबिंी्माचहती्करून्घेणे्अवश्य्आहे.्गभभिारणा्आचण्गभभचवकास्यासंबंिी्



 

 

अनुक्रमणिका 

चवविेन्३१्ते्३४्प्रकरणात्आले्आहे.्तरी्साराशंाने्सगभचवषयक्िार्गोष्टी्येथे्सागंणे्अवश्य्आहे.्त्या्
गोष्टी् अशा :–् प रषशरीरात् म ष्ट्काच्या् अंतरचपस्तरापासून् रेत के् उत्पन्न् होतात.् चस्त्याचं्या् अंद कीतील्
क टीरानामक्प टक ळीत्अंद क्उत्पन्न्होते.्दोहींिा्संगम्क चक्षनचलकेत्होऊन्गभभ्उत्पन्न्होतो.्क क्षीिे्
आस्तर्माचसक्पाळीत्झडते्आचण् नंतर प नः् उगवते.् दोन् पाळ्याचं्या् मध्यंतरी्अंद क् व् रेत क् तयार्
होऊन्क क्षीत्रतून्राहते.्त्याच्याि्अचभवृद्धीने्गभभ्आचण्भोवतालिी्वार्यािंी्चनर्वमती्होते.्कटीरेतून्
अंद क् चनसटून् गेले्आचण्गभभिारण्झाले् म्हणजे्क टींरेत्पीतवपड्तयार्होतो.्तो् प्रसूतीनंतर्थोड्या्
चदवसानंी् चजरून्जातो.् गभारपणी् द ग्िोत्पादक् प्रवपडािा् चवकास् होतो.् प्रसूतीनंतर् त्यात् दूि् उत्पन्न्
होते.् रंद क्तयार्न्झाल्यास्ऋतूच्या्अखेरीस्पीतवपड्खिू्लागतो.्सरतेशवेटी् त्यािा्एक् वबदूमात्र्
व्रण्होऊन्राहतो्तो्पाढंरा्असतो. 
 

पुरुषत्वप्रसार 
 

मानवी् समाजात् जवळ् जवळ् चजतके् प रष् चततक्याि् बायका् असतात.् अनेक् क ट ंबे् काही्
संकेतान सार् एकमेकाशंी् वयवहार् करून् समाज् िालचवतात.् सवभ् मानवी् जातीिा् एक् समाज् अजून्
झालेला्नाही.्प ष्ट्कळ्समाज्एका्िोरणात्वागून्एक्राज्य् वकवा् राष्ट्र्स्थापन्करतात.्अनेक्राष्ट्रे्
आज्परृ्थवीवर्नादंत्आहेत.्अनेक्राष्ट्रात्एकोपा्स्थापन्होईपयभन्त्राष्ट्राराष्ट्रात्झगडा्होण्यािा्संभव्
आहेि.् एका् राष्ट्रातल्या्अनेक्समाजात्झगडे्आहेत् ते्सौम्य् स्वरूपािे्आहेत.् ते् मूतभ् स्वरूप्िारण्
करणार्नाहीत्अशी्वयवस्था्प्रत्येक्राष्ट्र्करीत्आहे.्एका्समाजाच्या्अनेक्क ट ंबात्झगडे्होण्यािा्
संभव्असतो.्पण्त्यावर्समाजािे्आचण्राष्ट्रािे्चनयंत्रण्असते.्त्याम ळे्तो्दबला्जातो.्अशा्रीतीने्
प्रत्यक्ष्झगडा्नाही्तरी्झगड्याला्तोंड्देण्यािी्तयारी्प्रत्येक्क ट ंबाला्ठेवावी्लागते.्स्त्ीप रष्आचण्
त्यािंी्अपत्ये्चमळून्एक्क ट ंब्असते.्त्यापंैकी्प रष्झगड्याला्तोंड्देण्यािी्तयारी्आपण्होऊन्ठेवीत्
असतो्आचण्स्त्ी्क ट ंबािी्अंतगभत्वयवस्था्ठेवीत्असते.्परािम्हेि्प रषत्वािे्गमक्मानले्गेले्आहे, 
तसेि्वयवस्था्टापटीप्शातंता्हे्स्त्ीत्वािे्गमक्मानले्गेले्आहे.्प रषाच्या्अंगी्टापटीप्व्शातंता्नसते्
आचण्स्त्ीच्या्अंगी्परािम्नसतो्असे्नाही, पण्ते्त्यािें्प्रिानग ण्नवहत, एवढे्खरे. 

 
ग ह्यागंाखेरीज् इतर्अंगामध्येस्त्ीप रषात् भेद्असतो् तो् तेरा् िौदा् वषापासून् प ढे् नजरेस् येतो.्

अगोदर् तो् अल्प् असतो.् अगोदर् प ढील् जीवनभेद् ध्यानात् आणण्याकरता् म द्दाम् स्त्ीप रषाचं्या् शरीर्
सजवण्याच्या् रीतीत् भेद्रूढ् केलेले् असतात.् ते् नसले् तरीदेखील् वयात्आल्यावर् त्याचं्यातील् भेद्
सहज्प्रकट्होतात.् त्याबरोबर्वतभनातही् भेद्प्रकट्होतात.्हल्ली् वयस्क्तशः्परािमाला्अवकाश्फार्
थोडा् ठेवलेला्आहे.् जो् ठेवलेला्आहे् तो् सगळा् प रषाकरताि् ठेवलेला्आहे.् चस्त्याचं्या् शातं्आचण्
वयवस्स्थत् स्वभावाला् क ट ंबाति् भरपूर अवकाश् आहे.् सामाचजक् वयवस्थेत् अजून् त्यािा् समावशे्
करण्यािी्चवशषे्सोय्झालेली्नाही. 

 
स्त्ीमध्ये्गभभ्उत्पन्न्करण्यािे्सामर्थयभ्हे्प्रिान्प रषत्व्होय.्या्प रषत्वािी्इंचद्रये्ग ह्य्मानण्यािी्

पद्धत्आहे.प रषइंचद्रयात् दोन् प्रवपड्असतात् ते् म ष्ट्क् होत.् त्यातून्स्त्ाव् चनघतो् त्यास् रेत् वकवा् वीयभ्
म्हणतात.् याखेरीज् त्याि् वपडातून् चनराळी् द्रवये् उत्पन्न् होऊन् एकंदर् रक्तात् सामील् होत् असतात्
म्हणून्त्यानंा्स्यंद्म्हणतात.्पराक्रमादी पुरुषगुि स्यंदामुळे उत्पन्न होतात्असे्हल्ली्आढळून्आले्आहे.्
ते्ग ण्रेताम ळे्उत्पन्न्होतात्असा्पूवी्समज्होता; पण्तो्ि कीिा्आहे्असे्आता्चसद्ध्झाले्आहे.्रेत्
वाहणारे् स्त्ोत् असतात.् स्यंद् वाहणारे् स्त्ोत् नसतात.् स्यंद् रक्तवाचहन्याति् वाहतात.् रक्तवाचहन्यानंा्



 

 

अनुक्रमणिका 

िका्न्लावता्स्त्ोत्बदं्केले्तरी्स्यंद्बदं्होत्नाहीत, ते्रक्तात्जाताति.्खरे्चजवतं् रेत्मात्र्बंद्
होते.् उपरेत् िालू् राहते.् ते् स्थूल् दृष्टीला् रेतासारखेि् चदसते.् तथाचप् त्यात् रेत के् म्हणजे् रेतातील्
जीवपेचशका्नसतात.्त्यािंी्उत्पिी्स्त्ोत्बािंल्याने्थाबंते.्उपरेत्चनजीव्असते.्रेत्वाहण्यािे्थाबंवले्
म्हणजे् ते्शरीरात्म रते्आचण् त्याम ळे् एकंदर्शरीरास्काही् चवशषे् तेज् येते्अशी् पूवी्समजूत्होती.्
ढोबळ्अथाने् ती् योग्य् होती.् एकाद्या् प रषाने् जर् मनःसंयमाने् रेत् वाहू् चदले् नाही, इतकेि् नवहे् तर्
मनातील् वृिीि्आवरल्या्तर्प ढे्प्रपिं्संभाळण्यािे्कतभवय्उरत्नसल्याम ळ्तो् त्या् चवविंनेतून्म क्त्
होईल्आचण्प्रपिंी्माणसापेक्षा्सामाचजक्वयवहार्करण्याला्अचिक्समथभ्होईल.्पण्असे्घडल्यािी्
उदाहरणे्फार्थोडी्आहेत.्कारण्रेत्न्वाहू्देण्याइतपत्संयम्केला्तरी्वासना्घालवणे्साित्नाही.्
त्या्कोंडल्या्जाऊन्अंतवरचद्रयानंा्अपाय्होतो. 

 
पूणभ्संयमी्माणसािे्प्रािीन्उदाहरि भीष्ट्माचे्आहे.्त्यानंी्चववाह्केला्नाही, इतकेि्नवहे्तर्

कोणताि्संतचतवयवहार् केला्नाही; ऊध्वभरेता् हे्व्रत्पाळले.् त्यािा्पचरणाम् त्याचं्या्शरीरावर्उिमि्
झाला.्पचहल्या्प्रतीिा्तरण्योद्धा्अज भन.् त्याला् त्यानंी्स्वतः्उतारवयात्असताना्रणागंणात्जेरीस्
आणले.्त्याचं्या्मनािी्खंबीरी्उत्कृष्ट्होती.्पतकरलेली्कामचगरी्पार्पाडताना्आजोबा्नातू् हे्नाते्
त्यानंी्मानले्नाही.्तसेि्रणागंणात्देह्ठेवण्यातही्त्यानंी्यत््वकचित््द ःख्मानले्नाही.्उलट्समािान्
मानले.्द्रोण्आचण्कणभ्हे्कौरवसेनापती्संसारी्होते.्तरीस द्धा्त्यानंी्रणागंणावर्प ष्ट्कळ्परािम्केला.्
कणभ् तरण्आचण् द्रोणािायभ् वृद्ध् होते.् आिायांिा् परािम भीष्ट्मापेक्षा् काकणभर् अचिकि् होता.् परंत ्
मनाच्या् हळवपेणाम ळे् त्यानंा् अज भनावर् मात् करता् आली् नाही.् भीष्ट्मािंी् मनािी् खंबीरी् त्याचं्या्
ऊध्वभरेतेपणाम ळेि्होती्असे्मानण्यास्जागा्नाही, कारण्तशीि्खंबीरी्कणामिेही्होती. 

 
पन्नास्वषांपूवी्रेतःस्त्रोत खंणडत्करण्यािी्य क्ती्चनघाली्तेवहा्काहीजणानंी्अशी्अपेक्षा्िरली्

होती् की, रेतःस्त्ाव् थाबंल्याने् स्यंद् वाढतील् आचण् एकंदर् शरीरािे् बल, परािम, तेज, यात् काही्
चवस्मयकारक् वाढ् होईल.् परंत ् आतापयंत् हजारो् लोकावंर् हा् प्रयोग् होऊनही् त्यात् एकादास द्धा्
भीष्ट्मद्रोणासारखा्वीर्चनघाला्नाही.्स्त्ोत्तोडल्याने्रेत्उत्पन्न्होण्यािे्थाबंते, संततीचा संभव नाहीसा 
होतो. एवढीच गोष्ट णसद्ध झाली आहे.्अशा्तऱ्हेिे् प्रयोग्एकदम्माणसावर्करण्यात्आले्नाहीत, ते्
प्रथम् पशूवर् करण्यात्आले.् त्यावरून् कळून्आले् की, केवळ् रेत् बदं् केल्याने् केवळ् संतती् थाबंणे्
एवढाि् पचरणाम् होतो, परािमादी् इतर् पौरषात् फरक् पडत् नाही.् अशा् प्रयोगात् काही् प्राण्यामिे्
सगभप्रवपडािी्वाढ्आढळून्आली.्त्यावरून्स्यंद्वाढणे्शक्य्आहे्असे्वाटून, माणसावर्हे्शसन्केले्
असता्परािमादी्ग ण्चवशषे्वाढतील्अशी्आशा्उत्पन्न्झाली्होती. 

 
आता्साचंगतले् हे् प्रयोग्करता् येण्यास्शरीराच्या् अवयवािंी् रिना् िागंली् बारकाईने् माहीत्

असावी् लागते, हे् उघडि्आहे.् अशी् ती् शभंर् वषापूवी् माहीत् नवहती.् तेवहा् त्या् वळेी् मुद्दाम पौरुष 
घालवणयाकरता् सगभप्रवपड्म ळीि्काढून्टाकण्यािे् प्रयोग्करीत्असत.् त्याम ळे् प्रिान्आचण्अप्रिान्
दोनही् प्रकारिे् ग ण् नाचहसे् होत.् तसाि् पचरणाम् त्यानंा् इष्टही् होता.् राजे्आचण् सरदारमंडळी् यानंा्
आपल्या्झनान्यात्काम्करण्याकरता्ना्स्त्ी्ना्प रष्अशी्माणसे्पाचहजे्असत.्त्याकरता्काही्द दैवी्
म लावंर्शसनोपाय्केले्जात.्शतेीकरता्वकवा्वाहने्ओढण्याकरता्पशू्लागत्ते्षंढि्असावेत, अशा्
िोरणाने् त्यावर् हे् प्रयोग् केले् गेले् तसे् ते् आजही् करतात.् बैल् खच्ची् करणे् ही् शतेकऱ्याला् अवश्य्
वाटणारी्गोष्ट्आहे.्खच्ची् केलेला् बलै्शान्त् राहतो.्सागंाव्े ते्काम् चिमेपणाने्करतो, उिळत्नाही.्
त्यािी्िया्गायरी्होते.्त्यािे्ववशड्ओसरते.्त्यािी्गदभनही्ओसरते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

खच्ची्केलेल्या्प्राण्यावर्पौरष्परत्आणण्यािे्प्रयोग्केलेले्आहेत.तसल्याि्जातीच्या्द सऱ्या्
प्राण्यािे्सगभप्रवपड्काढून् ते्खच्ची् केलेल्या् प्राण्याच्या्अंगात् रोवणे्हा् एक्प्रयोग्आहे.्अशा्प्रयोगाने्
गेलेले्पौरष्म्हणजे्परािमादी ग ण्परत्येतात, असा्अन भव्आहे.्सगभप्रवपड्रोवण्याऐवजी्त्यािंा्अकभ ्
काढून्तो्टोिून्अंगात्भरणे्हा्द सरा्प्रयोग्होय.्याही्प्रयोगाने्गेलेले्गौण्पौरष्परत्येते.्यावरून्
स्त्राव आणि स्यंद या णनराळ्या गोष्टी आहेत, हे्कळून्आले.्रेत्हा्सगभप्रवपडािा्स्त्ाव्आहे.्गौण्पौरष्
देणारे्मात्र्स्यंद्असतात्ते्रक्तात्जातात. 

 
सगभप्रवपडातून्जे्स्यंद्चनघतात्त्यानंी्परािमादी्गौण्पौरष्ग ण्अंगात्येतात, इतकेि्नवहे्तर्

कामवासना् येतात्आचण् त्या् पूणभ्करण्यािे्सामर्थयभही् येते.्फक्त् रेत्उत्पन्न्करण्यावर् त्यािा्पचरणाम्
होत्नाही; वकवा्एकादे्वळेी्अन कूल्तर्एकादे्वळेी्प्रचतकूलही्होतो, असे्आढळून्आले्आहे.्हे्स्यंद्
औषिे् म्हणूनही् हल्ली् वापरण्यात्आहेत.् ते् सगभप्रवपडातून् काढावे् लागतात् असे् नाही, तर् ते् णनकोप 
प्रकृतीच्या तरुिाच्या मूत्रात आढळून येतात.् इतकेि् काय् पण् त्यातील् संि के्ष् इतर् द्रवयापासून्
रसायनवयापारानंी् तयार्करता् येतात.् त्यािंी् रासायचनक् घटना् माहीत् झालेली्आहे.् पुरुषत्वकारक 
संधुक्षिव्ये स्स्थरोलमूलक असतात.्ती्म ष्ट्कप्रवपडात्उत्पन्न्होतात.्म ष्ट्कस्स्थरोन्नामक्एक्द्रवय्आहे.्
त्यापासून्प सं्स्थरोन्उत्पन्न्होते् ते् मूत्रातून्बाहेर्जाते.् त्यािी्उत्पिी्म ष्ट्कातील्अंतरचपस्तर् पेचशकात्
चपिस्स्थरोलापासून् होते.् ४् ते् ९्mg म ष्ट्कस्स्थरोन् प्रत्यही्उत्पन्न् होते.् म ष्ट्कस्स्थरोनापणवकी् दोनतृतीयाशं्
प्रोतीन्संय क्त्असून्बाकीिे् तृतीयाशं्मोकळे्असते.्काही् स्स्थरोलमूलक्द्रवये्अचिवृक्ककविात्उत्पन्न्
होतात.् प रषात्अशी् द्रवये् अंशतः् अचिवृक्ककविात्आचण्अंशतः् म ष्ट्कात् उत्पन्न् होतात.् मूत्रात् उत्सगभ्
पावणाऱ्या् अशा् द्रवयािंा् तृतीयाशं् म ष्ट्कोत्पन्न् असतो.् म ष्ट्कस्स्थरोनाम ळे् शरीरात् प्रोतीनियन् होण्यास्
उिेजन्चमळते.्म ष्ट्कस्स्थरोनापासूनि्प सं्स्थरोन्उत्पन्न्होते.्त्याम ळे्प रषी्गौण्लक्षणे्उत्पन्न्होतात. 
 

 
 

महाभारतात्असे्साचंगतले्आहे्की, यद ्आचण् पूर् या् दोनही् वंशािा् मूळ् प रष् ययाती् हाि्
होता.् त्यािे् िार् म लगे् प्रौढ् झाल्यावर् त्याला् वृद्धकळा् येऊ् लागली् तेवहा् त्याने् आपल्या् म लानंा्
चविारले“त मच्यापैकी् कोणी् आपले् तारण्य् मला् देण्याला् तयार् आहे् काय?” यदूने् ‘मी् नाही’ असे्
साचंगतले् म्हणून् त्याला् ययातीने्आपला् वारसा् चदला् नाही, पूरने् ‘होय, मी् देतो’ असे् म्हटले् म्हणून्
राजा् ययातीने् त्याला् वारसा् चदला.् कैक्वष्े ययातीने् द सरे् तारण्य्भोगले्आचण्मग् ते् पूरला् परत्
देऊन्तो्स्वगाला् गेला.्पिंवीस्वषांपूवी्तारण्य्देणे् घेणे्ही्गोष्ट्अगदी्अशक्य्वाटत्होती.्पण्ती्
चततकीशी्अशक्य्आज्वाटत्नाही.्प्रयोगकारानंी्वृद्धत्वािे्काही्काही्अपकार्सगभस्यंदानंी्दूर्करून्
दाखचवले् आहेत; हे् प्रयोग् पशूवर् झाले् आहेत् इतकेि् नवहे् तर् माणसावरही् झाले् आहेत.् उपरेतल्
प्रवपडाच्या् काही् सामान्य् चवकृतीने् मूत्रािी् वाट् अडते.् म ष्ट्कस्स्थरोनाने् हा् चवकार् घालचवता् येतो.् ही्
चवकृती् वृद्धानंा् होते.् वृद्धत्वािे् सवभि् दोष् घालचवणे् अद्याप् सािले् नाही् हे् खरे.् पण् ययातीिी् गोष्ट्
अगदीि्फोल्आहे्असे्नाही.्तरणवयात्पौरष्गेले्असले्तर्ते्एका्रेतः-्स्त्ावाखेरीज्इतर्बाबतीत्



 

 

अनुक्रमणिका 

चमळचवण्यािा्उपाय् चनघाला्आहे् हे् चनचश्चत्आहे.् वृद्धावस्थाच नाहीिी करिे केवळ स्यंदाच्या आधीन 
नाही. 
 

स्त्रीत्वप्रसार 
 

मानवी्समाजामिे्प रषाइतकेि्महत्त्व्स्त्ीला्आहे.्प ष्ट्कळ्क ट ंबे्चमळून्समाज्झालेला्असतो.्
अशा् समाजातील् क ट ंबािें् आतले् वयवहार् संभाळणारी् स्त्ी् आचण् बाहेरिे् संभाळणारा् प रष् अशी्
सािारणतः्चवभागणी्असते.्प रषाला्स्त्ीच्या्पोटी्संतती्होते.्स्त्ीप रष्आचण्त्यािंी्संतती्चमळून्क ट ंब्
बनते.्संतान्उत्पन्न्होण्याकरता्स्त्ीच्या्शरीरात्प रषरेतािा्एकादा्वबदू्मात्र्यावयास्पाचहजे्असतो.्
नंतर्अपत्यािी्सवभ्वाढ्स्त्ीशरीरात्चतच्याि्रक्तापासून्होते.्प रषािे्सगभप्रवपड्असतात्ते्जन्मापूवीि्
पोटाच्या् कोठ्यातून् बाहेर् येतात.् चस्त्यानंा् देखील् सगभप्रवपड् असतात, पण् ते् चतच्या् पोटाति् कायम्
राहतात.्स्त्ीप रषाचं्या्बाह्य्रूपात्ग ह्यागंात्भेद्असतो.्त्याखेरीज्इतर्भेदही्असतात.्पण्ते्वयाच्या्
बारा्तेरावया्वषांनंतर्स्पष्ट्होतात. 

 
म लगी्वयात्येण्यािे्बाह्य्स्पष्ट्लक्षण्म्हणजे्चतला्माणसक रजस् येिे्हे्होय.्हे्रजस्म्हणजे्

खरोखरी्गभाशयािे्त टके्आस्तर्आचण्त्या्लगतच्या्रक्तवाचहन्या्त टून्बाहेर्पडणारे्रक्त्होय.्त्यात्
कणकण्असतात्म्हणून्ते्रजस्आचण्ते्लाल्असते्म्हणूनही्ते्रजस्होय.्हे्रजस्वाहून्गेल्यानंतर्
प नः् त्यािी् प ढिी् पाळी् येण्यापूवी, सािारणतः् दोन् पाळ्याचं्या् मिे् रजस् स रू् झाल्यापासून् बारावया्
तेरावया्वकवा्िौदावया्चदवशी्दोन्सगभप्रवपडापंैकी्एकावर्एक्वाटाण्याएवढी्प टक ळी, कुटीरा, उगवनू्
फ टते.् चतच्यातून् एक् थेंब् स टतो् त्यात् अंद क् असते.् त्यािा् रेत काशी् संयोग् झाला् नाही् तर् ते्
गभाशयातून्बाहेर्पडते.्संयोग्घडला्तर् रंद क्गभाशयात्रूतून्राहते.् त्यािा्गभभ्तयार्होतो.्गभभ्
आहे्तोवर्आचण्नंतर्काही्मचहने्पाळी्बदं्राहते.्(प्र॰्३१्पहा.) 

 
गभाशयालाि्क सवा् (क क्षी)्असे् म्हणतात.् चस्त्यािें्सगभप्रवपड्क क्षीच्या् एकेका् बाजूला् एकेक्

असे्दोन्असतात.्क सवयाला्िक्का्न्लावता्ते्काढून्टाकता्येतात.्स्त्ीसगभप्रवपड्म्हणजे्अंदूकी काढून 
टाकल्या असता्क सवा्असून्रजस्येत्नाही; इतकेि्नवहे्तर्इतरही्अनेक्अचनष्ट्लक्षणे्उद्भवतात.्
डोके्द खणे, मिून्मिून्तोंडावर्लाली्येऊन्जाणे, अशा्गोष्टी्घडतात.्स्तन्स कतात.्म खिया्देखील्
बदलते.्कोमलता्जाते.् हे्शसन्बाचलकेवरि् केले्असता् चतला् रजोदशभन्किीि्घडत्नाही.् चतिा्
आवाज्बाचलशि्राहतो.्स्तन्उमलत्नाहीत.्कटीर्रंदावत्नाही.्एकंदरीत्ती्वयाने्प्रौढ्झाली्तरी्
शरीराने्बाचलकाि्राहते.्चतला्कामवासना्येत्नाहीत; इंचद्रयचवकास्झाल्यानंतर्हे्शसन्केले्असता्
कामवासना् आलेल्या् असतात् त्या् काहींच्या् कमी् होतात, तर् काहींच्या् कायम् राहतात.् कोणत्याही्
कारणाने्सगभप्रवपड्कायम्ठेवनू्क सवा्काढून्टाकला्असता्रजस्येत्नाही्आचण्गभभिारणा्होत्नाही.्
तरी्इतर्कोणताही्प्रकृतीत् चबघाड्होत्नाही.्यावरून्हे्स्पष्ट्होते्की, (१)्क क्षी्ही्गभभ्वाढण्यािी्
जागा्आहे.्इतर्कोणत्याही्रीतीने् त्यािा्संबंि्बाईच्या्आरोग्याशी् वकवा्मनःस्वास्र्थयाशी्नसतो.्(२)्
सगकप्रणपणडातून मात्र संततीला अवश्य असलेले अंदुक णनघते इतकेच नव्हे तर स्त्रीणवणिष्ट गुि इतर 
इंणियात उत्पन्न करिारे स्यंद त्यातूनच णनघतात. 

 
प्रयोगचवषयक्प्राण्यािें्सगभप्रवपड, अंद की, काढून्टाकून्त्यािंा्अकभ ्अंद कीचवहीन्मादीप्राण्यानंा्

चदला्असता, अंद की्काढून्टाकण्यािे्द ष्ट्पचरणाम्टळतात.्या्अकात्काय्काय्संि के्ष्आहेत् त्यािा्



 

 

अनुक्रमणिका 

तपास्रसायनी्लोकानंी्करून्पाचहलेला्आहे.्अपेचक्षत्ग ण्देणारी्अनेक्द्रवये्त्यात्सापडली्आहेत.्
स्त्रीत्वकारक संधुके्ष अंदुकीत्असतात्हे्तर्खरेि, पण्ती्मूत्रामधेही्असतात.्याहीपेक्षा्आश्चयभ्असे्की, 
ती् पुरुषांच्या मूत्रातही्आढळतात.उलटपक्षी् प रषाचं्या् सगभप्रवपडात्आढळणारे् म ष्ट्कस्स्थरोन् चस्त्याचं्या्
मूत्रातही्आढळते.्स्त्ीप रषाचं्या्मूत्रात्त्यािें्प्रमाण्मात्र्वेगळे्असते. 

 
प रषत्वकर्म ष्ट्कस्स्थरोन्प रषाच्या्मूत्रात्चदवसाकाठी्१्mg तर्चस्त्याचं्या्मूत्रात्०·५्mg असते्

(Evans p. 1492). प रषरक्तचपलसात् ते् १००्cc, त्०·६ μg तर्स्त्ीरक्तचपलसात् ते् ०·१्μg असते. 
(Harper p. 404). प रषत्वकर् आचण् स्त्ीत्वकर् संि क्षािी् रासायचनक् घटना् समजलेली् असून् अन्य्
द्रवयापासून्सोईस्कर्रीतीने्करता्येण्यािेही्सािले्आहे.्त्यािंा्उपयोग्आज्औषि्म्हणून्होत्आहे.्
ज्या्म लीला्स्त्ीग ण्कमी्असतील्चतला्ते्स्त्ीत्वाच्या्उपयोगाने्चमळवनू्देता्येतात. 

 
स्त्ीशरीरािे्साथभक्गभभिारणेने्होते.्असे्घडले्म्हणजे्पाळी्थाबंते.्गभाशयाच्या्आस्तरात्गभभ्

ग रफटून्राहतो.्त्यािे्पोषण्नीटपणे्वहाव्ेअशा्िोरणाने्रक्तवाचहन्यािी्वाढ्होते.्तीन्मचहन्याचं्या्आत्
क सवयािा्कोठा्गभाने्भरून्जातो्आचण्गभाबरोबर्गभाशयही्वाढू्लागतो.्ही्वाढ्नऊ्मचहन्यात्प री्
होते.् मग्अपत्यजन्म् होतो.् तेथून् प ढे्क क्षीिा्आकार्लहान् होऊ्लागतो.् स मारे् तीन् मचहन्यानंी् तो्
गभारपणापूवी् होता् त्यापेक्षा् वकचित्् मोठा् होऊन् राहतो.् त्यानंतर् लगेि् वकवा् काही् मचहने् गेल्यावर्
माचसक्पाळी्प नः्येऊ्लागते.्या्गोष्टी्घडत्असताना्अंद कीमिेही्महत्त्वाच्या्घडामोडी्होत्असतात.्
ज्या्प टक ळीतून्अंद क्स टून्गेलेले्असते्त्या्प टक ळीच्या्जागी्आता्एक्चपवळी्गोळी्तयार्होते.्गभभ्
तयार्झाला् नाही् तर्ही् गोळी् पाि्सहा् चदवसानंतर्स कू्लागते्आचण्पाळीच्या्शवेटी् चतच्या्जागी्
केवळ्एक्पाढंरा् चठपका् चशल्लक्राहतो.् त्यावळेी् प ढिी्माचसक्पाळी् येते.्गभभ्तयार्झाला्तर्मात्र्
णपवळी गोळी् स कत्नाही, वाढत् राहते.् गभारपणाच्या् मध्याच्या्स मारास् चतिा् वयास् २५्mm. होतो.्
यानंतर्ती्लहान्होता्होता्प्रसूतीच्या्स मारास्१्cm. होते.्ती्प्रसूतीनंतर्तीन्मचहन्यानंी्पार्चजरून्
जाते.्प्रस्त त्गोळीस्पीतप्रवपड्[Corpus luteum.] म्हणतात. 

 
पीतप्रवपडातून्एकादा्स्त्ाव्बाहेर्पडण्यास्स्त्ोत्नसतो्तरी्त्यातून्काही्गभोपयोगी्द्रवये्चनघून्

रक्तात् सामील् होतात, असे् चदसून् येते.् उंदरी् आचण् सशी् याचं्या् पोटात् गभभ् राचहल्यानंतर् त्यािंा्
पीतप्रवपड्काढून् टाकला् तर् त्यािंा् गभभ् गळून् जातो.् पीतप्रवपडािा् अकभ ् तयार्करता् येतो.् तो् अकभ ्
पीतप्रवपडहीन्माद्यानंा्चदला्असता्त्यािंा्गभभ्मात्र्गळत्नाही.्यावरून्हे्चसद्ध्होते्की्पीतप्रवपडातून्
गभंधर स्यंद्चनघत्असतो.्रसायनी्लोकानंी्या्गभंिर्स्यंदािीही्घटना्तपासून्पाचहली्आहे.्अपत्य्
जन्मास् आल्याने् त्याला् आपल्या् रक्ताने् वाढवण्यािे् मातेिे् कतभवय् संपते.् पण् त्याबरोबरि् त्याला्
आपल्या्द िाने् वाढवण्यािे्नव्ेकतभवय्स रू्होते.् स्तनामिील् दूि्उत्पन्न्करणाऱ्या्अवयवािंा् चवकास्
गभारपणीि्स र्झालेला्असतो.्तो्पूणभतेस्जाऊन्आता्हे्कतभवय्पार्पाडण्यास्माता्समथभ्होते.् हे्
सामर्थयभ् चतला्चतच्या्अंद कीमिील्पीतप्रवपडामिे्उत्पन्न्होणाऱ्या्स्यंदाम ळे्येते.्पचहल्या्गभारपणात्ही्
गोष्ट् चवशषे् स्पष्ट् होते.् त्यापूवी् स्तन् पूणभ् उमललेले् नसतात.्ससे् व् उंदीर् या्जातीत् ही् गोष्ट्अगदी्
चनर्वववादपणे् चदसून् येते.्या्जातीच्या्मादीला्क वारपणी्स्तन्इतके्बारीक्असतात्की् ते्आहेत्की्
नाहीत्हेस द्धा्सहसा्कळून्येत्नाही.्गभारपणी्मात्र्ते्स्पष्ट्होतात. 

 
ज्याचं्या् पोटात् गभभ् नाही् अशा् माद्यानंा् स द्धा् पीतप्रवपडािा् स्यंद् टोिून् चदला् असता् त्याचं्या्

स्तनािंी्पचरणती्घडून्येते.्आि चनक्शास्त्ज्ञानंी्एक्मोठी्मजेदार्प्रयोगािी्रीत्काढली्आहे्ती्अशी:-्
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दोन् माद्या् एकमेकीला् रक्तवाचहन्यानंी् जोडून् घ्यावयाच्या.् सयामी जुळे् म्हणून् एक् ज ळ्यािा् प्रकार्
प्रचसद्ध्आहे.्एकाि्बाईिे्दोन्गभभ्एकामेकास्एकाद्या्अंगाने्जोडलेले्असून्ते्तसेि्जन्माला्येतात.्
अशा् ज ळ्याला् सयामी् ज ळे् म्हणतात.् शसनकार् उंदीरमाद्यानंा् म द्दाम् अशा् रीतीने् जोडतात.् त्याम ळे्
एकीिे् रक्त् द सरीत् जाऊ् शकते.् रक्तवाचहन्या् ज ळतात, िेतना् ज ळत् नाहीत.् अशा् उंदीरमाद्या्
ज ळल्यानंतर्त्यातील्एक्गभार्झाली्तर्चतिे्स्तन्उमलताति्पण्द सरीिेही्उमलतात.्ही्कामचगरी्
अथात्पीतप्रवपडस्यंदािी्असते. 
 

 
आ॰्५९·५्सयामी्ज ळे. 

 
म लगी् वयात् आली् म्हणजे् चतच्या् मनोभावनात् फरक् पडतो.् चवशषेतः् म लग्यासंबिंी् चतच्या्

भावना्वगेळ्या्होतात.्तदन सार्चतच्या्वतभनात्फरक्पडतो.्ती्चववाहास्अन कूल्झाली, चववाह्झाला्
म्हणजेही् चतच्या्वतभनात्आणखी्फरक्पडतो.्ती्गरोदर्झाली् म्हणजे् चतच्या्मनोभावना्आचण्वतभन्
यात्आणखी्काही्फरक्पडतो.्हा्फरक्पचहल्या्गभारपणी्चवशषे्असतो.्पणहले डोहाळे्म्हणजे्काही्
चवशषे् अवस्था्आहे.् म्हणून् त्या् अवस्थेत्असताना् इतरानंी् त्या् गर्वभणीशी् चवशषे् ममतेने् वागावे, चतिे्
अचभनंदन् करावे, इत्याचद् िाली् प राणकालापासून् रूढ्आहेत् मन ष्ट्यसमाजात् नाना् अवस्थेतले् लोक्
असतात.्क ट ंबात्स द्धा्अशीि्गोष्ट्असते.्वृद्ध्असतात्ते्अन भचवक्असतात.्त्यानंा्तरणामंिे्कोणत्या्
वळेी्काय्चविार्येतील्या्गोष्टीिी्कल्पना्असते.्म्हणून्काही्झाले्तरी्चवशषे्खळबळ्न्होता्क ट ंब्
आचण् समाज् ही् स रळीत् िालावीत, अशाि् बेताने् िाली् पडलेल्या् असतात.् समाजातील् ज्ञानाच्या्
प्रगतीला् अन सरून् त्यात् काही् स िारणा् पाचहजे् असते.् पण् त्यािंा् प ष्ट्कळसा् भाग् ज नाि् राहतो, हे्
साहचजक्आहे. 

 
चस्त्याचं्या् शरीरात्अंद कीतील् कुटीरात उत्पन्न होिारी संधुके्ष अनेक् असतात् ती् रजस्उत्पन्न्

करणारी्असतात.्ती्स्स्थरोलमूलक्असतात.्त्यातील्प्रम ख्द्रवय्स्त्ीमूत्रात्बाहेर्पडते.्त्यास्रजसोल्
असे्नाव्चदले्आहे.्हेि्द्रवय्वारेतही्आढळते्अंद की, वार, अचिवृक्क्आचण्म ष्ट्क्यामिे्प सं्स्थरोनापासून्
स द्धा्असली् द्रवये्उत्पन्न्होऊ्शकतात.्या्संि क्षाचं्या् योगाने् (१)् रजःस्त्ाव्थाबंल्यानंतर् रजःप्रवतभक्
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घडामोडी्क क्षी्आचण्क चक्षनळ्या्यात्स रू्होतात, (२)्चपचहत्प्रवपडातील्क टीरापे्ररक्संि क्षािी्उत्पिी्
थाबंते, (३)्गौण्स्त्ीत्वलक्षणे्राखली्जातात. 

 
पीतप्रवपडात् उत्पन्न् होणाऱ्या् संि क्षास् गभकधर व पीतोन् अशी् नाव्े आहेत.् गभाच्या् िवर्थया्

मचहन्यापासून् हे्संि क्ष्वारेत्उत्पन्न्होते.् त्याच्या्योगान्क क्षीत्गभभिारणेस्योग्य्घडामोड्िालू्होते, 
आचण् अंद कचनमाण् थाबंते.् याच्यासारखी् द्रवये् कृचत्रमरीत्या् चमळू् शकतात् तीही् रजोदशभन् थाबंवतात.्
रजस्नाही्म्हणजे्नवीन्गभभचनमाण्नाही. 
 

 
 

रजसोल्अंद कचनमाणास्अन कूल्आचण्पीतोन्प्रचतकूल्असते.्पीतोन्गभाच्या्वाढीस्अन कल्
असते.्(प्र॰्३१्पहा) 
 

स्त्री की पुरुष? 
 

प ण्याम ंबईसारख्या्लक्षाविी्वस्तीच्या्गावात्वषभभरात्हजारो्म ले्जन्मतात.्या्म लापंैकी्काही्
प रष्व्काही्स्त्ी्असतात.्ज्यािे्वलग्संशचयत्असते्असे्मूल्पािपिंवीस्वषांनी्एकादे्दृष्टीस्पडते.्
अशा्संशचयतवलगम लािे्पौराचणक्उदाहरण्द्र पदप त्र्णिखंडी्यािे्आहे.्उिर्आय ष्ट्यात्चशखंडी्प रष्
होता्यात्शकंा्नाही.्त्यािे्लग्न्एका्राजकन्येशी्होऊन्त्याला्संततीही्बरीि्झाली्होती.्तो्रथी्
होता.्त्याने्भारतीय्य द्धात्थोडाबह त्परािमही्केला.्भीष्ट्म्आपले्आजोबा्म्हणून्त्याशी्य द्ध्चनकराने्
करण्यास्अज भनािे्मन्कि्खाई्तेवहा्भीष्ट्मावर्बाण्मारण्यास्चशखंडीला्प ढे्करण्यात्आले.्चशखंडी्
पूवाय ष्ट्यात् स्त्ी् असल्याम ळे् त्यावर् भीष्ट्म् बाण् मारीना.् अज भन् व् चशखंडी् या् दोघाचं्या् बाणानंी् भीष्ट्म्
रणागंणात्पडले.्भीष्ट्मानंी्समािान्मानले्की्मी्अज भनाच्या्बाणानंी्पडलो.्अज भनाने्समािान्मानले्
की, मी्आजोबानंा्मारले्नाही, चशखंडीने्मारले! 

 
चशखंडीिा्जन्म्झाला्तेवहा्त्याच्या्आईबापानंा्संशय्आला्की्हे्मूल्प रष्आहे्का्स्त्ी्आहे? 

आपसात्ििा्करून्आपल्या्म लास्प रष्म्हणूनि्वाढचवण्यािे्त्यानी्ठरवले्आचण्तसेि्केले.्इतकेि्
नवहे्तर्एका्राजकन्येशी्त्यािा्चववाह्लावनू्चदला.्या्कन्येने्तिार्केली्की्चशखंडी्स्त्ी्आहे!्म लीिे्
आईबाप् वयाह्या-जावयावर् खूप् रागावले.् म लीच्या् बापाने् सैन्य् आणून् द्र पदाच्या् राज्यावर् आिमण्
करण्यािा्घाट्घातला.्इतक्यात्चशखंडी्पळाला्तो्थेट्चहमालयावर्गेला.्तेथे्त्याने्एका्गंधवाकडून 
आपले व्यंग नाहीसे्करचवले.्नंतर्चशखंडी्परत्आपल्या्राज्यात्आला.्आपल्याचवरद्ध्घेतलेला्संशय्
खोटा्आहे, अशी्तो्फ शारकी्मारू्लागला.्वशे्याकडून् त्यािी्परीक्षा्करावी्असे्विूपक्षाने्ठरचवले.्
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परीक्षा् केली.् चशखंडी्उिीणभ्झाला.्या् वृिातंावरून्असे्अन मान् चनघते्की, चशखंडीला् वयंग् होते् ते्
अगदी्वरकरणी्ग ह्यागंीि्होते.्माम ली्शसन्करून्गंिवाने्ते्दूर्केले.्अशी्वयंगे्आि चनक्काळातही्
मिून् मिून् नजरेस् येतात.् चशखंडीिे् व्यंग काय असावे याणवषयी तकक ् करता् येतो् तो् असा :–् तीन्
मचहन्याचं्या्गभापत्यात्असते्तसे् वृषण् चद्विा्असाव.े्म ष्ट्क्अशा् चद्विाचभन्न् वृषणात्उतरलेले्असावते.्
चशस्नािे् अग्र् (मेढ्)् सूत्रल् तंतंूनी् मागे् आखडून् बािंले् गेले् असाव.े् चशस्नािा् आकार् काहीसा् कमी्
असावा.् मेहनी्मात्र्या् चशस्नामिे्योग्य्रीतीने्सामील्असून्योनी्नसावी.्गंिवाने्शसन्केले् ते्असे्
असाव्ेकी्(१)्चशस्नबिं्कापून्टाकला्(२)्वृषणदले्एकत्र्चशवली. 

 
बाह्य्चमर्थया्चद्ववलगी्प रष.्Male external pseudohermaphrodite. 
 
चशखंडीच्या्कथेत्उपकता गंधवक्स्वतः्प रष्होता्तो्स्त्ी्झाला्असे्म्हटले्आहे.्स्त्ीिी्चशस्स्नका्

चवशषे्मोठी्असल्याने्ती्प रष्मानली्गेली्असल्यािा्संभव्आहे.्याि्कथेत्असेि्साचंगतले्आहे्की, 
चशखंडीच्या्मृत्यनंूतर्या्गंिवाला्आपले्प रषत्व्परत्चमळणार्होते!्ते्काही्असले्तरी्तो्पुरुष केवळ 
नावालाच, नकली्होता, वस्त तः्स्त्ीि. 

 
चमर्थयाचद्ववलगी्स्त्ी.्Female pseudohermaphrodite. 

 
महाभारतात्फार्िमत्काचरक्गोष्टी्साचंगतल्या्आहेत्त्यातील्एक्अशी्आहे.्भंगास्वन्आचण्

भांगस्वन् अशी् दोन् नाव्े एका् राजाला् होती.् त्याला् शभंर् म लगे् होते.् त्याने् यज्ञ् केला् त्यात् इंद्राला्
हचवभाग्नवहता्म्हणून्इंद्राला्राग्आला.्पचरणाम्असा्झाला्की, राजा्वनात्चवहार्करीत्असता्एका्
तळ्यात्चशरला्आचण्स्नान्करून्बाहेर्पडला्तो्काय? वलग्बदलले!्प रषत्व्जाऊन्स्त्ीत्व्आले!!्
मग् राजा् राज्यात् गेलाि् नाही.् बाई् झालेल्या् भगंास्वनाने् एका् प रषाशी् लग्न् केले.् पचरणामी् त्या्
भगंास्वन्बाईलाही्शभंर्म लगे्झाले.्इंद्राला्पाचहजे्होते्ते्काही्सािले्नाही.्मग्इंद्राने्भगंास्वनािी्
भेट् घेतली्आचण् चविारले् ‘ठीक्आहे् ना?’ भगंास्वनाने् उिर् चदले् ‘ठीक्आहे, आनंद्आहे.’ इंद्राने्
चविारले्‘पूवीिे्प रषरूप्पाचहजे्का?’ भगंास्वनाने्उिर्चदले‘नको, िारता्आचण्कोमलता, याम ळे्मला्
स्त्ीरूपि्अचिक्चप्रय्आहे.’ स्त्ीग णािंा्गौरव्एवढेि्तात्पयभ्असेल्तर्ही्कथा्ठीक्आहे.्पण्बाकीच्या्
गोष्टी् केवळ्लाक्षचणक्नसून्खऱ्या्आहेत्असे्मानणे्कठीण्आहे.्प रष्आचण्स्त्ी्अशा्दोनही्रूपात्
संतती् चवप ल्असलेले् चद्ववलगी् [Hermaphrodite.] माणूस्असंभवनीय्आहे.् (भगंास्वनकथा्अन शासन्अ॰्
१२) 

 
शरीरतपासणी् हा् ज्यािंा् चनत्य् वयवसाय्आहे् त्यातल्या् चकत्येकानंी् पन्नास् पन्नास्वष्े वयवसाय्

करून् असले् एकही् उदाहरण् पाचहलेले् नाही.् हल्ली् पाश्चात्य् देशात् शरीर् तपासणीिी् नोंद् कसोशीने्
ठेवली्जाते.् चतजवरून्कळते्की, १९५५्पयंत् ३८् चद्ववलगीपणािी्उदाहरणे्घडलेली्माहीत्आहेत!्
एका्माणसात्स्त्ी्आचण्प रष्या्दोनही्प्रकारिे्सगभप्रवपड्असले्म्हणजे्त्यास्चद्ववलगी्म्हणावयािे्असा्
शास्त्ीय्संकेत्आहे.् चद्ववलगत्व्हा्इतका् चवचित्रपणा्आहे्की, त्यािी्इतकी्उदाहरणे्सापडणे् हेस द्धा्
नवलि्समजले्पाचहजे.्दोनही्प्रकारिे्सगभप्रवपड्असून्बाह्य्ग ह्य्भाग्दोनही्प्रकारिे्असणे्अशक्यि्
आहे.् ते्अिभवट्एका्अिभवट्द सऱ्या्प्रकारिे्असतात.् चस्त्यािें्सगभप्रवपड्उदरात्राहतात्पण्प रषािें्
उदरात् उत्पन्न् होऊन् मग् बाहेर् उतरतात.् ते् उतरल्याखेरीज् त्यात् रेतोचनर्वमती् होत् नाही.् चद्ववलगी्
माणसास् रेत्यावयािे् म्हणजे् त्यािा्एक्तरी्प रषसगभप्रवपड्उतरलेला्असून् चशस्न् वयवस्स्थत्असले्



 

 

अनुक्रमणिका 

पाचहजे.् असे् असून् अंद की्आचण्क क्षी, इतकेि्काय् पण् योनी् देखील, नीट् पाचहजे.् असे् उदाहरण्
माहीत्नाही.्संपूणभ्चद्ववलगी्नाहीत्तरी्अपूणभ्चद्ववलगी्आढळतात. 
 

चस्त्यानंाि् स्तन् असतात् असे् नवहे् तर् ते् प रषानंाही् असतात.् तथाचप् प रषािे् स्तन् बाळपणी्
चमटलेले्असतात्तसेि्ते्प्रौढपणी्राहतात.्चस्त्यािें्मात्र्उमलतात, आचण्त्यातून्प्रसूतीनंतर्दूि्येते.्
प रषािे् स्तन् उमलले् आचण् त्यातून् दूि् आले् अशी् काही् उदाहरणे् माहीत् आहेत.् उलट् प रषाला्
चमटलेले्स द्धा्स्तन्नाहीत्असे्पाहण्यात्नाही.्अज भनाला्नर्असे्पयायनाम्आहे्यावरून्त्याला्स्तन्
नवहते्असे्काही्लोक्मानतात.्जन्मापूवी्जो्इंचद्रयचवकास् वहावयािा्तो्होत्असताना्अिभवट्एका्
प्रकारे्आचण्अिभवट्द सऱ्या्प्रकारे्होऊन्वलगचवपयास्होत्असतात. 

 
पक्ष्यामिे्नरमादी्असा्भेद्असतो्पण्नरमादीपणािी्प्रिान्लक्षणे्बाहेर्चदसण्याजोगी्नसतात.्

ती्त्याचं्या्शरीरात्असतात.्गौणलक्षणे्मात्र्बाहेर्चदसतात.्तीस द्धा्काही्चवचशष्ट्जातीत, सवांत्नाही.्
क क्क टजातीत् गौणलक्षणे् बाहेर् चदसतात.् पण्काकजातीत् चदसत् नाहीत.् पक्ष्याचं्या् शरीरात्सगभप्रवपड्
दोन्नसतात्एकि्असतो.्तो्बह िा्डावया्बाजूला्असतो.्उजवया्बाजूला्प्रवपड्असतो्तो् चनरथभक्
असतो.्त्यातून्अंद क्वकवा्रेत क्काहीि्चनघत्नाही.्त्याला्बालें चद्रय्म्हणण्यास्प्रत्यवाय्नाही.्पक्षी्
बाल्असताना्दोनही्बाजंूना्बालें चद्रयेि्असतात.्प्रौंढपणी्मात्र्त्यातले्एक्म ष्ट्क्वकवा्अंद की्असे्रूप्
िारण्करते.्खच्ची्करण्यािा् प्रयोग् पक्ष्यावर्करावयािा् तर् त्यािे् पोट् उघडून्करावा् लागतो.् तसे्
प्रयोग्केलेले्आहेत.्त्यािें्पचरणाम्माणसात्वकवा्पशूत्तसेि्पक्ष्यात्होतात.्नरािे्नरत्व्जाते.्प्रिान्
अवयव्काढून्टाकण्याने्प्रिान्तशी्गौण्लक्षणेही्नाहीशी्होतात. 

 
आता्साचंगतलेले्प्रयोग्करण्यािे्य ग्स रू्होण्यापूवीिी्एक्गोष्ट्प्रचसद्ध्आहे्ती्अशी् :्एक्

पाळीव् कोंबडी् होती.् ती् सािारण् एका् वषािी् झाल्यावर् कोंबड्याप्रमाणे् दाडंगी् झाली.् ती् इतर्
कोंबडीगणाशी् िवटगणासारखी् वागू् लागली.् कोंबडा् जसे् सवभ् कळपािे् प ढारीपण् घेतो् तसे् ती् घेऊ्
लागली, होता्होता् चतला, नराला् येतात्तशी्लाबं्लाबं् चपसे्आली; डोक्यावर्त राही्नराच्यासारखा्
आला; नराप्रमाणेि्नख्या्आल्या.्सवांत्िमत्कार् मोठा् हा्की, खरोखरी्आता् चतला्तो् म्हणणे्भाग्
आहे, आपल्या्कळपातल्या्द सऱ्या्माद्यावर्क रघोडी्करून्त्यानंा्रेत्देती्झाली!!्नंतर्या्नरािा्बळी्
देण्यात् आला.् तेवहा् चतच्या् पोटातील् अंद की् क्षयरोगाने् नाहीशी् होऊन् एरवी् म ग्ि् रहणारा् द सरा्
सगभप्रवपड् वाढून् नरातल्या् सारखा् झाला् होता, असे्आढळले.् कोंबडीिा् कोंबडा् झाला.् मादीिा् नर्
झाला!्जी्गोष्ट्सहज्घडली्ती्ही्अशी्आहे.्यात्मानवी्प्रयत्नािा्भाग्काही्नाही.्शवेटी्कोंबडीिा्
झालेला् कोंबडा् मारून् त्यािे् अंतरंग् तपासणे् एवढाि् मानवािा् प्रयत्न.् या् प्रयत्नािे् फल् काय् तर्
कोंबडाकोंबडी्यातील्समग्र्फरक्समजला, एवढी्ज्ञानात्भर्पडली. 

 
अलीकडील् पािपन्नास् वषात् स्यंदासंबिंी् जे् प्रयोग् शास्त्ज्ञानंी् केले् आचण् त्यावरून् जे् ज्ञान्

चमळचवले् त्याम ळे् त्यानंा् मानवी् प्रयत्नाने् कोंबडीिा् कोंबडा् वकवा् उलट् कोंबड्यािी् कोंबडी् करता्
आलेली्आहे.्हा्लाभ्कौत कास्पद्आहे.्आज्प रषत्वकर्आचण्स्त्ीत्वकर्द्रवये्माहीत्झालेली्आहेत.्
ती्वापरून्हे्िमत्कार्पहावयास्चमळतात.्एकाद्या्कोंबडीच्या्अंगात्कोंबड्यािा्सगभप्रवपड्रोवला्तर्
त्या्कोंबडीिा्कोंबडा्बनतो.्त रा्उगवतो.्लाबं्लाबं्शपूेटचपसेही्उगवतात.्उलट्कोंबड्याच्या्अंगी्
अंद की् रोवल्याने् त्यािी् कोंबडी् बनते.् त रा् मावळतो, शपूेटचपसेही् गळतात.् या् शारीचरक् भेदासह्
स्वभावभेदही्घडून्येतो.्चिटाई्दाडंगाई्मोठ्याने्आरवण्यािे्सामर्थयभ्हे्ग ण्प रषत्वकर्संि क्षाने्येतात.्
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ब जीरपणा् चपले् संभाळण्यािी्आवड् हे् ग ण् स्त्ीत्वकर् संि क्षाने् येतात.् असले् वलग् बदलण्यािे् प्रयोग्
माणसावर्कोणी्करीत्नाही.्परंत ्ज्यानंा्प रषत्व्वकवा्स्त्ीत्व्कमी्असलेले्वाढवावयािे्असेल्त्यानंा्
मात्र्त्या्त्या्संि क्षािा्उपयोग्औषि्म्हणून्करू्देतात.्त्यािंा्तसा्उपयोग्होतोस द्धा. 
 

 
आ॰्५९·६्स्त्ीप रष्पचरवतभन्कोंबडा्कोंबडी 

 
मन ष्ट्यदेहात्एका् पेचशकेच्या्दोन् पेचशका्होताना्स्त्ीप रषाचं्या्प्रकल्घटनेत्काही् चवचशष्ट् भेद्

चदसून्येतात.्पूवभज्पेचशकेतील्प्रकल्उमलून्त्यािा्एक्लाबं्िागा्तयार्होतो.्मग्तो्त टतो.्त्यािे्
४८्त कडे्होतात.्ती्तन के्[Chromosome.] होत.्तन के्चवष वरेषेवर्जमतात.्मग्त्यापैकी्प्रत्येकाच्या्
दोन्उभ्या्चिरफाळ्या्होतात.्प्रत्येक्चिरफाळी्हे्एकेक्तन कि्म्हणाव्ेलागते.्होता्होता्या्तन कािें्
दोन् गट् होऊन् चवष वाच्या् दोनही् अंगानंा् एकेका् ध्र वाकडे् एकेक् सरकतात.् नंतर् चवष वरेषेत् पेचशका्
चवभागते.् अशा् रीतीने् एका् पेचशकेपासून् दोन् पेचशका् तयार् होतात.् या् प्रत्येक् पेचशकेत् ४८् ि् तन के्
राहतात.् थोड्याि् वळेात् या् तन कािंा् एकेक् गोळा् तयार् होतो.् तेि् नवया् पेचशकेिे् प्रकल् होय.्
प्रकलातील्तन कािंी्संख्या्जाचतचवचशष्ट्असते.्काही्मचक्षकात्ती्अवघी्८्असते्तर्काही्दबकामिे्
ती्७०्असते.्(दबक्=्डक.) 
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आ॰ ५९·७ समंकार.्डावी-उजवी्चवष वदशभने्मिले्उजवयािे्ध्र वदशभन. 
१्स्थायी्प्रकल.्२्उलगडलेला्तंतू्३्तन कय गले.्४,५,६्चवभाजन. 

 
प्रत्येक्पौढ्मन ष्ट्य्नर्वकवा्नारी्असते.्त्याच्या्शरीराच्या्प्रत्येक्पेचशकेत्तन कािंी्संख्या्४८्

असते.्या्चनयमास्अपवाद्आहे्तो्सगभपेचशकािंा.्प्रत्येक्अंद कात्वकवा्रेत कात्२४्ि्तन के्असतात.्
ती्एकवटून् रंद कात्४८्होतात.् रंद कापासून्उिरोिर्चवभागणीने्अपत्यदेह्उत्पन्न्होतो् तेवहा्प्रत्येक्
अपत्यपेचशकेत्४८्ि्तन के्राहतात.्अपत्य्प्रौढ्होऊन्त्यात्सगीय्पेचशका्चनपजते्तेवहा्मात्र्ही्संख्या्
२४्ि्होते. 

 
गेल्या्पन्नास्वषात्शास्त्ज्ञानंी्तन कािंा्अभ्यास्फार्कसोशीने्केला्आहे.्त्यानंा्असे्आढळून्आले्आहे्
की्मानवाच्या्सगेतरपेचशकेत्तन काचं्या्२४्ि्जोड्या्असतात.्सगेतर्पेचशकानंा्सगभपेचशकाचं्या्अपेके्षने्
स्थात का् [Somatic.] म्हणतात् कारण् त्या् ज्या् त्या् शरीरात् राहतात.् सगभपेचशकानंा् गंत का् [Gamete.] 
म्हणतात्कारण्त्या्द सऱ्या्चपढीच्या्देहात्जातात.्स्त्ीच्या्स्थात कातील्सवभ्तन कािंा्आकार्सारखाि्
असतो.्परंत ्प रषाच्या्शरीरातील्पेचशकापंैकी्स्थात कातील्सवभ्तन कापंैकी्एक्इतरापेंक्षा्लहान्असते.्
या्तन काला् चवलक्षणतन क्म्हणून् चव्(Y) तन क्असे्नाव् चदले्आहे.्तन काचं्या्२४्जोड्या्असतात.्
त्यापंैकी् ज्या् जोडीत् हे् चवलक्षण् तन क् असते् त्या् जोडीला् वलगतन क् म्हणता् येईल.् प रषाच्या्
वलगतनूमिे् चवलक्षणतन क् असते.् स्त्ीच्या् वलगतनूमिे् चवलक्षणतन क् नसते, वास्तचवक् स्त्ीिी् वलगतनू्
वगेळी्ओळखता् येत् नाही.् तथाचप् प रषाच्या्अपेके्षने्कोणत्यातरी् तन काचं्या्जोडीला् वलगतनू् म्हणणे्
भाग्आहे.्चवलक्षणतन क्नसणे्हेि्स्त्ीवलगािे्लक्षण्होय. 
 
वणभनाच्या्सोयीकरता्तन कानंा्क्ख्ग्घ, ि्छ्ज्झ, ट्ठ्ड्ढ, त्थ्द्ि, प्फ्ब्भ, य्र्ल्व, अशी्
िौवीस्एकाक्षरी्नाव्ेद्यावी.्शवेटिी्व्ही्जोडी् वलगतनू्कल्पावी.्या्भाषेत्बोलणे्करताना् चस्त्यािंी्
वलगतनू्व्व्असे्म्हणाव्ेलागते.्प रषािंी् वलगतनू्मात्र्व् चव्अशी्सागंावी्लागेल, कारण्चतच्यातील्
दोन्तन कापंैकी्एक् चवलक्षण्आहे.्प रषाचं्या्शरीरात् रेत क्तयार्होते् तेवहा् ते् ज्या् पेचशकेतून्उत्पन्न्
होते्चतच्यातील्प्रकलातल्या्तन काचं्या्जोड्या्क्क, ख्ख्इ॰्व्चव्पयंत्असतात.्यातून्दोन्पेचशका्
उत्पन्न्होताना्यािंी्वाटणी्क्ख्इ.्व्पयंत्एक्आचण्क्ख्इ.्चव्पयंत्द सरी्अशी्होते.्पचहल्यात्व्
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तन क्असते्पण् चव्तन क्नसते, द सऱ्यात् चव्तन क्असते, पण्व्तन क्नसते.्प्रत्येकातील्तन कािंी्
संख्या् २४्ि्असते.्स्त्ीच्या्शरीरात् जेवहा्अंद क्तयार्होते् तेवहा् ते् ज्या् पेचशकेतून्तयार्होते् त्यात्
चवलक्षणतन क्नसतेि.् तेवहा्एकीच्या्दोन्पेचशका्होताना्दोनही् पेचशकामिे्क्ख्इ.्व्पयंत्तन केि्
असतात; अचिक्उणे्काही्नसते.्एकंदरीत्असे्चदसून्येते्की्सवभ्अंद के्एकाि्घटनेिी्असतात, पण्
सवभ्रेत के्तशी्नसतात.्५०्टके्क्रेत कात्क्ख्ते्व्अशी्तन के्असतात, तर्५०्टके्क्रेत कात्क्ख्ते्चव्
अशी्तन के्असतात.् चवलक्षण्तन के्असलेल्या् रेत कािा्अंद काशी्संयोग्झाला्तर्प वल्लगी्गभभ्उत्पन्न्
होतो्आचण् चवलक्षण् तन क् नसलेल्या् रेत कािा् अंद काशी् संयोग्झाला् तर्स्त्ीवलगी् गभभ् उत्पन्न् होतो.्
स्त्ीवलगी्गभभ्उत्पन्न्होण्यािा्चजतका्संभव्चततकाि्संभव्प वल्लगी्गभभ्उत्पन्न्होण्यािा्असतो. 
 
एका् स्थात कापासून्दोन् स्थात के्उत्पन्न्होतात् तेवहा्ती्समघटनेिी्असतात.् प्रत्येकात्४८्ि्तन के्
असतात.्स्थात कापासून्सगभपेचशका्उत्पन्न्होतात्तेवहा्मात्र्त्या्प्रत्येकीत्२४्ि्तन के्राहतात.्म्हणून्
पचहल्या्पेचशका-चवभजनास्(चवभागणीस)्समंकार्[Mitosis.] आचण्द सऱ्या्चवभागणीस्अिंकार्[Meiosis.] 
अशी् नाव्े चदली् आहेत.् अिंकार् होत् असताना् वयस्क्तशः् तन के् देखील् जशीच्या् तशी् रहात् नाहीत्
तन काच्या् दोन् विरफाळ्या् होतात.् सदृश् तन काचं्या् जोड्या् जमतात.् जोडीिी् तन के् एकमेकाभोवती्
चवळखा्घालतात.्तन कािे्झालेलीि्असतात.्चपळवटताना्त्याचं्यात्द्रवयचवचनमय्होण्यास्संिी्चमळते.्
नंतर् चवळखा् स टतो.् असे् होताना् तन कािांिेही् त कडे् होतात.् नंतर् ते् ज ळतात, पण् चनराळ्याि्
जोडीदाराशंी.्याम ळे्अंतगभत्द्रवयािी्चपिणी्होते, एकमेकात्देवघेव्होते. 
 

 
आ॰ ५९·८्अिभकारात्दोन्तन कातंील्द्रवयचवचनमय्आचण्दोन्तन कािंी्िार्तन के्होताना्अंतगभत्

द्रवयरिना्सवांिी्चभन्न्झाली्आहे. 
 

गंत काचं्या् उत्पिीसंबिंी् नकाशा् शजेारच्या् आकृतीत् चदला् आहे.् डावीकडे् रेत कोत्पिी् आचण्
उजवीकडे्अंद कोत्पिी्दाखचवली्आहे.्तन के्सहा्दाखचवली्आहेत.्अथात्त्याचं्या्जोड्या्तीन्तीन्
जमतात. 

 
परंत ्त्यािंाि्न्याय्४८्तंन कानंाही्लावता्येतो. 
 
तीन् टप्प्यात् पचहले् चवभजन् दाखचवले् आहे.् याम ळे् डावीकडे् दोन् समसमान् पेचशका् उत्पन्न्

होतात.्पण्उजवीकडे्दोन्चवषम्पेचशका्उत्पन्न्होतात, एक्मोठी्द सरी्लहान. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰्५९·९्अिंकार्नकाशा 

 
डावीकडे्द सऱ्या्चवभाजनाने्दोहीच्या्िार्पेचशका्समसमानि्उत्पन्न्होतात.्यािंी्वाढ्होऊन्

िार्रेत के्[Spermatozoa.] तयार्होतात. 
 
उजवीकडे्मोठ्या्पेचशकेतून्प नः्एक्मोठी्एक्लहान्अशा्दोन्पेचशका्तयार्होतात. 
 
उजवीकडे्या्लहान्पेचशकेतून्प नः्दोन्लहान्पेचशका्किी्होतात, किी्होत्नाहीत. 
 
उजवाकडे्एकूण्दोन् वकवा्तीन्लहान् पेचशका्तयार्होतात.्त्याचं्यापासून्संतती्होत्नाही.्

त्या्त्याज्य्असतात.्त्याचं्यात्प्राकलाशं्थोडा्असतो. 
प्राकलािा् बह ताशं् मोठ्या् पेचशकेत् राहतो.् हीि् पेचशका् अंद क् [Ovum.] बनते.् त्याज्य् पेचशका्

अंद काच्या्काठाशी्असते्म्हणून्चतला्प्रातंपेचशका्[Polar body. (भाग्१्प॰ृ्६९८्पहा)]्म्हणतात. 
 
सगभप्रवपडातील् ज्या् पेचशकेिे् प्रथमतः् अिभकार् चवभजन् होते् चतला् अपक्व् रेत का् वकवा् अंद का्

म्हणतात.्या्चवभजनाने्चसद्ध्होणाऱ्या्अिंकृत्पेचशका्अपक्व्रेत का्वकवा्पक्व्अंद क्होत.्द सरे्चवभजन्
झाल्यावर्मात्र्त्या्पक्व्झाल्या्असे्म्हणावयािे. 
 

अपक्व्रेत का्Primary spermatocyte  
 पक्व्रेत क्Spermatid 
अपक्व्अंद का्Primary oocyte आरेत क् )भाग्१्प॰ृ्३५०(  
आपक्व्रेत का्Secondary spermatocyte  
 पक्व्अंद क्Mature ovum. 
आपक्व्अंद का Secondary oocyte. 

 
म ष्ट्कातील्रेतोदायक्नचलकात्रेत के्तयार्होतात.्या्नचलकात्अचपस्तरािे्तीन्थर्असतात.्

सवाबाहेर् ठोकळ् पेचशका् असतात.् त्यात् प मान् चवश्रातं् सगभपेचशका् [Spermatogonium.] असतात.् मिल्या्
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थरात्दोन्रागंा्असतात्त्यातील्बाहेरच्या्रागेंत्अपक्व्रेत के्आचण्आतील्रागेंत्आपक्व्रेत के्असतात.्
आतल्या्थरात्पक्व्रेत के्असतात.्तारण्यात्यापासून्पचरपक्व्रेत के्बनतात.्पक्व्रेत कास्शपूेट्नसते, 
पचरपक्वास्असते.्संभोगसमयी्रेतोचनषेक्होतो.्एका्चनषेकात्लाखो्रेत के्असतात.्अंद काशी्एकािेि्
मीलन्होते.्परंत ्त्यािंी्संख्या्चनदान्साठ्हजार्असल्यावािून्तेही्मीलन्होत्नाही.्(भाग्१्प.ृ्६९७) 

— 
्  
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प्रकरि ६० 
 

अनुवंिता 
 

आपण्सवभ्आपल्या् पूवभजािें् वशंज्आहोत.्आपणासवामिे्आपसात्काही्साम्य्आहे, कारण्
आपण्सवभ् मन ष्ट्यजातीय्आहोत.् त्यातल्या् त्यात्आपल्या् माताचपतराशंी्आपले् सवाचिक्साम्य्आहे.्
आपण्आपल्या्एका्आय ष्ट्यात्तीन्िार् चपढ्या्पाहू्शकतो.्किी्किी्पाि्सहा् चपढ्या्स द्धा्नजरेस्
पडतात.् असे् प ष्ट्कळ् वळेा्आढळते्की, एकाद्यािे् रूपसाम्य् त्याच्या् माताचपत्यापेक्षा् चपतामहाशी् वकवा्
प्रचपतामहाशी्वकवा्चपतामहीशी्अचिक्असते.्आपण्आपल्या्रूपािे्महत्त्व्मानतोि्पण्प ष्ट्कळ्प्रसंगी्
कतृभत्वािे् महत्त्व् अचिक् मानतो.् कतृभत्वग णही् रूपाप्रमाणे् वशंपरंपरेने् थोड्या् फार् अंशाने् आपल्याला्
चमळतात.्कतृभत्वािे्मोजमाप्करणे्आचण्त्याजचवषयी्द सऱ्यािी्खात्री्पटवणे्फार्कठीण्आहे.्म्हणून्
वशंपरंपरेने् चमळणाऱ्या्संपदेपैकी्रूपग णाचवषयीि् चनयम्शास्त्ज्ञानी् चनचश्चत् केले् ते्आता् पाहून् घेतले्
पाचहजेत. 

 
मेंडेल् म्हणून् एक्ऑस्स्रयन् प रोचहत् होता.् त्याने् स मारे् शभंर् वषांपूवी् झाडाचं्या् संततीचवषयी्

चनयम्बािंले.् त्याने् चपवळे्आचण् चहरव्ेवाटाणे्याचं्यात्संकर्घडचवला.् त्यापासून्जी्संतती्झाली्ती्
सवभ् चपवळी्चनघाली.्या्संततीतील्काहींिे्त्याने्स्वपरागायन्[Self pollination.] होऊ्चदले्आचण्इतरािें्
अन्यपरागायन्[Cross pollination.] केले.्तेवहा्प्रत्येक्प्रसंगी्संततीमिे्तीन्चपवळ्यास्एक्चहरवा्असे्प्रमाण्
आढळून्आले.् प्रयोग् प ढे् िालचवले्असता्आढळले्की् :–्वाटाण्यािंी्संतती् स्वयंपरागायनाने् होऊ्
चदली्तर्(१)्चहरवयािंी्संतती्चहरवीि्राहते.्ही्श द्ध्चहरवी्होय.्(२)्चपवळ्यातंील्एक्तृतीयाशंािी्
संतती् चपवळीि् राहते.् ही् श द्ध् चपवळी् होय.् (३)् बाकीच्यापैकी् दोन् तृतीयाशंािी्संतती् चपवळी् राहते्
आचण्राचहलेल्या्एक्तृतीयाशंािी्संतती्श द्ध्चहरवी्चनपजते.्यािप्रमाणे्नंतरच्या्चपढ्यातही्अगोदरच्या्
चपवळ्यातून् चपवळे्आचण् चहरव्े वाटाणे् पथृक् म्हणजेि् श द्ध् चपवळे् वकवा् श द्ध् चहरव्े होत् जातात.् या्
घटनेला्मेंडेल्याने्ग णपृथकरण्[Segregation of characters.] असे्नाव्चदले.्चपवळ्या्चहरवयािंी्चमळून्जी्
पचहली् चपढी् झाली् ती् सवभ् चपवळी् चदसली्खरी, पण् चतच्यात्खरोखरी् चहरवा् ग ण्लपलेला् होताि.्
चपवळा्आचण्चहरवा्या्ग णापंैकी्चपवळा्प्रभावी्[Dominant.] होता्तो्चदसला, चहरवा्अप्रभावी्[Recessive.] 
होता् तो् चदसला् नाही, पण् प ढील् चपढीत् चदसला.् पचहल्या् चपढीत् सवभ् वाटाणे् अश द्ध् चपवळे् होते.्
त्यातूनि्प ढे्श द्ध्चपवळे्व्श द्ध्चहरवे्असे्दोनही्मूळिे्वगभ्श द्ध्म्हणजे्पथृक्झाले.्प्रथमदशभनी्ही्गोष्ट्
िमत्काचरक्वाटणारी्आहे. 

 
आता्श द्ध्चहरवा्वाटाणा्आचण्अश द्ध्चपवळा्वाटाणा्यािंा्संकर्घडचवला्असता्काय्होईल्

पहा.्अश द्ध्चपवळा्म्हणजे्चपवळा्(प्रभावी)्+्चहरवा्(अप्रभावी)्असे्असल्याम ळे्श द्ध्चहरवयाशी्संकर्
होऊन्(१)्श द्ध्चहरवा्आचण्(२)्अश द्ध्चपवळा्म्हणजे्चपवळा्चदसणारा्परंत ्अप्रभावीपणे्ज्यात्चनम्मा्
चहरवा्आहे् असा, याप्रमाणे् ५०् :् ५०् या् प्रमाणात् संतती् होईल.् अन भव् असाि् येतो.् अथात् अन भव्
एकाद्या्जोडण्याच्या्संततीत् नक्की्असाि् येईल्असा् चनयम् नाही.् एकंदर् वयक्ती् शपेन्नासाच्या् घरात्
असल्या्पाचहजेत.्म्हणजे्कसर्२, ३्वर्येत्नाही.्श द्ध् चहरवा् म्हणजे्मातेकडून्आचण्चपत्याकडूनही्
चहरवाि.्अश द्ध्चपवळा्म्हणजे्मातेकडून्चहरवा्चपत्याकडून्चपवळा, वकवा्मातेकडून्चपवळा्चपत्याकडून्
चहरवा, माताचपता्या्दोनहीकडून्अिा्अिां्दाय्आपल्याकडे्येतो, हे्ध्यानात्ठेवले्म्हणजे्या्गोष्टींिा्
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उलगडा् सहज् होतो.् चपत्याकडून् वकवा् मातेकडून् आलेल्या् अप्रभावी् ग णास् द जोरा् न् चमळाल्याम ळे्
संतती्अश द्ध्होते्हे्ध्यानात्येण्याला्संतती्पाचहल्याचशवाय्वकवा्पूवभज्पाचहल्याचशवाय्गत्यंतर्नसते.्
एकादा्ग ण्द सऱ्या्ग णाच्या्प्रभावाने्लपला्जातो्तो्ह डकून्काढण्यास्सोपा्उपाय्नाही. 

 
दोन्श द्धािंी्संतती्श द्ध्चनपजते्यात्काहीि्नवल्नाही.्पण्दोन्अश द्धापासून्एकचद्वतीयाशं्

श द्ध्चनघते्हेि्नवल्आहे.्अश द्ध्चपवळ्या्वाटाण्यािंी्संतती्५०्टके्क्श द्ध्चनघते.्चदसावयास्२५्टके्क्
चहरवी्असते्ती्अश द्ध्असते.्७५्टके्क् चपवळ्यात्२५्टके्कि्श द्ध् चपवळी्असते्आचण्बाकीिी्५०्टके्क्
अश द्ध्चपवळी्असते.्हा्अश द्धपणा्त्याचं्या्संततीत्मात्र्कळून्येतो.्एकूण्५०्टके्क्श द्ध्आचण्५०्टके्क्
अश द्ध्अशी्संतती्चमळते.्५०्टके्क्श द्धापैकी्चजतकी्श द्ध्चहरवी्चततकीि्श द्ध्चपवळी्असते, हे्आहेि. 

 
सशामंध्ये्काळा् पाढंरा् असे् दोनही् रंग्आढळतात.्काही्ससे्काळे्असतात् तर्काही् पाढंरे्

असतात.्आता्श द्ध्काळी्मादी्आचण्श द्ध् पाढंरा् नर्ससा्असा्संयोग्झाला् तर् त्यािी्संतती्सवभ्
काळी्होते.्(चपढी2).्यावरून्काळेपणा्हा्प्रभावी्असून्पाढंऱ्यावर्मात्करणारा्आहे्हे्उघड्आहे.्ही्
संतती्जरी् वरकरणी्जरी्काळी्असली्तरी् चतच्यात् चनम्मा् पाढंरा्ग ण्आहे्असे् चदसून् येण्याला्या्
काळ्यानंा् श द्ध् पाढंरे् जोडीदार् द्याव्े म्हणजे् झाले.् त्याचं्या् संततीत् (चपढी3)् चनम्मे् श द्ध् पाढंरे् आचण्
बाकीिे्काळे्चनपजतील.्या्काळ्यािंी्संतती्(चपढी4)्प नः्पाढंऱ्या्बरोबरि्करून्पहावी.्प नः्चनम्मी्
संतती् पाढंरी् चनघेल.्श द्ध्काळ्याबरोबर् केली्तर् चनम्मी्श द्ध्काळी् चनघेल.्बाकीिी् चदखाऊ, अश द्ध्
काळी्राहील. 

 
गवळी्िनगर्इत्यादी्पश पाल्लोकानंा्अन वशंतेच्या्काटेकोर्ज्ञानािा्फार्उपयोग्होतो.्गवळी्

लोकानंा् एकादी् गाय् केवळ्द िाकरता् पाचहजे्असते् तेवहा् चतिी् स्वतःिी् तपासणी्करून् त्यािे्काम्
भागते.् परंत ् मादी् संततीकरताि् पाचहजे् असेल् तेवहा् चतला् संतती् झाल्यावर् सवदा्करणे् अवयवहायभ्
ठरते.् परंत ् चतच्या् आईबापाचं्या् माचहतीवरून् मात्र् चतच्या् संततीचवषयी् िागंला् अंदाज् बािंता् येतो.्
सािारण्माणसाला्गाईच्या्आईच्या्िौकशीिे्स्वारस्य्िागंले्कळते.्पण्चतच्या्बापाच्या्िौकशीिे्ममभ्
कळत्नाही.्आि चनक्गवळी्जाणतात्की, एकाद्या्गायीिी्आई्िागंली्द िाळ्असली्म्हणजे्ती्द िाळ्
असते्असा्नेम्नसतो.्चतच्या्बापािी्आई्द िाळ्असली्तर्ती्द िाळ्चनघण्यािा्संभव्प ष्ट्कळ्असतो.्
द िाळ्संततीसाठी्जर्गाय्घ्यावयािी्तर्ती्स्वतः्द िाळ-्पाचहजेि.्पण्चतिा्वळूस द्धा्द िाळ्जातीिा्
पाचहजे, त्यािी्आई् द िाळ्असली् पाचहजे.् द िाळपणािा् ग ण् केवळ् मातेकडून् येतो् असे् नवहे् तर् तो्
चपतामहीकडूनही्येतो, वकबह ना्तोि्प्रभावी्असतो. 

 
ज्या्गवळ्याला्िागंला्द िाळ्कळप्थोडक्यात्सावकाशीने्तयार्करावयािा्आहे्तो्खूप्पैसा्

खिभ्करून्द िाळ्गायी्घेण्यापेक्षा्सहज्स्वल्पात्चमळतील्त्या्गायी्घेऊन्एक्उिम्द िाळ्गायीच्या्
पोटिा्वळू्खरेदी्करतो्आचण्त्यािंी्संतती्वाढवतो.्अशाने्सवभ्कन्यारूप्संतती्चनदान्मध्यम्मानाने्
तरी्द िाळ्चनपजते.्अशी्संतती्अथात््संतचतदृष्ट्या्अश द्ध्द िाळ्असते.्या्नवया्गायीकरता्तो्गवळी्
द सरा्श द्ध्द िाळ्जातीिा्वळू्आणतो.्अशा्रीतीने्त्याला्जी्चतसरी्चपढी्चमळते्ती्मात्र्श द्ध्द िाळ्
चमळते.्गाईिी्बाल्यावस्था्िार्वषाच्या्आत्संपते.्म्हणून्िागंला्वळू्घेऊन्सािारणतः्पाि्वषात्एक्
द िाळ् कळप् तयार् होतो.् संतचतदृष्ट्याही् िागंला् कळप् दहा् वषात् तयार् होऊन् सािारण् बऱ्यापैकी्
द सरेही्दोन्कळप्तयार्होतात.् त्याकरता्आणखी्एक्िागंला्वळू् घ्यावा्लागतो.्वळू् म्हणजे्अिा्
कळप्अशी्म्हण्यावरून्चनघाली्आहे.्कळपािे्वार्वषक्संविभन्असे्:– 
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वषभ गायी कालव
डी 

वास
ऱ्या 

खोंड
वासरे वळू 

१ १६ ० ८ ८ १ 
२ १६ ८ ८ ८ १ 
३ १६ १६ ८ ८ १ 
४ १६ २४ ८ ८ १ 

५्ज न्या ८्नवया्८ २४्द िाळजात ८ ८ १ 
 

खोंड्ज्या् त्या् वषाअखेर्काढून्टाकावयािे्आचण्वासऱ्या्कालवडी्गणावयाच्या.्िौर्थया् वषी्
वकवा् चतसऱ्याि् वषी्कालवडी् वयात् येताि् पचहला् वळू्काढून् टाकावयािा, द सरा् घ्यावयािा.् नवया्
चजतक्या्गायी्तयार्होतील्चततक्या्ज न्या्त्यािवेळी्काढन्टाकावयाच्या.्आपल्याकडे्वषात्१५००्शरे्
दूि् देणारी् गाय् बऱ्यापैकी् समजतात.् य रोप् अमेचरकेत् वषात् ३०००् शरेापेक्षा् कमी् दूि् देणारी् गाय्
गोठ्यात् ठेवण्यास्गवळी् तयार् होत्नाहीत.् परदेशात् जे् गायीिे्संविभन्शक्य्आहे् ते्आपल्याकडेही्
शक्य्आहे्असा्अन भव्येत्आहे.्सािारण्गवळ्यात्शास्त्चनष्ठा्आचण्दीघभ्प्रयत्न्यािंीि्काय्ती्वाण्
आहे. 

 
माणसामिे्डोळ्याच्या्कनीचनकेिा्रंग्वगेवगेळा्असतो.्काहीजणात्काळा्तर्काहीत्वपगा, तर्

काहीत्घारा्असतो.्काळ्या्वकवा्वपग्या्डोळ्यात्रंगीत्दाणे्असतात.्काळ्यात्भरपूर्असतात्वपग्यात्
कमी्असतात, पण्घाऱ्यात्म ळीि्नसतात.्घारे्डोळे्अवणभ्तर्वपगे्व्काळे्सवणभ्असतात.्श द्ध्सवणभ्
नेत्र्आचण्श द्ध्अवणभ्नेत्र्असणाऱ्यानंा्जी्संतती्होते्चतच्या्सवांिे्डोळे्सवणभ्उमटतात्पण्ती्सवणभता्
श द्ध्नसते.्दोन्अश द्ध्सवणांना्जी्संतती्होते्चतच्यात्ित थांश्श द्ध्सवणभ, ित थांश्श द्ध्अवणभ्आचण्
चद्वतीयाशं्अश द्ध्सवणभ् चनपजते.् त्यािें्अश द्धत्व्अथात् त्याचं्या्संततीति्कळून् येते.् एरवी् ते्सवणभि्
समजले् जातात.् हे् उदाहरण् वर् चदलेल्या् चपवळ्या् चहरवया् वाटाण्यासारखे् वकवा् काळ्या् पाढंऱ्या्
सशासारखे् असते.् प्रत्येक् माणसाच्या् डोळ्यातला् रंग् जर् पाहून् घेतला् आचण् त्याचं्या् नात्यातील्
माणसािंा्वशंवृक्ष्रेखाटला्तर्ही्अन वशंता्स्पष्टपणे्कळून्येते. 

 
चपतराकंडून् आपल्याला् चमळते् एक् पेचशका.् एकीकडून् सवणभता् आचण् द सरीकडून् अवणभता्

चमळाली् म्हणजे् अपत्यात् सवणभता् अश द्ध् उत्पन्न् होते.् दोहीकडून् सवणतंा् वकवा् दोहीकडून् अवणभता्
चमळाली् म्हणजे्अपत्यात्श द्ध्सवणभता् वकवा्श द्ध्अवणभता्उत्पन्न्होते, असा्या्घटनेिा्अथभ्लागतो.्
हाि् न्याय्सशाचं्या्श भ्रता् व् कृष्ट्णता्या् ग णानंा, द िाळपणा् चबनद िाळपणा्या् गायींच्या् ग णानंा्आचण्
चहरवपेणा्व्चपवळेपणा्या्वाटाण्याच्या्ग णानंा्लागू्पडतो, हे्उघड्आहे.्मेंडेल्याने्जेवहा्असले्प्रयोग्
केले् तेवहा् त्याला् पेचशकाप्रकलातील्तन कािंी्माचहती्नवहती, आता्ती् चमळाली्आहे्इतकेि्नवहे्तर्
तन कामध्येही्आणखी्पोटभाग्असून् त्यातील्एकेका्भागावर्एकेक्ग ण्अवलंबनू्असतो, असे्आता्
म्हणता् येते.् प्राचणशरीरात् जेवहा् सगंपेचशका् तयार् होते् तेवहा् चतच्यातील् तन कािंी् चवभागणी्
अिंकारस्वरूपािी्होते.्एकेका्अपत्यपेचशकेत्अिेि् पूवभजग णक्येतात.् पूवभजात्सारखी्सारखी्तन के्
असली् तरि् अपत्यात् ती् तशी् येतील.् पूवभजात् एकादी् जोडी् चवषम् असली् तरि् अपत्यात् ती् तशी्
येतील.्पूवभजात्एकादी्जोडी्चवषम्असली्तर्अपत्यापैकी्एकात्एक्तर्द सऱ्यात्चनराळेि्येणार्हे्
उघड्आहे.्ही्एका्चपतरािी्जनकािी्वकवा्जननीिी्गोष्ट्झाली.्तशीि्द सऱ्यािी.्दोनही्चपतराकंडून्
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चमळणारा्दाय्एकवटून्अपत्य्बनते.्तेवहा्अपत्यात्आणखी्अचिकि्चवचविता्उत्पन्न्होते.्या्गोष्टींिे्
चित्रण्एका्िौकाच्या्एका्कोनाच्या्काठावर्ग णक्आचण्िौकोनात्ग णाकार्माडूंन्िागंले्करता्येते. 
 

(१) माता्श द्ध्अवणभ्आचण्चपता्श द्ध्सवणभ्असताना 
 
 चपत्याच्या्सगीय्पेचशका  स स 
 मातेच्या्सगीय्पेचशका अ अस अस 
  अ अस अस 
 

सवभ्अपत्ये्अश द्ध्चनपजतात ्.कारण्सवात्सवणभता्प्रभावी्आहे.  
 

(२) दोन्अश द्ध्सवणांच्या्संयोगािा्पचरणाम्पाहू्: 
 
 चपत्याच्या्सगीय्पेचशका  अ स 
 मातेच्या्सगीय्पेचशका अ अअ अस 
  स अस सस 
 

१्श द्ध्अवणभ.्१्श द्ध्सवणभ.्२्अश द्ध्सवणभ 
–वरून्चदसायला्एक्अवणभ, तीन्सवणभ 

 
(३) एक्श द्ध्अवणभ्आचण्एक्अश द्ध्सवणभ्याचं्या्संयोगािा्पचरणाम्पाहू. 

 
 चपत्याच्या्सगीय्पेचशका  अ स 
 मातेच्या्सगीय्पेचशका अ अअ अस 
  अ अअ अस 
 

२्श द्ध्अवणभ्.२्अश द्ध्अवणभ 
 

येथे्िाणाक्ष्वािकाचं्या्लक्षात् येईल्की्स्त्ीप रष–चनर्वमती् वकवा् वलगचनश्चय्याि् न्यायाने्होत्
असतो.्सारख्याि्लाबंीिी्तन के्असणे् हे्स्त्ीलक्षण्आहे.्या्बाबतीत्स्त्ी्श द्ध्असते.्या्दृष्टीने्प रष्
अश द्ध्ठरतो.्कारण्त्याच्या्िोवीस्तन काचं्या्जोड्यापंैकी्एका्जोडीत्एक् चवलक्षण्तन क्(आखूड)्
असते.्एक्अश द्ध्(प रष)्आचण्एक्श द्ध्(स्त्ी)्असाि्संयोग्नेहमी्होत्असतो.्म्हणून्प्रजेमध्ये्चजतके्
प रष्चततक्याि्चस्त्या्उत्पन्न्होतात. 

 
येथे्अ्हा्अप्रभावी्ग ण्आहे्आचण्स्हा्प्रभावी्सद्ग ण्आहे्असे्समजू्या.्अशा्स्स्थतीत्श द्ध्

सद्धग णी्आचण्श द्ध्द ग भणी्यािंी्प्रजा्सद्धग णी्पण्संतचतदृष्ट्या्अश द्ध्सद्धग णी् चनघते्असे्(१)्वरून्



 

 

अनुक्रमणिका 

चदसून्येते.्प ढे्अशा्अश द्ध्सद्धग णी्प्रजेिी्आपसात्संतती, ित थांश्श द्ध्सद्धग णी्आचण्तीन्ित थांश्
वयस्क्तशः्सद्धग णी, पण्संतचतदृष्ट्या्ित थांश्श द्ध्सद्धग णी्आचण्चद्वतीयाशं्अश द्ध्सद्धग णी्चनपजते्असे्
(२)्वरून्चदसून्येते.्रक्तसंबंिी्लोकािंी्लग्ने्झाली्तर्जो्द ग भण्चपत्यात्प्रच्छन्न्तोि्मातेत्प्रच्छन्न्
असणे् संभवते.् असे् असल्यास् ित थांश्अपत्ये् श द्ध् द ग भणी् चनपजतात.् पश संविभन्करणारे् प्रवीण् श द्ध्
सद्धग णी्वळू्बाळगण्यािी्काळजी्का्घेतात्ते्यावरून्कळून्येईल. 

 
आतापयंत् ग णािंी् एक्जोडी्कल्पून् चविार् केला्आहे.्आता् अशा् दोन्जोड्या्असल्या् तर्

चनपज्कशी्होईल्ते्पाहू्या.्प नः्वाटाण्यािें्उदाहरण्घेऊ.्वाटाण्यात्स वृि्म्हणजे्वाटोळे्स्असा्
एक्प्रकार, रेषाळ्म्हणजे्स रक तलेले्र्असा्द सरा्प्रकार, चपवळा्प्हा्चतसरा्प्रकार्आचण्चहरवा्ह्हा्
िौथा्प्रकार् घेऊ्या.् चहरवपेणावर् चपवळेपणा्मात्करतो्आचण् रेषाळपणावर्स वृिपणा्मात्करतो् हे्
ध्यानात्ठेवावे.्स वृि्चपवळा्आचण्रेषाळ्चहरवा्यािंा्संकर्रेषाळ्चपवळा्होतो.्त्याच्यात्स वृिता्आचण्
पीतता्असे्दोन्प्रभावी्ग ण्आचण्रेषाल ता्व्हचरतता्असे्दोन्अप्रभावी्ग ण्चमळून्िार्ग ण्असतात.्
त्यािी्खूण्स्प्र्ह्अशी्ठरते.्आता्याच्या्ज्या्सगीय्पेचशका्होतात्त्यात्सप, पर, सह्वकवा्रह्
असे्ग ण्असतात.्सर्की्पह्असे्मात्र्संि्होऊ्शकत्नाहीत.्कारण् चपवळेपणा् वकवा् चहरवपेणा् हे्
स्वतंत्र्ग ण्आहेत्ते्एका्तन कात्असू्शकत्नाहीत.्तसेि्स वृि्आचण्रेषाल ता्यासंंबिंीही्समजाव.े 
 

 
 

एकंदरीत्वयक्ती् :–् स वृि्पीत्९, स वृिहचरत्३, रेषाल ्पीत्३, रेषालू्हचरत्१. 
 
वगेवगेळ्या्ग णाचं्या्वाटाण्यािंी्चनपज्पाचहली्तशी्ती्वगेवगेळ्या्ग णाचं्या्गायीबलैािंीही्पाहता्

येईल.्द िाळपणा, चबनद िाळपणा, आचण्िवलपणा्(पाढंरेपणा), शबलपणा्(चमश्रवणभता), असे्िार्ग ण्
चनवडून् त्या् संबिंीही् असेि् कोष्टक् बनचवता् येईल.् चबनद िाळपणावर् द िाळपणा् मात् करतो् आचण्
िवलपणावर् शबलपणा् मात् करतो, हे् ध्यानात् ठेवले् असता् वरीलप्रमाणेि् अन भव् येतो.् माणसाच्या्



 

 

अनुक्रमणिका 

बाबतीतस द्धा् शोि् केला् असता् प्रस्त त् कोष्टकािा् ताळा् चमळतो.् अवणभनेत्रता, सवणभनेत्रता, आचण्
ववशागं चलत्व, अभ्यचिकागं चलत्व्म्हणजे्वीस्बोटे्असणे्आचण्त्याहून्अचिक्बोटे्असणे, असे्िार्ग ण्
चनवडता्येतील. 

 
येथे्आपण्दोनि्प्रचतयोगी् [Allelomorph.] जोड्यािंा् चविार् केलेला्आहे.्मन ष्ट्याच्या्शरीरातील्

प्रकलामध्ये् तन काचं्या् २४् जोड्या् असतात.् प्रत्येक् तन कात् अनेक् जन के् [Genes.] असतात.् ग णाचं्या्
जोड्या्२४् पेक्षा्अचिक, िोचवसाच्या्काही्पटीने्असण्यािा्संभव्आहे.्फळावर्उपजीचवका्करणारी्
एका्जातीिी्माशी्आहे.् चतच्या्शरीरातील्तन कामध्ये्केवळ्डोळ्यािंा् रंग्दाखचवणारी्जन के्आहेत.्
त्याचं्या् जोड्या् १४् आहेत.् या् माशीच्या् प्रकलामध्ये् केवळ् ८् जन के् आहेत.् माणसािी् प्रकलागचणक्
तन केि्सहापट्आहेत.्जन के्तर् चकतीतरी् पट्असण्यािा्संभव्आहे.्माणसाचं्या्जन कािंा्अभ्यास्
चवशषे् झालेला् नाही.् तूतभ् प्रत्येक् तन कात् एकेकि् जन क् कस्ल्पले् तरी् माणसािें् चकती् प्रकार् असू्
शकतील, याचवषयी्कल्पना्गचणताने्करता्येण्यासारखी्आहे. 

 
ग णाचं्या्दोन्जोड्या्असताना्प्रकार्िार्झालेले्आहेत.्४्=्२²्यावरून्ग णाचं्या्जोड्या्२४्

असल्या्तर्वयस्क्तप्रकार्२²⁴्होतील. 
 

२²⁴ = १०,००,००० हून्थोडे्अचिक 
 = १०७ ,, 
 = एक्कोटी ,, 
 

अशा्रीतीने्वयक्ती्चततक्या्प्रकृती्या्म्हणण्यािा्भरपूर्ताळा्चमळतो.्ही्गणती्केवळ्चदखाऊ्
शरीर्या्दृष्टीिी्झाली.्आता्सगीय्दृष्टीने्प्रकार्पाचहले्तर्ते्वरील्कोष्टकातील्उदाहरणात्९्=्३³्
असल्यािे्चदसून्येते.्यावरून्ग णाचं्या्जोड्या्२४्ि्असल्या्तरी्सगीय्प्रकार– 
 

३ ²⁴्म्हणजे  १००,०००,०००,००० हून्थोडे्अचिक 
 १०¹¹ ,, 
 एक्खवाहून्थोडे्अचिक्होतील. 
 

एकेका्तन काच्या्जोडीत्जन काचं्या्जोड्या्प ष्ट्कळि्असतात.्त्याम ळे्सगभदृष्ट्या्प्रकार्चकती्
पटीने्असले्पाचहजेत्ते्कळून्येते. 
 

व्यंगांचे अनुहरि 
 

एकंदर्समाजामिे्जी्लक्षाविी् माणसे्असतात् त्यापैकी् बरीिशी् चनरोगी्असतात.् पण्काही्
थोडी्काहीना्काही् वयािीने् पीचडत्असतात.् त्यातले्काही् वयािी्उघड्उघड्बाह्य्कारणाने्झालेले्
असतात.् काही् बाह्य् कारणानंी् झालेले् असतात् पण् चवशषे् शोि् केल्याखेरीज् त्यािंी् कारणे् समजत्
नाहीत.्पडझड, मारामारी, यात्शरीर्द खावते.्अन्नपाणी् चबघडल्याने्शरीर् चबघडते.् प्लेग्देवी्असले्
रोग्अन्य्बाह्य्कारणानी्जडतात.्काही्वयािी्मात्र्अशा्असतात्की्त्या्कोठून्येतात्ते्समजत्नाही.्



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यािंी्कारणे्अंतगभति्असतात.्काहीजणानंा्अगदी्लहानपणीि्डोळ्यातील्वभग्गढूळ्होणे्हा्चवकार्
होतो.्त्याम ळे्अंित्व्येते.्इतरही्काही्डोळ्यािे्भाग्चबघडून्अंित्व्येते.्काही्चवकार्तर्जन्मचसद्धि्
असतात.् काहींच्या् डोळ्यािे् इतर् भाग् चबघडून् अंित्व् येते.् काहीच्या् डोळ्यािे् ज्यायस् भाग् पाढंरे्
असण्याऐवजी्चनळे्असतात.्काहीिे्रंगज्ञान्अप रे्असते.्काहीिे्रक्त्शरीरातून्बाहेर्पडताि्त्विेच्या्
संपकाने्आळाव्ेतसे्आळत्नाही.्याम ळे्अगदी्क्ष द्र्ओरखड्याने्स द्धा् रक्तमोक्ष्अनावर्होऊन् मृत्य्ू
येतो, असल्या्चवकारािंी्कारणे्अंतगभत, वकबह ना्जन्मापूवी्शरीरािी्घडण्होत्असतानाि्उत्पन्न्झाली्
असली्पाचहजेत, याचवषयी्शकंा्नाही. 

 
वशंपरंपरेने् येणाऱ्या् शरीराच्या् द बभलतेिे् उदाहरण् म्हणून् माझे् स्वतःिेि् सागंण्यासारखे्आहे.्

आतडे् उदराति् असावयािे् ते् अंशतः् तेथून् खाली् जाघंाडातील् फटीतून् घसरणे, याला् अंत्रगळ्
म्हणतात.्हा्चवकार्मला्माझ्या्४१्वया्वषी्झाला.्तो्मी्लगेि्शस्त्चियेने्द रस्त्करून्घेतला.्माझ्या्
वचडलानंा्हा्चवकार्होता्तसा्तो्चपतामहानाही्होता.्त्याना्तो्केवहा्जडला्ते्माहीत्नाही.्तथाचप्तो्
प्रौढ्वयाति्जडला्होता्असे्ऐकले्आहे.्मला्भाऊ्दोन्त्यापैकी्थोरल्याला्तो्चवकार्साठावया्वषी्
जडला.्िाकया्भावाला्तोि्पन्नासावया्वषी्जडला.्मला्म लगे्तीन.्त्यापैकी्थोरल्याला्हा्चवकार्
वयाच्या्सतरावया्वषी्झाला.्त्याला्म लगा्एक.्त्याला्हा्चवकार्जन्मतःि्एका्बाजूला्होता.्चतसऱ्या्
वषी्तो्शसनाने्नीट्करून्घेतला्पण्नंतर्एका्वषाने्तो्त्याला्द सऱ्या्जाघंाडात्झाला.्माझा्द सरा्
म लगा्मोठा्आहे.्त्याला्हा् चवकार्नाही् त्याला्म लगा्आहे्त्यालाही्नाही.्माझा् चतसरा्म लगा्तीस्
वषािा्आहे.्त्याला्ह्चवकार्तान्हा्असतानाि्झाला.्पण्चवशषे्उपाय्न्करता्तो्आपोआप्नाहीसा्
झाला.्माझे्मामा्व्मातामह्यानंा्हा् चवकार्नवहता.्म लाचं्या्मामा-मातामहानाही्नाही.्पण्मामाच्या्
म लापैकी्एकाला्होता्तो्शसनाने्नीट्करून्घेतला्आहे. 

 
जन्मचसद्ध्वयंगापैकी्बोटे आखूड असिे्हे्एक्वयंग्आहे.्या्वयंगासंबिंी्एक्वंशावळ्प्रचसद्ध्आहे्

ती्अशी्:– प्प रष.्स्स्त्ी्:्अिोरेचखत्सवयंग. 
 
पािवया् चपढीत्एकंदर्६९्माणसापंैकी् ३८्जणानंा्हा् चवकार्आहे.्िवर्थया् चपढीतील्पचहल्या्

क ट ंबािे्जनक्वगेळे्जननी्एक्आहे.्या्वशंवृक्षात्पाि् चपढ्या्दाखचवल्या्असून्जोडीदार्दाखचवले्
नाहीत.् ते्सवभ्अवयंग्होते.्प्रस्त त्वशंवृक्षावरून्कळून्येते्की, (१)्अशा्अवयंगािी्सािारणतः् चनम्मी्
प्रजा् सवयंग् चनपजते.् एकंदर् माणसािंी् संख्या् मोठी् असली् तरि् हे् प्रमाण् जमते.् (२)् प्रस्त त् वयंग्
स्त्ीप रषामिे्सारखेि्उमटते.्(३)्हे्वयंग्अवयंगाचं्या्प्रजेत्उद्भवत्नाही.्सवयंगाच्या्प्रजेत्उद्भवते.्
अशा्ग णास्प्रभावी्[Dominant.] ग ण्म्हणतात.्कारण्असा्ग ण्माता्वकवा्चपता्यापैकी्कोणाही्एकाच्या्
अंगी्असला्तरी्तो्अपत्यात्उमटतो, त्याला्द जोऱ्यािी्गरज्नसते.्मेंडेलच्या्प्रयोगात्चपवळ्या्आचण्
चहरवया् वाटाण्यापासून् जे् चपवळे् वाटाणे् चनपजतात् त्यासारखी् या् लोकािंी् गत् असते.् चपवळा् रंग्
चहरवयावर् मात् करतो, त्यािप्रमाणे् हे् वयंग् अवयंगावर् मात् करते.् चपवळ्या् चहरवयापासून् झालेल्या्
वाटाण्यात् अश द्ध् चपवळा् वाटाणा् म्हणतात् तसाि् हा् सवयंग् माणूस् अश द्ध् सवयंग् होय.् अशा् अश द्ध्
सवयंगात्सगभपेचशका्असतात्त्यातील्चनम्म्यात्वयंगवाले्तन क्असते, चनम्म्यात्नसते.्म्हणून्चनम्मी्प्रजा्
सवयंग्आचण्चनम्मी्अवयंग्चनपजते.्श द्ध्सवयंग्प्रजा्सहसा्चनमाण्होत्नाही.्अशी्प्रजा्चनमाण्होण्यास्
दोन सव्यंगांचे जोडपे्जमले्पाचहजे.्अशी्उदाहरणे्क्वचित््आढळतात, नाही्असे्नाही.्पण्त्यािंी्प्रजा्
सहसा् जगत् नाही.् चतच्यात् वयंग् फार् मोठे् उमटते.् एक् उदाहरण् गं्रथातंरी् चदलेले् आहे् त्यात् मूल्
उपजले्त्यास्हातपाय्म ळीि्नवहते, असे्आहे! 



 

 

अनुक्रमणिका 

 

 
आ॰्६०·१्वशंावळ 

 
अल्पवयी्मोतीकबदू् हा् एक् वयािी्असा्आहे्की्तो्आता्साचंगतलेल्या् वयंगाप्रमाणे्वशंपरंपरेने्

उद्भवतो.् हा् ग ण, वस्त तः् द ग भण, प्रभावी् आहे् हे् या् वशंवृक्षावरून् समजून् येईल.् तत्त्वतः् हा् आचण्
अगोदरिा् वंशवृक्ष् सारखेि् आहेत.् यातही् जोडीदार् दशभचवले् नाहीत.् ते् सवभ् अवयंग् होते, असे्
समजावयािे. 
 

 
आ॰ ६०•२्वंशावळ 

 
डोळ्यातील्िैतचनक्पटलािा्एक् चवकार्आहे् त्याने्अल्पवयाति्राणत्रदृष्टी्कमी्होते.्मध्यम्

वयात्म ळी्सवभि्दृष्टी्नाहीशी्होते.्यासंबिंी्एक्वशंवृक्ष्असा्:– यातही्जोडीदार्अवयंग्समजावयािे. 
 

 
आ॰्६०•३्वंशावळ 

 
डोळ्यातील् कनीयसाभोवतालिा् ज्यायस भाग् वास्तचवक् पाढंरा् असावयािा् पण् तो् काही्

जणामिे्चनळा्असतो.्या्चवकाराबरोबर्अशा्प ष्ट्कळ्जणामिे्हाडे णढसूळ्असणे, हाही्चवकार्आढळतो.्



 

 

अनुक्रमणिका 

असाि्आणखी्इतरात्बचिरता्हा्दोष्आढळतो.्अशा्सवयंगािंा्एक्वशंवृक्ष्असा्:– येथेही्जोडीदार्
अवयंग्समजावे. 

 
१्चढसूळ्हाडे.्२्बचिरता.्३्हृद्चवकार. 
 
येथे् चदलेल्या्वशंवृक्षात्जी् वयंगे्दाखचवली्आहेत्त्यािंी्गंभीरता् चकती्आहे् ते्दशभचवले्नाही.्

तथाचप्हे्ध्यानात्ठेवण्यासारख्ेआहे्की, तो्एकाि्चपढीत्चवचवि्असते.्चपढीच्या्िमाने्ती्कमी्वकवा्
अचिक् होत् जाते, असे् नाही.् उदाहरणाथभ् मोतीवबदूच्या् वशंवृक्षातील् िवर्थया् चपढीतील् पचहल्या् पाि्
जणािंा्जो् चपता्(चपढी3) आहे्त्यािा्स्वतःिा्मोतीवबदू्अगदीि्क्ष द्र्आहे.्परंत ् त्याच्या्म लापंैकी्एक्
मोतीवबदूने्पूणभ्आंिळा्झाला्आहे.्त्याच्या्मातेिी्(चपढी2) दृष्टीही्बरीि्कमी्होती.्डोळे्तपासण्यािी्
सािने् आज् उपलब्ि्आहेत.् त्याम ळे् क्ष द्र् दोषही् उघडकीस् येऊ् शकतात.् त्यािंा् उपयोग् केल्यानेि्
यथाथभ्माचहती्चमळते. 

 

 
आ॰्६०•४्वंशावळ 

 
रंग्समजणे्हा्डोळ्यािा् चवशषे्ग ण्आहे.्पण्तोि्काही्जणात्नसतो्सवभि् वयवहारात् रंग्

ओळखता् येणे् ही् गोष्ट्महत्त्वािी.् त्यातल्या् त्यात् रेल्वमेिे्काम्करणारानंा् ती् चवशषे्अवश्य्आहे.् या्
कामाकरता्माणसे्चनवडताना, त्याना्रंग्ओळखता्येतात्की्नाही्ते्म द्दाम्पहाव्ेलागते.्ज्याचं्या्मिे्
रंग् ओळखता् न् येणे् हे् वयंग् असते् अशािंी् एक् वशंावळ् शजेारी् आहे.् जोडीदार् अवयंग् समजाव.े्
वशंावळीत्(्)्चवषमयोगी. 

 

 
आ॰ ६०•५्वंशावळ 

 
पािवया् चपढीतील् चकती् चस्त्या् सदोष्आहेत् ते् त्यािंी् संतती् पाचहल्यावर्समजेल.् येथे् जेवढे्

लोक् रंग न्ओळखणारे् सवयंग्आहेत् तेवढे् सवभ् प रषि्आहेत, असे् चदसून् येते.् या् सवांना्आपल्या्
मातेकडून् तो् ग ण् चमळालेला् आहे.् अशा् सदोष माता स्वतः अव्यंग् आहेत.् पण् त्यानंा् दोषावह् ग ण्



 

 

अनुक्रमणिका 

आपल्या् केवळ् चपत्याकडून् चमळालेला् आहे, कारण् त्याचं्या् माता् चनदोष् आहेत.् प रषानंा् एकया्
मातेकडून्चमळालेला्दोष्वयंगरूपाने्उमटतो, पण्तसाि्तो्चस्त्यानंा्चमळाला्असता्उमटत्नाही.्या्
गोष्टीिे् रहस्य् तन कातील् जो् भेद् आहे् त्यावरून् लक्षात् येईल.् चस्त्याचं्या् शरीरात् सारख्या् सारख्या्
तन काचं्या्२४्जोड्या्असतात, पण् पुरुषांच्या िरीरात्तशा् तेवीसि्असतात.्चौणवसावी जोडी णवषम्
असते.्यातले्जे्लाबंट्तन क् ‘व’त्यात्हा्दोषावह्ग ण्असला्पाचहजे.्कारण्त्याच्या्जोडीत्त्यािा्
दोष्लपचवणारे्तन क्नाही, असा्यािा्अथभ् होतो, प्रस्त त्दोषावह्ग ण् वकवा् त्यािे्अचिष्ठान्असलेले्
जन क्हे्प्रभावी्असते्का्नसते? असा्प्रश्न्येथे्उत्पन्न्होतो.्प रषात्एकटेि्असते्आचण्प्रकट्होते्
यात्नवल्नाही.् चस्त्यात् चवषम्तन क्नसते.् त्यातं्समािंीि्जोडी्असते.् त्याचं्यात्असे्दोषी्जन क्
असते्यात्संशय्नाही.्कारण् त्यानंा् ते् चपत्याकडून् चमळालेले्आहे्आचण् त्याचं्या् म लात् (प रषामिे)्
उतरलेले्स्पष्ट्चदसलेही्आहे.्ते् चस्त्यात्स्पष्ट्चदसत्नाही.्कारण्असे्की्त्याचं्यात्ते्समतन कापैकी्
एकात्आहे्पण्स्वतः्प्रभावी्नाही.्जोडीच्या्तन कातील्त्याच्या्चवरोिकाने्त्यािा्ग ण्झाकला्जातो.्
प्रस्त त् वशंवृक्षावरून्दोन्गोष्टी् चसद्ध्होतात् :् (१)् वणभदोषी्जन क्अप्रभावी् [Recessive.] असते् (२)् ते्
वलगतन काच्या्आश्रयाने्राहते. 

 
स्त्ी-प रषािंी् तन कघटना् व् व, चव् व्अशी् दशभवतात.् चव् हे् चवलक्षण्तन क् होय.् ते् प रषाति्

असते.्वणभदोषी्प रषात् चव्च्या्जोडीने्राहणारे्व् हे्तन क्दोषी्जन क्िारण्करते.् त्याम ळे्तो्प रष्
सवयंग्ठरतो.्अशा्प रषाचं्या्संततीत्चव्प रषाकडेि्जाते.् वकबह ना् चव्ज्या्अपत्याकडे्जाते्ते्प मान्
चनपजते.् अशा् प रषािी्जोडीदार्स्त्ी्जर् चनदोष् असेल् तर् त्यािी् प रषसंतती् चनदोष् होईल.्कारण्
चतच्यात्व्चनदोषि्राहणार.्त्यािी्स्त्ीसंतती्अवयंग्चनपजेल्पण्ती्सदोष्असणार, म्हणजे्ती्आपल्या्
संततीत्सदोष्जन क्देणार, त्याम ळे्प मान्संतती्सदोष्सवयंग्चनपजणार.्व्ला्जोडीदार्चव्चमळणार.्
स्त्ी-संततीत्मात्र्सदोष्स्त्ी्अपत्य्सवयंग्होण्याकरता्जोडीदार्प रष्सवयंगि्असला्पाचहजे.्नसेल्तर्
एक्व्सदोष, द सरा्व्चनदोष्अशी्जोडी्होईल.्हा्दोष्अप्रभावी्असल्याम ळे्उमटणार्नाही.्व व या 
जोडीतील दोनही व सदोष असले तरच दोष व्यंग रूपाने उमटेल. 

 
रंग्ओळखता्न्येणे् हे् वयंग्काही् वयवसायात्मोठेि्हाचनकारक्आहे.् रेल्व्े वकवा्लष्ट्कर्यात्

रंगीत्ख णा्वापरावयाच्या्असतात.्तेथे्अशी्माणसे्म ळीि्उपयोगी्नाहीत.्चित्रकाराच्या्वयवसायात्हे्
वयंग् प ष्ट्कळ्जाणवणारे्आहे.् सामान्य् वयवसायात् स द्धा् काही् काही् प्रसंगी् असा् माणूस् थटे्टिा् चवषय्
होण्यािा्संभव्आहे.्तथाचप्असे्प ष्ट्कळ्वयवसाय्आहेत्की्तेथे्असा्माणूस्काही्अपकार्न्होता्िालू्
शकेल.् अशा् सवयंग् माणसािे् जीचवत् िोक्यात् येण्यािा् संभव् फारि् थोडा् असतो.्डोळ्यांच्या् अनेक्
णवकारांचे अनुहरि्म्हणजे्वशंपरंपरेने्जाणे्कसे्घडते्ते्आतापयंत्साचंगतले्तेि्आता्शजेारी्चदलेल्या्
कोष्टकात्पाहू. 

 
वणांिता्हे्एक्अप्रभावी्जन कािे्उदाहरण्आहे.्आता्द सरे्एक्तसेि्उदाहरण्बघून्घेऊ.्हे्

उदाहरण्एका्रक्तदोषािे्आहे.्िागंले्रक्त्वाचहन्याचं्या्बाहेर्पडले्की्इतर्गात्राचं्या्संपकाने्आळते्
आचण्आळलेल्या्रक्ताच्या्ग डदीनेि्बारीकसारीक्रक्तवाचहन्या्ब जून्जातात.्त्याम ळे्थोड्याि्वेळात्
रक्त्वाहण्यािे्थाबंते.्रक्तहानी्टाळण्यािी्ही्स्वाभाचवक्योजना्आहे.्अशी्नसणे्हे्मोठे्िोका्उत्पन्न्
करणारे्वयंग्आहे.्काहीच्या्अंगी्ते्असते. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

असे्वयंग्असणारे्प रष्क्वचित्सापडतात.्स्त्ी्सहसा्सापडत्नाही.्तरी्असे्आढळते्की, ज्या्
णस्त्रयांच्या णपत्यामधे्हा्दोष्होता्त्याचं्या्पुत्रामधे्तो्उमटतो.्त्यावरून्त्याचं्या्अंगी्तो्दोष्असतो्असे्
अन मान्चनघते.्अथात्त्याचं्या्जोडीदारात्तो्नसला्तरि्हे्अन मान्योग्य्आहे, हे्उघड्आहे.्अंगी्
दोष्असूनही् वयंग् प्रकटत्नाही्आचण्अपत्यात्उमटते, यावरून्दोष्असतो्तो्अप्रभावी्असतो्असे्
चसद्ध्होते.्हा्दोष् वयंगरूपाने्प्रकट्होतो्तो्प त्रामिे्होतो.् चपत्यामिे्तसा्दोष्नसताना्तो्उमटतो.्
यावरून्वणांितेप्रमाणे्हा्रक्तदोषही्व्तनुकाच्याच आश्याने्राहणारा्आहे्असे्म्हणावे्लागते.्हे्वयंग्
चस्त्यात् संभवत् नाही.् एकाद्या् म लीत् ते् असले् तरी् ती् पचहल्याि् रजोदशभनाच्या् प्रसंगी् स्वगास्जाते.्
प ष्ट्कळ्सवयंग्प रषस द्धा्क्ष ल्लक्ओरखड्याने्मृत्य म खी्पडतात.्यासंबिंी्एक्वशंवृक्ष्असा्:– 
 

माता चपता चपत्यािी सगभ्पेचशका संततीत 

   व चव  
अदोष सवयंग व व्व व्चव सवयंग्कोणी्नाही 
  व व्व व्चव सदोष्दोघी्चस्त्या 
     सवयंग्स्त्ी्एक 
   व चव  
सदोष सवयंग व व्व व्चव सदोष्स्त्ी्एक 
  व व्व व्चव सवयंग्प रष्एक 
   व चव  
सदोष अवयंग व व्व व्चव सदोष्स्त्ी्एक 
  व व्व व्चव सवयंग्प रष्एक 
   व चव  
सवयंग अवयंग व व्व व्चव सदोष्चस्त्या्दोन 
  व व्व व्चव सवयंग्प रष्दोन 
   व चव  
सवयंग सवयंग व व्व व्चव सवयंग्चस्त्या्दोन 
  व व्व व्चव सवयंग्प रष्दोन 
 

(अिोरेचखत्सवयंग्प₁ ते्प₄ प रष्रक्तमोक्षाने्मरण्पावले) 
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आ॰ ६०•६्वंशावळ 

 
रक्तवाचहन्यातून्रक्त्मोकळे्स टल्यावर्रक्तमोक्ष्अनावर्होणे्हे्वयंग्ज्याचं्या्अंगी्असते्त्यानंा्

रक्तम क्असे्नाव्चदले्आहे.्त्याचं्या्वयंगािे्वणभन्मुच्य-रक्त [Hemophilia.] असे्करता्येईल.्रक्त्म च्य्
असणे्हा्मोठा्वयािी्आहे.्त्याने्पीचडलेली्माणसे्फार्चदवस्जगत्नाहीत.्त्यािंा्जीव्नेहमी्िोक्यात्
असतो.्त्याम ळे्त्यािंा्स्वभाव, त्यािें्वागणे, सरळ्असणे्संभवत्नाही.्अशी्प ष्ट्कळशी्माणसे्अल्पवयीि्
मरतात.्समाजात्जी्इतर्माणसे्असतात् त्यात् चनकोप्प्रकृतीिी्प ष्ट्कळ्असतात, अचनकोप्असतात्
त्यात् रक्तम क् माणसापेंक्षा् अचिक् आय ष्ट्य् असणारींि् अचिक् असतात.् यावरून् तकभ ् असा् होतो् की्
समाजामिे् रक्तम कािें् प्रमाण्झपायाने्कमी् वहाव.े् न सत्या् एका् वशंवृक्षाकडे् पाचहले् तरी् रक्तम कािें्
आय ष्ट्य्त्याचं्या्चनकोप्बािंवापेंक्षा्प ष्ट्कळ्कमी्असल्यािे्चदसून्येते.्मोठ्या्समाजात्तर्ते्फारि्कमी्
असणार.् केवळ् रक्तम कापंासून् त्यािंी् उत्पिी् होते् असे् मानले् आचण् लोकसंख्येतील् त्याचं्या्
प्रमाणासंबिंी्चहशोब्केला्तर्दर्एक्चपढीत्त्यािें्प्रमाण्तीन्ित थांश्होत्जाव्ेअसे्ठरते.्आपल्याकडे्
अशी्तपासणी्आचण्गणती्कोणी्केलेली्नाही.्वर्चदलेला्चहशोब्जे्बी्एस्हाल््डेन्याने्केलेला्आहे.्
हा्चहशोब्जर्चबनिूक्असेल्तर्रक्तम कािंी्संख्या्लवकरि्शून्य्होईल्असे्भचवष्ट्य्वतभवता्येते. 

 
प्रस्त त् चविारसरणीने् पूवभकाळािा् चविार् केला् असता् चदसून् येते् की, नॉमभन् लोक् इंग्लंडात्

राज्य्करू्लागले्त्या्वळेी्देशातील्सवभि्प्रजा्रक्तम क्असली्पाचहजे.्ही्गोष्ट्अथाति्खोटी्आहे्
आचण् येथील् चहशोबात् गचणतािी् िूक् नाही.् यावरून् हाल्डेन् याने् अन मान् काढले्आहे् की, हे् वयंग्
असणारा्माणूस्सदोष्व्सवयंग्माणसापासूनि्चनपजतो्असे्मानले् तेि्ि कले.्सदोष सव्यंग मािूस 
मधून मधून अदोष–अव्यंगापासून उत्पन्न होत असला पाणहजे यात्संशय्नाही.्सािारणतः्जन क्प्रकृती्
चपढ्यान चपढ्या्बदलत्नाही्हे्खरे्आहे.्परंत ्ती्केवहाि्बदलत्नाही्असे्नाही.्असा्बदल्होतो्असे्
मानल्याखेरीज्इचतहासािीही्संगती्लागत्नाही.्मग्मानव्जेवहा्म ळीि्नवहता्अशा्प्रदीघभ्भतूकाळािी्
तर्गोष्टि्नको! 

 
बरेवाईट् ग ण् आचण् त्यानंा् आिार् असलेली् जन के् एका् चपढीतून् द सऱ्या् चपढीत् कोणत्या्

चवषयान सार् जातात् यासंबिंी् प्रयोगकारानंी् अहर्वनश् प्रयोग् िालचवले् आहेत.् त्यानंा् आलेल्या्
अन भवावरून् काढलेले् चनयम् येथवर् साचंगतले् आहेत.् आता् त्याति् आलेला् आणखी् एक् अन भव्
साचंगतला् पाचहजे् तो् हा्की् ग ण् व् त्याला्आिार्असलेले्जन क्जरी् चबनबदल्एका् चपढीिे् द सऱ्या्
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चपढीत् जाते् असा् चनयम् असला् तरी, प्रसंगचवशषेी् एकादे् जन क् आपला् ग ण् बदलते् वकवा् स्वतःि्
संपूणभपणे्आचण्एकाएकी्बदलते.्या्बदलास्णवभेदन्[Mutation.] असे्पाचरभाचषक्नाव्चदले्आहे.्सजीव्
सृष्टीमिे्चपतर्आचण्अपत्य्यामिे्काही्भेद्असतात्हे्अथात््अनादी्कालापासून्माहीत्आहे.्तथाचप्
बह िा् या् भेदापेक्षा् साम्यि्अचिक्असते, यात् शकंा् नाही.् वरकरणी् भेद्असला् तरी् अंतयामी् साम्य्
असते, आचण्वरकरणी्साम्य्असले्तरी्अंतयामी्भेद्असतो, ही्गोष्ट्अप्रभावी्ग ण्आचण्तदािार्जन क्
याचं्या् चविाराने्कळून् येते.् मोठ्या्काळािा् चविार्करता् हेही् चविार् प रे् पडत् नाहीत.् इचतहासाच्या्
ओघावरून् असे् चदसून् येते् की, यथातर्थय् अन हरण् ही् जरी् चनत्यािी् गोष्ट् असली् तरी् प्रसंगचवशषेी्
नैचमचिक्चवभेदनही्होत्असते.्त्याम ळे्समाजािा्रंग्काही्बाबतीत्कायम्राहतो्आचण्काही्बाबतीत्
बदलतोही. 

 
अन हरण्आचण्चवभेदन्या्दोनही्गोष्टी्एकसारख्या्िालू्आहेत.्मग्ते्समाज्मानवी्असोत्की्

पश पक्षीकीटक्यािें्असोत.्अन हरणािे् चनयम्आता्बरेि्चनचश्चत्झालेले्आहेत.्तथाचप्प ष्ट्कळसे्प्रश्न्
त्या् संबिंात् सोडवावयािे् राचहलेही् आहेत.् चवभेदनाच्या् ज्ञानाने् बऱ्याि् स्वाभाचवक् घटनािंी् उपपिी्
लागते.्त्यापैकी्एकाि्घटनेिा्उल्लेख्येथे्केला्आहे.्चवभेदनािे्चनयम्माहीत्झालेले्नाहीत.्चवभेदन्
या् शब्दािा् चवशषे् अथभ् चदला् आहे् तो् असा् :– एकादा् मोठा् बदल् अकस्मात्् उत्पन्न् होऊन् अनेक्
चपढ्यामध्ये्िालू्राहतो, तोही्प नः्बदलणे्शक्य्पण्तसे्झाले्तरी्तोही्आकस्स्मक्असतो्आचण्काही्
चपढ्या्तरी्चनदान्िालू्राहतो.्तोही्प नः्बदलणे्शक्य्आहे.्पण्तसे्झाले्तरी्तोही्आकस्स्मक्असतो्
आचण्काही्चपढ्या्तरी्चनदान्चबनबदल्िालू्राहतो.्चवभेद्=्आकस्स्मकपणे्होणारा्आचण्काही्चपढ्या्
अन वशंतेने्िालणारा्बदल. 

 
रक्तम क् लोकाचं्या् वशंावळींिा् अभ्यास् करून् हाल्डेन् याने् असे् साचंगतले् आहे् की, काही्

वशंावळीमिे् माताचपता् दोनही् चनदोष् असता् संततीत् रक्तम क् वयंग् वकवा् दोष् असतो् अशी् उदाहरणे्
आढळतात.्याचवषयी्सवात्ठळक्उदाहरण्स्व्हक टोणरया्राणीिे्साचंगतले्आहे.्या्इंग्रज्राणीिे्पूवभज्
रक्तम क्असल्यािे् माहीत् नाही.् परंत ् चतिा् एक् प त्र् रक्तम क् होता्आचण् चतच्या् दोन् म लींिी्संतती्
रक्तम क्होती.्या्म लीपैकी्एक्रचशयाच्या्राजाला्आचण्द सरी्स्पेनच्या्राजाला्चदलेली्होती.्रचशया्
आचण् स्पेन् या् दोनही् देशािें् राजप त्र, स्वहक्टोचरयािे् नातू, रक्तम क् होते.् स्वहक्टोचरयाच्या् रक्तम क्
प त्राला्जी्संतती्झाली्तीदेखील्रक्तम क्होती. 

 
स्पेन्आचण्रचशया्या्दोनही्देशाचं्या्रक्तम क्य वराजाचं्या्स्वभावातील्चवशषे्लहरीम ळे्या्दोन्

देशाचं्या्राजानंी्य द्धािे्रणवशग्फ कले्असे्हाल्डेन्[Heredity and politics by Haldane. 

वंशवृक्ष्१्प.ृ्४५, २्प.ृ्४७, ३्प.ृ्४८, ४्प.ृ्६४, ५्प.ृ्५९, ६्प.ृ्६२.]्याने्ध्वचनत्केले्आहे.्यालाि्मोराम्[Physical 

basis of personality by Motram.] यानेही्द जोरा्चदला्आहे.्रक्तम क्लोकाचं्या्स्वभावािे्चववरण्त्यानंी्अचिक्
केले्असते्तर्बरे्झाले्असते.्ते्कोणी्केल्यािे्पाहण्यात्नाही.्या्दोघा्चवद्वानाचं्या्मते्प्रस्त त्वयंग्
आचण् वागणूक् यािंा् दृढसंबिं् आहे.् या् वयंगासंबिंी् जो् न्याय् तोि् इतर् वयंगासंबिंीही् आहे, असे्
समजण्यास्काही् हरकत्नाही.् वयगागचणक् स्वभाव् चवशषे्असतो, िरीर घटना्आचण्वागिूक् यािंा्
संबिं्असतो, असा्तात्पयाथभ्आहे. 
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रूप्आचण्वागणूक्यािंा्संबिं्काचलदास्कवीने्दोन् चठकाणी्साचंगतला्आहे.्तसा्तो् बाह्य्
रूपाच्या्बाबतीत्आहे्असे्चसद्ध्झालेले्नाही.्परंत ्अंतगभत्रूपाच्या्म्हणजे्तन कघटनेच्या्बाबतीत्तसा्
संबिं्आहे, असे्आि चनकािें्मत्चदसते. 

 
यद च्यते्पावभचत्पापवृिये्न्रूपचमत्यवयचभिारी्तद्विः्।्क मार्५•३६ 
स रूप्ते्सद्वृिचह्असती्प्रत्यय्आला्विनािा्। 
न्तादृशाः्आकृचतचवशषाः्ग णचवरोचिनो्भवस्न्त्।्शाक ं तल्४•५ 
त्याच्यासारखे्रूपवान्असतात्त्याचं्यात्सद्धग ण्नाहीत, असे्घडत्नाही. 

 
संस्कार 

 
माणसािा् स्वभाव, म्हणजे् त्यािी् इतराशंी् वागणूक, त्याच्या् शरीरघटनेवर् अवलंबून् असते, 

याचवषयी् शकंा् नाही.् शरीरािी् घटना् म्हणजे् त्यािे् दशभनी्रूप्असे् मात्र् नाही.् त्याच्या् पूवभजािें् ग ण, 
त्याच्या्अपत्यािे्वकवा्अचिक्दूरच्या्वशंजािें्ग ण, यावरून्त्यािा्अंतयामी्घाट, जन कतन कािंा्संि, 
ओळखता्येतो.्या्घाटावर्त्यािा्स्वभाव्चवशषेेकरून्अवलंबनू्असतो, असे्चदसून्येते.्आपण्हजारो्
क ट ंबाचं्या् चपढ्यािंा्इचतहास्पाचहला्तर्असे् चदसून् येते्की जनुकतनुकांचा संच णविेष णनयमाने एका 
णपढीपासून दुसऱ्या णपढीस णमळतो, हे्जरी्सामान्यतः्खरे्असले्तरी्इतक्या्हजारो्क ट ंबातील्एकाद्या्
वयक्तीच्या्जन कतन काचं्या्संिातील्एकाद्या जनुकात आकस्स्मक बदल्घडून् येतो.् त्याम ळे् त्या्नवया्
वयक्तीत् चनयमाबाहेर्ग ण्उत्पन्न्होतात् वकवा्लोपतात.्या्घटनेस्चवभेदन्असे्नाव्आहे.्माणसाचं्या्
चपढ्यामागून् चपढ्या्तपासल्या्तर्अन वंशत्वाने् ग ण्उतरत् गेलेले्आढळतात.् पण्थोडेसे् भेदही् पडत्
गेलेले्असतात्यात्शकंा्नाही.्यातील्काही् भेद्काही् चनयमाने्उत्पन्न्होतात्आचण्अन वचंशकतेच्या्
सूत्रात्बसतात, असे्कळून्आले्आहे.् चवभेदन्स द्धा्काही् चनयमाने्घडून् येत्असाव्ेअसा्तकभ ्आहे.्
तथाचप्असे्चनयम्अद्याचप्समजले्नाहीत. 

 
मन ष्ट्यािे्शरीर्जन्मचसद्ध्असते.्अन्नपाण्यानंी्ते्वाढते.्तथाचप्ते्कसे्आचण्चकती्वाढेल्ही्गोष्ट्

शरीरघटनेनेि् मयाचदत् झालेली् आहे.् जसे् शरीर् तसाि् स्वभावही् जन्मचसद्ध् असतो.् तरी् शरीराला्
अन्नािे्पोषण्तसेि्स्वभावालाही् चशकवण कीिे्पोषण्देण्यािी्वचहवाट्सवभत्र्चदसून्येते.् चशकवण कीने्
माणसािी् ग णविा् वाढते् स िारते् याचवषयी् शकंा् नाही.् पश पक्षी् देखील्आपल्या् अपत्यानंा् थोडेबह त्
चशक्षण्देत्असतात.्माणसात्चशक्षणािे्महत्त्व्पश पक्ष्याचं्या्त लनेने्फारि्मोठे्आहे.्सवभ्वाघ्वसह्वानर्
मोर्हंस, आपापल्या्अपत्यानंा्एकाि्प्रकारिे्चशक्षण्देतात.्माणसामिे्चशक्षणािा्अविी्जसा्फार्मोठा्
तसे्त्यािे्प्रकारही्बह त्आहेत.्माणसामिे्सवांना्सामान्य्असे्काही्णिक्षि्असते.्पण्प्रत्येक्िंद्यास्
णवणिष्ट्असेही्णिक्षि्असते.्पश पक्ष्यामिे्वगेवगेळे्िंदे्नाहीत.्माणसामिे्ते्प ष्ट्कळि्आहेत.्माणसात्
एकदा्िारि्वणभ्होते.्आता्िारािें्िारश्ेझाले्आहेत! 

 
चशक्षण्देणे्ही्म द्दाम्घडवनू्आणण्यािी्गोष्ट्आहे.्चशक्षण्देण्याकरता्योजनापूवभक्काही्रिना्

केलेल्या्असतात.्त्यापासून्काही्फलािी्अपेक्षा्असते.्अपेके्षप्रमाणे्फळ्चमळत्आहे्की्नाही, याचवषयी्
िािणी्वरिेवर्घेणे्आचण्फल्चदसेल्ते्इष्टाचनष्ट्असेल्त्यावरून्त्या्चशक्षणरीतीत्काही्बदल्करून्
घेणे, इत्यादी्गोष्टी्सतत्िालावयाच्या्असतात.्परंत ्या्सवभ्गोष्टी्सोडूनदेखील्माणसाभोवती्अपरंपार्
जग् चबखरलेले्आहे.् त्यापासून् त्याला्काही् बोि् घेता् येतो.्डोळस्माणूस्तसा् बोि् घेतो.् मन ष्ट्यािी्
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इंचद्रये्कमी्अचिक्तत्पर्असतात.्त्या्तत्परतेस्अन सरून्माणूस्हा्बोि्घेतो.् हे् चशक्षणि्आहे.्पण्
मानवदि्नवहे् णनसगकदत्त्आहे.्हे् णिक्षि्कोणी्देत्नाही्तर्घेणारा्आपण्होऊन्घेतो.्चशक्षण्देणारा्
आचण् घेणारा् या् दोघाचं्या् तत्परतेवर् चशक्षणािे्फल्अवलंबनू्आहे.् या् चनसभगाला्आपण् केवहा् केवहा्
पणरस्स्थती् म्हणतो.् केवहा् केवहा्यालाि् दैव्असेही् म्हणतो.् चशक्षणािी्खास् वयवस्था्असताना् देखील्
चनसगभ्काही्लपलेला्नाही.्म द्दाम्योजलेले्चशक्षण्आचण्चनसगभचशक्षण्असे्दोनही्प्रकारिे्चशक्षण्िालू्
असते.् शरीरावर् तसाि् मनावर् णिक्षिाचा् जो् पणरिाम् घडतो् त्याला् संस्कार् म्हणतात.् योजलेला्
संस्कार्आचण्न्योजलेला्संस्कार्असे्दोन्संस्कार्असतात. 

 
मन ष्ट्य् जो् देह् घेऊन् जन्मास् येतो् तो् त्यािा् स्वतःिा् स्वािीन् चनसगभ् म्हटला् तर् त्याच्या्

भोवतालिा् चनसगभ्हा् त्यािा्परािीन् चनसगभ् म्हटला्पाचहजे.्खरे्पाचहले्तर्आपला्स्वतःिा् देह्तरी्
आपल्या्आिीन्चकतपत्असतो्हा्प्रश्नि्आहे.्आपला्देह्आपणि्िालचवतो्हे्खरे्आहे, पण्सवभस्वी्
नवहे.्आपल्या् देहािी्आरंचभक् देणगी्आपल्या् चपतरानंी् चदलेली्असते.्ती्वापरण्यात्आपण्काय् ते्
कतृभत्व् दाखव्ू शकतो.् तथाचप् याही् कतृभत्वाला् मयादा् आहेत.् त्या् सहसा् बदलत् नाहीत.् आपणावर्
योजलेले्संस्कार्म्हणून्जे्घडतात्ते्आपल्या्वडीलिाऱ्या्माणसानंी्आचण्आपल्या्एकंदर्समाजाने्
योजलेले्असतात.्न्योजलेले्संस्कार्जे्घडतात्ते्अथात््सवभि्आपल्या्आचण्आपल्या्समाजाच्या्
देखील्आवाक्याबाहेरिे्असतात.्आपल्या्कतृकत्वाच्या्इतक्या्मयादा्लक्ष्यात्घेतल्या्म्हणजे्त्यािे्के्षत्र्
चकती्मयाचदत्आहे्ते्कळून्येईल. 

 
मन ष्ट्य्जी्कृती्करतो्चतिे्बरेचसे श्ेय दैवाकडे्असते.्त्याच्या्स्वतःकडे्काही्श्रेय्असते्पण्ते्

थोडे.्तरी्एकंदर्पचरणाम्अन कूल्असला्म्हणजे्दवािा्वाटा्वयस्क्तशः्आपणाकडे्घेण्यािी्मन ष्ट्यािी्
प्रवृिी्असते.्उलट्पचरणाम्प्रचतकूल्झाला्म्हणजे्श्रेयाश्रेय्सवभ्दैवाकडे्देण्यािी्प्रवृिी्असते, ज्याचं्या्
िचरत्रात्दैव्प्रचतकूल्ठरले्अशी्दोन्माणसे्महाभारतात्वर्वणली्आहेत, एक्भीष्ट्म्आचण्द सरा्किक.्
भीष्ट्मानी् चपत्याच्या् वासनेस् वाट् करून् देण्याकरता्आपण् होऊन् राज्यत्याग् केला्आचण् स्वतःच्याि्
िाकया्भावािे्आचण्त्याच्या्मागून् त्याच्या्म लािें्व् नंतर्नातवािेही्दास्य्(प्रजाजनत्व)्पतकरले.्
इतके्करूनही्क लसेवा्सोडली्नाही.्या्सवभ्त्यागािे्फल्मात्र्चवपरीत्झाले.्जो्नातू्द ष्ट्होता्तोि्
राजा् झाला.् त्यािा् अंचकत् सेनापती् होऊन् चपतामहानंा् स ष्ट् नातवाशी् लढण्यािा् प्रसंग् आला.् कणभ्
कन्याप त्र् क ं तीिा् पण् वाढचवला् सूताने.् अंतरीच्या् ऊमी् क्षचत्रय् म्हणून् क्षत्रचशक्षण् घेण्याकरता् ‘मी्
िाह्मण’ असे्खोटे्बोलला्म्हणन्ग रूकडून्चवदे्यबरोबर्शाप्चमळाला.्द योिनाने्अंगदेशािा्राजा्केला्
पण् सूतप त्र् ही् वनदा् लोकात् कायम् राचहली.् द योिनसखा् म्हणून् त्याच्या् पाडंवचवरोिी् कारस्थानात्
सामील् होऊन् य द्धाला् उभा् राचहला.् भीष्ट्मानी् ‘अिभरथ’ असे् चहणचवले् म्हणून् ते् सेनापती् असेपयंत्
य द्धापासून्अचलप्त्राचहला.्चशष्टाई्चवफल्झाल्यावर्पाडंवाकडे्परतण्यापूवी्श्रीकृष्ट्णानी्कणाला्बाजूला्
घेऊन् ‘तू्क ं तीिा्कानीनप त्र्आहेस’ असे्सागंून् पाडंवाकंडे् येण्यास् चवनंती् केली.्जन्माने्मी्क्षचत्रय्
आहे् हे् कळल्याने् कणाला् समािान् वाटले.् परंत ् जन्मदात्या् क ं तीपेक्षा् जन्म् न् देताही् पोटच्याप्रमाणे्
वाढवणाऱ्या् रािेिे् उपकार, तसेि् राज्यदात्या् द योिनािे् उपकार् त्याने् श्रेष्ठ् मानले् आचण् कृष्ट्णाच्या्
चवनंतीस्नकार्चदला.्थोड्याि्वेळाने्स्वतः्कंती्त्याला्भेटली्आचण्चतने्तेि्रहस्य्सागंून्तीि्चवनंती्
केली.्कणाने्उिरही् तेि् चदले.्परंत ् ‘मी्केवळ्अज भनाशीि् चनकराने्लढेन, इतर्िारी्भावास्सोडून्
देईन’ असे्आश्वासन् चदले.्भीष्ट्म्शरपजंरी्पडल्यानंतर्कणभ् त्यानंा् भेटला् तेवहा्कणाला् तेि्रहस्य्
त्यानंीही् साचंगतले्आचण् तोि् उपदेश् केला.् कणाने् उिरही् तेि् चदले.्आपण् क्षचत्रय्आहो् याचवषयी्
समािान, कृतज्ञतेस्तव्द योिनपक्षाति्सामील्होणे्आचण्प्रामाचणकपणे्लढणे्अवश्य्असा्चनश्चय, ज्या्
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पक्षाला्कृष्ट्ण्सहाय्त्या्पक्षाला्चवजय्चमळणार्याचवषयी्चवश्वास, ही्कणांच्या्उिरािीं्तीन्सूते्र्होती.्
िवथे्सूत्र्होते् ते्असे्की, क्षचत्रयाला्रणी्मरण्आल्यानेि्सद्गती् चमळते, तर्तीि्मला् चमळावी.्ही्
इच्छा्त्याने्भीष्ट्मास्कळचवली! 

 
हा्समरात्मरो्द्या्क्षचत्रयजन्काय्बोि्या्करता! 

आयाभारत्भीष्ट्मपवभ्११•६३. 
 
–भीष्ट्मानी्उद्धगार्काढले्होते 
दैवबलप्रबल पुरुषबल अल्प.......... 
नाही्तचर्आम्हाला्हे्वहाव्ेप्राप्त्काय्शरतल्प्।्११•५१. 
 
कणभ्व्अज भन्याचं्या्शरीराच्या्घटनेत्भेद्फार्नवहते.्त्याचं्या्िचरत्रात्फरक्पडला्तो्त्याचं्या्

संस्काराम ळे!्यासंबिंी्भीष्ट्माच्या्तोंडी्विन्आहे्:– 
 

संस्कार–धमक–लोपे दुष्टजनसमागमे उडे िुद्धी । 
 
मग्ग णवतंािीही्सदचिके्षपी्प्रवतभते्ब द्धी्॥्आयाभारत्भीष्ट्म्११•४२्–कणभ्द वृभि्होण्यािे्कारण्

संस्कारिमभ–लोप् असे् भीष्ट्मानी् साचंगतले.् त्यात् संस्कार् या् शब्दाने् क्षचत्रयािे् चवचिय क्त् संस्कार् असा्
अचभप्राय्आहे.् वस्त तः् त्याने्क्षत्रचशक्षण् चमळवलेलेि्होते् ते्सरळपणाने्कोणी् चदले्नाही.् तो् सूतप त्र्
म्हणून् त्यािा् चतरस्कार् केला.् चवचिय क्त् ठरीव् चशक्षण, हा् संस्कारािा् संक चित् अथभ् आहे.् स्वभाव्
घडचवण्यात्जसा्ठरीव् चशक्षणािा्भाग्असतो्तसा्आवातंर्गोष्टींिाही्भाग्असतो.्येथे्द ष्टपणाला्हा्
द सरा्भागि्कारण्होता.्द योिन्द ष्ट्त्यािा्समागम्हे्कारण्भीष्ट्मानीि्साचंगतले्आहे.्द योिनाखेरीज्
कणाला्कोणीही्किीही्भला्म्हटले्नाही.्तू्अजूभनापेक्षा्अगदीि्हीन, अज भन्त ला्तेवहाि्हटवील्असे्
इतर् सवभ् लोक् कणाला् म्हणत.् पाडंवाना् मी् मारीन, असे् एकया् कणाचशवाय् द योिनाला् कोणीि्
आश्वासन्चदले्नाही.्उलट्अज भनास्सवभ्लोक्पचहल्या्प्रतीिा्योद्धा्म्हणून्मान्देत.्प्रत्यक्ष्परमेश्वर्
श्रीकृष्ट्ण् अज भनािा् सारथी् झाला.् इतर् िारी् पाडंवानंा् कणाने् पराभतू् केले.् तेवहा् त्यािा् सूड् म्हणून्
कणािा्वि्तूि्कर, त झ्याति्ते्सामर्थयभ्आहे्अशी्प्रत्यक्ष्परमेश्वरानेि्त्याला्भर्चदली.्कणािे्सारथी्
भीमाच्या्तडाख्याने् पटापट्मरत्आचण् रथही्मोडून्तोडून्जात.् तेवहा् मला्िागंला्सारथी् दे, अशी्
यािना् कणाला् द योिनापाशी् करावी् लागली.् त्याला् क शल् सारथी् चमळाला, पण् तो् होता् जातीिा्
राजा.्तोही्इतरापं्रमाणेि्कणाला्सूतप त्र्म्हणून्चहणव्ूलागला.्त्याने्सारर्थय्िागंले्केले.्पण्शवेटी्
रथािे् िाक्खड्ड्यात् गेले् तेवहा् ते् वर्काढण्यािे्काम् या्सारर्थयाने् केले् नाही.् या्आपिीति्कणभ्
अज भनाने्मारला.्अज भनािा्रथही्याि्िकमकीत्खड्ड्यात्अडकला्होता.्पण्तो्श्रीकृष्ट्णाने्स्वतः्वर्
काढला; ती्आपिी् अज भनाला् जाणव्ू चदली् नाही.् अज भनाशी् दं्वद्व् होण्यािा् स मार्आला् तेवहा् सारथी्
झालेल्या्शल्यास्कणभ्म्हणतो्:– 

 
जो्एकवीर्सद्धग णरत्नाकर्शभं मान्य्हचरसख्या्॥ 
पाथाशी्दै्वरथ्हे्वणू्ंचनजभाग्य्कोठवचर्सखया्॥्२९्॥्कणभ॰्४४. 
 

–शवेटी्य द्ध्हातघाईवर्येऊन्कणभरथािे्िाक्खड्ड्यात्अडकले्तेवहा्कणभ्अज भनास्म्हणतो्:– 



 

 

अनुक्रमणिका 

...बळ्त झे्अनंत्रहा्। 
स्वस्थ्म हूतभभचर्रणश्रद्धा्प रवील्गा्अनंतर्हा्॥्६२्॥्कणभ॰्४८ 
रक्षावा्िमभ्ब िे्क शलािंा्िमभ्हा्चनिी्राहे्। 
स्स्थर्जे्कचरचस्चनराय िमथन्कचरल्िमभहाचन्िीरा्हे्॥्६३्॥ 

 
यावर्अज भनाकरता्कृष्ट्णानीि्उिर्चदले्:– 
 

...्...“रािेया्भला्बरा्स्मरचस्आचज्िमाते्॥ 
नीि्वयसनी्ब डता्वनचदचत्िमाचस्न्स्वकमाते” ॥्१्॥्कणभ॰्४९ 

 
वंि्आचण्संस्कार्यापैकी्प्रत्येकाला्चकती्चकती्महत्त्व्आहे, याचवषयी्फार्मोठाले्वाद्होऊन्

गेलेले् आहेत.् आपला् स्वतःिा् वशं् ही् आपल्या् हातिी् गोष्ट् नाही.् पण् आपल्या् नंतरच्या् वशंजाचं्या्
वशंावळीत्आपण्जी् भर् घालतो् ती्आपला् दाय् म्हणून् वशंजानंा् चमळत्असते.्आपण्जी् अशी् भर्
घालतो्ती्आपल्याला्संस्काराने् चमळत्असते् हे्उघड्आहे.्माणसाच्या्कत्यां्आय ष्ट्यािा्सािारणतः्
अिा्भाग्हल्ली्चशक्षणात्खिभ्होतो.्या्चशक्षणाने्जे्ग ण्तो्संपादन्करतो्ते्त्याच्या्म लात्उतरतात्की्
नाही? उतरत्नाहीत्असे्एक्मत्आहे.्जन्मचसद्ध्काही्नाही, सवभ्काही्चशक्षणािीन्आहे्असे्म्हणणारे्
काही्आहेत.्त्यािंा्य स्क्तवाद्असा्:्एकाद्या्माणसाने्रोज्गदेिे्ठोके्खाऊन्अंगावर्घटे्ट्आणले्तर्
तसेि्घटे्ट्त्याच्या्म लाच्या्अंगावर्उमटतात्असे्नाही.्त्यािप्रमाणे्गवयािी्कला्संपादन्केली्तर्ती्
त्याच्या्म लास्आयती्जन्मतःि्चमळते्असे्होत्नाही.्गदािराच्या्म लाला्गदेिा्अभ्यास्करावा्लागतो्
आचण्गवयाच्या्म लाला्गाणे्चशकाव्ेलागते.्संस्कारािे्पचरणाम्ज्या्त्या्चपढीसि्लाभतात. 

 
माणसाने् आपल्या् हयातीत् िन् चमळचवणे् आचण् वंशजाकरता् ते् राखून् ठेवणे् ही् िाल् सवभ्

समाजात्प्रािीन्कालापासून्िालत्आलेली्आहे.्मन ष्ट्य्जसे्िन्मागील्चपढीस्देऊन्ठेवतो्तसेि्जर्
चवद्विा्परािमाचद्ग ण्आपल्या्संततीस्देऊ्शकत्असता्तर्फार्बहार्आली्असती; पण्तसे्होत्
नाही.्इतकेि्नवहे्तर्कैक्वळेा्सद्धग णाऐवजी्संततीत्द ग भणि्आढळतात.्याम ळे्सद्धग णी्माणसाला्
चपतृिन् चमळाव्े तसे् द ग भणी् माणसालाही् चमळत्जाते.् यावरून् प्रकरण् चिडीला् जाऊन, चपत्यािे् िन, 
चपत्यािे्वतन, चपत्यािे्राज्य, म लानंा्हक्काने्चमळू्नये, त्यािंी्मालकी्चनराळ्या्रीतींनी्संिचमत्वहावी, 
अशी्एकंदर्समाजात्ऊमी्उत्पन्न्होऊन्हा्वाद्चवकोपाला्गेला्आहे.्वस्त तः्शारीचरक्वकवा्मानचसक्
ग ण् आचण् िन् यािी् गोष्ट् चनराळी् आहे.् िन् हा् आपल्या् शरीरावर् वकवा् मनावर् संस्कार् करणाऱ्या्
पचरस्स्थतीिा् एक् भाग् आहे.् त्यािा् उपयोग् ग णसंविभनाकडे् होणे् इतर् पचरस्स्थतीवर् अवलंबनू् आहे.्
आपण्आपल्या् म लाबाळावर् हव्े तसे् संस्कार् करून् घेऊ, ही् ईषा् ठीक्आहे.् पण्आपण् म्हणू् तसा्
संस्कार्घडतोि्असे्नाही.्घडचवणारी्पचरस्स्थती्आपण्जमव,ू पण्घडवनू्घेणारे्शरीर्त्याला्अन कूल्
असेल्नसेल्त्याप्रमाणे्तो्घडेल्वकवा्घडणार्नाही. 

 
संस्कार्एका् चपढीिे्द सऱ्या् चपढीला्आयते् चमळत्नाहीत, हे्जरी्सामान्यतः्खरे्असले्तरी्

संस्कारािे्काहीि्श्रेय्द सऱ्या्चपढीकडे्जात्नाही्असे्नाही.्तोि्तोि्संस्कार्जर्लागोपाठ्चकत्येक्
चपढ्यावर्होत् गेला्तर् त्यानंतरच्या् चपढीला्तो्थोडक्या्अविीत् चमळवता् येतो, असे्तरी्खास्आहे. 
णवणिष्ट संस्कार घेणयाची अनुकूलता असे्या्ग णािे्वणभन्आपण्करू्शकतो.्दोन्समाज्असे्असले्की्
त्यात् चकत्येक् चपढ्या्काही् चवचनमय्झाला्नाही, आचण्त्यािें्संस्कार् चभन्न्आहेत, तर्अशा्लोकाचं्या्
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म लामंध्ये् तो् तो् संस्कार् घेण्यासि् चवशषे् अन कूलता्आढळते.् ज्याचं्यात् लेखनवािनािा् गंि् चकत्येक्
चपढ्या् नाही् असे् काही् समाज् आहेत.् त्याचं्यात् त्या् चवदे्यिा् प्रसार् करू् पाहता् तो् लेखनवािनास्
सरावलेल्या्समाजातील् वगेाने् होऊ्शकत्नाही, असा्अन भव्आहे.्सगळे्कतृभत्वािे्श्रेय्संस्कारानंा्
आहे, वशंग णाला्नाही्असे्मानणारानंा् हा्प रावा् चवरद्ध्जाणारा्आहे.्वशंग ण्जर्नाहीि्तर्एकाि्
चशक्षणािा् पचरणाम् सवावर् सारखा् वहावा् तसा् होत् नाही.् अथात्् याि् उदाहरणाने् वंिगुिाचे तसेच 
संस्कारांचेही् महत्त्व् पटण्याजोगे् आहे.् कारण् वशंग ण् दीघभकालीन् संस्कारानेि् उत्पन्न् होतो, असेही्
यावरून्चदसून्येते, रघूच्या्ग णविेचवषयी्काचलदासाने्म्हटले्आहे्:- 

 
अवंध्ययत्नाश्च्बभवू रत्र्ते्णक्रया णह वस्तूपणहता प्रसीदणत्॥्रघ ॰३•१२ 
येथे्चिया्म्हणजे्संस्कार्आचण्वस्त ्म्हणजे्वशंग णाने्अन कूल्मन ष्ट्य. 

 
— 

्  
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प्रकरि ६१ 
 

जीवनयात्रा 
 

जन्मतः्मानवी् देह्अगदी्लहानसा्असतो.्इतकेि्नवहे्तर् त्यािे्कतृभत्व्लहान्असते्आचण्
त्यािी्जाणीवही्लहानशीि्असते.् वकबह ना् त्याला्जाणीव्थोडीशी्तरी्असते्की्नाही्यािीदेखील्
शकंा्येते.्आपले्स्वतःिे्चशश पण्आपणाला्आठवत्नाही.्जी्अभभके्आपण्पाहातो्ती्आपली्जाणीव्
सागंू्शकत्नाहीत, की्चवशषे्कृतीने्दाखव्ूशकत्नाहीत.्तान्ह्या्म लाच्या्अंगास्िटका्बसला्असता्ते्
रडते, गारठ्यानेही् ते् रडते.्पण्िटक्यािी् वकवा्गारठ्यािी्जाणीव् त्याला् चकतपत्होते्कोण्जाणे? 
आईिे् अिळ् ते् िोखते् ते् काही् उदे्दशाने् िोखते् का् केवळ् देहस्वभाव् म्हणून् िोखते् कोण् जाणे.् ते्
मलमूत्रचवसजभन्करते् तेवहा् त्या्गोष्टीिी्जाणीव् त्याला्असते, असे् चदसत्नाही.् ते् पचहला्श्वास् घेते्
तेवहा्तो्ब द्धध्या्घेते्का्तो्आपोआप्होतो? तो्आपोआप्होतो्असेि्म्हणावे्लागते.्शास्त्ीयदृष्ट्या्हे्
परावतभन्होय.्हे्गारठ्याने्उत्पन्न्झालेले्असते.्प्राचणजीवनािे्प्रम ख्लक्षण्हृदयािे्स्पदंन्हे्आहे.्हे्
स्पदंन्आपोआप्होणारे्आहे.्हृदयास्िेतन्या्येऊन्चभडण्यापूवीपासून्ते्िालू्झालेले्असते. 

 
मूल्आईिे्अिळ्चोखते् ते्तशी्इच्छा्होऊन, का्तशी्इच्छा्नसताना्केवळ्परावतभनाने, का्

िोखणे्हा्त्या्इंचद्रयािा्स्विमभ्म्हणून्असा्चतहेरी्प्रश्न्उत्पन्न्होतो.्या्प्रश्नािे्उिर्चनश्चयाने्देता्येत्
नाही.् इच्छा् समजून् येण्याला् साक्षात्् सािन् नाही.् ओठािंी् हालिाल् जी् िोखण्यात् प्रकट् होते् ती्
जन्मापूवी् देखील्भ्रणूावस्थेत्मिून्मिून्घडत्असते, ही.् गोष्ट्उल्बद्रव् त्याच्या् प्राशनीत्आढळते्या्
गोष्टीवरून् समजून् येते.् अिळ् तोंडात् नसतानास द्धा् अभभक्ओठाच्या् हालिाली् करते, भ्रणूही् करते.्
जन्मानंतर्जो् मल्प्रथम् बाहेर् येतो् त्यात् वारेतील् चजनसा्आढळतात.् त्यावरून्भ्रणूाने् त्या् चगळल्या्
होत्या् असे् समजून् येते.् या् हालिाली् घडतात् तेवहा् तोंडाच्या् मासंतंतूना् िैतनतंतू् येऊन् चभडलेले्
असतात्हे्खरे्आहे.्पण्या्तंतूत्िेतना्वाहतात्की्नाही? असल्या्तर्त्यािंा्आरंभ्कोठे्व्कशाने्
होतो? या्गोष्टींिा्उलगडा्झालेला्नाही.्जन्मानंतर्काही्मचहन्यानी्िोखणे्ही् चिया्अभभक्आपल्या्
इच्छेने्करू्लागते्यात्शकंा्नाही. 

 
जन्मतः्म लाला्वास्समजत्नाही्यात्शकंा्नाही.् त्याला्कडू्गोड्इत्याचद्िव्समजते्की्

नाही्शकंाि्आहे.् त्याला् ऐकू् येते्की्नाही, आचण् चदसते्की्नाही् हे्तरी्कोणी्सागंावे? जन्मानंतर्
आठपिंरा् चदवसात् त्याला् माडंीवर् घेतले् की् नाही् हे् समजू् लागते.् कारण् रडत् असताना् माडंीवर्
घेतल्याने् त्यािे् रडणे्थाबंते.्रडणे् हे्परावतभनाने्घडणे्शक्य्आहे.्भकू्लागल्याने, गारठा्लागल्याने्
वकवा्जादा्आि्लागल्याने्ते्परावतभन्असेल, पण्आई्जवळ्पाचहजे्म्हणून्जे्रडणे्ते्तसे्म्हणता्येत्
नाही.्आई्जवळ्असल्यािी्जाणीव्ही्चवशषे्आहे.्ती्वचरष्ठ्ममाति्होत्असते.्तेथून्रडण्यािी्पे्ररणा्
स रू्होते.्रडू्थाबंवण्याकरता्अशा्पे्ररणा्थाबंवावया्लागतात.्थाबंवणारी्पे्ररणा्वचरष्ठ्ममांतून्चनघणार्
तेथे्इच्छेचा पणरिाम् चदसतो्खरा.्जन्मतः्म लािी्दृष्टी्शून्य्असते्म्हणजे्कोणत्याही् चवचशष्ट्चठकाणी्
रोखलेली्नसते.्काही्चदवसानंी्ती्कशाला्तरी्उदे्दशून्असावी्असे्चदसते.्प्रखर्प्रकाशाने्डोळे्चदपणे्
हे्परावतभन्होय.्आईकडे्वकवा्चजकडून्आवाज्आला्असेल्चतकडे्पाहणे्हे्ब चद्धप रःसर्पाहणे्होय.्
मचहना्दोन्मचहने्लोटल्यावर्मूल्चपताना्आईच्या्स्तनावर्हात्ठेवते्तेवहा्डोळ्याने्चदसते्ते्स्पशास्
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कसे्असते्या्गोष्टीिा्शोि्ते्करीत्असते.्डोळ्यानंा्चवशषे्समजणारा्ग ण्म्हणजे्रंग.्तो्म लानंा्दोन्
तीन्वष्ेलोटल्यानंतर्समजू्लागतो. 

 
म लाच्या्मनात्पचहल्याने्वृत्ती्उत्पन्न्होते्ती्णजज्ञासा्होय.्चजज्ञासा्म्हणजे्जाणण्यािी्इच्छा.्

डोळ्यात् ज्यािे् प्रचतरूप् उमटते् ते् वस्त तः् कोठे् असते? हाताला् कसे् लागते? चजभेला् कसे् लागते? 
इत्यादी्प्रश्न्म लाच्या्मनात्प्रथम्येत्असले्पाचहजेत, असे्त्याच्या्वतभनावरून्चदसते.्ते्दृश्याला्हात्
लावण्याकरता् िळवळ्करण्यािा् प्रयत्न्करते.् त्याकरता् ते् पालथे् वळते्आचण् सरपटू् लागते.् इतर्
जनानंा्पाहून्म्हणा्वकवा्दृचष्टके्षत्र्वाढते्म्हणून्म्हणा, ते्बसावयास्चशकते्आचण्दृश्यान रोिाने्रागंते.्
कालातंराने्ते्उभे्राहून्िालू्लागते.्ज्ञानेंचद्रयाचं्या्उपयोगाने्त्यािे्ज्ञान्वाढत्जाते्आचण्कमेंचद्रयाचं्या्
उपयोगाने् कमभकौशल्यही् वाढत् जाते.् सािारणतः् दोन् वषाच्या् आत् त्याला् िागंले् िालता् येते.् या्
वळेेपयभन्त् त्याला्काही् वणांिे्उच्चार् येत्असतात.्याप ढे् त्यािे् बोलण्यािे्कौशल्य्संपादन्करण्यािे्
प्रयत्न् वाढतात.् लवकरि् भोवतालच्या् लोकात् रूढ् असणारी् वणभमाला् त्याला् उच्चारता् येते.् सोपी्
वाक्यरिना् यािवळेी् त्याला् अवगत् होते.् पण् िागंली् भाषा् येण्याला् बरीि् वषें् लोटावी् लागतात.्
लोकानंी् उच्चारलेले् शब्द् कानावर् पडतात् तेवहा् तसे् शब्द् उच्चारण्यािी् इच्छा् उत्पन्न् होते.् करण्यािी्
इच्छा् ती् णचकीषा.् ती् चजज्ञासेच्या् मागोमाग् उत्पन्न् होते.् चजज्ञासा्आचण् चिकीषा् या् दोन् मनोवृिीना्
अन सरून्म लाच्या्इंचद्रयािें्वयापार्स रू्होतात. 

 
मन ष्ट्य्जन्मास्येतो्तेवहा्तो्बराि्पगंू्असतो.्स्वतःच्या्बलाने्त्याला्जागिे्हालता्देखील्येत्

नाही.्देहािी्वाढ्प ष्ट्कळ्वहावयािी्असते.्तरी्इकडे्झीजही्िालू्असते.्झीज्हा्अपिय्आचण्वाढ्हा्
उपिय्आचण्दोही् चमळून्ियन्होय.्चयनाचा वेग्जन्मापूवी्असतो्त्यापेक्षा्जन्मानंतर्प ष्ट्कळ्अचिक्
असतो.्काही्पटीने्तो्वाढतो.्जन्मतः्वजन्स मारे्सात्पौंड्असते्ते्वषाअखेर् चतपटीच्या्वर्जाते.्
नवजात्बालकािे्श्वसन्अगदी्उथळ्असते.्त्यािी्आवृिी्चमचनटात्६०्वळेा्होते.्प्रौढािी्अवघी्१५्
वळेा् होते.् छातीिा् चवस्तार् वाढतो्आचण् बळ् वाढते् तसतसा्श्वास्अचिक्खोल् व्कमी्आवृि् होऊ्
लागतो.्आरंभी् हृदयािी् स्पदंत्वरा् प्रौढाच्या् द प्पट्असते.्उिरोिर्हृदयािे् बळ् वाढते् तशी् ती्कमी्
होते.्काम्पडेल्त्या्मानाने्आकारािी्आचण्बलािीही्वाढ्होते. 

 
आरंभी्हातपाय्मिून्मिून्िळवळ्करीत्असतात.्लवकरि्चजज्ञासा्उत्पन्न्होऊन्त्यामागून्

िळवळीिी्ईषा्उत्पन्न्होते.्मूल्ब द्धध्या्हालिाली्करू्लागते.्चतसऱ्या्मचहन्यात्ते्पालथे्वळते, पाि्
सहा्मचहन्यात्रागंू्लागते, वषभभरात्उभे्राहते्आचण्लवकरि्िालू्लागते.्त्विेत्नवीन्पेचशका्उत्पन्न्
होऊन् ती् वाढते.् मासंात् नवीन् पेचशका् उत्पन्न् होऊन् पेशी् वाढतात.् नवीन् पेचशका् उत्पन्न् न् होताही्
मासंपेशी् आकाराने् वाढतात.् अस्थीमिे् नवीन् पेचशका् व् त्याबाहेरील् वस्तू् यािंी् वाढ् होते.् िैतचनक्
पेचशकािंी्संख्या्वाढत्नाही.्तरी्त्यािंी्लाबंी्वाढते्आचण्त्यानंा्नवीन्शाखाही्फ टतात. 

 
दुधे दात्प्रथम्चहरडीखाली्लपलेले्असतात.्त्यापंैकी्कातरे्दात्प्रथमतः्वर्येतात.्त्याचं्या्

मागून्दोन्दोन्दाढा्उगवतात.्नंतर्स ळे्उगवतात.्त्यातल्या्त्यात्खालिे्दात्अगोदर्मग्वरिे्असा्
िम्असतो.्ही्उगवण्सातवया्मचहन्यात्स रू्होऊन्िोचवसावयात्प री्होते.्दर्वेळी्दाताच्या्दाबाने्
चहरडीिा् पाप द्रा् ताणून् त टून् जातो.् द ध्या् दाढाचं्या् मागे् दंतपत्र् जन्माच्या् अगोदरि् आलेले् असते.्
जन्मानंतर् िवर्थया् मचहन्यात् त्यािाि् प्रसार् आणखी् मागे् होऊन् द सऱ्या् प्रौढ् दाढेिी् स्थापना् होते.्
आणखी् पाि् वषांनी् त्याि् दंतपत्रािा् प्रसार् आणखी् मागे् होऊन् चतसऱ्या् प्रौढ् दाढेिी् स्थापना् होते.्



 

 

अनुक्रमणिका 

जबड्यािी्लाबंी् चवशषे्वाढत् गेल्यानेि्ही्गोष्ट्शक्य्होते् हे्उघड्आहे.्सहावया्वषी्पचहल्या्दाढा, 
सातवया्वषी्मिले्कातरे, आठवया्वषी्बाजूिे्कातरे, नववया्वषी्पचहल्या्उपदाढा, दहावया्वषी्द सऱ्या्
उपदाढा, अकरावया् वषी्स ळे, बारावया् वषी् द सऱ्या् दाढा, आचण् चतसावया् वषापयंत् केवहातरी् चतसऱ्या्
दाढा् उगवतात.् प्रौढ् दाढा् चहरडीतून् वर् येतात, पण् इतर् दात् द ध्या् दाताना् चझजवनू् त्याचं्या् जागी्
उमटतात.् प्रत्येकाच्या् अचिलेपटोपात् पचरसरावर् अस्स्थघ्न् पेचशका् उत्पन्न् होतात.् त्या् द ध्या् दाताचं्या्
म ळ्या् चझजवनू्टाकतात.् त्या्जागी्नवया्दातािंा्प्रवशे्होतो्आचण्ज न्या्दातािंा्माथा्गळून्पडतो.्
द ध्या् दाताचं्या्जागी् उपदाढा् येतात.् पचहल्या् गळण्यापूवी् नवयापैकी् एकेक्दाढ्आलेलीि्असते.् ती्
िवभणािे्काम्करते. 

 
जन्मतः् हाडे् कोवळी् असतात.् २०७् पैकी् २९् हाडानंा् अस्थी् हे् स्वरूप् म ळीि् नसते.् इतराना्

अस्स्थरूप् अंशतःि् आलेले् असते.् हाडे् मध्यिचमंकेतून् उत्पन्न् झालेली् असतात.् प्रथम् त्याचं्या् जागी्
कास्थी् वकवा् पटले् उत्पन्न् होतात.् मग् कास्थीच्या् जागी् अस्थी् येते.् मध्यिर्वमकेतून् कास्थी् तयार्
झाल्यावर्अस्स्थप्रद्आचण्अस्स्थघ्न्पेचशका्आसपास्तयार्झालेल्या्असतात.्कास्थी्व्अस्थी्यातील्
प्रम ख्भेद्असा्असतो्की, अस्थीमिे्प ष्ट्कळ्अंश्खटकाबभचनक्व्पस्फ चरक्लवणािंा्असतो.्कास्थीत्
तसा् अंश् म ळीि् नसतो.् ही् लवणे् अस्स्थपेचशकाचं्या् बाहेर् असतात.् कास्स्थपेचशकाचं्या् बाहेरिी् जागा्
काबभनी्द्रवयानंी्भरलेली्असते.्कास्थीपासून्अस्थी्होताना्कास्स्थपेचशका्मरून्चवरून्जातात.्त्याचं्या्
भोवतालिी्भरणीही्चजरून्जाते.्त्याचं्या्जागी्अस्स्थपेचशका्येऊन्त्याभोवती्खटलवणािंी्भरती्होते.्
अशी् नवी् रिना् होणे् म्हणजे्अस्स्थणवधान् होय.् अस्स्थचविानाला्आरंभ् प्रत्येक् हाडामिे्काही् थोड्या्
चठकाणी्होतो.्तेथून्त्यािा्प्रसार्इतरत्र्होतो.्पचहल्या्अस्स्थपेचशका्मध्यिर्वमकेतून्जेथे्उत्पन्न्होतात्
त्या् स्थानास् त्यािे्कें द्र् म्हणतात.्लाबंट्हाडाचं्या्काडंात्एक्व्एकेका्अग्रात्एक्असे् चनदान्तीन्
आरंभकें द्र्असतात.्काहीत्अचिकही्असतात.्(भाग्१्पषृ्ठे्५५्ते्६४्पहा) 

 
करोटीिी्हाडे्िपटी्असतात.्त्यािें्अस्स्थचविान्मध्यभागी्स रू्होते.्जन्मतः्त्यािे्कोपरे्मऊ्

असतात.् शजेारशजेारच्या् हाडािें् कोपरे् चमळून् मोठाले् मऊ् भाग् तयार् झालेले् असतात.् त्यानंा्
अस्स्थकल्प् असे् नाव् चदले् आहे.् दोन् शीषीय् हाडाचं्या् िार् कोपऱ्याशंी् चमळून् अशी् सहा् अस्स्थकल्पे्
[Fontanel. भाग्१्पृ.्५६्पहा]्असतात.्वरच्या्कोपऱ्यातले्प ढले्अस्स्थकल्प्सवात्मोठे्असते.्मागले्त्याहून्
लहान्आचण् बाजूिी्आणखी् लहान् असतात.् यापैकी् चवशषेतः् पचहल्यास् लोकभाषेत् टाळू् म्हणतात.्
वरच्या् अस्स्थकल्पानंा् त्याचं्या् आकृतीवरून् शराग्र् आचण् शरान्त् अशी् नाव्े चदली् आहेत.् शराग्र् प ढे्
भालीयाच्या्दोन्भागात् चशरलेले्असते्तर्शरान्त्मागे्मौलीयास्थीस् चभडलेले्असते.्ही्अस्स्थकल्पे्
जाऊन्त्याचं्या्जागी्अस्थी्येण्यास्उणेप रे्दीड्वषभ्लागते. 

 
लाबंट्हाडािंी्रिना्मध्यभागी्मज्जाकाडं्आचण्भोवती्अस्स्थनळी्अशी्असते.्िपया्हाडािंी्

रिना्मिोमि्मज्जािकती्आचण्दोनही्बाजूला्अस्स्थिकत्या्अशी्असते.्हाडे्वाढती्असताना् त्यात्
थोडाबह त्भाग्कास्थीिा्असतो.् त्या्जागी्हळहळू्अस्थी् येते.् पयभस्स्थपटलाखाली्नवे्अस्थी्उत्पन्न्
होते.् पूवीच्या्कास्थीपासून् नव्ेकास्थीही् उत्पन्न् होते.् िपया्अस्थींिी्लाबंी् रंदी्जाडी्अशा् रीतीने्
वाढते.् लाबंट् अस्थींिी् लाबंी् वाढते् आचण् घेरही् वाढतो.् िपया् अस्थीमिील् मज्जेिी् जाडी् आचण्
लाबंड्यातील् मज्जेिा् घेर् वाढण्याकरता् त्यालगतच्या् अस्थीना् चवरवनू् टाकणे् अवश्य् असते.् हे् काम्
अस्स्थघ्नपेणिका [Osteoclast.] करतात.् अस्थी् चवरवण्यािे्काम् इतरही् थोडेबह त् िालू् असते् ते् अशाि्
पेचशकाकंरवी. 



 

 

अनुक्रमणिका 

जन्मतः्भालीयास्थीचे्डावा्उजवा्असे्दोन्भाग्वगेळे्असतात.्द सऱ्या्वषी्ते्ज ळू्लागतात, 
आठवयावषी्प रते्ज ळतात.्जन्मतः्हनुवटीचे्हाडदेखील्चद्विा्असते.्डावा्उजवा्असे्त कडे्असतात.्
त्यािंा्सािंा्मिोमि्असतो.् त्यालाि् चिबूक्म्हणतात.्पचहल्या्वषात्सािंा्खालपासून्वरपयंत्ब जत्
जाऊन्दोही्चमळून्एक्हाड्बनते.्या्हाडािी्चवशषे्वाढ्लाबंीमिे, दाढा्िारण्करण्याच्या्भागात्होते.्
प्रौढ्दात्तयार्होतात्तेवहा्या्हाडािी् उंिी्वाढते.्तीही्अथांत््दाताचं्या् ठेवणीनेि्वाढते.्एकंदरीत्
वयोमानाने्आकार् वाढत्जातो्आचण्आकृतीही् बदलत्जाते.् उंिी् चवशषे् वाढते, लाबंी् चवशषे् वाढते्
आचण्ब ंिा् व्शाखा्याचं्यामिील्कोन् पसरट्असतो्तो्जवळ्जवळ्काटकोन्होऊन्जातो.्जन्मतः्
जंभास्थीच्या् उंिीपेक्षा्लाबंी् रंदी्अचिक्असते.्प ढे्दाताचं्या्उगवणीला्अन सरून्उंिी्लाबंीरंदीपेक्षा्
अचिक् होते.् त्यािवळेी् त्यातील् म चषरािंा् कोठा् वाढतो.्डोळे् करोटीच्या् ज्या् कोनाड्यात् असतात् ते्
कोनाडे्सातवया्वषापयभन्त्झपायाने्वाढतात.्नंतर्तारण्य्येईपयभन्त्त्यािंी्वाढ्अगदी्थोडीि्होते.्
अशीि्गोष्ट्अथात््डोळ्यािंीही् होते.्कानाच्या नळीची गोष्टही्अशीि्आहे.् द सऱ्या् चतसऱ्या् वषी् वाढ्
प ष्ट्कळ.् नंतर्तारण्यापयभन्त्अगदी्थोडी.्तारण्य् येईपयभन्त्लाबंट्हाडािंी्काडें्आचण्अगे्र्याचं्यामिे्
कास्थी् असतात् ती् नंतर् नाहीशी् होतात.् त्याचं्या् जागी् अस्थी् चनमाण् होऊन् हाडे् सलग् होतात.्
जघनास्थीिे्तीन्भाग्असतात.् ते्ज ळतात.्१६् ते्२५्वषापयभन्त्हाडािंी्वाढ् चवशषे्होते.्(प्रकरण्२्
पहा) 

 

 
आ॰ ६१•१्हन वटीिी्रूपे्बाल्व्तरूण्वृद्ध. 

 
जन्मापूवी्किेरूला्प ढील्अंगी्खोलगट्असे्एकि्वळण्असते.्जन्मानंतर्शय्येवर्चनजल्याने्

ते्वळण्नाहींसे्होते.्मूल्पालथे्वळू्लागले्की्त्याच्या्कशरेूला्पाठीकडे्खोलगट्वळण्येते्मूल्बसू्
लागल्याने्प नः्छातीला्मागे्फ गट्वळण्येते, आचण्मानेिे्व्पोटािे्वळण्तसेि्राहते.्होता्होता्मान्
छाती्पोट्आचण्कटीर्यानंा्िमशः्एकमेकाचवरद्ध्वळणे्येतात.्मूल्उभे्राहून्िालू्लागले्म्हणजे्हीि्
वळणे्कायम्होतात.्या्वळणानंा्अन रूप्अशीि्कशरेकाचं्या्स्वाभाचवक्घडण्असते.्त्याचं्या्मागच्या्
प ढच्या्जाडीत्तसा्फरक्असतो.्काही्जणािें्खादें्प ढे्वळलेले्असतात.्काहींच्या्छातीला्मागे्पोक्
येते, काहीच्या्पोटाला्प ढे्पोक्येते.्काहींच्या्क शीत्देखील्डावे्वकवा्उजवे्पोक्येते.्या्मात्र्चवकृती्
होत.्काम्करताना् वकवा्एरवी् चवश्रातंी् घेताना् त्या् त्या्वळणाकडे्शरीरािा्कल्ठेवल्याने्या् चवकृती्
उत्पन्न् होतात.् काही् चवकृती्आजारानंीही् उत्पन्न् होतात, ती् गोष्ट् चनराळी.् या् चवकृती् होत् असताना्
संचिचनबंिनाचं्या्आचण् मासंतंतंूच्या्लाबंीत्फरक् पडतो.् असा्फरक्सवयी् स िारल्याने् नाहीसा् होऊ्
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शकतो.्हाडाचं्या्आकृतीत्सहसा्फरक्पडत्नाही.्आजाराने्मात्र्पडतो.्वृद्धपणी्हाडे्चझजतात्आचण्
चवचविरीत्या्वाकतात.्संचिबिंने्कडक्होतात.्मासंातील्चिवटपणा्कमी्होतो. 
 

 
आ॰ ६१•२्कशरेूिी्वळणे 

 
म लािे्पोषि्आरंभी्द िाने्होते्पण्दात्येऊ्लागताि्त्याला्िान्य्भाजीपाला्इत्यादींिी्गरज्

असते.्सािारणतः्दोन्वषांच्या्वयात्प्रौढ्माणसाच्या्आहारातले्कोणतेही्चजन्नस्पिचवण्यािे्सामर्थयभ्
येते.्वाढते्अंग्असल्याम ळे्प्रोतीनािी्गरज्चवशषे्असते. 

 
तहानभकू्लागते्तेवहा्म लाला्अन्नपाणी्हव्ेअसते्हे्साहजीकि्आहे.्तथाचप्त्यािे्चवशषे्लक्ष्

खळण्याकडे्असते.्खेळताना्बाहेरच्या्सृष्टीिे्ज्ञान्इंचद्रयामंाफभ त्होते्आचण्बाहेरच्या्सृष्टीशी्वागण्यािे्
कौशल्यही्येऊ्लागते.्इंचद्रयािंा्वापर्हीि्त्याचं्या्वाढीस्िेतना्देणारी्गोष्ट्आहे.्हा्वापर्कोणत्या्
रीतींनी्चकती्होऊ्द्यावयािा्हे्मोठी्माणसे्म लाकरता्ठरवतात.्शरीराच्या्सामान्य्हालिाली्सहासात्
वषात्म लाला्करता् येऊ्लागतात.् चवशषे्कौशल्याच्या्गोष्टी् चशकण्यािी्पात्रता्त्याच्या्अंगी्हळू्हळू्
येते.्द सऱ्या् वषापासून् मूल्बोलावयास्आपोआप् चशकलेले्असते.् पािवया्साहवया् वषापासून् त्याच्या्
स्मृतीला् िेतना् चमळून् त्याला् पाठातंर्करण्यािे्सामर्थयभ् येऊ्लागते.् त्याच्या् नंतर् लेखनवािनरूपािे्
चशक्षण् ते् घेऊ् शकते.् चशक्षणामिे् म लाला् गोवताना् त्याच्या् शारीचरक् हालिाली् बऱ्याि्कमी्करावया्
लागतात.् त्यािंी्भरपाई्करण्याकरता्काही्वळे्बैठ्या् चशक्षणात्तर्काही्तास्शारीचरक्हालिालीत्
घालवणे्शरीराच्या्वाढीच्या्दृष्टीने्अवश्य्असते.्अशा्हालिालीस्व्यायाम्म्हणतात. 

 
वयायामािा्अचतरेक्होऊन्शरीरास्अपाय्होणे्शक्य्आहे.्वयायाम्योग्य्मयादेत्असला्म्हणजे्

त्याने् होणारे् बदल्कोष्टकात्दाखचवले्आहेत् (प्र॰् ४९् पहा)् ते् थोड्याि्वळेात, दहा् वीस् चमचनटात, 
नाहीसे् होऊन् शरीर् पूवभस्स्थतीत् येते.् प ष्ट्कळ् वयायाम् झाल्यानंतर् स्वस्थ् झोप् आली् पाचहजे.् ती्
झाल्यानंतर्चनत्यािे्काम्करण्यास्उत्साह्वाटला्पाचहजे.्अंग्द खणे, चनरत्साह्वाटणे, या्गोष्टी्होता्
कामा् नयेत.् झाल्या् तर् वयायामािा् अचतरेक् झाला् असे् समजाव.े् योग्य् व्यायामाने् शरीरावर् णटकाऊ्
सुपणरिाम्होतात.्पचहली्गोष्ट्अशी्की, त्या्वयायामातील्चिया्करण्यािे्कौशल्य्प्राप्त्होते.् चकमान्
शस्क्तवययाने् त्या्करता् येतात.्अचभसरणािी्आचण्श्वसनािी् इंचद्रये्अचिक्कायभक्षम्होतात.्हृदयािी्
स्पदंत्वरा् कमी् होते, कोठा् वाढतो् आचण् बळही् वाढते.् परमश्वचसत् वाढते.् पिनाचदकािंी् इंचद्रये्
स िारतात, अचिक् कायभक्षम् होतात.् चवशषे् चियाकौशल्य् चमळवावयािे् नसल्यास् अंतवरचद्रयानंा् योग्य्
िालना् देण्यािे् काम् आसनप्राणायामानंी् उिम् सािते.् प ष्ट्कळ् वेळ् वयायाम् करता् येण्याकरता् त्या्
वयायामािी् िमशः् सवय् करीत् जावी.् वयायाम् उिरोिर् वाढचवण्यािे् वय् १५् ते् २५् वष्े असते.् या्
वयानंतरही् वयायामािा्उपयोग्आहे.्पण्तो्हळू्हळू्कमी्करीत्राहण्याने् वहावा्तसा्होतो.्एकदम्
व्यायाम सोडून्चदल्याने्पचहला्दुष्ट्पणरिाम्अंतवरचद्रयावर्होतो.्तो्टाळण्याकरता्कमी्मानाने्का्होईना्
पण्वयायाम्िालू्ठेवणेि्इष्ट्असते.्वयायाम्कमी्केल्याने्आहार्साहचजकि्कमी्वहावा्तसा्तो्केला्
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नाही्आचण्पिनेंचद्रये्ठीक्राचहली्तर्स्थूलपणा्येतो.्तो्अपायकारक्असतो.्आहार्व्वयायाम्पचरचमत्
ठेवल्याने्शरीर्स दृढ्राहू्शकते. 

 
शरीराच्या् अवयवांचे आकारी प्रमाि् जे् लहानपणी् असते् ते् प्रौढपणी् रहात् नाही.् जन्मतः्

डोक्यािा्आकार्एकंदर्शरीराच्या्ित थांश्असतो्तो्प्रौढपणी्अष्टमाशं्होतो.्िरणापेक्षा्भ जािंी्लाबंी्
चवशषे् कमी् अचिक् नसते.् पण् प्रौढपणी् िरणािंी् लाबंी् भ जाचं्यापेक्षा् अचिक् असते.् अंतवरचद्रयाचं्या्
वजनात्असेि्फरक्पडतात.्सातवया्वषी्काकंाचलक्मासंािे्वजन्२०्टके्क्असते, सोळावया्वषी्ते्३५्
ते् ४०्टके्क्होते.् २५् ते् ४०्वषांच्या्वयात्शरीरात् म्हणण्यासारखा्फरक्पडत्नाही; नंतर्मात्र्पडत्
जातो.्मेद्वाढतो, चवशषेतः्ओषटािी्वाढ्पोटात्आचण्पोटावर्देखील्होते.्यानंतर्आणखी्१५, २०्
वषपेयंत्शरीरवपड्स्स्थर्राहतो. 

 
मन ष्ट्यािी् शरीरप्रकृती् नीट् असली् तरि् तो् आपली् जीवनयात्रा् स खाने् िालव्ू शकतो.्

वातावरणात्होणारे्सामान्य्फरक्सहन्होणे्हे्चनकोप्प्रकृतीिे्एक्लक्षण्आहे.्याचशवाय्थोड्याबह त्
श्रमािे्काम् स्वीकारले् तर्करता् येणे् हे् द सरे्लक्षण्समजले् पाचहजे.् प ष्ट्कळ्अंशी् माणसािी् न सती्
म खिया् पाहताि् तो् चनकोप्आहे् की् नाही् सागंता् येते; परंत ् सवभस्वी् येते् असे् नाही.् हृद स्पंदत्वरा, 
स्पंददमन, श्वसनत्वरा, परमश्वणसत, इत्यादी्बऱ्याि्गोष्टी्चवचशष्ट्मयादेत्असल्या्म्हणजे्प्रकृती्चनकोप्
समजावी्असे्संकेत्चनमाण्झाले्आहेत.्उंिी्वजन्वय्यािंा्चवचशष्ट्संबिं्हे्एक्चनकोपपणािे्लक्षण्
समजले्जाते.्कायभक्षमतेवरून्ज्यािंी्प्रकृती् चनकोप्आहे्असे्समजले्जाते्अशाचं्या्अवलोकनावरून्
अशी्कोष्टके्तयार्केलेली्असतात.्नवीन्अन भव्येत्जातात्त्याप्रमाणे्त्यािंी्उजळणी्करावी्लागते, 
हे्उघडि्आहे.्अशा्कोष्टकात्बह िा्सरासरीिे्आकडे्देतात.्नेहमी्प्रसंग्चवचशष्टाशी्असतो.्सरासरी्
आचण् चवचशष्ट्यािा्फरक्असणारि.् तो् चकती् प्रशस्त्समजावा् हे् ज्यािे् त्याने्आपल्या्अन भवावरून्
ठरवाव्ेलागते.्या्बाबतीत्मदत्म्हणून्कमालचकमान्मयादा्सागंणे्अशीही्पद्धत्क्वचित््स्वीकारतात.्
शरीरािा्बािंा् उंिट् वकवा् रंदट्असल्याम ळे् चनकोप्प्रकृती्असणारामिे्स द्धा् उंिी्वजन्यािें् प्रमाण्
वगेवगेळे्असू्शकते. 
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मन ष्ट्यािे्आय ष्ट्य्शभंर्वषे्ही्पराकाष्ठा्होय, असा्पूवापार्अन भव्आहे.्याच्या्पलीकडे्ज्यािी्
मयादा्जाते्असा्माणूस्चकत्येक्कोटीत्एकादाि्असेल.्शभंरीस्पोिलेले्स द्धा्कोटीत्एकादा्याि्
स मारास्येईल.्१४, १५्वया्वषी्स्त्ीस्आचण्१८्वया्वषी्प रषास्प्रौढत्व्येते.्त्यािंी्जननेंचद्रये्त्या्कामी्
समथभ्होतात.्४५्वषांपयभत्चस्त्यािें्हे्सामर्थयभ्संपते.्प रषािें्सिरीपयंत्देखील्चटकते.्याि्स मारास, 
बह िा्दहा्पाि्वषें्अगोदरही्प रषात्जरालक्षिे्उमटतात.्केस्पाढंरे्होतात.्त्विेस्स रक त्या्पडतात.्
नेत्रािें, अन भाव–सामर्थयभ्नाहीसे्होते.्पाठीला्पोक्येते.्दात्पडून्जातात.्खालिा्वरिा्दोनही्जबडे्
उंिीने् कमी् होतात.् खालिा् जबडा् पसरटही् होतो.् बरगड्यािंा् लविीकपणा् कमी् होतो.् उराच्या्
हाडािंी् तीि्गत्होते.् वकबह ना्सरसकट्सवभ् हाडातील्काबभनी् द्रवय्कमी् होऊन्ती् चढसूळ्होतात.्
त्यातले् अकाबनंी् द्रवय् कमी् होऊन् ती् चझजतात.् अंतवरचद्रयातही् मासंबळ् कमी् होते.् कोठे् कोठे् तर्
मासंगात्र्नाहीसेही्होते.् त्याच्या्जागी् सूत्रलगात्र् येते.् त्याम ळे् त्या् इंचद्रयािे्सामर्थयभ्जाते.्होता्होता्
श्वसनाच्या्आचण्अचभसरणाच्या्इंचद्रयािें्सामर्थयभ्ओसरल्याने्मृत्य ्येतो.्हा्स्वाभाचवक्मृत्यू्होय. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

स्वाभाचवक् मृत्य्ू येण्यािे् भाग्य् फारि् थोड्यानंा् लाभते.् प ष्ट्कळजण् रोगाला् बळी् पडतात.्
मन ष्ट्याच्या्शक्ती्क्षीण्होत्असताना्त्याच्या्शरीरात्घर्िरून्फोफावणाऱ्या्जंतंूना्िागंली्संिी्चमळते.्
ते् त्यािा्ताबा्घेतात.्ती्त्याजपासून्परत्चहसकावनू्घेण्यािे्सामर्थयभ्नसल्याने्प्रयत्न्फ कट्जातात.्
अशा् रीतीने् जंतंूना् बळी् जाणे् माणसाला् भाग् पडते.् अपघाताने् असो, रोगाने् असो् वकवा् स्वाभाचवक्
कारणानंी्असो, मन ष्ट्यािी्जीवनयात्रा्संपण्यापूवी्त्याला्बह िा्संतती्झालेली्असते.्त्याम ळे्त्यािा्देह्
गेला् तरी् त्याच्याि् अंशापासून् उत्पन्न् झालेला् एकादा् तरी् देह् हयात् असतो.् पूवापार् चमळालेले्
अन वशंतेिे्ग ण्आचण्संपाचदत्ग ण्जतन्करण्यािी्वयवस्था्झालेली्असते. 

 
— 

्  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ६२ 
 

इणतहास : पौवात्य परंपरा 
 

प्रस्त त्शास्त्ाचं्या्इचतहासात्दोन्परंपरा्आहेत.्एक्पौवात्य्द सरी्पाश्चात्य.्पाश्चात्यािंा्इचतहास्
बराि्तपशीलवार्माहीत्आहे् त्या्मानाने् पौवात्यािंा् इचतहास्बराि्त्रोटक्आहे.्सापं्रत्दोनही्ओघ्
चमसळण्यािा्समय्आहे.्येथे्प्रथम्पौवात्य्परंपरा्सागंून्मग्पाश्चात्य्सागंावयािी्आहे. 

 
भारतात्यज्ञयागादी् चिया्िालू्होत्या् तेवहा्पश बली्देत्असत.्त्या् चनचमिाने्शारीरज्ञान्होत्

असे् ते् अथांति् त्रोटक् होते.् तत््सबंिी् जे् वाङ्मय् आहे् त्यातून् वैद्यकचवषयात् आलेले् शब्द् चवशषे्
महत्त्वािे्असे्दोनि्आहेत् ते्गणवनी्आचण्क्लोम् हे्होत.्यापैकी्क्लोम्हा्शब्द् चवरळाि्वापरलेला्
आहे.् मोचनयर् चवचलयम््स् यानंी् क्लोम् शब्दािे् प ष्ट्कळ् उल्लेख् वैचदक् वाङ्मयात् असल्यािे् आपल्या्
शब्दकोशात् चलचहले्असून्आि चनक्पचरभाषेतील्पल्मन् हा्शब्द् त्यावरूनि् चनघाल्यािे् चलचहले्आहे.्
गचवनी्हा्शब्द्संचहतागं्रथात्नाही, टीकागं्रथात्आहे्तो् मूत्रायणी्या्अथी्आहे.्गभोपचनषद्या्नावािे्
एक् उपचनषद् आहे् त्यातील् गभभचवज्ञान् आय वेदसंचहतात् आहे् त्याि् बेतािे् आहे.् उपचनषदे् हे्
िह्मज्ञानचवषयक्चनबंि्आहेत.्तैचिरीय्उपचनषदात्हे्ज्ञान्कोठे्उत्पन्न्होते्याचवषयी्म्हटले्आहे्:– 

 
स्य्एषोऽन्तहृकदय आकािः ।्तस्स्मन््अयं्पुरुषो मनोमयः्।्अमृतो्चहरण्मयः्॥्१्॥्अंतरेि तालुके्

।्य्एष्स्तन्इव्अवलंबते्।्सेंियोणनः्॥्अन वाक्६्या्विनाचं्या्अथाचवषयी्बराि्वादचववाद्झालेला्
आहे.्येथील्पचहल्या्विनात्हृदयात्मन्असते्असे्साचंगतले्आहे्याचवषयी्वाद्नाही.्द सऱ्या्विनात्
साचंगतले्आहे्की, दोन्ताल कामध्ये्स्तनाप्रमाणे्लोंबणारा्जो्अवयव्आहे्त्यात्िह्मज्ञान्उत्पन्न्होते.्
प्रस्त त्अवयव्म्हणजे्मेंदू्असा्सरळ्अथभ्होतो.्दोन्तालूपैकी्एक्तालू्तोंड्व्घसा्याचं्या्वरिे्छत्
म्हणजे्करोचटतल्आचण्द सरी्तालू्म्हणजे्करोटीिा्माथा.्सामान्य्मराठीत्दोनही्तालू्प्रचसद्ध्आहेत.्
ताल का् म्हणजे्प्राकृतात्टाळके, द सरे्काही्नाही.्एक्तालू्तोंडाच्या्छतातली्प ष्ट्कळाना्मान्य्आहे्
पण्द सरी्तालू्कोणती? यािी्त्यानंा्चवविंना्आहे.्स्तन्या्शब्दािा्अथभ्स्तनाग्र्असा्करूनही्काही्
जण् चवविंना् प्रकट् करतात.् कोणत्याि् चववंिनेिे् काही् कारण् नाही.् चतसरी् चववंिना् शवेटच्या्
शब्दाचवषयी्आहे.्स्वतः्शकंरािायांनी्त्यािी्पदे्सा्इंद्रयोचनः्अशी्पाडून्सा्या्पदाने्स ष म्णा्असा्अथभ्
घेतला्आहे; तसे्न्करता्स्हेि्पद्घेऊन्ज्ञानमय्परमात्मा्असा्अथभ्सरळरीतीने्प्राप्त्होऊ्शकतो. 

 
ज्ञानोत्पत्तीचे स्थान मेंदू् पण् मनाचे स्थान हृदय् ही् गोष्ट् न् पटून् मनािे् स्थानही् मेंदूि् अशा्

समज तीने्हृदय्म्हणजे्मेंदू्असा्एक्ग्रह्उपस्स्थत्झाला्आहे, तथाचप्तो्योग्य्नाही.्ज्ञान्व्मन्या्
दोनही्गोष्टी्अमूतभ्आहेत.्मनोचवकारािें्पचरणाम्हृदयावर्स्पष्ट्आढळून् येतात.्यावरून्मनािे्स्थान्
हृदय्असे्म्हणणे्रूढ्झालेले्आहे.्शरीरावयवािें् चनरूपण्हा्उपचनषदािा्प्रचतपाद्य्चवषय्नसल्याम ळे्
याचवषयी् त्यात्अचिक् चवविेन् येण्यािे्कारण्नाही.्ज्ञान्मस्तकात्उद्भवते्अशी्सामान्य्माणसािी्
प्रिीती्आहे.्या्दोनही्गोष्टी्वरील्दोन्विनात्उल्लेचखल्या्आहेत.्योगगं्रथात्स ष म्णानाडी्साचंगतलेली्
आहे.्चतच्या्संबिंी्चवविेन्त्या्पथंासंबंिी्चलचहताना्करावयािे्आहे.्दोन्आयुवेदसंणहता्चवशषे्मान्यता्
पावलेल्या् आहेत.् िरकसंचहता् आचण् द सरी् स श्र तसंचहता.् दोनही् संचहता् इसवी् सनापूवीच्या् असून्
िरकसंचहता् त्यातल्या् त्यात्अगोदरिी्आहे.् दोहीत् शारीरचनरूपण् एकाि्सरणीिे् असून्स श्र तातील्



 

 

अनुक्रमणिका 

चवशषे्प्रमाण्मानले्जाते.्या्दोन्संचहतानंतर्वैद्यकचवषयािे्गं्रथ्झाले, पण्त्यात्शारीर्व्ऐंचद्रय्यात्
भर्पडलेली्नाही.्या्संचहतात्शारीर्हा्शब्द्आहे्आचण्ऐंचद्रय्हा्शब्द्नाही.्शारीर्या्एकाि्शब्दात्
दोही् चवषयािंा्अंतभाव्झालेला्आहे.् वकबह ना् हे्दोन्पथृक् चवषय्मानण्याइतपत् त्यािंा् चवस्तार् त्या्
वळेी्झालेला्आढळत्नाही. 

 
स श्र तसंचहतेत् सहा् मोठाले् भाग्आहेत् त्यातील् चतसऱ्या् भागाला्िारीरस्थान् असे् नाव्आहे.्

त्यात्दहा्अध्याय्आहेत.् त्यातला् पचहला्अध्याय्सवकभूतकचता् या् नावािा्आहे.् त्यात्महाभतूापंासून्
पदाथांिी् उत्पिी, सत्त्व् रज् तम् हे् चत्रग ण्आचण् शरीरमनःसंयोग् अशा् ताचत्त्वक् गोष्टींिे् चवविेन्आहे.्
द सऱ्या्अध्यायािे्नाव्िुक्र िोणित-िुणद्ध्असे्आहे.्त्यातील्प्रचतपादन्असे्:– गभािी्उत्पिी्झाडाचं्या्
अंक राप्रमाणे् ऋत ् के्षत्र् अंब ् व् बीज् याजवर् अवलंबनू् असते.् प रषसत्त्व् ते् बीज, गभाशय् ते् के्षत्र, 
स्त्ीशरीरातील्रस् ते्अंब ्आचण्रजःकाल्तो्ऋत ्असे्साम्य्आहे.्रजःस्त्ाव्थाबंल्यावर्स द्धा्स्त्ीप रष्
समागमाने् रजस्उत्पन्न्होते्आचण् ते्आतल्या्आत्राहून्गभभ्तयार्होतो.्श्वासोच्छ््वास, हालिाली, 
चनद्रा, यानंी्जे्चमळावयािे्ते्गभास्मातेच्या्मध्यस्थीने्चमळते.्चतसऱ्या्अध्यायािे्नाव्गभावक्रांणत्असे्
आहे.् येथे् अविातंी् या् शब्दावरून, आत्मा् खाली् उतरून् गभात् येऊन् राहतो् असे् सूचित् होते.् या्
अध्यायात्साचंगतले्आहे्की्:– श िबाह ल्याने्प रष्आचण्आतभवबाह ल्याने्स्त्ी्चनमाण्होते.्सम्चदवशी्
(चतथीने)्म लगा्आचण्चवषम्चदवशी्म लगी्चनमाण्होते. 

 
पचहल्या् मचहन्यापासून् गभभ् चलवचलवीत् असतो.् द सऱ्यात् सवभ् महाभतेू् एकत्र् येऊन् ती्

कफवातचपि् याचं्या् योगाने् पि्ू लागली् म्हणजे् तो् घट्ट् होतो.् तो् जर् टणक् गोळा् बनला् तर् प रष, 
चपशचपशीत्राचहला्तर्स्त्ी, आचण्ब डब ड्यासारखा्झाला्तर्नपूसंक्होतो.्चतसऱ्या्मचहन्यात्हातपाय्व्
डोके् याचं्या् बारीक् गोळ्या् उत्पन्न् होतात, आचण् अंगप्रत्यंगामिे् बारीक् बारीक् चवभाग् पडू् लागतात.्
िवर्थया्मचहन्यात्सवभ्अंगप्रत्यंगातील्भेद्स्पष्ट्होतो.्गभािे्हृदय्त्यािवळेी्चनवटून्चनघत्असल्याम ळे्
हालिाल्प्रकट्होते, कारण्हृदय्हेि्िेतनेिे्चठकाण्आहे. 

 
पािवया्मचहन्यात्मन्अचिक्जाणते्होते, सहावयात्ब द्धी्उत्पन्न्होते्आचण्सातवयात्अंगप्रत्यंगे्

अचिक्स्पष्ट्होतात.्आठवयात्शरीरातील्ओज्डळमळीत्होते.्त्या्समयी्जन्म्झाला्तर्जीव्जगत्
नाही.् गभाच्या् नाभीतून् चनघालेली् नाळ् मातेच्या् शरीरातून् रस् वाहणाऱ्या् नळ्याशंी् जोडलेली् असते.्
चतच्यातून् मातेच्या् शरीरातील् अन्नाचदकापंासून् उत्पन्न् झालेला् रस् अथात्् त्यातील् जोमस द्धा् वाहतो.्
मातेच्या्शरीरामिे्हरएक्अवयवाला्रस्पोिचवणाऱ्या्ज्या्िमन्या्आहेत्त्यापैकी्चतयंक्िमन्यातून्जो्
चझरपा्होतो्त्यावर्गभािे्जीवन्िालते.्गभाच्या्अवयवात्केश, श्मश्र , लोम, अस्स्थ, नख, दंत्चसरा, 
स्नाय,ू िमनी्व् रेत् हे् चपतृज्आचण्मासं, शोचणत, मेद, मज्जा, हृत्, नाचभ, यकृत्, प्लीहा, अंत्र, ग द् हे्
मातृज्होत. 

 
स श्र तशारीराच्या्िवर्थया्अध्यायािे्नाव्गभकव्याकरि्शारीर्असे्आहे.्यातं्प्रथम्प्राणािी्वयाख्या्

चदली्आहे् ती् अशी् :– अस्ग्न, सोम, वाय , सत्त्व, रज, तम, पाि् इंचद्रये्आचण्आत्मा् चमळून् पंिप्राण्
बनतात.्यानंतर्सागंतात्की, श िशोचणत्पिू्लागले्म्हणजे्प्रथमतः्द िावर्जशी्साय्यावी्तशी्त्विा्
उगवते, एकाखाली्एक्असे्त्विेिे्सात्थर्असतात, त्यािी्नाव्ेव्मापे्:– 
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अवभाचसनी लोचहता श्वेता ताम्रा वचेदनी रोचहणी मासंिरा  
१/१८, १/१६, १/१२, ⅛, ⅕, १, २ व्रीही. 

 
येथे्साचंगतलेली्मापे्मासंल्अवयवातील्समजावयािी्आहेत.्रोचहणी्त्विेत्अब भदाचद् चवकार्

आचण्मासंिरेत्भगंदराचद्चवकार्होतात्असे्साचंगतले्आहे.्त्यात्त्विेच्या्नंतर्सात्कला्साचंगतल्या्
आहेत.्कला् म्हणजे्िात्वाशयान्तरमयादाः् ।्असे् विन्आहे.्कलावंर् स्नाय्ूजराय्ू वकवा्श्लेष्ट्मा् यािें्
वषे्टण्असते्असे्प ढे्साचंगतले्आहे.्कलािंी्नावे, मासंिरा, रक्तिरा, मेदोिरा, श्लेष्ट्मिरा, प रीषिरा, 
चपििरा्आचण् श ििरा् अशी्आहेत.् श ििरा् कलाप रषाच्या् सवभ् शरीरभर् पसरलेली् असून् चतच्यातून्
स्त्ीसंगाने्श ि्बाहेर्पडते.्गभभिारणेने्आतभव्खाली्वहाणारी्स्त्ोतसे्बदं्होऊन्जातात, त्याम ळे्ते्वर्
जाऊन्अपरा्(वार)्उत्पन्न्करते, आचण्आणखी्वर्जाऊन्स्तनानंा्प ष्टी्देते्असे्साचंगतले्आहे. 

 
येथे् इंणियांची उत्पत्ती् साचंगतली्आहे् ती् अशी् :् गभािी् यकृत्् व् प्लीहा् रक्तापासून, फ प्प स्

रक्ताच्या्फेसापासून्आचण्उण्ड क्रक्ताच्या्मळीपासून्उत्पन्न्होते.्रक्त्व्श्लेष्ट्मा्यापंासून्श्रेष्ठ्प्रतीिे्
द्रवयातंर्चनमाण्होते्ते्चपिाच्या्योगाने्चनमाण्होत्असताना्त्या्चपिाच्या्मागोमाग्त्यात्वाय्ूचशरतो.्
त्या्योगाने्आतडी्ग द्व्बस्ती्चनमाण्होतात.्चवस्तवावर्ठेवनू्फ ं कर्मारल्याने्सोन्यािा्जसा्रस्होतो्
त्याप्रमाणे्कफ्रक्त्आचण्मासं्ही्पोटामिे्पि्ूलागली्म्हणजे्त्यातून्जीभ्उत्पन्न्होते.्योग्य्चततका्
उबारा् चमळाला् म्हणजे्वाय्ूगभभवपडात्पोकळ्या् पाडून्स्त्ोतसे्तयार्करतो, चपचशतात् (मासंात)्प्रवेश्
करून्वगेवगेळ्या्पेशी्चनमाण्करतो.्तोि्मेदामिील्चिकणाई्घेऊन्मासंातूनि्चसरा्व्स्नायू्चनमाण्
करतो.्मृद पाकाने्चसरा्आचण्कडक्पाकाने्स्नाय्ूचनमाण्होतात.्तो्मासंालाि्चिकटून्राचहला्म्हणजे्
आशय्चनमाण्करतो.्रक्त्व्मेद्यािें्द्रवयातंर्वृक्कात्आचण्मासं्रक्त्कफ्व्मेद्यािें्द्रवयातंर्वृषणात्
होते.्रक्त्आचण्कफ्यािें्द्रवयातंर्होऊन्हृदय्चनमाण्होते.्त्यासि्प्राणवाही्िमन्या्लागून्असतात.्
हृदयाच्या् खाली् डावया् बाजूला् प्लीहा् व् फ प्प स्आचण् उजवया् बाजूला् यकृत् व् क्लोम् (फ प्प स)् ही्
असतात.्असे्हे्हृदय्िेतनािें्चवशषे्स्थान्आहे.्त्यावर्तमािे्पाघंरूण्आले्असता्झोप्येते.्हृदय्हे्
कमळासारखे्असते.्त्यािे्म ख्खाली्असते.्जागेपणी्त्यािा्चवकास्होतो्आचण्झोपेत्ते्चमटते. 

 
गभभसंभव् साचंगतल्यानंतर् चत्रदोषघटनेन सार् सात प्रकृती् साचंगतल्या् आहेत.् नंतर्

पिंमहाभतूापंैकी् तीन् दोषरूपि् म्हणून् सोडून् देऊन् भौचतकी् दोन् प्रकृती, पार्वथव् व् नाभस् अशा्
साचंगतल्या्आहेत.्पार्वथव्प्रकृतीिा्माणूस्क्षमाशील्असून्त्यािा्देह्स्थूल्असतो्आचण्नाभस्प्रकृतीिा्
माणूस्श चि्व् चिरजीवी्असतो, असे्साचंगतले्आहे.्याचशवाय्साचत्त्वक्राजस्तामस्असे्तीन्प्रकार्
सागंून् त्यातही्आणखी्पोटप्रकार्एकेकािे्सात्सहा्व्तीन्इतके्साचंगतले्आहेत.्या्प्रकृचतवणभनात्
शारीरग ण्व्स्वभावग ण्वकवा्वतभनरीती्या्दोहींिा्समावशे्आहे.्गोराकाळा्इत्याचद्शरीर-ग ण्व्कोपी्
शातं्इत्यादी्स्वभावग ण्होत. 

 
स श्र तसंचहतेच्या् पािवया् अध्यायािे् नाव् िरीर संख्या-व्याकरि् असे् आहे.् येथेही्

गभभसंभवापासूनि्स रवात्करून्अंगप्रत्यंगे्आचण्प्रत्यंगचवभाग्साचंगतले्आहेत्ते्असे्:– त्विा्७, कला्
७, आशय्७, िातू्७, चसरा्७००, पेशी्५००, स्नाय्ू९००, अस्थी्३००, संिी्२१०, ममे्१०७, िमन्या्२४, 
दोष्३, मल्३, स्त्ोतसे्९, कण्डरा्१६, जाले्१६, कूिा् ६, रज्ज्ू४, सेवन्या् ७, संघात्१४, सीमंत्१४, 
योगवह्स्त्ोतसे्२४, अंते्र्२. 
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आशय, वात्चपि्श्लेश्म्रक्त्आम्पक्व्मूत्र्आचण्चस्त्यात्गभभ्यािें्असून, स्त्ोतसे्श्रवण्२, नयन्
२, वदन्१, घ्राण्२, ग द्१, मेढ्र्१्यात्नऊ्आचण्चस्त्यात्मात्र्स्तनात्२्व्अिोरक्तवाही्१्अशी्अचिक्
असतात, कंडरा्प्रत्येकी्िार, हात्पाय्ग्रीवा्व्पषृ्ठ्यात्असतात.्हातापायात्त्यािें्प्ररोह्नख्ेही्होत. 

 
मासंचसरास्नाय –अस्स्थ्यािंी्जाळी्प्रत्येकी्िार्िार्असतात्ती्मचणबिं्आचण्ग ल्फ्यात्असून्

ती् एकमेकाशी् बािंलेली्आचण् एकमेकास् चिकटलेली्आचण् एकमेकात् ग ंतलेली् असतात.् त्यानंी् सवभ्
शरीर्ग ंफलेले्असते. 

 
सहा्कूिभ्असतात्ते्हात्पाय्ग्रीवा्मेढ्र्यात, हातापायात्दोन्दोन, आचण्ग्रीवामेढ्र्यात्एकेक्

असतात. 
 
मोठे्मासंरज्ज्ूिार्असतात.्ते्पषृ्ठवशंाच्या्दोन्बाजंना्दोन्दोन्आत्बाहेर्असतात. 
 
सात्सेवन्या्असतात.्त्यापंैकी्पाि्चशरोदेशात्चवभागलेल्या्असतात.्चजवहा्आचण्शफेस्यात्

एकेक्असते. 
 
अस्स्थसंघात्िौदा्असतात, त्यापैकी् तीन्तीन्ग ल्फ्जान ् वकं्षण्यात्असतात.् चत्रकात्आचण्

चशरोदेशात्एकेक्असतो.्याप्रमाणेि्सीमंत्समजाव.े 
 
वदेवादी्लोक्अस्थी्३६०्सागंतात्पण्शल्यतंत्रात्३००्सागंतात.्अस्थींिे्पाि्प्रकार्आहेत्ते्

कपाल्(पसरट), रिक्(दंत), तरण, वलय, नलक्हे्होत. 
 
संिींिे्प्रकार्आठ.्ते्कोर, उलूखल, साम द्ग, प्रतर, त न्नसेवनी, वायसत ंड, मंडल्व्शखंावतभ्हे्

होत.्मंडलसंिी्कंठ्हृदय्नेत्र्व्क्लोमनाडी्यात्असतात. 
 
स्नाय्ू९००्आहेत.् त्यापैकी्शाखात्६००, कोष्ठात्२३०, ग्रीवते्व्वरती्३०.् पेशी्५००्आहेत.्

त्यापैकी्शाखात्४००, कोष्ठात्६६, ग्रीवेत्व्वरत्३४.्चस्त्यामध्ये्२०्पेशी्अचिक्असतात.्दोन्स्तनात्
१०, अपत्यपथात्४.्त्यापंैकी्आत्पसरलेल्या्२्आचण्म खाचश्रत्बाहेरून्वाटोळ्या्२.्जेथे्गभभ्राहतो्ती्
गभभशय्या् चपिाशय्आचण् पक्वाशय् याचं्या् मिे् असते.् योनीमिे् तीन्आवतभ् असतात.् त्यापंैकी् चतसऱ्या्
आवतात्गभभशय्या्असते.्प्रसवाच्या्स मारास्गभभ, गभाशयात्आक ं चित्आचण्अचभम ख्होऊन्राहतो. 

 
शवेटी्साचंगतले्आहे्की्:– त्विादी्जी्अंगप्रत्यंगे्साचंगतली्ती्डोळ्यानंी्पहावी.्त्याकरता्एक्

प रषािे् शव् घ्याव.े् त्याला् सवभ् गाते्र् असावीत.् त्यािी्आतडी् व् चवष्टा्काढून् टाकावीत.् ते् शव् वहात्
नसलेल्या् नदीत् क जवावे.् असे् करताना् त्यािी् सवभ् अंगप्रत्यंगे् गवताने् ग ंडाळून् टाकावीत् आचण् ते्
वपजऱ्यात् घालून् बािूंन् ठेवाव.े् सात् चदवसानंी् ते् िागंले् क जले् म्हणजे् क ं िल्याने् क ं िलून् आचण्
सावकाशपणे्घासून्घ्याव.े 

 
शरीरे्िैव्शासे्त््ि्दृष्टाथभः्स्यात््चवशारदः्॥ 
दृष्टश्ुताभ्यां संदेहम् अपोहै्यवाचरेत् णक्रयाः ॥ ५१ ॥ 
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स श्र तसंचहतेिा् सहावा् अध्याय् प्रत्येक ममकणनदेि् या् नावािा् आहे.् त्यात् शरीरातील्
शल्यतंत्रदृष्ट्या्महत्त्वािी् स्थाने्साचंगतली्आहेत.्सातवया्अध्यायािे्नाव् णसराविकणवभस्क्त्असे्आहे.्
त्यातील्चववेिन्असे्:्चसरा्सातश्ेआहेत.्जशा्एखाद्या्बागेत्जलहाचरणी्असतात्वकवा्एकाद्या्शतेात्
कालव्े असतात् तशाि् शरीरात् चशरा् असतात.् त्याचं्यात् आक ं िन-प्रसारणािे् सामर्थयभ् असते.् त्यािंा्
उपयोग् शरीरास् होतो.् त्यास् योग्यतेन सार् ओलावा् चमळतो.् झाडाच्या् पानात् चसरािंा् पसारा् असतो्
तसाि् यािंाही् शरीरात् पसारा् असतो.् त्यािें् मूळ् म्हणजे् नाभी् होय.् तेथून् त्या् वर्खाली् व्आडवया्
चदशते्पसरतात.्नाभीत्प्राण्असतात, उलट्नाभी्प्राणाच्या्आश्रयाने्असते.्िाकाच्या्त ंब्याप्रमाणे्नाभी्
असते.्त ंब्याभोवती्अरे्असाव्ेतशा्चशरा्नाभीभोवती्असतात.्या्मूलणसरा चाळीस्असतात.्वात, चपि्
कफ्व्रक्त्वाहणाऱ्या्प्रत्येकी्दहा्चशरा्असतात.्चशरािंा्प्रत्येक्संि्आपापल्या्स्थानात्जाऊन्त्यातून्
१७५्चसरा्चनघतात.्याप्रमाणे्त्या्सातश्ेभरतात.्रक्तािे्स्थान्प्लीहा्होय. 

 
चिया्न्अडखळता्करणे, ब द्धीिी्कामे्यथायोग्य्िालवणे्इ.्ग ण्वाय्ूआपल्या्चशरातून्नीट्

वहात् असल्याने् प्रकट् होतात.् कातंी, अन्नािी् रिी, पिनसामर्थयभ् आचण् सामान्यतः् सवारोग्य, णपत्त्
आपापल्या् चसरात्िालत्असल्याने्लाभते.्अंगात्लविीकपणा, साधं्यात्स्थैयभ्आचण्बल्इत्यादी्ग ण्
कफ्आपापल्या्चसरात्िालू्असल्याने्संपादन्होतात.्अंगवणभ्िात पूरण्आचण्स्पष्ट्स्पशभज्ञान्या्गोष्टी्
रक्त्आपल्या्चशरात्िालू्असल्याने्साितात.्असे्जरी्असले्तरी्कोणत्याही्चसरात्केवळ्वायू्केवळ्
चपि्केवळ्कफ्वकवा्केवळ्रक्त्वाहते्असे्नाही.्सवात्सवभ्वाहते.्आचिक्यान सार्नाव्ेचदली्जातात.्
कफ्वात्चपि्चबघडले्म्हणजे्ते्आपला्मागभ्सोडून्जातात.्त्याम ळे्चवकार्उत्पन्न्होतात.्अशा्प्रसंगी्
वायनेू्अरण, चपिाने्उष्ट्ण्व्चनळ्या, कफाने्शीत्आचण्गौरवणभ्आचण्रक्ताने्रोचहण्या्(रक्तवणभ)्अशा्
चशरा्चदसू्लागतात. 

 
आठवया्अध्यायािे्नाव् णसराव्यधणवणधिारीर्असे्आहे.्या्अध्यायात्रोगचिचकत्सा्म्हणून्चसरा्

तोडण्याच्या्वयवहारािे्सचवस्तर्वणभन्केले्आहे. 
 
नववया् अध्यायािे् नाव्धमनीव्याकरि् असे्आहे.् यातील् प्रचतपादन् असे्आहे् :– नाभीपासून्

चोवीस धमन्या्चनघतात्असे्सागंतात.्त्यासंबिंी्काहीजण्म्हणतात्की, चसरा्िमनी्व्स्त्ोतस्यात्भेद्
नाही; िमन्या् स्त्ोतसे् हे् चसराचवकार् होत.् तथाचप् ते् ठीक् नाही.् िमन्या् व् स्त्ोतसे् चसराहून् चनराळी्
असतात.्का्असे् चविाराल्तर् (१)् त्यािंी्लक्षणे् वगेळी्आहेत.् (२)् त्याचं्या्आरंभी्ज ळवणी् वगेळी्
आहे.्(३)्त्यािंी्काये्वगेळी्आहेत्आचण्(४)्त्याचं्याचवषयीिा्शास्त्ाथभही्वगेळा्आहे.्परंत ्केवळ्त्या्
एकमेकीजवळ्असतात, त्याचं्याचवषयीिा् शास्त्ाथभ्आचण्कायभ् यात् सारखेपणा्आहे्आचण् त्या् सूक्ष्मही्
आहेत.्म्हणून्काये्चभन्न्असूनही्त्यात्भेद्नाही्असे्वाटते. 

 
धमन्यांचा प्रारंभ नाभीत्होतो.्तेथून्वर्जाणाऱ्या्दहा, खाली्जाणाऱ्या्दहा्आचण्आडवया्वकवा्

चतरप्या् जाणाऱ्या् िार् असतात.् ज्या् वर् जातात् त्याचं्या् योगाने् शब्द–स्पशभ–रूप–रस–गंि–प्रश्वास–
उच्छ््वास–जंृचभत–क्ष द–हचसत–कचथत–रचदत, इत्यादी्चवशषेािें्अचभवहन्होते, हा्शरीरास्उपयोग्होतो.्
त्या्हृदयाशी्येऊन्चत्रिा्होतात.्अशा्िमन्या्तीस्तयार्होतात.्त्यापंैकी्दोन्दोन्वात्चपि्कफ्रक्त्
व् रस् वाहतात.् अशा् त्या् दहा् झाल्या.् आठानंी् शब्द् रूप–रस–गंि् यािें् ग्रहण् होते.् दोहींनी् भाषण, 
दोहींनी्घोषण, दोहींनी्झोपणे, दोहींनी्जागणे, दोघींनी्अश्रू्वाहणे्या्चिया्घडतात.्दोन्चस्त्यािें्स्तन्य्
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वाहतात.्प रषात् त्या् स्तनापासून्श ि्वाहतात.् त्या्अशा्तीस्होतात.्यानंीि्नाभीच्या्वरील्उदर, 
पाश्वभ, पषृ्ठ, उरः, स्कंि, ग्रीवा्व्बाहू्यािेंही्पोषण्व्कायभवाहन्होते. 

 
खाली्जाणाऱ्या्िमन्या्वात, मूत्र, प रीष, श ि्व्आतभवादी्खाली्वाहतात.् त्या् चपिाशयापयंत्

जाऊन्तेथील्अन्नपानरस्उष्ट्णतेने्चवपक्व्झालेला्चनवडून्वाहतात्आचण्अशा्रीतीने्शरीरास्उपयोगी्
पडतात.्त्याि्वर्आचण्आडवया्वकवा्चतरप्या्जाणाऱ्यानंा्रस्प रवतात.्त्या्रसस्थान्भरून्काढतात.्
त्या् मूत्रप रीष् स्वदे् विेून् काढतात.् त्या् आमपक्वाशयाचं्या् आत् जाऊन् चत्रिा् होतात.् अशा् त्या् तीस्
होतात.्त्यापंैकी्दोन्दोन्वातचपिकफ्रक्त्व्रस्वाहतात.्दोन्अन्न्वाहतात्त्या्आतड्यात्जातात.्
दोन्तोय्वाहतात, दोन् मूत्रबस्तीपयभत्जाऊन् मूत्र्वाहतात, श ि्वाहणाऱ्या्दोन्श ि्उत्पन्न्करतात, 
दोन्त्यािा्चवसगभ्करतात.्त्याि्चस्त्यािें्आतभवरक्त्वाहतात.्दोन्त्यािा्चवसगभ्करतात.्त्याि्चस्त्यािें्
आतभवरक्त् वाहतात.् दोन् स्थूलान्त्रास्जोडून्असतात् त्या् मलचनरास्करतात.्आणखी्आठ्आडवया्
वकवा् चतरक्या् जाणाऱ्या् िमनींना् स्वेद् पोिवतात.् अशा् त्या् एकूण् तीस् होतात.् त्याचं्या् योगाने्
नाभीखालील् इंचद्रये् यथास्स्थत् िालतात.् आडवया् वकवा् चतरप्या् जाणाऱ्या् िार् िमन्यापंैकी् एकेकीिे्
शकेडो् वकबह ना् हजारो्फाटे्आहेत.्यानंी्सवभ् शरीर् ग ंफलेले्आहे.् त्यािंी् म ख्े रोमकूपाशी् बािंलेली्
असतात.् त्याचं्या् योगाने् स्वदेवहन् आचण् अंतबाह्य् रसतपभण् होते.् त्याचं्या् योगानेि् अंभ्यंग, पचरषेक, 
अवगाहन् यािंी् वीये् शरीरात् चशरतात् आचण् त्विेत् पिून् जातात.् त्याचं्याि् योगाने् बरा् वाईट् स्पशभ्
कळतो.्या्िार्िमन्या्सवांगात्जातात. 

 
कमळाच्या्दाडं्यात्जशा्रस्वाहणाऱ्या्पोकळ्या्असतात्तशाि्िमनीच्या्रस्वाहणाऱ्या्वाटा्

असतात.् तीि्स्त्ोतसे् होत.् प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मासं, मेद, म त्र, प रीष, श ि् वकवा् चस्त्यािें्
आतभव, ही् वाहणारंी् प्रत्येकी् दोन् दोन् स्त्ोतसे् असतात.् त्यािंी् मूलस्थाने् अशी् :– प्राणवहािें् हृदय, 
उदकवहािंी् तालू् व् क्लोम, अन्नवहािंी्आमाशय् व्अन्नवाचहनी् िमन्या, रसवहािंी् हृदय् व् रसवाचहनी्
िमन्या्रक्तवहािंी्यकृत््व्प्लीहा, मासंवहािंी्स्नाय्ूत्विा्व्रक्तवहा्िमन्या, मेदोवहािंी्कटी्व्वृक्क, 
मूत्रवहािंी् बस्ती् व् मेढ्र, श िवहािंी् स्तन् व् वृषण, आतभववहािंी् गभांशय् व् आतभववाही् िमन्या.्
स श्र तसंचहतेच्या्शारीरस्थानाच्या्दहावया्अध्यायात्गर्वभणीशारीर्साचंगतले्आहे. 

 
स श्र तसंचहतेच्या् चिचकत्सास्थानात् सद्योव्रणचिचकत्सा् सागंताना् व्रणातून् मस्तुलंुग् गळेल् असे्

म्हटले्आहे.् येथे् मात्र् मेंदूिा् स्पष्ट्उल्लेख्आहे.् तथाचप् त्यािंा् िमनीसंबिं्कोठेही् साचंगतलेला् नाही.्
िरकसंचहतेच्या् शारीरस्थानाच्या् सातवया् अध्यायात् अंजचलसंख्या् (पचरमाणे)् सागंताना् ।् मस्स्तष्ट्कस्य 
अधांजणलः् ।् असा् उल्लेख्आहे.् यावर् टीकाकार् ।् मस्स्तष्ट्कः णिरोगतः स्नेहः् ।् असा् अथभ् देतात.् येथे्
िमनीसंबंि्दशभचवलेला्नाही.्अष्टागंसंग्रहगं्रथाच्या्शारीरस्थानातील्कलावणभनात्चशरचस्कपालप्रचतच्छन्नं्
मस्स्तष्ट्काख्यं मस्तुलंुगाख्य्ं ि् ।् (मेदः)् असा् उल्लेख् आहे् पण् तेथेही् इतर् अवयवाशंी् कायंसंबंि्
साचंगतलेला्नाही.्याि्स्थानातील्ममभवणभनात्मस्तकाभ्यंतरे अणधपणतनाम ममक्असा्उल्लेख्आहे.्त्यात्
मस्तक = मेंदू्असेि्आहे. 

 
स श्र तसंचहतेच्या्उिरतंत्र्नामक्चवभागाच्या्पचहल्याि्अध्यायात्नेत्रविकन्आहे्ते्असे्:– 
 
डोळा्हा्बाह्यतः्ब डब ड्यासारखा्आहे.्आंगठ्याच्या्मोठ्या्जाडीने्मोजला्असता्त्यािी्खोली्

दोन्अंग ळे्भरते.्डोळ्यािा्दशभनी्भाग्वाटोळा्असतो.्तो्कसाही्मोजा्अडीि्बोटेि्रंद्भरावयािा, 
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डोळ्यािी्आकृती्गोस्तनासारखी्िागंली्वाटोळी्असते.्तो्सवभ्महाभतूापासून्उत्पन्न्झालेला्असतो.्
भमूीपासून् मासं, अग्नीपासून् रक्त, वायपूासून् कृष्ट्णमंडल् आचण् जलापासून् श्वेतमंडल् चनपजते.्
आकाशापासून् अश्र मागभ् उत्पन्न् होतात.् नेत्राच्या् लाबंीच्या् तृतीयाशं् वयासािे् कृष्ट्णमंडल् असते् आचण्
त्याच्या् सप्तमाशं् वयासािे् दृचष्टमंडळ्असते.् नेत्रात् मोतीवबद ् होतो् तो् उन्हात् अचतशय्आक ं चित् होतो्
आचण्छायेत् चवस्तारतो.् मानवी् दृष्टी् पंिमहाभतूाचं्या् पचरपाकाने् उत्पन्न् होते.् चतजमध्ये्काजवयासारखे्
तेज् भरलेले् असते.् चतजवर् नेत्राच्या् बाह्य् पटलािें् आवरण् असते, नेत्राचभज्ञ् लोक् सागंतात् की् ती्
शीतग णी्असते.् नेत्रात्दोन्वत्मभपटले्असतात.्आणखी्िार् पटले्असतात् त्यात् चतचमर्दोष्उत्पन्न्
होतो.्या्िार्पटलातले्बाहेरिे्पटल्तेजोजलास्टेकून्असते.्द सरे्मासंमंडलास्टेकून्असते.्चतसरे्
मेदोमय्असते्आचण्िवथे्अस्थीला्टेकून्असते.्दृचष्टमंडळाच्या्पिंमाशं्मानािी्त्यािंी्जाडी्असते. 

 
मानवी् शरीराचवषयी्ज्ञान यंत्रसाधनावाचून् न सत्या् बाह्य्अवलोकनाने् चमळते् ते् अगदी् थोडके्

आचण्संचदग्ि्असते.्चजवंत्देहािे्अंतरंग्केवहातरी्अपघातप्रसंगी्आचण्ब द्धध्या्शस्त्चिचकत्साप्रसंगी्मात्र्
पाहता्यावयािे.्अशा्प्रसंगी्शारीर्ज्ञानात्काही्भर्पडते्पण्ती्अगदी्थोडीि्असते.्म्हणून्सचवस्तर्
ज्ञान्चमळवण्याकरता्मृतदेहािे्चनरीक्षण्करावे्असे्स श्र तसंचहतेच्या्पािवया्अध्यायाच्या्शवेटी्साचंगतले्
आहे.्तथाचप् त्यात्साचंगतलेल्या्रीतीने्शरीरातील्सागंाडा्आचण्सािें्यािें्मात्र्ज्ञान्िागंल्या्रीतीने्
होणे् शक्य्आहे.् सात् चदवस् वाहत्या् पाण्यात् क जलेले् शरीर् क ं िलून् पाहावयािे् आहे.् त्याम ळे् मृद ्
अवयवािें् ज्ञान् नीटपणे् होणे् नाही.् या् अध्यायात् अगोदर् जे् वणभन् चदले् आहे् त्याला् संख्यावयाकरण्
म्हटले्आहे.्प्रस्त त्वणभनावरून्तसेि् चदसून् येते.्शरीरावयावासंबंिी् हे्झाले.्आता्शरीरचियाचंवषयी्
पाहता्सबंि्संचहतेत्प्रयोगचनरीक्षणािा्उल्लेख्कोठेही्आढळत्नाही.्प्रयोग् केल्यावािून्आचण् चवचशष्ट्
अवलोकनाकरता्योजावयाच्या्सािनावािून्जे््ज्ञान्चजज्ञासू्चिचकत्सकाला्चमळणे्शक्य्आहे्तेवढे्या्
संचहतेत् साचंगतलेले्आहे.् इतर् संचहताही् या् बाबतीत् अचिक्काही् सागंत् नाहीत.्आय वेदािी् प्रवृिी्
वयाचिहरण्आचण्स्वास्र्थयरक्षण्या्करता्असून्त्यातील्एक्अंग्म्हणून्शारीरशास्त््चनमाण्झालेले्आहे. 

 
आय वेदसंचहता् प्रकट् झाल्यानंतर् चकत्येक् शतकानी् हियोग–वाङ्मय् [हठप्रदीचपका, घेरंडसंचहता, 

चशवसंचहता, षट््ििचनरूपण, गोरक्षशतक, आचण् गोरक्षपद्धचत.]् रचिले् गेले.् या् गं्रथािंा् म ख्य् चवषय् मोक्ष् चमळचवण्यािा्
उपाय् म्हणून् ध्यान् िारणा् समािी् यािंा् अभ्यास् सागंणे् चशकवणे् हा्आहे.् यात् अन षंगाने् शरीरवणभन्
आलेले्आहे.्शरीराच्या्अंतरंगािे्जे्वणभन्या्गं्रथात्येते्ते्प्रत्यक्ष्दृष्ट्नसते.्ते्योगसमाधीने णदसिारे्
असते.्समािी्उतरल्यानंतर्जी्त्याचवषयी्स्मृती्राहते्चतच्या्आिाराने्ते्चलचहलेले्असते.्प्रत्यक्षाशी्ते्
ज ळते्की्नाही्हे्प्रत्यक्ष्अवलोकन्करणारानंी्ठरवावयािे्आहे.्काही्अंशी्ते्ज ळते.्ते्चकती्ज ळते्हे्
दाखचवण्याप रते् त्यािे् चवविेन् येथे् करावयािे् आहे.् या् वाङ्मयातील् दोनि् गं्रथािंा् येथे् चविार्
करावयािा् आहे.् एक् गं्रथ् षट चक्रणनरूपि् या् नावािा् आहे.् द सरा् गं्रथ् गोरक्षितक् हा् आहे.् हा्
गोरखनाथानंी् चलचहला् आहे.् याि् नाथपरंपरेतले् संत् ज्ञानेश्वरमहाराज् होत.् हा् गं्रथ् इसवी् आठवया्
शतकाच्या्स मारास्चलचहला्गेला्असावा्असा्तकभ ्आहे.्षट््ििचनरूपण्हा्गं्रथ्त्यापूवीिा्आहे.्दोनही्
गं्रथ्लहान्आहेत.्त्यातील्अगदी्लहानशा्भागाति्आपणाला्पाचहजे्ती्शारीरचवषयक्माचहती्आलेली्
आहे. 

 
हठयोगगं्रथात्शरीरात्सहा चके्र्आहेत्असे्सागंतात.् मूलािार, स्वाचिष्ठान, मचणपूर, अनाहत, 

चवश द्ध्आचण्आज्ञा्अशी्या्ििािंी्नावे्आहेत.्हातपाय्या्शाखा्सोडून्बाकीच्या्शरीरािे्भाग्म्हणजेि्
ही्सहा्ििे्होत.् हे्भाग्अथाति्वाटोळसर्असतात.्पचहला्भाग्अगदी्तळातला, पचरग द्हा्होय.्
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द सरा्भाग्कटीर, चतसरा्भाग्उदर, िवथा्भाग्वक्ष, पािवा्भाग्ग्रीवा्आचण्सहावा्भाग्शीषभ्यािंी्नावे्
कावयमय्आहेत.्मूलािार्हे्समजण्यास्काहीि्अडिण्नाही.्स्वाचिष्ठान्या्शब्दािा्अथभ्लावता्येतो.्
स्व् म्हणजे् स्वक ल् यािे् अचिष्ठान् या् ििात् असते.् या् ििात् सगेचद्रये् असतात.् त्याचं्या् करवीि्
क लाचिष्ठान्चमळते, संतती्होते.्मचणपूर्हे्नाव्समजावयास्सोपे्नाही.्उदरात्जे्मणके्असतात्त्यानंा्
अन लक्षून् हे् नाव् असेल.् अनाहत् हे् नाव् समजू् शकते.् हृदयातून् जे् ध्वनी् चनघतात् ते् अनाहत् होत.्
बाहेरून्आघात्न्करता्आपोआप् ते् उत्पन्न् होतात.् ज्यात् प्रम ख् इंचद्रय् हृदय् हे् असते् तो् शरीरभाग्
अनाहत्होय.्ग्रीवलेा्चवश द्ध्का्म्हटले्ते्समजणे्अवघड्नाही.्ग्रीवेतील्म ख्य्इंचद्रय्कंठ.्त्यातून्वािा्
चनघते.्वािा्हाि्मन ष्ट्यािा् चवशषे्आहे.्वािेनेि्ज्ञानसमृद्धी्करता् येते, आचण्वािेनेि्मन ष्ट्य्जपयज्ञ्
करून्चवश द्ध्होऊ्शकतो.्सहावया्भागाला्आज्ञािि्म्हणतात.्त्यातील्चवशषे्स्थान्भ्रमूध्य्हे्सागंतात.्
भ्रलूतेच्या्योगाने्मन ष्ट्य्आज्ञा्देऊ्शकतो. 

 
ििानंाि् पयायाने् कमलेही् म्हणतात.् दोनही् उपमाि् आहेत.् ििािी् उपमा् घेतली् म्हणजे्

भागानंा् अरे् असे् म्हणतात्आचण् कमलािी् उपमा् घेतली् म्हणजे् भागानंा् पाकळ्या् म्हणतात.् पचहल्या्
ििाला् िार् पाकळ्या्आहेत.् यािा् अथभ् पचरग दास् िार् कोपरे्आहेत् असा्आहे.् स्वाचिष्ठानास् सहा्
पाकळ्या्सागंतात, कारण्कामपूतीिी्इंचद्रये्सहा्असू्शकतात.्हात, नेत्र, म ख्व्सगेचद्रय्ही्ती्सहा्
होत.्सगभपेचशकेत्सवभ्इंचद्रयािा्समावशे्करावा् म्हणजे्झाले.्मचणप रात्दहा्पाकळ्या्आहेत.्उदरात्
पिनेंचद्रये् दहा्सहज्गणता् येतात.्अनाहतास् बारा् पाकळ्या्साचंगतल्या्आहेत.् हृदयाला्जोडलेल्या्
बारा्वाचहन्या्गणता्येतात.्मात्र्या्बारात्मेखलाप्रवा्व्प्रचतवा्यािंा्समावशे्करावा्लागतो.्चवश द्धास्
सोळा्पाकळ्या्साचंगतल्या्आहेत, कारण्उघडि्आहे्की्सोळा् स्वरोच्चार्आहेत.्आज्ञाििास्दोनि्
पाकळ्या्साचंगतल्या्आहेत, कारण्भ वया्दोन्आहेत.्या्पद्धमािे्वणभन्आहे्ते्:– आज्ञानाम्अंबुजं्तत््
पचरलचसतवप ः् नेत्रपतं्र सुिुभ्रम््॥्ष॰् चन॰्॥्३२्॥्येथे् नेते्र्या्त्याच्या्दोन्पाकळ्या्असतात्जसे्स्पष्ट्
साचंगतले्आहे.् नेते्र् या, पद्धमाच्या् पाकळ्या्असतात् त्या्अथी् येथे्सबंि् म खवटा्अचभपे्रत्आहे, याि्
िरतीवर्इतर्पद्धमे्समजावयािी. 

 
या्ििात्वकवा्पद्धमात्खालपासून्वरपयभन्त्परृ्थवी्आप्तेज्वाय ्व्आकाश्ही्महाभूते्प्रिान्

असतात्असे्साचंगतले्आहे.्हेही्कावयि्आहे.्जड्मळ, द्रव्मळ्व्वीयभ, पािक्अग्नी; पे्ररक्वाय ्आचण्
कंठातील्आकाश्ही्पाि्पचहल्या्पाि्पद्धमािंी्महाभतेू्झाली.्गोरक्षशतकात्पृर्थवी्हृदयात्आचण्तेथून्
वर्इतर्महाभतेू्कस्ल्पली्आहेत.्षट््ििचनरूपणात्ििे्सहाि्पण्पद्धमे्मात्र्सात्साचंगतली्आहेत.्
सहस्त्ार् हे् सातव्े पद्धम् भ्रमध्याच्याही् वरती् असते.् हे् पद्धम् म्हणजे् अथाति् मस्तक् होय.् या् गं्रथात्
आणखी् एक्कावय-चवलास्आहे.् तो् असा् की् त्यात् एक् अक्षरचवन्यास् साचंगतला्आहे.् वणभमालेत् ळ्
सोडून्पन्नास्अक्षरे्आहेत.्त्यािंी्माडंणी्प्रस्त त्पद्धमात्कस्ल्पली्आहे्ती्:– 
 
सहस्त्ार ळ्सकट्सवभ्वणभ   
आज्ञा ह्क्ष  २ 
चवश द्ध अ्आ्इ्ई्उ्ऊ्ऋ्ॠ्लृ्ॡ्ए्ऐ्ओ्औ्अं्अः १६ 
अनाहत क्ख््ग्घ््ङ च््छ्  
 ज््झ््ञ् ट््ठ् १२ 
मचणपूर ड्ढ््ण् त््र्थ  
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 द्ध््न् प््फ् १० 
स्वाचिष्ठान ब््भ््म् य््र््ल् ६ 
मूलािार व््श््ष् स ४ 
 

सामान्य्संस्कृतात्ळ्हा्वणभ्नाही्म्हणून्तो्वगेळा्दाखचवला्आहे.्सहस्त्ारात्सवभ्वणभ्आहेत, 
यािाि्अथभ्ते्श्रेष्ठ्ज्ञानेंचद्रय्आहे्असा्होतो.्वणभ्५०्वकवा्५१्आहेत्यािा्अथभ, मेंदूतील्मस्तकभागात्
५०् चगचरका् आहेत् आचण् एका् मोठ्या् अवयवाने् दोनही् गोलािभ् जोडलेले् आहेत् असा् करता् येतो.्
सहस्त्रारात मन् असते् असे् षट््ििचनरूपणात् साचंगतले् आहे.् या् ििात् (पद्धमात)् प्रिवणवरचनारूप्
आत्मा् राहतो्असे्साचंगतले्आहे.् तेथे्असेही्साचंगतले्आहे्की्भ्रमूध्याच्या्वर्शचंखनीनाडीच्याही्वर्
शून्य्देशात्प्रकाश्असतो, तेथेि्ओंकार्आहे.्शखंनाडी्ही्संज्ञा्िवर्थया्चववराला्चदलेली्असून्वरून्
पाचहलेल्या्मेंदूतील्चववराचं्या्देखावयास्ओंकार्म्हटले्आहे.्अनुस्वार्आचण्णवसगक्यािें्उल्लेख्प्रस्त त्
संदभात्आहेत.्दोन्अपमध्य्मस्त चववरे् चतसऱ्यास्जोडणाऱ्या् रंध्रािी्वरिी्दोन्टोके्तो् चवसगभ्आचण्
खालिे्एक्टोक्तो्अन स्वार्होय.्अन स्वारािेि्नाव्िह्मरंध्र.्३५्ते्४०्या्श्लोकात्हा्सवभ्कावयभाग्
आलेला्आहे.्हे्एक्गूढ्कावय्आहे, पण्उकलले्असता्रम्य्चनरूपणही्आहे. 

 
नाडी्हा्शब्द्योगवाङ्मयात्बराि्गाजलेला्आहे.्षट््ििचनरूपणाच्या्पचहल्या्दोन्श्लोकाति्

सहा् नाड्यािें् नामचनदेश् आहेत.् मात्र् पचहल्या् दोन् नाड्यानंाि् चसरा् असे् म्हटले् आहे.् या् नाड्या्
मेरदंडाच्या्बाहेर्डावया्उजवया्बाजूस्असून्त्यानंा्इडा्व्वपगला्अशी्नावे् चदली्आहेत.्राचहलेल्या्
िार् नाड्या् मेरदंडाच्या् आत् आचण् एकीच्या् आत् द सरी् अशा् साचंगतल्या् आहेत.् त्यािंी् नाव्े वज्रा, 
चिचत्रणी, स ष म्णा्आचण्िह्म-नाडी्अशी्होत. 

 
मेरोबाह्यप्रदेश्ेिणिणमणहर-णिरे्सवयदके्ष्चनषण्णे्। 

मध्ये्नाडी्सुषुम्िा्चत्र-त-यग णमयी्िदं्रसूयास्ग्नरूपा्॥ 
िूस्तूर–स्मेर–प ष्ट्पप्रचथततमवप ः्कंदमध्यात््चशरःस्था्। 

वज्राख्या्मेढ्रदेशात््चशरचस्पचरगता्मध्यमे्स्यात््ज्वलंती्॥ १ ॥ 
 

तन्मध्ये्णचणत्रिी््सा्प्रणवचवलचसता्योचगना्ंयोगगम्या्। 
लूतातंतूपमेया्सकलसरचसजान््मेरमध्यातंरस्थान््॥ 

चभत्वा्देदीप्यते्तद्ग्रथनरिनया्श द्धबोिस्वरूपा्। 
तन्मध्ये्ब्रह्मनाडी्हरम खक हरात््आचददेवान्तसंस्था्॥ २ ॥ 

 
–सहस्त्दलपद्धमाच्या्वणभनात्िंणखनी्नाडी्साचंगतली्आहे. 

तदूध्वे्शचंखन्याः्चनवसचत्चशखरे्शून्यदेश्ेप्रकाशम््। 
चवसगािः्पद्धमम््दशशतदलम््दूणभिदं्राचतश भ्रम््॥्...्॥्४० ॥ 

 
वज्रा्ही्पचरवमभनळी्आहे्हे्चतच्या्नावावरूनि्सूचित्होत्आहे. 
 
णचणत्रिी् ही् प्रवमभ्आचण्आवमभ् चमळून् प्रावमभनळी्आहे् असेही् नावावरून् सूचित् होत्आहे.् या्

नळीिे्तट् रक्तवाचहनीमय्असतात.् रक्तास् चवचवि् रंग्असतात् म्हणून्ती् चिचत्रणी् म्हणतात.् त्याचं्या्
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आतील्नाडी्सुषुम्िा्ही्कशा्ठरते.्ही्कंदमध्यापासून्चशरोदेशात्जाते.्कंद्हे्नाव्चत्रकास्थीला्चदलेले्
चदसते.् पाठकण्यािा् हा् चवशषे्जाडी् भाग्आहे.् शचंखनी् नाडी् ही् भ्रमूध्याच्या् वर्आहे्आचण् चतच्यावर्
दशशतदलपद्धम्आहे.्ही्नाडी् हे्मेंदूच्या्िवर्थया् चववरािे्नाव्आहे.्याच्या्वरती्शून्य् देश्आहेत्ती्
पचहली्तीन्चववरे्होत.्डाव्या उजव्या णववराणमळून्वरून्चदसणारा्ओंकाराच्या दोन पाकळ्यांचा देखावा्
होतो.् चतसऱ्यातील् वळणे् हा् ओंकारािा् चतसरा् भाग् होतो.् ओंकार् चलचहण्यािी् चवचशष्ट् पद्धत् या्
देखावयावरून् चनघालेली् चदसते.्सवभ्नाड्याचं्या्आत्िह्मनाडी्आहे.्ती्अथात््कशातंगभत्कनाल्होय्
असे्चदसून्येते.्येथील्द सऱ्या्श्लोकात्पद्धमानंा्मेरमध्यातंरस्थ्म्हटले्आहे.्या्समासािा्अथभ्ज्याचं्या्
अंतरंगात्मेर्आहे्असा्करावा्लागतो.्मेरू्म्हणजे्पाठकणा. 

 
गोरक्ष् शतकाच्या् [लोणावळे् येथील् कैवल्यिाम–संस्थेच्या् योगमीमासंा् नामक् इंग्रजी् तै्रमाचसकाच्या् १९५८् मािभ् अंकात्

गोरक्षशतक्प्रचसद्ध्झाले्आहे.]्१६्ते्२८्श्लोकात्नाड्यािें्वणभन्आहे्ते्असे्:– 
 

मेढ्रापासून्वर्आचण्नाभीच्या्खाली्एकाद्या्पक्ष्याच्या्अंड्याप्रमाणे् कंदयोनी्असते.् चतच्यातून्
७२०००् नाड्या् चनघतात.् त्यातल्या् ७२् दाखवनू् चदलेल्या् आहेत.् त्यातल्या् दहा् प्राणवाचहन्या् आहेत.्
त्यािंी्नाव्े इडा, वपगला, स ष म्णा, गािंारी्हस्स्तचजवहा, पूषा, यशस्स्वनी, अलंब षा, क हू्आचण्शचंखनी, 
अशी्आहेत.्इडा्डावया्भागात्आचण्वपगला्उजवया्भागात्असते.्स ष म्णा्मिोमि्असते.्गािंारी्डावया्
डोळ्यात् तर् हस्स्तचजवहा् उजवया् डोळ्यात् असते् .उजवया् कानात् पूषा् तर् डावयात् यशस्स्वनी् असते.्
आननात्अलंब षा्तर्क हू् वलगदेशात्आचण्शचंखनी्मूलस्थानात्असते.्याप्रमाणे्द्वारािंा्आश्रय्करून्
दहा्नाड्या्राचहल्या्आहेत.्इडा्वपगला्व्स ष म्णा्या्तीन्नाड्या्सतत्प्राणवहन्करीत्असतात.्सोम्
सूयभ्व्अस्ग्न्या्त्याचं्या्देवता्होत.्प्राण्अपान्समान्उदान्वयान्नाग्कूमभ्कृकर्देवदि्व्िनंजय्असे्
दहा्प्राण्आहेत.्ते्जीवरूपाने्हजारो्नाड्यात्वहात्असतात.्जीव्हा्प्राणापानाचं्या्आिीन्असतो.्तो्
डावया्उजवया्मागांनी्खालवर्िावतो.्िंिल्असल्याम ळे्तो्चदसत्नाही.्काठीने्हाणून्भ ईवर्गेलेला्
िेंडू्जसा्वर्उशी्घेतो्त्याप्रमाणे्प्राणापानािें्टोले्खाऊन्जीव्हालत्असतो.्एकादा्ससाणा्दोरीने्
बािंलेला्असल्यास्उडून् गेलेला्खाली्ओढला्जातो् त्याप्रमाणे्प्राण्आचण्अपान्यानंी्जीव्ओढला्
जातो, कारण्तो्ग णानंी्बािंला्गेलेला्असतो. 

 
येथे्साचंगतलेल्या्दहा्नाड्या्समजावयास्म ळीि्अवघड्नाहीत.्शरीरातील्नऊ्द्वारे्प्रचसद्ध्

आहेत.्ही्नऊ द्वारे्आचण्दहावा णिरोदेि या णिकािी प्राितत्त्व पोचणवणयाच्या दृष्ट ककवा अदृष्ट वाटा त्या 
दहा नाड्या.्सवभ्प्राणचिया्बाहेरून्आत्घेतलेल्या्वायवूर्अवलंबून्आहेत्हे्चनचश्चात्आहे.्वाय्ूशरीरात्
जाऊन् उदरात् पोितो.् ॥् प्राण्ं सूयेण्आकृष्ट्य् पूरयेत्् उदरं् शनैः् ॥् ४५् ॥् असे् विन्आहे.् आता् या्
उदरापासून्नवद्वारापयंत्ज्या्वाटा्त्या्नऊ्नाड्या्होत.्चविारािे्इंचद्रय्चशरोदेशात्आहे.्तेथपयंत्वायू्
पोिवण्यािी्वाट्दहावी्नाडी.्चतिे्नाव्स ष म्णा.्इडा्व्वपगला्यानंाि्िदं्र्आचण्सूयभ्नाड्या्म्हणतात.्
डावी् उजवी् नाकप डी् ही् प्रस्त त् नाड्यािंी् द्वारे् होत.् वस्त तः् बाहेरून्शरीरात् घेतलेला् वायू् क्लोमात्
रक्तप्रवशे्करतो्आचण्रक्तवाचहनीद्वारा्सवभ्इंचद्रयास्चमळतो.्या्इंचद्रयास्तात्काचलक्िेतना्चमळते्ती्
िेतन्याचं्या् द्वारा.् या् रक्तवाचहन्याचं्या् वकवा् िेतनाचं्याही् वाटा् येथे् साचंगतल्या्आहेत् चततक्या् थेटपणे्
जाणाऱ्या्नाहीत.्त्या्प ष्ट्कळ्आहेत्हे्खरे्पण्त्यातल्या्दहा्येथे्साचंगतल्या्आहेत्तशा्चनवडून्काढता्
येण्यासारख्या्नाहीत. 
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योग्वाङ्मयात्कंुडणलनी्या्शब्दाला्चवशषे्महत्त्व्आहे.्मूलािारात्क ं डचलनी्शक्ती्स प्त्असते्
ती्योगाभ्यासाने्जागृत्होऊन्स ष म्णेच्या्मागे्वर्िह्मरंध्रापयभन्त्जाते.्तेथे्चतिी्परमेश्वीराशी्गाठ्होते्
असे्गं्रथात्वणभन्आहे.्क ं डचलनीला्साडेतीन्वेढे्असतात्असे्षट््ििचनरूपणात्म्हटले्असून्गोरक्ष.्
शतकात् चतला्आठ्क ं डले्साचंगतली्आहेत.्स ष म्णा् म्हणजे्जर्कशा् म्हटले्तर् चतला्साडेतीन्वढेे्
आहेत् हे् वणभन् यथाथभ् ठरते.् पण् ती् जागृतावस्थेति् केवळ् क ं डचलनी् असते् असे् म्हटले् पाचहजे.्
कशान्तापासून्िह्मरंध्रापयभन्त्आणखी्िार्वढेे्गणता्येतील.्परमेश्वर्तो्णिव्आचण्क ं डचलनी्ती्िक्ती्
होय.्चशवशस्क्त्मीलनाने्िह्मज्ञान्प्राप्त्होते्असे्सवभ्गं्रथकारानंी्साचंगतले्आहे. 

 
स प्ता्सपभसमा्चशवोपचर्लसत््साधकणत्रवृत्ताकृणतः्॥्ष॰ ि॰ १०्॥ 
कूजन्ती्क लक ण्डली्ि्मि रं्मिाचलमालास्फ टम््॥्ष॰ ि॰ ११्॥ 
कंदोध्वे्कंुडली-िस्क्तः अष्टधा कुणडली कृता्। 
िह्मद्वारम खं्चनत्यं्म खेनावृत्य्चतष्ठचत्॥्३०्॥्गोरक्षशतक. 
प्रब द्धा्वस्न्हयोगेन्मनसा्मारता्हता्। 
प्रजीवग णमादाय्व्रजत्यधू्वं्स ष म्णया्॥्३१्॥्गो॰ श॰ 

 
िरकस श्र तानंतर् शारीरज्ञानािी् वाढ् आपल्याकडे् झाली् नाही.् पाश्चापत्य् परंपरेिा् संपकभ ्

झाल्यावर्चतकडून्आलेले्ज्ञान्िरकस श्र तात्आहे्असे्दाखचवण्यािा्प्रयत्न्झाला.्या्प्रयत्नाति्िमनी्
म्हणजे् िेतनी, प्रवाचहनी् नवहे; असे् दाखचवण्यािा् प्रयत्न् झाला.् गेल्या् शतकातील् पाश्चात्य्
चवद्याचवभचूषतानंी्मराठीत्गं्रथ्केले्त्यात्त्यानंी्िमनी्शब्द्प्रवाचहनी्या्अथी्वापरला.्त्याचं्यावर्आके्षप्
घेऊन्तो्शब्द्बाजूस्सारण्यात्आला.्गिनाथसेन्यानंी्‘प्रत्यक्षशारीर’ नामक्गं्रथ्संस्कृतात्चलचहला.्
त्यानंी्नाडी्हा्शब्द्िेतनी्या्अथी्वापरला, आचण्आपण्तो्योग-वाङ्मयातून्घेतला्असे्साचंगतले. 

 
डॉ. रेळे्यानंी्The mysterious Kundalini्असा्एक्गं्रथ्चलचहला्त्यात्त्यानंी्क ं डचलनी्म्हणजे्

उजवी्चवगूढा्आचण्सहा्ििे्म्हणजे्सहा्िेतनीजालके्असे्म्हटले्आहे.्ही्झाली्गं्रथलेखनािी्गोष्ट.्
प्रत्यक्ष् शारीर् व् ऐंचद्रय् या् चवषयािें् संशोिन् हल्ली् ् पाश्चात्य् परंपरेने् चशकलेल्यानंीि् िालचवले् आहे.्
कोणीही् िालचवले् तरी् ज्ञानािी् महती् काही् कमी-अचिक् होत् नसते.् ज्ञानसंग्रह् आचण् ज्ञानप्रसार्
याकरता्भाषेिी्आवश्यकता्आहे.्म्हणून्येथे्थोडी्भाषाचवषयक्ििा्केली्आहे.्सर्सी. व्ही. रामन्
यानंी् १९६४, ६५् त् नवीन् दशभनचवज्ञान् आि चनक् चविारसरणीने् चलचहले् आहे.् ते् Current Science 
माचसकात्प्रचसद्ध्झाले्आहे. 

 
सर्िदं्रशखेर्रामन््यानंी्नेत्रचवज्ञानाचवषयी्जे्चनबिं्चलचहले्आहेत्त्यात्त्यानंी्असे्प्रचतपादन्

केले्आहे्की, रूढ्शास्त्ात्शलाका्व्शकूं्याचं्या्चभन्न्संवचेदतेसंबंिी्जे्साचंगतले्आहे्ते्ि कीिे्आहे; 
वणभसंवदेनासंबिंी् चत्रवणभ्कल्पनाही्ि कीिी्आहे.्त्याचं्या्मते्प्रकाशािे्प जं्दृक्पटलावर्आले्म्हणजे्
तेथे् त्यािें् रूपातंर् वीजिेतनात् होते.् या् िेतना् िेतनीतंतूतून् मस्तकममात्जातात.् प्रकाशािी् उत्पिी्
वकवा् प्रकाशापासून्अन्य्शक्तीिी् उत्पिी् या् गोष्टी् शस्क्तप जंकल्पनेनेि् चवशद्होऊ्शकतात.्आकृती्
दीप्ती्आचण्वणभ्या्तीन्दृचष्टसंवदेनाचं्या्अंगािें्चवविेन्या्रीतीनेि्िागंले्होऊ्शकते. 

 
दृश्य्पदाथभ्प्रथमतः्स्पष्ट्आचण्स्स्थर्असला्तरी्तो्दीप्ती्कमी्केल्याने्प सट्व्अस्पष्ट्चदसतो्

यािे्कारण्असे्की्आता्त्या्पदाथािे्प्रचतक्षणी्वगेवेगळे्भाग्चदसतात.्त्याम ळे्तो्त टक्वकवा्हालता्
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वाटतो.्त्या्त्या्वळेी्इतर्भाग्अदृश्य्असतात.्प्रकाशप जंािंा्वषाव्होत्असल्याने्हे्शक्य्आहे.्सवणभ्
पदाथभ्दीप्ती्कमी्केल्याने्आकृतीने्अस्पष्ट्चदसतात्इतकेि्नवहे्तर्वणांनेही्अस्पष्ट्चदसतात.्यावरून्
आकृती्व्वणभ्या्दोनही्संवदेनािें्कारण्एकि, प्रकाशप जंािंी्आयात, हेि्होय.्आयात्कमी्म्हणून्
संवदेन्कमी. 

 
सर् रामन्् यानंी् वणभगालनाच्या् साहाय्याने् बरेि् प्रयोग् केले् आहेत.् त्यातील् काही् प्रयोगानंी्

चमळणारे्फचलत्चत्रवणभ-प्रकाश-कल्पनेला्बाि्आणणारे्आहेत.्नील्हचरत्ताम्र्चमळून्जर्श भ्र्प्रकाश्
होत्असेल्तर्श भ्रातून्ताम्र्गाळून्पाहता्श भ्र्राहता्कामा्नये्पण्तो् राहतो, असे् त्यानंी्साचंगतले्
आहे.्त्यानी्आणखी्साचंगतले्आहे्की– 

 
एकाद्या्ताम्रवणी्पदाथावर्जर्झगझगीत्प्रकाश्पडला्तर्तो्पदाथभ्भडक्ताबंडा्चदसतो्परंत ्

आयात्प्रकाशािी्तीव्रता्कमी् केली्तर्तो्पदाथभ्काळा् चदसतो् वकवा्म ळी् चदसति्नाही.्उलट्तीव्र्
प्रकाशात्जे्पदाथभ्श भ्र्पाढंरे्चदसतात्ते्तो्प्रकाश्मंद्केला्असता्मंद्पाढंरेि्चदसतात.्चपवळी्फ ले्
सूयभप्रकाश् मंद्झाला् असताही् चपवळीि् चदसतात.् पाढंऱ्या् पदाथांप्रमाणेि् चपवळ्या्फ लावरील्आयात्
प्रकाशातून्ताम्रवणभ्गाळून्टाकला्असता्त्यािा्वणभ्बदलत्नाही. 
Oct. 5, 1964 to Dec. 20, 1964. 
 

सामान्य्द र्वबणीतून्तारे्पहात्असता्वणभसंवदेन्होत्नाही्पण्राक्षसी्द र्वबण्वापरली्असता्ते्
येते.्दोनही्समयी्टक्लावनू्पाहण्यािेि्प्रसंग्असल्याम ळे्दृक्पटलाच्या्मध्यवती्भागािाि्उपयोग्
असतो.्तेथे्शकूं्असतात, शलाका्नसतात.्दीप्ती्आचण्सवणभता्यािें्साहियभ्असते.्येथे्शलाका्शकूं्
संबिं्नाही.्Dec. 5, 1964. 

 
बह वणपं्रकाशात्पीतवणांिे्चवशषे्महत्त्व्असते. 
Sept. 20, 1964-Current Science. 

 
— 
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प्रकरि ६३ 
 

इणतहास : पािात्य परंपरा 
 

पाश्चात्य् परंपरेिा्आरंभ् इसवी् सनापूवी् पाि् शतकामागे् जात् नाही् त्या् शतकात् णहपोक्राटीस्
होऊन्गेला्त्याला्प्रथमािायभ् म्हटले्पाचहजे.्शरीरािे्िार्घटक्रक्त, काळे् चपि, चपवळे् चपि, आचण्
कफ्असे्िार्असतात्असे्तो्प्रचतपादन्करी.्त्याच्या्नंतरच्या्शतकात्द सरा्आिायभ्होऊन्केला्तो्
आणरस्टोटल्हा्होय.्जीवसृष्टीत्तीन्वृिी्असतात; एक्वृवद्धकर, द सरी्संवेदी, आचण्चतसरी्चववकेी.्
पचहली्वानससृष्टीत,्द सरी्प्राचणसृष्टीत्आचण् चतसरी् केवळ्मन ष्ट्याति्आढळते्असे्तो् म्हणे.्शरीरािे्
घटक् चहपोिाटीसप्रमाणे्तोही्िार्सागें.् ते्िार्वाय , परृ्थवी, तज, आचण्आप, यापासून्झाले्असे्तो्
मानीत्असे, हृदय्तापण्यािा् संभव्असतो् त्याला् थंड्करण्याकरता् मेंदूखाली् चपचहतवपडािी् योजना्
आहे्असे्तो्म्हणे.्चपचहतातून्कफ्स्त्वतो्अशी्त्यािी्समजूत्होती, हे्दोनही्आिायभ्ग्रीक्होते. 

 
इसवी्सनापूवी्चतसऱ्या्शतकात्ईचजप्त्देशात्णहरोणफलस्नामक्आिायभ्उदयास्आला.्त्याने्

मेंदू् हे् ब चद्धस्थान् मानले्आचण् िेतन्या् (नसा)् चसरा् व् िमन्या् या् चभन्न् प्रकारच्या् वाचहन्या्आहेत्असे्
जाणले, त्याि् वळेी् इराचसस्राटस् हा् आणखी् एक् आिायभ् होऊन् गेला.् त्याने् साचंगतले् की् प्रत्येक्
इंचद्रयात्िमनी् चसरा् िेतनी्या्असताति.् िेतनी् पोकळ्असते, िैतन्य् हे् सूक्ष्म्वायिेूि्रूप्असते् ते्
त्यातून्वाहते,्पल्मनात्स्थूलवायूला्सूक्ष्मरूप्येते, प्राणवाय्ूमेंदूच्या्चववरात्असतो्तो्िेतनीतून्मासंात्
जाऊन्िलन्उत्पन्न्करतो, असे्त्याने्प्रचतपादन्केले्आहे.्वायिू्मासंास्फ गवटी्आणतो्आचण्त्याम ळे्
िलन्घडते, असे्तो्मानीत्असे. 

 
इसवीपूवी् द सऱ्या् शतकात् रोमन्आिायभ्गालेन् हा् चवशषे् गाजला.् याने् सागंाड्यािे्सचवस्तर्

वणभन् केले.्दातािंा्समावशे्अस्थीति्करी.् त्याने्माकडाच्या्शरीरािाही्िागंला्अभ्यास्केला्आचण्
मन ष्ट्याच्या्आचण्माकडाच्या्स्नायूंिे्त लनात्मक्वणभन्चलचहले.्याने्िेतन्यािे्वणभन्चलचहले्तेही्िागंले्
आहे.्कंठ्आचण्नेत्र्यािें्ज्ञान्चमळचवण्याकरता्त्याने्बलैाच्या्त्या्अवयवािंा्अभ्यास्केला.्कण्यातील्
कशिेा्छेद्करण्यािा्काय्पचरणाम्होतो्हेही्याने्चलहून्ठेवले्आहे. 

 
रक्तचलनासंबंधी्गालेन्यािे्मत्असे्होते् :–्अन्नद्रवये्प्राशनीतून्यकृतात्जातात, तेथून्ती्

हृदयात् जातात; तेथे् वायचू्या् योगाने् त्यािें् रक्त् बनते, आचण् त्याला् पोषणािे् सामर्थयभ् येते.् उजवया्
चवसजभकातून् रक्त् पल्मनात् जाऊन् त्यािें् पोषण् करते, तथाचप् सगळे् रक्त् असे् जात् नाही.् दोन्
चवसजभकातील्अंतरायात्अदृश्य् चछदे्र्असतात.् त्यातून्काही्रक्त्डावया् चवसजभकात्जाते.्पल्मनातून्
वाय्ूडावया् चवसजभकात्येतो.्हा् चनराळ्या्प्रकारिा्वाय्ूअसतो.्या्वायिूा्संस्कार्झालेले्रक्त्डावया्
चवसजभकातून्िमनीद्वारा्सवभशरीरावयवापयंत्जाते.्तेथे्त्याला्भरती्ओहोटी्येत्असते्तीि्िमनीच्या्
िसक्याच्या्रूपाने्आपणास्जाणवते.्मेंदूत्गेल्यावर्रक्ताला्जीवनवाय्ूचमळतो.्मचलन्रक्तातील्मळ्
पल्मनातून्वाय रूपानेि्बाहेर्पडतो.्हे्मचलन्रक्त्डावया्चवसजभकातून्मागे्आदायकात्जाते.्शरीरात्
अन्नद्रवये्जळतात्त्यािंा्िूर्पल्मनातून्बाहेर्जातो. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

गालेन्याने्प्रकट्केलेल्या्या्मतात्काही्तर्थय्आहे्आचण्काही्चमर्थयाही्आहे.्तर्थय्व्चमर्थया्
याचं्यातील्भेद्समजून्घेण्यािा्प्रयत्न्त्याच्या्नंतर्िार्शतकेपयंत्कोणी्केला्नाही.्चिस्तोदयाबरोबर्
रोमन् साम्राज्य् ढासळले.् सातवया् शतकात् इस्लामािा् उदय् झाला.् इस्लामी् चवद्वानानंी् ग्रीकगं्रथाची 
अरबी भाषांतरे् केली.् चिस्ती्लोकानंी् त्याि् गं्रथािंी् लॅटीन् भाषातंरे् केली, गं्रथािंा् अभ्यास् वाढवला; 
परंत ्प्रत्यक्षावरून्गं्रथविनािंा्ताळा्पाहणे्आचण्नवीन्अन भव्घेऊन्त्यातील्तत्त्वािंा्शोि्करणे, या्
गोष्टी्केल्या्नाहीत.्ही्गं्रथैकचनष्ठा्पंिरावया्शतकापयंत्िालू्होती. 

 
पिंरावया् शतकाच्या् उिरािात् इतालीत् णलओनादो दा कवची् ् हा् उदयास् आला.् त्याने्

यंत्रशास्त्ािा् िागंला् अभ्यास् केला.् त्यािा् एक् वैद्यकवयवसायी् चमत्र् होता.् त्याच्यासाठी्आचण् त्याच्या्
संगतीत् चलओनादोने् पश शरीरािें् प्रत्यक्ष् परीक्षण् केले्आचण्शरीररिनेिी् प ष्ट्कळ् चिते्र्काढून् ठेचवली.्
हृदयाच्या्डावया्उजवया्भागातील्पडद्यात्रक्त्जाण्यायेण्यास्वाटा्नाहीत, वरच्या्खालच्या्भागातील्
द्वारात् झडपा् आहेत, त्याम ळे् रक्त् केवळ् एका् चवचशष्ट् चदशनेेि् जाऊ् शकते् असे् त्याने् स्पष्ट् केले.्
पल्मनातून्हृदयात् हवा् येण्याजोगी् वाट्नाही्असेही् त्याने् प्रचतपादन् केले.् त्याच्या् नंतर् व्हेसाणलउस्
याने्शरीररिनेसंबिंी्प्रत्यक्षान सार् गं्रथ् चलचहला.् त्यात्दोन् चवसजभकात्रक्त्जाण्यायेण्यास्वाट्नाही्
असे्साचंगतले्आहे.्सोळावया्शतकात्ग्यालीणलओ्या्चवज्ञानािायांिा्उदय्झाला.्त्यािा्अभ्यासचवषय्
आरंभी्वैद्यक्हाि्होता; परंत ्नंतर्त्यािे्लक्ष्याचमकचवषयाकडे्अचिक्लागले. त्याने्अनेक्प्रयोगसािने्
कस्ल्पली्आचण्तयार्केली.्कालमापनाकरता्त्याने्प्रथम्मनगटावरील्नाडीिा्उपयोग्केला्पण्नंतर्
अचिक्चनचश्चत्सािने्कल्पून्शवेटी्लंबकािे्घडयाळ्करण्यािी्योजना्केली.्त्याने्द र्वबण्तयार्केली्
आचण् चनकटदशी्सािनही् केले.् ग्यालीचलओच्या् चशष्ट्य–उपचशष्ट्यानंी्या्सािनािंा्उपयोग्तर् केलाि्
पण्चवकासही्केला.्चनकटदशी्सािनाचं्या्उपयोगाने्लेबनहोक्याने्गात्रपरीक्षण्केले; आचण्णवणलयम 
हावे्याने्रचिराचभसरण्कसे्िालते्याचवषयी्चववेिन्केले. 

 
तेरावया्शतकात्एक्अरब् चिचकत्सक्अब् इब्न सेना् याने्रचिराचभसरणासंबिंी् एक्महत्त्वािी्

गोष्ट् उघडकीस् आणली् ती् अशी् की, रक्त् हृदयाच्या् उजवया् चवसजभकातून् पल्मनात् जाऊन् डावया्
आदायकात् परत् येते.् तथाचप् ही् गोष्ट् त्याचं्या् नंतरही् तीन् शतके् जाईपयंत् कोणाच्या् ध्यानात्आली्
नाही.्सोळावया्शतकात्ही्गोष्ट् चतघा्िौघाचं्या् ध्यानी्आली, परंत ्एकंदर्रुणधराणभसरि्कोणाच्याि्
ध्यानात्आले्नाही.्यासंबिंी्स संगत्चववरण्करण्यािे्श्रेय्प्रथमतः्इंग्रज्चिचकत्सक्णवणलयम हावे्याने्
संपादन् केले.् ते् त्याने् १६२८्त्एका्७२्पानी् प स्तकात्प्रचसद्ध् केले.्या्प स्तकातील् चनबिंािी्भाषा्
लाटीन्आहे.्रक्त्हृदयातून्चनघते्ते्हृदयाति्परत्येते्आचण्त्याच्या्जाण्यायेण्याच्या्वाटात्वाहतूक्
एकाि्नेमक्या् चदशनेे्िालते, ही्हावेच्या् चसद्धातंािी्ममभस्थाने्आहेत.्ही्ज्या्अवलोकनावंर्आिारली्
होती्ती्अवलोकने्अशी्:-्(१)्हृदय्व्वाचहन्या्यात्झडपा्आहेत्त्या्एकाि्चदशनेे्उघडतात.्(२)्
हृदय्आक ं चित्आचण्चवस्फाचरत्होते्तेवहा्त्यातील्रक्त्बाहेर्पडते्आचण्त्यात्येते.्(३)्िमनी्[िमनी = 

प्रवा.]्कापली्असता्हृदयाच्या्स्पदंनान सारि्चतच्या्नेदीय्छेदातून्रक्त्बाहेर्पडते.्त्यात्जोरही्मोठा्
असतो.्चशरा [चशरा्=्प्रचतवा.]्कापली्असता्उलट्पचरणाम्दृष्टीस्पडतात.्चशरा्बािूंन्बदं्केली्असता्
चतच्या् नेदीय् भागाशी् ती्ल ली् पडते्आचण् दवीय् भागाशी्फ गत्जाते.् हृदयातून् बाहेर् पडते् ते् रक्त्
िमन्यात्जाते्यात्शकंा्नाही.्तेवहा्ते्चशरावंाटे्परत्येत्असले्पाचहजे्यातही्शकंा्घेता्येत्नाही. 

 
इतके् चववेिन् झाले् तरी् रक्तािे् िमनीतून् चसरेत् जाणे् तर्कानेि् जाणावे् लागले.् सतरावया्

शतकाच्या् अखेरच्या् दशकात् सूक्ष्मदशभनािी् सािने् तयार् झाली.् त्याचं्या् साहाय्याने् लेबनहोक् याने्



 

 

अनुक्रमणिका 

पचरवाचहन्या्पाचहल्या.् तेवहा्ही्गोष्ट्दृष्टाथाने् चसद्ध्झाली.् लेबनहोक्याने्पचरवाचहत्या्पाचहल्या्तशाि्
रक्तपेचशका् पाचहल्या, रेत कपेचशका् पाचहल्या् आचण् मासंतंतंूिी् पटे्टरी् रिनाही् पाचहली.् माल्पीघी् याने्
बेडकाच्या्पल्मनातल्या्पचरवाचहन्या्पाचहल्या. 

 
सतरावया् शतकाच्या् पूवािात् दे कातक् म्हणून् एक् फ्रें ि् चवज्ञानी् होऊन् गेला.् त्याने्

इंचद्रयचवज्ञानचवषयक्स्वतंत्र्गं्रथ्चलचहला.्त्यात्त्याने्असे्प्रचतपादन्केले्की, फक्त्माणसालाि्आत्मा्
असतो् तो् पायनीवपडात् राहतो, िेतन्या् पोकळ् असतात् त्यातून् एक् द्रव् वाहते् त्याने् सवभ् अवयवािंा्
सहकार्साितो;्प्राणी्ही्सजीव्यंते्रि्आहेत; याचंत्रक्तत्त्वावर्सवभ्हालिालींिी्उपपिी्लावता्येते. 

 
दा् वविी् व् ग्यालीचलओ्यानंी् दंडािार्यत्न्आचण्भार्यािें्संबंि् चवशद् केले् होते.् त्याचं्याि्

आिारावर्शरीरातील्स्नाय रूप्यंत्रािें्चववरण्दे्कातभ्याने्केले्तसेि्ते्बोरेल्ली्नामक्एका्चवज्ञात्याने्
केले.्बोरेल्ली्हा्ग्यालीचलओ्आचण्माल्पीघी्या्दोघािंाही्स्नेही्होता, स्टाल्नामक्चवज्ञात्याने्दे्कातभ्
याच्या, पश पक्ष्याचदकाना् आत्मा् नसतो, या् मतािा् जोरदार् प्रचतकार् केला.् बेस्ल््जयन् चवज्ञाता् फॉन 
हेल्मोंड याने्असा्दावा्माडंला्की्आत्मा्बरगड्याचं्या्कोनात्असतो. 

 
मानवी्शरीरातंगभत्अवयवािे्प्रत्यक्ष्चनरीक्षण्करून्त्यािें्काटेकोर्वणभन्करणे्ही्मोठी्अवघड्

गोष्ट्होती.्ती्ज्यानी्पचरश्रमपूवभक्केली् त्याचं्या्आदराथभ् त्या् त्या्अवयवानंा् त्या्संशोिक्माणसािंीि्
नाव्ेद्यावयािी, अशी्प्रथा्प्रस्त त्शतकाच्या्आरंभापयभन्त्होती.्अशी्शकेडो्नाव्ेया्वळेेपयभन्त्जमा्झाली्
होती.्ती्सवभ्सापं्रत्काढून्टाकलेली्आहेत.्नाइलाज्म्हणून्िार्दोनि्राचहलेली्आहेत.्परंत ्नवी्
नाव्े रूढ्करण्यािा् चनयम्करूनही् दोन् तीन् नावे् बह तोम खी् झाली्आहेत् ती् जात् नाहीत.् ती् नाव्े
फालोचपयन्यूब,्ग्राफीयन्फॉचलकल्आचण्यूस्टाचशयन्यूब्ही्होत.्फालोणपया आचण्यसू्टाणिओ्हे्
दोघे् इटाचलयन् सोळावया् शतकात् होऊन् गेले.् यसू्टाणियन ट्यूब् म्हणजे् ग्रसश्रवनळी् आचण्
फालोणपयनट्यूब् म्हणजे् क चक्षयोगी् नळी.् ग्राफे हा् चवज्ञानी् सतरावया् शतकात् होऊन् गेला.् त्याने्
अंद कीतील् क टीरािें् वणभन् केले् त्या् क टीरानंा् ग्राफीयन् फॉचलकल् म्हणतात.् सोळावया् शतकात्
वराणलओ्नामक्एक्इटाचलयन्होऊन्गेला, त्याने्मस्तक्व्मस्स्तक्यानंा्जोडणारा्सेत ्वणभन्करून्
साचंगतला्त्या्सेतूला्त्यािे्नाव्चदले्गेले.्सापं्रत्त्याला्न कतेि्सेत ्या्अथािे् ‘पोन्स’ हे्नाव्राचहले्
आहे.्पूवी्त्याला्‘पोन्स्वरोली’ म्हणत.्यालाि्आपण्मस्त ष्ट्क्म्हटले्आहे. 

 
रचिराचभसरण्समजले्पण्श्वसनचिया्आचण् चवशषेतः् चतिा्एकxदर्जीवनाशी्संबिं्समजणे्

कठीण्आहे.्तथाचप्तीही्गोष्ट्प ष्ट्कळ्अंशी्सतरावया्शतकात्घडून्आली.्वायिूा्स्वभाव्समजणे्ही्
गोष्ट् कठीण् आहे.् ती् सािण्याकरता् चवशषे् प्रयोगसाचहत्य् आचण् प्रयोगकौशलही् पाचहजे् ते् बॉइल् या्
चवख्यात्चवज्ञात्यापाशी्होते.्त्याने्वायिूा्सामान्य्स्वभाव्जाणला, इतकेि्नवहे्तर्वायूंच्या्चनरचनराळ्या्
जाती् ओळखल्या.् तथाचप् त्यािें् मूलभतू् रासायचनक् संबिं् त्याच्याही् ध्यानात् आले् नाहीत.् ती् गोष्ट्
अठरावया् शतकाच्या् उिरार्िात् फ्रें ि् रसायनी् लाव्हाणसये् याने् जाणली.् प्रयोग–कौशल्य् आचण्
तकभ ब द्धीही्लढवनू्त्याने्ज्वलनासंबिंी्उपपिी्बसचवली.्बॉइलने्रक्तातून्वाय्ूकाढले्होते्आचण्हविेा्
एक्घटक्जीवनावश्य्आहे्हेही्ओळखले्होते.्त्यािवळेी् ब्लॅक्याने्कौद्ववायू्वगेळा्ओळखला्होता.्
तथाचप् त्याला् त्यािी् रासायचनक् घटना् उमगली् नवहती.् लाव्हाणसयेला् ती् उमगली.् त्याने् प ष्ट्कळ्
अन्नद्रवये् जाळून्कौद्व् चमळचवला, आचण् हीि् गोष्ट् शरीरात् घडत् असली् पाचहजे् असे् प्रचतपादन् केले.्
तथाचप्शरीरात्म्हणजे्कोणत्या्अवयवात?्या्प्रश्नािे्उिर्त्याला्यथातर्थय् देता्आले्नाही.्ज्वलन्



 

 

अनुक्रमणिका 

पल्मनात्घडते्असे्त्याला्वाटे्ते्योग्य्नवहते.्ही्गोष्ट्नीटपणे्उलगडून्गात्रागात्रात्घडणाऱ्या्चवचिया्
समजून् येण्याच्या्मार्गास्लागण्यास्पाऊणश्ेवष्ेलागली.्१८३७्मिे्मॅग््नस्याने्या्गोष्टी्प ष्ट्कळशा्
अभ्यासल्या् आचण् नीटपणे् उलगडून् दाखचवल्या.् तरी् त्या् जात्याि् स्क्लष्ट् असल्याने् अनेक्
प्रयोगचवशारदािें्श्रम्खिीं्पडल्यानंतरि् त्यािंी्समािानकारक्उपपिी्लागली.् इतके्होईतो् चवसावे्
शतक्येऊन्ठेपले.्हाल्डेन यानंी्यासंबंिी्चनणायक्प्रयोग्केले्ते्१९००्च्या्जवळपास्केलेले्आहेत. 

 
१७५२् त् लंडनमिे् चवचलयम् स्मेली् याने् प्रसूचतचवषयावर् एक् प स्तक् चलचहले.् त्यािा् चशष्ट्य्

णवणलयम हंटर्याने्गभभिारी्क चक्षशारीर्चलचहले्त्यात्त्याने्क क्षीिे्चवचवि्नकाश्ेगोचवले्होते.्त्यािाि्
भाऊ्जॉन हंटर्याने्पािश्ेजातींच्या्प्राण्यािें्छेदपरीक्षण्केले.्याचशवाय्मानवी्अचवकृत्आचण्चवकृत्
देहातील्इंचद्रयािें् तेराश्ेनम नेही्तयार्करून्ठेवले.् त्याम ळे्शारीरशास्त्ाच्या्अभ्यासाला्उिम्सामग्री्
उपलब्ि्झाली.्एकोचणसावया्शतकाच्या्पूवािात्झेक्चवज्ञानी्पुरककजे्याने्हृदयािे्मासं्तपासले्आचण्
त्यातील् चवचशष्ट् पेचशकािें् वणभन् केले, मस्स्तकातील् चवचशष्ट् पेचशका् पाहून् त्यािें् वणभन् केले् आचण्
सूयभप्रकाशाचवषयी् एक् गोष्ट् साचंगतली् ती् अशी् की, प्रकाशािी् तीव्रता् प ष्ट्कळ् असली् म्हणजे् उत्कृष्ट्
आकलन् चपवळ्या् चकरणािें्होते, परंत ् ती्कमी्झाली् म्हणजे्उत्कृष्ट्आकलन् चहरवया् चकरणािें्होते.्
प रवकजे्याने्आणखी्एक्सूक्ष्म्अवलोकन्केले्ते्अचपस्तराच्या्केसलाचं्या्हालिालींिे.्याि्काळात्
इंग्रज्चवज्ञानी्डॉ. यंग्याने् नेत्रािा्प ष्ट्कळ्तपशीलवार्अभ्यास्करून्एका्गं्रथातं् चलहून्ठेवला.्आद्य्
दृचष्टसंवदेने्ताबंडे् चनळे् चहरव्ेअशी्तीनि्असतात, त्याच्या् चमलाफाने्इतर्संवदेने्उत्पन्न्होतात, असे्
त्याने् प्रचतपादन् केले.् एकोचणसावया् शतकाच्या् उिरािात् जमभन् चवज्ञानी् हेल्महोट्स् याने् यंग् यािा्
पाठप रावा् केली्आचण् नेत्रचवज्ञानचवषयक् प ष्ट्कळि् अचिक् माचहती,् प्रयोग् सािने् नवी् चनमाण् करून, 
चमळचवली.् त्यानेि् श्रोत्रकार्यािे् चवविेन् करून् स्वन-मापन् केले, चननादनािी् उपपिी् लावली, 
िेतनीतून्वाहण्यािी्त्वरा्मापली्आचण्शस्क्तचनत्यत्व्गचणती्उपपिीने्प्रस्थाचपत्केले.्१८५१्त्कोरछटी्
याने्श्रवणिेतनीच्या्अंत्य्भागािा्चवशषे्अभ्यास्केला. 

 
मेंदू्आचण्पाठकण्यातील्कशा्यातून्चनघणाऱ्या्नसा्(िेतन्या)्यािें्कायभ्काय्यासंबंिी्तपास्

करणे् चवशषे् चबकट् आहे.् हा् तपास् करण्यािा् उपिम् प्रािीन् काळी् गालेन् याने् केला् होता.् परंत ्
त्यानंतर्कैक्शतके्उलटली्तरीं्या्चवषयास्कोणी्चनकराने्हात्लावला्नाही.्१७५७्त्स्वीडनमध्य्
हालर् याने् हा् उद्योग् हाती् घेतला.् त्याने् असे् साचंगतले् की, मासंािे् संकोिनसामर्थयभ् स्वयंभ्ू असते.्
मेंदूतून्त्यात्वाय्ूजातो्म्हणत्असत्ते्खरे्नवहे, त्यातून्पे्ररणा्मात्र्जाते.्नसापे्ररणेने्संकोिनसामर्थयभ्
प्रकट्होते, मेंदूच्या्सालीत् चविार्करण्यािे्सामर्थयभ्असते्आचण्सवभ्नसा्मेंदूत्एकवटतात, असे्तो्
सागें.् बेल् नामक् स्कॉट्आचण् माजांडी् नामक् फ्रें ि् चवज्ञात्यानंी् क त्र्याच्या् पाठकण्यावर् प्रयोग् करून्
कशािेतन्याचं्या्मागल्या्प ढल्या्म ळाचं्या्कायात्फरक्आहे्असे्१८२०्च्या्स मारास्स्पष्टपणे्चनदशभनास्
आणले.्१८४०्च्या्स मारास्माशभल्हॉल्याने्परावतभन-चिया्आचण्चतच्यासंबिंी्िेतनामागं्वयवस्स्थतपणे्
साचंगतले.्एकोचणसावया्शतकाच्या्उिरािांत्इंग्रज्चवज्ञानी्वालेर्याने्कशचे्या्आडवया्छेदमाचलकािंा्
अभ्यास्करून्चतच्यातील्तंतंूिे्माग्काढले.्कशा्टणक्करणे, रंगवणे्इ.्गोष्टी्त्याने्प्रिारात्आणल्या्
आचण्तो्स्क्लष्ट्उद्योग्सतत्िालवला.्वालेर्याने्केलेल्या्उद्योगाच्याि्िरतीवर्प्रयोगचनरीक्षण्करून्
िेतनीतंतंूच्या् चवचवि् वृदंािंा् तपास् प ष्ट्कळ् संशोिकानंी् केला.् त्यातील् प्रम ख् बुरछडा, गॉल, गाँवर, 
मोनाको, एकडगर, फ्लेकमग् व् क्लाकक ् हे् होते.् ब्राऊन सेकाडक् याने् कशाछेद् करून् िेतावणी् देण्यािे्
पचरणाम्पाचहले.्त्याने्कारचणक्तंतूिाही्काही्तपास्केला.्असाि्तपास्त्याच्या्पूवी्१८५२्त्क्लोद्
बर्नाड्यानेही्केला्होता. 



 

 

अनुक्रमणिका 

मस्तकामिे्जी्प्रम ख्दचरका्वरून्खाली्व्प ढे्आलेली्चदसते्चतच्या्प ढे्मागे्संिलन्व्संवेदन्
यािंी्मर्मे्असतात, ही्गोष्ट्१८०९्मिे्रोलांडो्याने्प्रयोगावरून्चनदशभनास्आणली.्१८६१्मिे्िोका्
याने्वािामर्मािंा्शोि्लावला.्१८६०्च्या्स मारास्फ्लोरेन्स्याने्श्वसनममभ्मस्त कात्आहे्हे्दाखवनू्
चदले.्त्याने्ममभचवचनश्चयाकरता्मस्तक्व्मस्स्तक्याचं्या्अपाकरणािें्प ष्ट्कळ्प्रयोग्केले.्एकोचणसावया्
शतकाच्या् उिरािांत् सूक्ष्मदशभनािी् बरीि् प्रगती् झाली.् हेनले्आचण् बोमन् यानंी् मूत्रवपडाच्या् अंतगभत्
रिनेिा्िागंला्तपास्केला. 

 
चवसावया्शतकारंभी्लँग ले्याने्कारचणक्तंतूिा्प्रायोचगक्तपास्िालचवला.्चनकोटीन्हे्द्रवय्

तंतूवर्फासणे्हा्उपाय्त्याने्प्रिारात्आणला.्गोल्टझ्याने्बेडूक्व्क त्रा्यािंा्मेंदू्व्कशा्यािंा्संबंि्
तोडून्पचरणाम्पाचहले.्शफेर्याने्माकडािा्मेंदू्तपासला.्१८७४्त्फेचरयर्याने्कपींवर्प्रयोग्केले्
आचण्संिालनमर्मे्आखली.् १८७९्त् त्याने्ती्माणसावरही्आखण्यािा्प्रयत्न् केला.् िेकरगटन्याने्
१८९५् ते् १९१७्त् विपाझंीवर् प्रयोग्करून्संिलनममे् चनचश्चत् केली.् १९०७् मध्ये् त्याने् याचवषयी् गं्रथ्
चलचहला् त्यात् त्याने् अन्योन्य् िेतन् स्पष्ट् केले.् मेंदूत् िलनकें दे्र्आहेत, स्नाय कें दे्र् नाहीत, असे् त्याने्
प्रचतपादन्केले. 

 
एकोचणसावया् शतकाच्या् आरंभीि् वबेर् आचण् फेकनर् यानंी् संवदेन् आचण् तत्पे्ररणा् यािंा्

मानसंबिं्साचंगतला.्१८४३्त्ड्यूब्वा रेमा्याने्िेतनेने्िेतनीत्उजभभेदतरंग्उत्पन्न्होतात्हे्चनदशभनास्
आणले.्यानंतर्ल डचवग्याने्िलनालेख्घेण्यािे्सािन्चनमाण्करून्पशूमध्ये्‘अवसादक्िेतनी’ असते 
असे दाखवनू्चदले्आचण्मस्त कातील्वाचहनीिालक्ममभ्ह डकून्काढले.्१८९३्त णवणलयम् णहस्आचण्
कें ट यानंी्हृदयातील्आदायक्व् चवसजभक्संप टाचं्या्मिे्एक्वीजवाही्िाग्यािंा्ज डगा्पाचहला्आचण्
त्यािे्वणभन्केले.्याला्ते्आदाचवसजभक्वृदं्म्हणत.्१९०७्मिे्आथभर्कीथ्आचण्फ्लँक्यानंी्उजवया्
आदायकात्एक्लहानशी्िकती्हृदयाच्या्स्पदंनािा्ताल्िरणारी्म्हणून्साचंगतली.्त्या्आिी्१९०३्त्
णवणलयम् एन्थोवेन याने् हृदवीजालेख् घेण्यािी् क्लृप्ती् काढली् होती.् १९२९् त् जी बगकर् याने्
मस्त वीजालेखही्कस्ल्पला्आचण्चसद्ध्केला.्चवजेच्या्शास्त्ातील्प्रगतीिा्आिार्चमळाल्यानेि्या्गोष्टी्
होऊ्शकल्या्हे्उघड्आहे. 

 
शरीरात्ऊवभसंयोगाने्उष्ट्णता्उत्पन्न्होते्हे्लवहाचसये्याला्समजले्तेवहा्त्याला्असेही्आढळून्

आले्की्पचरश्रमाने्शरीरातील्ऊवभण्वाढते्आचण्त्पचरश्रमाचवनास द्धा्हवा्अचिक्थंडावल्याने्वाढते.्
त्याच्या् मागून् प ष्ट्कळ् रसायनी्लोकानंी् अन्न्आचण् शरीरातील् त्याच्या् घडामोडी् यािंा् अभ्यास् केला.्
त्यानंीि्शरीरातील्उष्ट्मोत्पिीिीही् मोजणी्करण्यािा् प्रयत्न् केला.् या् दोनही् गोष्टी्अवघडि् होत्या.्
परंत ्एकदा्त्यािा्ध्यास्घेतल्यानंतर्एका्मागून्एक्अचिक्चबनिूक्प्रयोग-पद्धती्स ित्गेल्या्आचण्
सािनेही्चनमाण्करण्यािे्स ित्गेले.्१८१६्त्माजाडंी्याने्क त्र्याच्या्आहारावर्प्रयोग्करून्त्याच्या्
जीवनास्मासं्अवश्य्आचण्िान्य्व्ओष् ्अनवश्यक्ठरचवली.्१८४०्त्लायचबग्याने्प्रोतीनियनािे्
मोजमाप्केले.् रेनो्आचण् रैसे्यानंी्श्वचसत्ऊवभ्आचण्उच्छ्वचसत्कौदव्मोजून्त्यािा्भागाकार्वकवा्
त्यािें् ग णोिर् देहभार् व् देहपषृ्ठ् याशंी् संबद्ध् आहे् असे् प्रचतपादन् केले.् हे् प्रयोग् त्यानंी् १८४९् त्
चवचविजातींच्या् पशूवर् केले.् १८५२्त् णबडर् व् णश्मट् यानंी्क त्र्यािे् मूलभतू्ियन्मोजले.् त्याि्वळेी्
वहाइट्याने्क त्र्यातील्नत्रियापिन्मोजला.्तो्उपवासकालातल्यापेक्षा्इतर्कालात्अडीि्पट्भरला.्
त्याचं्या्प्रयोगात्प्रोतीन्ते्नत्र्हे्ग णोिर्६·२५्चनघाले.्नत्र-उत्सगभ्बह ताशंी्मूत्रीय्या्द्रवयात्होतो्असे्
त्यानंा् आढळले.् त्यानी् माणसावरही् प्रयोग् केले.् आहारात् शाकभ रद्रवय् अत्यल्प् ठेवले् असता्
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श्वसनग णोिर्०·६९्येते्असे्त्यानंा्आढळले.्यानीि्माणसावरील्उष्ट्मोत्पिी्मोजण्याच्या्प्रयोगाकरता्
१८६२्त्मोठी्कोठडीही्तयार्केली.्त्या्कोठडीत्त्यानंी्वयायामाकरता्पायगाडी्ठेवलेली्होती. 

 
१८८५्मध्य्रब्नर्याने्ियनचवषयक्प्रयोग्केले्आचण्अन्नद्रवयािी्चवचशष्ट्ियनोष्ट्णताही्मोजून्

४·१,्४·१्व्९·३्हे्अंक्चनचश्चत्केले.्पिनकाली्होणारा्अन्नचवचशष्ट्उष्ट्मोद्धगार्त्यानंी्मोजून्काढला.्
रब्नर्यािा् चशष्ट्य्ऑटवाटर्याने्१८९२्मिे् चवशषे्िागंली्उष्ट्ममापी्कोठडी्तयार् केली.् १९१०्मध्ये्
हाल्डेन याने्डगलस््पोतडी्आचण्वाय मापनािे्उपकरण्चसद्ध्केले.्तेवहा्कोठडीिी्आवश्यकता्प ष्ट्कळ्
अंशी्कमी्होऊन्प्रयोगस लभता्वाढली. 

 
१८८१्त्व्हाइट्याने्प्रोतीन्११८, ओषट्५६्आचण्शाकभ र्५००्ग्राम्असा्योग्य्आहार्ठरचवला्

होता.् परंत ् त्यातील्प्रोतीन्अचतशय्आहे्अशी्शकंा् घेऊन् णिटेंडन्याने् १९०२्नोवहेंबर् पासून्१९०४्
जूनपयंत्३०्ते्३५्ग्राम्प्रोटीन्असलेला्आहार्स्वतः्घेऊन्प्रकृती्उिम्राहते्असा्अन भव्साचंगतला, 
आचण्पूवी्वकचित््संचिरजा्होती्तीही्गेली, असाही्चवशषे्अन भव्साचंगतला.्सैचनकािी्प्रकृती्उिम्
राहण्यास् ५०् ग्राम् प्रोतीन् प रते् असेही् त्याने् प्रयोगचसद्ध् केले.् प्रोतीन् उिम् प्रतीिे् नसले् तर् हे् अंक्
दीडपट्वकवा्द प्पट्येतात, असा्त्यानतर्इतराना्अन भव्आला. 

 
पिनचियेतील् शास्त्् समजून् घेण्याला् रसायनचियािें् ज्ञान् हेि् प्रम ख् आहे.् पिनाच्या् स्थूल्

हालिाली्समजणे्हे्त्याहून्सोपे्आहे.्पिनेंचद्रये्दृष्टी्आड्असल्याम ळे्त्या्समजून्येण्यास्पारायणी्
चकरणािंा्प ष्ट्कळ्उपयोग्होतो्तसा्तो्एकोचणसावया्शतकाच्या्शवेटी्कॅनन्याने्प्रथम्करून्पाचहला.्
रसायनशास्त्ाच्या्ज्ञानािा्उपयोग्या्बाबतीत्करून्पाहण्यात्तरी्अडिण्आहे्ती् चनभळे्पािक्रस्
चमळवण्यािी.्अठरावया्शतकाच्या्अखेरीस्स्टीबेन्स्याने्या्कामी्एक्य क्ती्योजली.् त्याने्दोऱ्याला्
स्पजं्बािूंन्तो्चगळला्आचण्मग्तो्वर्काढून्तपासला.्१८२३्त्प्रौस्ट्याने्जठरात्हराम्ल्असल्यािे्
साचंगतले.्१८२५–३३्त्बोमाँट्याला्एक्िागंली्संिी्लाभली्ती्अशी्की, एका्सैचनकाच्या्जठरात्
गोळी्लागून्तेथे्पािक्रस्वाहून्येण्याला्अन्यपथ्तयार्झाला.्त्या्वाटे्येणारे्स्राव्त्याने्तपासले.्
१८४२्त्बासो्याने्पशूत्म द्दाम्अन्य्पथ्तयार्करून्स्राव्तपासण्यािी्पद्धती्िालू् केली.्१८३५्त्
१८७६्पयंत्जठर्व्प्रपािक्यातून्येणारी्चवतंिके्उघडकीस्आली. 

 
आतापयंत्ज्या्संशोिकािंी्नाव्ेसाचंगतली्ते्सवभ्रूसदेशाबाहेरिे्आहेत.्रूसी्लोक्चवद्याभ्यास्

करीत्नवहते्असे्नाही.्परंत ्त्यािंा्संपकभ ्इतर्देशाशंी्चवशषे्नवहता.्इतरत्र्ज्या्गोष्टी्िालू्होत्या्त्या्
तेथेही्िालू्होत्या, पण्इतरत्र् चवशषे्उत्कटपणे्दोघाचं्या्संशोिनािा्प्रभाव्पडला् त्या्दोघापंैकी्एक्
मेकणनकोव्ह् याने् रक्तातील् परािम क् पेचशका् पाचहल्या् त्या् १८८४् त.् नंतर् १८९९् त् पावलोव् याने्
आतड्यातील् चवतंिकािंा्अभ्यास्करून् त्यािंा् परस्परावरील् पचरणाम्दाखवनू् चदला.्पावलोव् यािी्
िुद्ध पाचक स्राव् चमळचवण्यािी् रीत् चवशषे्क शलतेिी्होती.् त्याने्आपले्प्रयोग्बह शः्क त्र्यावंर् केले.्
परंत ्जेवहा्माणसावर्प्रयोग्करण्यािी्संिी्चमळे्तेवहा्तेवहा्तो्चतिा्संशोिनाच्या्कामी्उपयोग्करून्
घेत्असे.् त्यािा् चशष्ट्यपचरवार् मोठा् होता्आचण् त्याच्याजवळ् प्रयोगसाचहत्यही् चवप ल् होते.् त्याच्या् या्
संशोिनकार्यािंा्गौरव्म्हणून्त्याला्१९०४्िे्नोबेल्पाचरतोचषक्देण्यात्आले.्पिनचवषयक्बरेि्काम्
केल्यानंतर् पावलोव् याने् द सरे् काम् हाती् घेतले् ते् संवतकन् चवषयािे.् हे् त्याने् १९०३् ते् १९३५् पयंत्
िालचवले.्पािकरस्चमळचवण्यािी्पावलोव्यािी्रीत्अशी्:–््ज्या्कोठ्यातील्स्राव्तपासावयािा्त्या्
कोठ्यातून त्विेपयंत् एक् नचलकामागभ् तयार् करावयािा. स्वाभाचवक् स्रोत् असेल् तर् तो् त्विेपयंत्
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वळवावयािा् नवा् मागभ्करणे्तो्कोठ्याच्या्तटातून्करावयािा.् हा् मागभ् स्वािीन् राहू्शकतो.् पाचहजे्
तेवहा्त्यातून्स्राव्बाहेर्घ्यावा, पाचहजे्तेवहा्स्वाभाचवक्मार्गात्जाऊ्द्यावा्असे्करता्येते.्कृचत्रम्माग्
केल्यानंतर् पशू् शस्त्कमािी् वयथा् ओसरून् िागंला् खडखडीत् चनरोगी् स्स्थतीत् राहतो.् त्याच्यापासून्
पाचहजे् तेवहा्स्राव्घेता्यतो.्पािक्कोठ्यािा्भाग्वगेळा्करून्त्याला्मागभ्करता् येतो.्अशा्रीतीने्
चनरोगी्शरीरातून्अन्नािी्चमसळ्न्होता्इतर्भागात्पिन्िालू्असता्स्राव्चमळू्शकतो. 

 
अन्नद्रवयािंा् अभ्यास् शरीराबाहेर् करता् येतो् तसा् तो् एकोचणसावया् शतकात् झालाही.् अन्नािे्

शरीरात् काय् घडते, वकबह ना् शरीरािी् रासायचनक् घटना् कशी् असते? या् गोष्टींिा् तपास् प्रस्त त्
शतकारंभी्होऊ्लागला्आचण्सापं्रत्जोरात्िालू्आहे.्यासंबिी्जे्शास्त््त्यास्जीवरसायन्म्हणतात.्
शरीरवतभनाच्या् अवलोकनावरून् काही् प्रश्न् उत्पन्न् होतात् ते् सोडचवण्याकरता् असले् उद्योग् करावे्
लागतात.्आरोग्यासंबिंी् जे् प्रश्न् उपस्स्थत्झाले्आचण् ज्यावरून्शवेटी्जीवनसत्त्व्े कळून्आली् त्या्
प्रश्नािंा्इचतहास्पूवीच्या्प्रकरणात्चदला्आहे.्ते्उलगडण्याच्या्उद्योगािंा्इचतहास्चदला्नाही्आचण्
तो् येथेही् देण्यास्अवसर्नाही.्त्या्उद्योगािी्फचलते्त्या्त्या् चठकाणी् चदलेली्आहेत.्ती्केवहा्प्राप्त्
झाली्त्यासंबंिी्चटपण्मात्र्येथे्चदले्आहे्:– 
 
जीवनसत्त्व A व्B इतरापासून्पृथक्करणे १९२१ 
 A पथृक्करणे १९३७ 
 B1्ओळखणे १९१२ 
 पथृक्करणे १९२७ 
 B2 ओळखणे १९३४ 
 B3 ओळखणे १९२८ 
 B5्ओळखणे १९३० 
 B12 पथृक्करणे १९४८ 
 C ओळख १९१९ 
 संश्लेषण १९३३ 
 D पथृककरण १९३२ 
 D2 ५्पृथककरण १९३१ 
 E संश्लेषण १९३८ 
 K1 संश्लेषण १९३९ 
 K2 चवश्लेषण १९४० 

 
संि क्षािंा्शोि्हा्जीवरसायनािा्द सरा्महत्त्वािा्भाग्आहे.्संि क्ष्ही्कल्पना्१९०५्त्चनघाली्

आचण्बेणलस्व्स्टारछकलग्यानंी्त्या्अथी्‘होमोंन’ शब्द्स रू्केला.्असे्असले्तरी्या्चवषयाच्या्अंगभतू्
गोष्टी्त्या्पूवीही्थोड्याबह त्कळून्आलेल्या्होत्या.्१८४९्त्बरछनाल्ड्याने्असे्पाचहलेले्चलचखत्आहे्
की, खच्ची् कोंबड्यावर् जर् द सऱ्या् कोंबड्याच्या् म ष्ट्कािे् कलम् केले् तर् त्याला् पूवी् त रा् नसतो् तो्
उगवतो.्त्याच्या्नंतर्१८८२्त्णिफ्याने्घंचटक्प्रापंड्काढून्टाकल्याने्येणारी्उणीव्तसलाि्प्रवपड्
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कलम्केल्याने्भरून्चनघते्हे्पाचहले्होते.्१८९१्त्मरे फॉकस्याने्कलम्करण्याऐवजी्अकभ ्तोंडावाटे्
देण्यानेही् तोि् पचरणाम् होतो् असे् अन भव् घेतले् होते.् १८९५् त् बॉमन् व रूस् यानंी् घंचटकात्
आयोदकाबभनी्संय ग्असल्यािे्चसद्ध्केले. 

 
१९१४्त्कें डाल्याने्घंचटक्संि क्ष्श द्ध्केले.्१९२६–२७्त्हँकरगटन व बारगर्यानंी्तेि्कृचत्रम्

रीतीने्तयार्केले.्१९२५्त्पचरघंचटक्संि क्ष्कॉणलप्याने्तयार्केले.्१९२९्त्स्स्वंगल्व्फीफनर्यानंी्
अचिवृक्क्कविाकभ ् काढला, आचण्कें डाल् याने् त्यातील् घटक् द्रवये् शोिून्काढली.् १९३५् त् इव्हान्स 
इत्यादींनी् चपचहतप्रवपडातून् वृवद्धकर् संि क्ष् बाजूला् काढले.् चपचहतात् रक्तदाब् वाढवणारे् द्रवय्आहे् हे्
पूवीपासून्माहीत्होते्ते्त्याच्या्पश्च्खंडात्मयाचदत्असते्असे्हॉवेल्याने्१८९८्दाखवनू्चदले्होते.्
नंतर्१९२८्त्काआम इ०्नी्दाखचवले्की् त्याि्खंडात्दमनविभक्आचण्क चक्षपे्ररक्अशी्दोन्वगेळी्
संि के्ष्असतात.्१९२९्पासून्प ढे्अंद की्आचण्म ष्ट्क्यातील्संि के्ष्अनेक्संशोिकानी्अभ्यासली्आचण्
त्यातील्काहींिी्कृचत्रम्चसद्धीही्घडवनू्आणली. 

 
प्रािीनकाळी् सूक्ष्मदशी्सािने्नसल्याम ळे्गर्भोत्पिीचवषयी्फारि् चवपरीत्कल्पना्रूढ्होत्या.्

णहपोक्राटीस्याने्साचंगतले्आहे्की, स्त्ीप रषाचं्या्सवांगातून्अंश्चनघून्गभाशयात्जमतात्तेवहा्गर्भ्
चनमाण्होतो.्आणरस्टोटल्याने्साचंगतले्आहे्की, माचसक्रजस्आचण्रेत्याचं्या्संयोगाने्गभभ्चनमाण्
होतो्आचण्त्यापंैकी्ज्यािे्आचिक्य्असेल्त्याच्यासारखे्अपत्य्चनमाण्होते.्अंद कीिा्या्गोष्टीशी्काही्
संबिं्आहे्हे्त्यास्माहीत्नवहते.्गालेन्याने्म ष्ट्कातील्रेताप्रमाणेि्अंद कीतूनही्स्त्ीरजस्चनघते्असे्
साचंगतले्आहे.्काही्अवयव्रेतापासून्तर्काही्रजसापासून्उत्पन्न्होतात्असे्तो्मानीत्असे.्हृदय्व्
यकृत्रजसापासून्तर्मेंदू् रेतापासून्उत्पन्न्होतो्असेही्त्याने् म्हटले्आहे.्हावे्हा्मोठा् चवज्ञानी्पण्
त्यािेही्मत्असे्होते्की,्रेतािा्साक्षात््संबिं्गभाशी्म ळीि्नसतो, लोहि बंकाने्जसे्लोहाला्बळ्यावे्
तसे्रजसाला्दूरवरच्या् रेतापासूनि्बळ्येते.्गभात्सवभ्अवयव्आरंभापासूनि्तयार्असतात, त्यािंी्
केवळ्आकारवाढ् नंतर्होते; असे्एक्मत्अठरावया्शतकाच्या्उिरािापयंत्जाणत्या्लोकातही्रूढ्
होते.्जसे्बीजामिे्झाडािे्तसे्रेतामिेि्देहािे्सवभ्अवयव्चसद्ध्असतात्त्यानंा्रजसाने्केवळ्पोषण्
चमळावयािे्असते्असेही्एक्मत्त्याि्वळेी्प्रिचलत्होते. 

 
१६७८्त्लेबनहोक्याने्रेत के्पाचहली्होती, परंत ्ते्उपद्रवी्जंतू्असावते्असे्प ष्ट्कळ्चवज्ञानी्

लोकानंाही्वाटे.्१८४१्स्कोणलकर्याने्म ष्ट्कात्त्यािंी्उत्पिी्पाचहली.्त्यानंतर्मात्र्या्चमर्थयावादािा्
लोप्झाला.् १८२७्त् बेअर्यान्अंद कािे्बरेि्िागंले् चनरीक्षण् केले्होते.् सूक्ष्मचनरीक्षणानेि्अखेरीस्
गभभचवज्ञान्आटोक्यात्आले.्अल्पवयी्गभभ्जसजस्चमळत्गेले्तसतसा्हा्चवषय्अचिकाचिक्स लभ्होत्
गेला.्१८८९्त्१९्चदवसािंा्गभभ्स्पी्यास, १८९९्त्१४्चदवसािंा्गभभ्पीटर्यास, १९०८्त्१२्ते्१३्
चदवसािंा्ब्राइस्व्टीचर्यास, १९१३्त्११्चदवसािा्णमलर्यास, १९४२्त्७्ते्८्चदवसािंा्हरछणटग्व्
रॉक्यास्उपलब्ि्झाला. 

 
(A Short history of medicine्-Singer and Underwood.) 

 
— 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

संकीिक सूची 
 

इंग्रजी 
 
a β γ globulin 
Aberration 
Ablation 
Absolute muscular strength 
Absolute refractory period 
Absorption 
Accomodation 
Acetic acid 
Acetone 
Acetyl choline 
Achroodextrin 
Acidophil 
Acidosis 
Acquired reflex 
Action current 
Activated carbon 
Active rest 
Acuity 
Acyl group 
Adaptation 
Adenine 
Adenosine 
Adenosine ribose diphosphate 
Adenosine ribose triphosphate 
Adequate stimulus 
A. D. P. 
Adrenaline 
Adren ocorticotropic hormone 



 

 

अनुक्रमणिका 

Adsorption 
Afferent 
Agaragar 
Agglutination 
Agglutinin 
Agglutinogen 
Alanine 
Albumen 
Albumin 
Albuminoid 
Alcohol 
Aldehyde 
Aldose 
Aliphatic 
Alkali 
Alkalinity 
Alkali reserve 
Alkalosis 
Alkyl 
Allelomorph 
All or none 
Allowance 
Alveolar air 
Amicron 
Amide 
Amido 
Aminoacetic acid 
Aminoacid 
Aminosugar 
Aminobenzoic acid 
Ammonia 
Ammonium carbamate 



 

 

अनुक्रमणिका 

Ammonium carbonate 
Ammonium hydroxide्NH4 OH 
Ammonium sulphate 
Amoeba 
Amphoteric 
Amplitude 
Amyl alcohol 
Amylase 
Amylodextrin 
Amylopectin 
Amylose 
Anabolism 
Androsterone 
Aneurin 
Animal starch 
Anoxia 
Antibody 
Antienzyme 
Antigen 
Antigravity muscle 
Antitoxin 
Aperture 
Arabinose 
Arachidic acid 
Arachidonic acid 
Arc 
Arginine 
Arteriole 
Ascorbic acid 
Aspartic acid 
Assimilation 
Atmosphere (pressure 



 

 

अनुक्रमणिका 

A. T. P. 
Atrioventricular node 
A. V. 
Auditory radiation 
Auscultation 
Autoantigen 
Automatism 
Babinsky’s reflex 
Bacterium 
Balanced diet 
Balanced tone 
Bar 
Basal Meta bolic Rate 
Basal metabolism 
Basic 
Basiphit 
Beat 
Behenic acid 
Bel 
Benzene 
Benzoic acid 
Bilious 
Bilirubin 
Biliverdin 
Binocular vision 
Biochemistry 
Biotin 
Blind spot 
β oxidation 
Bombcalorimeter 
Bonds 
Brownian movement 



 

 

अनुक्रमणिका 

Buffer 
Butyric acid 
Cadavarine 
Calciferol 
Calcium carbonate 
Calorie 
Candle 
Cane sugar 
Capric 
Caprilic 
Caproic 
Carbamic acid 
Carbamins compound 
Carbohydrate 
Carbon dioxide–tention 
Carbonic anhydrase 
Carbon tetrachloride 
Carbonyl 
Carboxyl group 
Carboxypeptidase 
Cardiac cycle 
Carotene 
Casein 
Caseinogen 
Catabolism 
Catalyst 
Caustic potash 
Cellulose 
Centre (in brain) of rotation 
Centre optical 
Centrifuge 
Cephalin 



 

 

अनुक्रमणिका 

Cerebroside 
Chart 
Chain of C 
Chemical energy 
Chemical reaction 
Chemistry 
Chemoreceptor 
China grass 
Chloride shift 
Chloroform 
Chlorophyll 
Choleric constitution 
Cholesterol 
Choline 
Chromaffin 
Chromoprotein 
Chromosome 
Chronaxie 
Chyle 
Chyme 
Chymotripsin 
Circulation time 
Circumvallate 
Citric acid 
Clot 
Coagulum 
Cobalamin 
Coefficient of clearance 
Coefficient of solubility 
Coenzyme 
Coenzyme A 
Cold spot 



 

 

अनुक्रमणिका 

Collagen 
Colloid 
Complemental air 
Complimentary colour 
Concentration 
Condensation 
Conditioned reflex 
Conditioned stimulus 
Conduction 
Cone 
Consensual action 
Consonant 
Contractility 
Contraction period 
Contracture 
Convection 
Convergence 
Converging 
Coordinated 
Coprosterol 
Corpusluteum 
Corresponding point 
Cortex 
Corticosterone 
Cortisone 
Creatine 
Creatinine 
Creatinphosphate 
Crossed extensor reflex 
Cross pollination 
Crystalloid 
Cysteine 



 

 

अनुक्रमणिका 

Cystine 
Cytosine 
Dead space 
Deamination 
Decarboxylation 
Decerebrate rigidity 
Decibel 
Dehydrocholesterol 
Dehydrocorticosterone 
Demethylation 
Denaturation 
Deoxyribonucleic acid 
Deoxyribose 
Depth of respiration 
Depression 
Desoxycorticosterone 
Dextrin 
Diabetogenic hormone 
Diacetyl 
Diacyl 
Dialkyl 
Dialysis 
Diastolic 
Dicrotic 
Dicysteine 
Difference tone 
Differential threshhold 
Differentiation 
Diffraction 
Dihydrocholasterol 
Dihydroxyacetone 
Dipeptide 



 

 

अनुक्रमणिका 

Diphthong 
Disaceharide 
Discordant 
Distant receptor 
Divergence 
Diverging 
Dominant 
Duglus bag 
Easily reversible 
Effector organ 
Efferent 
Efficiency 
Eggalbumen 
Elasticity 
Elastin 
Electric charge 
Electric potential 
Electrocardiagram 
Electrocardiograph 
Electrode 
Electroencephalograph 
Electrolyte 
Electrophylogy 
Electron microscope 
Electrophysiology 
Elecrotonus 
Element 
Emulsion 
Emulsifying agent 
Emulsoid 
End orgen 
Energy 



 

 

अनुक्रमणिका 

Enzyme 
Epicritic 
Epinephrine 
Erepsin 
Equilibrium 
Ergosterol 
Erythrocyte 
Erythrodextrine 
Ester 
Estradiol 
Ether 
Ether–extract 
Ethylacetate 
Exaltation phase 
Excitability 
Excitable 
Excitability 
Excitation 
Excitation phase 
Expiration 
Explosive consonant 
Extensibility 
Exteroceptor 
Extractive 
Facilitation 
Fatigue 
Fatty acid 
Female pseudohermaphrodite 
Ferment 
Fermentation 
Fibrin 
Fibrinogen 



 

 

अनुक्रमणिका 

Fibrous 
Filiform 
Filtrate 
Filtration pressure 
First wind 
Fish and reptiles 
Flavin 
Fluorescent 
Fluoride 
Foliate 
Folic acid 
Follicle 
Fontanel 
Foot candle 
Formaldehyde 
Formalin 
Formic acid 
Free period 
Frequency 
Fricative 
Fructose 
Fuller’s earth 
Fundamental tone 
Fungiform 
Furanose 
Galactin 
Galactolipid 
Galactose 
Gamete 
Gas molecule 
Gastrin 
Gel 



 

 

अनुक्रमणिका 

Gelatin 
Gene 
Giant cell 
Glaidin 
Globin 
Globular 
Globulin 
Glucagon 
Gluco furanose 
Glucopyranose 
Glucosamine 
Glucuronic acid 
Glucose 
Glutamic acid 
Glutelin 
Glyceride 
Glycerose 
Glycine 
Glycocholic acid 
Glycogen 
Glycolipid 
Glycuronic acid 
Gonadotropic 
Gram molecular weight 
Granulocyte 
Guinine 
Gustatory 
Haem 
Haematin 
Haemin 
Haemoglobin 
Haemophilia 



 

 

अनुक्रमणिका 

Haemophiliac 
Hapten 
Heartblock 
Heat regulating centre 
Heat spot 
Helices 
Heparin 
Hermaphrodite 
Hexanol 
Hexose 
Hippuric acid 
Hirudin 
Histidine 
Histone 
Hormone 
Horopter 
Horse serum 
Humoral mediator 
Hyaluronic acid 
Hydrocarbon 
Hydrochloric acid 
Hydrogen 
Hydrogenation 
Hydrolysis 
Hydroxy lysine 
Hydroxyproline 
Hypermetropic 
Hypnosis 
Hypoxanthine 
Hypoxia 
Illumination 
Immunity 



 

 

अनुक्रमणिका 

Inadequate stimulus 
Indefatigable 
Indican कंदीर 
Inborn reflex 
Indol 
Induction current 
Inhibition 
Inhibitory 
Injury current 
Inositol 
Inspiration 
Instinct 
Insulin 
Intensity of light 
Intercellular substance 
Internal secertion 
International unit 
Internuncial 
Interoceptor 
Intersititial cells stimulating 
Inulin 
Inverted image 
Indole Iodide 
Iodine value 
Ion 
Irradiation 
Irreversible 
Irritebility 
Isoelectric point 
Isoleucine 
Isomer 
Isometric 



 

 

अनुक्रमणिका 

Isotonic 
Itch sensation 
Keration 
Ketone 
Kinase 
Lebelled 
Lactalbumin 
Lactase 
Lacteal 
Lactic acid 
Lactic juice 
Lactoflavin 
Lactogenic hormore 
Lactoglobin 
Lactose 
Laked 
Latent period 
Lauric 
Lecithin 
Leucine 
Lignoseric acid 
Lines of force 
Linolein acid 
Linolenic acid 
Lipase 
Lipid 
Lipoic acid 
Lipoprotein 
Logarithm 
Londness 
Luminosity 
Lymphatic constitution 



 

 

अनुक्रमणिका 

Lysin 
Lysine 
Lyxose 
Macrophage system 
Male external pseudohermaphrodite 
Malic acid 
Maltase 
Maltose 
Mannose 
Masking 
Master endocrine gland 
Mature ovum 
Mechanical receptor 
Mechanical work 
Mechano–receptor 
Mechanics 
Medulla 
Megakaryocyte 
Meiosis 
Melancholic constitution 
Member of Jeries 
Mesoderm 
Metabolism 
Metaprotein 
Metercandle 
Methionine 
Methyl cytosine 
Micron 
Microwatt 
Miliwatt 
Minimum visible 
Minute blood volume 



 

 

अनुक्रमणिका 

Mitosis 
Molecularweight 
Monocoty ledon 
Mononucleotide 
Monosaccharide 
Motor 
Motor unit 
Motor stimulus 
Musiu 
Mucoid 
Mucoprotein 
Muller’s experiment 
Mutarotation 
Mutation 
Myopic 
Myosin 
Myotatic reflex 
Myristic acid 
Near receptor 
Negative electrode 
Negative pressure 
Nerve trunk 
Nervous 
Neurone 
Neutral 
Neutralisation 
Niacin 
Nicotinamide 
Nicotinamide dinucleotide N.A.D. 
Nicotinic acid 
Nitrogen equilibrium 
Nodal point 



 

 

अनुक्रमणिका 

Noise 
Norepinephrine 
Note 
Nucleic acid 
Nucleoprotein 
Nucleoside 
Nucleotide 
Oestradiol 
Oestrogen 
Oleic acid 
Opsin 
Optical centre 
Orienting reflex 
Osazone 
Oscillograph 
Osmosis 
Osmotic pressure 
Osteomalacia 
Otolith 
Ovalbumin 
Overtone 
Ovoflavin Ovum 
Oxalic acid 
Oxaloacetic acid 
Oxidation 
Oxygen–debt 
Oxygentention 
Oxytocin 
Pain receptor 
Pain sensation 
Palmitic acid 
Pampiniform plexus 



 

 

अनुक्रमणिका 

Pantothenic acid 
Papillae 
Paraffin 
Parallel pencil 
Partial pressure 
Pectin 
Pendular 
Pentanol 
Pepsin 
Pepsinogen 
Peptide 
Peptone 
Percussing 
Perimeter 
Period of isotonic tension 
Peristaltic 
PH 
Phagocyte 
Phase (in wave) 
Phenol 
Phenylalanine 
Phenyl amine 
Phenylhydrazine 
Phlematic 
Phosphagen 
Phosphocreation 
Phosphatidyl serine 
Phosphocreatine 
Phospholipid 
Phosphoprotein 
Phosphoryl choline 
Phosphoric acid 



 

 

अनुक्रमणिका 

Photochromatic interval 
Photographic camera 
Phytic acid 
Phytol Pigment 
Pitch 
Plasmalogen 
Plastic 
Platelet 
Polar body 
Polarised light 
Polypeptide 
Polysaccharide 
Positive clectrode 
Posture 
Potential energy 
Power 
Preauricular 
Precapillaries 
Precipitation 
Premotor area 
Pressure–sensation 
Primarycolour 
Primaryoocyte 
Primaryspermatocyte 
Products of digestion 
Progesterone 
Prolactin 
Prolamin 
Proline 
Propionic acid 
Prosthetic group 
Protamine 



 

 

अनुक्रमणिका 

Protein 
Proteinsparing 
Proteose 
Prothrombin 
Protopathic 
Pterin 
Ptyalin 
Pulmonary circulation 
Pulmonary ventilation 
Pulsepressure 
Purine 
Purkinje cells 
Putrefaction 
Putrescine 
Pyloric sphincter 
Pyridine 
Pyridoxine 
Pyrimidine 
Pyrogallol 
Pyrophosphoric 
Pyruvic acid 
Radioactive 
Radiation 
Rancid 
Range 
Rarefaction 
Ratio 
Receptor 
Recessive 
Reciprocal inhibition 
Reciprocal innervation 
Reduction क्षपण 



 

 

अनुक्रमणिका 

Referred pain 
Reflex action 
Refraction 
Refractory period 
Refractory phase 
Reinforcement 
Relaxation period 
Rennin 
Requirement 
Residual air 
Resistance (electrical) 
Resonance 
Respiratory quotient 
Reticuloendothelial system 
Retinol 
Reversible 
Rr 
Rheobase 
Rhodopsin 
Riboflavin 
Ribonucleic acid R.N.A. 
Ribose 
Rickets 
Righting reflex 
Ring of C atoms 
Ringer’s solution संजीवनचवद्रव 
Rod 
Sanguine constitution 
Saponification 
Saturation 
Scleroprotein 
Scratch reflex 



 

 

अनुक्रमणिका 

Sebum 
Secondary oocyte 
Secondary spermatocyte 
Secretin 
Secretory 
Sedimentation rate 
Segregation ofch 
Self of pollination 
Semivowel 
Sensitive 
Sensitivity 
Sensory area 
Sarine 
Serum 
Serum albumin 
Serum globulin 
Sham rage 
Shock 
Signalling property 
Skatole 
Small calorie 
Sodalime 
Sodium acetate 
Sodium hydroxide 
Sol 
Solid 
Solution 
Solvent 
Somatic Cell 
Somatotropin 
Sound intensity 
Specific dynamicaction 



 

 

अनुक्रमणिका 

Specific muscular strength 
Specific rotation 
Speech centre 
Sperm whale 
Spermatogoinum 
Sphingo–myelin 
Sphygmomanometer 
Spinal animal 
Spot (cold heat etc.) 
Stable colour 
Standard measure 
Starch 
Stearic acid 
Stearin candle 
Stercobilin 
Stercobilinogen 
Steroid 
Sterol 
Stethoscope 
Stimulating agent 
Stimulation 
Stimulus 
Stop consonant 
Straight chain 
Strength of electric current 
Stretch reflex 
Subjective tone 
Submicron 
Substrate 
Suecinic acid 
Sucrase 
Sucrose 



 

 

अनुक्रमणिका 

Sugar 
Sulphuric acid गंचिकाम्ल 
Summation tone 
Supersonic 
Supplemental air 
Suppression 
Supraoptic 
Surface tension 
Suspended 
Suspensoid 
Sustentacular 
Sweet bread 
Sympathetic tone 
Sympathrn 
Synapsis 
Synergic action 
Systemic circulation 
Systolic blood volume 
Systolic sound 
–pressure 
Tactile spots 
Tartaric acid 
Tastebud 
Taurocholic acid 
Tectobulbar 
Tectospinal 
Tension 
Telanic contraction 
Testosterone 
Tetrahedron 
Tetraidothyronine 
Thalamic animal 



 

 

अनुक्रमणिका 

Thermoreceptor 
Thiamine 
Thiozole 
Thioctic acid 
Thioctthanol amine 
Thrconine 
Thresh hold 
Thrombin 
Thrombocyte 
Thrombokinase 
Thymine 
Thyrotropic hormone 
Thyroxin 
Tidel air 
Timbre 
Tissue fluid 
Ticol 
Tone 
Tonic contraction 
Tonic intestinal movement 
Tonicity 
Touch sensation 
Transamination 
Triidothyronine 
Triose phosphoric acid 
Tripalmitin 
Trypsin 
Tryptophen 
Tuning fork 
Turitch 
Tyrosine 
Ultramicroscope 



 

 

अनुक्रमणिका 

Universal donor 
Universal receiver 
Unsaponifiable 
Unsaturated 
Unstable 
Unvoiced consonant 
Uracil 
Urea 
Uric acid 
Urobilin = Stercobilin 
Urobilinogen 
Uronic acid 
Vagal tone 
Valence 
Valine 
Valselva’s experiment 
Vesoconstrictor 
Vasodilator 
Vasomotor 
Vasopressin 
Ventricular complex 
Vibratory sensation 
Vinegar 
Virus 
Viscral 
Viscosity 
Visual area 
Visual field 
Vital capacity 
Vitamin 
Vitamin A alcohol 
Vitamin B 



 

 

अनुक्रमणिका 

Vitamin K 
Volalile 
Voltage 
Vowel 
Wave 
Wavelength 
Weight of molecule 
Wheat glutelin 
Wheat glaidin 
Whey 
Whisper 
Woodspirit 
Work 
Xanthine 
Xanthophyll 
Xylose 
Yeast चकण्व 
Zein 
Zerointsity level 
Zymase 
Zymogen 

 
— 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

संकीिक िब्दसूची 
 

(आय वेदातील्शब्द्इचतहास्प्रकरणात्सापडतील) 
 
अकण ल अचिप्रामोद्शकभ राचत्रपस्फ चरक 
अगरागर अचिप्रामोद्शकभ राचद्वपस्फ चरक 
अग्रचद्रय अचिरूढ्नाडीस्पदं 
अग्लपनीय अचिलेप 
अंग चलनादन अचिवृक्क्कवि 
अजाचलक अचिवृक्क–कवि–संतपभक (अ॰ क॰ त॰) 
अजाचवक अचिवृक्कीन 
अटंचतकावयहू अचिश्वचसत 
अण  अनाचवल 
अंडपाडं र अचनवती 
अंडप्रोतीन अन ज्जकवि्स्स्थरोन 
अतचसक्अम्ल अन तौकीर 
अतचसककीनाम्ल अन नाचसक 
अचतदूरदृष्टी अन प ट 
अचतवलाचरकामोदीनाम्ल अन भावन 
अचतसंकोि अन रूपवबदू 
अचतसंदशभ अन वतभन 
अचतसूक्ष्म अनूज्कविस्स्थरोन 
अतृप्त अनूवभण 
अत्यम्लता अंतरचपस्तरोिेजक्संि क्ष 
अत्यल्कता अंतरस्थ्अवकाश 
अदूरदृष्टी अंतरस्थ्द्रवय 
अदूरायापक अंतरायापक 
अचिनेत्रजीवात  अंतचरत्वदेना 
अचिप्रामोद  
 
अंतम भख अमोदीन्ऊजद NH4OH 
अंिस्थान अमोदीय्काबभचनक 
अन्नचवपाक अमोदीय्गंचिक 



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्नचवचशष्ट्उष्ट्मोद्गार अमोद्य 
अन्योन्य्िेतनायोग अंभस्पद्प्राणी 
अन्योन्य्िेतनाप्रचतबिं अम्ल 
अन्योन्य्पचरवतभन अम्लिमी 
अन्योन्य्संवतभन अम्लाद 
अपकारप्रवाह अयोग्य्िेतक 
अपक्वप्अंद का अिंकार 
अपक्वप्रेत का अिभस्वर 
अपियन अलघ दृष्टी 
अपभे्रष अल्क 
अपरोक्ष्िेतना अल्किमभ 
अपयाप्त अल्किमी 
अपसवय अल्काद 
अपाकरण अवघ्राणममभ 
अबािता अवचशष्ट्हवा 
अचभमत अवश्य्अंक 
अचभशोषण अवस्था 
अचभसरणकाल अवस्थान 
अभ्यंतर अशीचतक्अम्ल्=्चद्वकेनाम्ल 
अमोद अशीचतल्CH3CO− 
अमोदीन्अम्ल अशीचतल्चपिामोद 
अमोदीन्अशीचतक्अम्ल अशीतोन 
अमोदीन्ित ष्ट्केनाम्ल अष्टदशकीनाम्ल 
अमोदीन्चनरास असाबण्योग्य 
अमोदीन्शकभ रा अस्कस्वहभक्अम्ल 
अमोदीन्संिमण  
 
अस्स्थमादभव आयाम 
अस्स्थर्वणभ आयोड 
अंशदमन आयोडद 
अंश कामोदीनाम्ल आयोडमूल्य 
आकफीन आरक्तपेचशका 



 

 

अनुक्रमणिका 

आचक्षक्कें  आलोक्य 
आचजक्अम्ल आलोपन 
आटोप्(दृष्टीिा) आवाका्दृष्टीिा 
आतंिक आचवल 
आतंिन आवगे 
आतंचिन आवशेी 
आतचतकाल आश्रवण 
आततीन आश्वसन 
आतचसकाम्ल आस्य 
आतौकीर आहल 
आदाता आहलोन्(आहलं्वा्हलोनं्वा) 
आदापूवभ इक्षचवक्अम्ल 
आदा-चवसजभक्तंत वृदं इक्ष जा 
आद ग्िजा इक्ष जातंि 
आद ग्िौषट इच्छापे्ररणा 
आद्य्वणभ इंडोल 
आंतरराष्ट्रीय्एकमान इंद्रवणभ 
आपक्व्अंद का इंचद्रय 
आपक्व्रेत का इसबगोल 
आपाडं र ईचक्षण 
आचपिौषट ईथर 
आप्तमान उकडे्तादूंळ 
आप्रोतीन उकळ-वबदू 
आमचलकाम्ल उच्चय 
आचम्रकाम्ल उच्छ््वसन 
आयापक  
 
उच्चता उरोचिष्ठ 
उजेड उष्ट्णशीतायापक 
उज्ज उष्ट्णस्थाने 
उज्जदल्घाताकं उष्ट्मसंवदेन 
उज्ज्ंभरण उष्ट्मायापक 



 

 

अनुक्रमणिका 

उज्जरेणू ऊजद–्OH (NaOH) 
उज्जाहल ऊजदध्यामोदीनाम्ल 
उिरोद्भव ऊजप्रोलीन 
उिेजन ऊत्यामोदीन 
उदकसंभेद ऊनोज्जचपिस्स्थरोल 
उदरपरावतभन ऊनौजकविस्स्थरोन 
उिस ऊजभ 
उप–अमोदीनाम्ल ऊजभलहरी 
उपियन ऊवभ 
उपजत्ब द्धी ऊवभऋण 
उपतौकीर ऊवभण्(ऊज्जत्याग) 
उपद्वीपीन ऊवभत्र टी 
उपपचरवा ऊवभचनवृभचि 
उपपाडं र ऊवभरेणू 
उपचपिौषट ऋक्षाशं 
उपप्रचतवा ऋणदाब 
उपप्रवा ऋणप्रस्थ 
उपमानशक्तता एकताण 
उपरीघटा एकदचलक 
उपसंरस एकशकभ र 
उपस्वन एकाग्र्दृष्टी 
उपतौकीर एकायाम 
उपामोद एचकलद्व–ऊजद्व्हलोन 
उभयिमी एचकलचनरास 
उभयान संिान एकेनाम्ल 
 
ऐक्षवामोदीनाम्ल कंपसंवेदन 
ऐंचद्रय कंप्रता 
ओज करोचटचत्रकीय 
ओजलव कबोज 
ओजलेश कबोदक 
ओचलकाम्ल कबोज्जद 



 

 

अनुक्रमणिका 

ओष कमभिक्षू 
ओषट कषभरेषा 
ओषटतंि कलकल 
ओषटनामावली कचलल 
ओषटप्रोतीन कलेवरीन 
ओषचटक्अम्ल कविस्स्थरोन 
ओषणाशीचतक्अम्ल कविोन 
ओषचणकाम्ल कॅलोरी 
ओषचणकाशीचतकाम्ल कंस 
ओषमापक काकवी 
ओचषका कादंा 
ओजभक कारक 
किीन कारणीन 
कडिान्य काबभ्अनूदतंि 
कण ल काबभनाणू 
कंडूयनपरावतभन काबभन्ित हभरद 
कंडूसंवदेन काबभनसंिमण 
कंदीर काबभचनकअम्ल 
कनीयस–परावतंन काबाचमक 
कफ कार्वबल्घटा 
कफप्रोतीन काबामोदीन्संय ग 
कफीन कायभतरंग 
कंप कायभप्रवाह 
कंपन काष्ठजा 
कंपनकाटा चकण्व 
 
चकण्वज क्षपणकारी 
चकण्वस्स्थरोल क्षयात र 
चकमया क्षीरायणी 
वकमान के्षत्र 
चकलाट खटपस्फ चरक 
चकलाट्जीवात  खटबंिक्स्स्थरोल 



 

 

अनुक्रमणिका 

क चक्षपे्ररक खटलवण 
क जब ज, क ं जन खरप्रोतीन 
क त्रा खवट 
क ं भक खाजव्परावतभन 
कृत चखन्न्प्रकृचत 
कृचत्रम्आहार खोलगट्वभग 
केनाम्ल गंगावतरण 
कें द्र गंज्रंसा्मोदीनाम्ल 
केवल्प्रोतीन गंत का 
केचशका गंत्र 
कोटर गंिकामोदीन 
कोंडा गंिकाचष्टक्अम्ल=ओषचणक्अम्ल 
कोबामोदीन गंिघृत्यामोदीनाम्ल 
कोबामोद्य गंिज्ञान 
कोलाहल गंिममभ 
कोष्ठागंके्षत्र गंिमागभ 
कोहोल गंिवाही्िेतनी 
कौद्व गंचिकाम्ल 
कौद्वचनवृभिी गंरंसामोदीनाम्ल 
िचवचतनीन गभीरता 
िचवतीन गभभिाचरण 
िचवतीन्पस्फ चरक गभंिर 
िोमसंगी गचलत 
क्षपण गाढता 
 
गात्रद्रव घमभ, घाम 
गात्रामोदीन घृतजा्(चत्रकाबभनी्शकभ रा) 
गायन घृतजापस्फ चरकाम्ल 
गाळणीदाब घृतमापक 
चगनीचपग घृचतकाम्ल 
चगरकावणे घृतीन 
गीणभ, गीर घृतोल 



 

 

अनुक्रमणिका 

ग णोिर घृतोलहचलक 
ग रप्रामोद घृतोलाचयत 
ग ल्फझक्कार घृत्यामोदीनाम्ल 
गूळ घोड्यािे्रंसपाडं र 
(गृंजाल्दशाल) िक्ष ू
गृंजीन ित स्ष्ट्कल 
गृंजोल ित ष्ट्केन 
गोट ळे्(गोलाभ) ित ष्ट्कोल 
गोठणवबदू ियन 
गोिूमलीन िरण 
गोिूचमकामोदीनाम्ल िमभिक्षू 
गोिूचमकाम्ल िलनप्रतीरक 
ग्राम्रैणवभार िलनप्रत्यंग 
ग्राह्य्मान िलनपे्ररक 
ग्लानी िष्ट्मा 
स्ग्लसरीन िालक्तंतू 
स्ग्लसरोल चिक्कलीन 
घटा चिचिका 
घंचटक्स्यंद ि नखार 
घंचटकसंतपभक्संि क्ष िेतक 
घंचटनीन िेतकवकमान 
घंटीन िेतना 
घनावस्था  
 
िेतनावहन चझरपाऊ 
िेतनासंिमण चझरपात्र 
िेतनीदाम झोप 
िेतनीदोषहारक डगलस्चपशवी 
िेतनीय वडक 
िेतनीयता वडकजा 
िेतावणी णकार्नळी 
िैतन्य तत्परता 



 

 

अनुक्रमणिका 

छालके्षते्र तन क 
जंजल तंतंि 
जठरीन तंत प जंरूप्चपटक 
जन क तन्यता 
जंबीर तंस्त्वन 
जंबीचरकाम्ल तंस्त्वनंकर 
जागृचतममभ तन्यता 
जाठरतंि तमाचलक्अम्ल 
जाचतक्अम्ल तरंग 
जान झक्कार तरंगायाम 
जालकातंराचपस्तर्वयहू तरतरी 
जीभ तरल 
जीवनसत्त्व तरस्स्वता 
जीवनरसायन तषभण 
जीवात  तषभदमन 
जीवात ्बीगण तषभमापक 
जीवात  सी तषायापक 
जेली तवकीर 
ज्ञानिक्ष ू तवक्षीर 
ज्ञानेंचद्रय ताण 
ज्ञापक तापनममभ 
झक्कार्(झटका) ताम्र्ऊवभद 
 
ताम्र्गंचिक दचिजामोदीनाम्ल 
ताम्रलोहोकान्नद दिीन 
तारका दध्यामोदीनाम्ल 
तारसप्तक दंतीन 
ताचलक्ओषट दबेल 
ताचलकाम्ल दमन 
चतखट दमनद 
वतचतचणक्अम्ल दमनसंवदेन 
तीन्c साखळी दमनायापक 



 

 

अनुक्रमणिका 

तीव्रता्(दृष्टीिी) दमयंती 
तूप दशाल्(गृंजाल) 
तूपमापक दशोल्(ग ंजोल) 
तूलीर दल 
तृप्त दशाशं्बेल, दबेल 
तेल दाता 
तोकोल दाब 
तोळा चदशाचदष्ट्प्रकाश 
तौकीर चदशाबोिक्परावतभन 
तौकीरतंि दीपन 
चत्रक्आयोड्घंचटनीन दीप्ती 
चत्रकाबभनी्शकभ रा दीघादीघभ 
चत्रकेनाम्ल द ग्िकारी्संि क्ष्द ग्िीन 
चत्रकोनाम्ल द ग्िजा 
चत्रग ण-ऊज-िूपीन द ग्िजातंि 
चत्रतंि द ग्िपाडं र 
चत्रहर्एकेन द ग्िवपड र 
त्वक्संवदेन द ग्िोत्पादक्संि क्ष 
त्विेतील्अग्रेंचद्रये द टोकी्पेचशका 
दचक्षण्घृतजा द िीन 
दंडदीचपका द पाश 
दचिजन्यामोदीनाम्ल द िाचरत 
 
द बभलप्रकृती चद्ववार्चद्वकेचनल 
द हेरी्शकभ रा चद्वशकभ र 
दूि चद्वहचलक 
दूरायापक द्वीपीन 
दृक्पटल िनप्रस्थ 
दृचष्टके्षत्र िमभिक्षू 
दृचष्टिेतनामागभ िान्यजा 
दृचष्टतीव्रता िान्यजातंि 
दृचष्टभ्रम िायक 



 

 

अनुक्रमणिका 

दृचष्टममभ िायकिमी 
दृष्टीिा्आवाका्(आटोप) िायाद 
दृष्टीिे्आप्तमान िारणा 
देहसंतपभक िूपनोमोचदक्शकभ रा 
द्राक्षजा िूपनोमोदीन 
द्राक्षजामोदीन िूपाशं कामोदीनाम्ल 
द्राक्षजावाचरणाम्ल िूचपकाम्ल 
द्राक्षशकभ रा िूपीन 
चद्वक्अशीचतक ध्वचनमहिा 
चद्वचकल नकली्तूप 
चद्वचकल्चद्वकेन्हचलक नकारण 
चद्वकूट्पेचशका नकाचरक्=्नकारी 
चद्वकेन्अमोदीनाम्ल नकाशा 
चद्वकेनाम्ल नगंचत्रक 
चद्वकेचनल नत्र, नत्रवाय  
चद्वकोल नत्रसाम्य 
चद्विेिी नरचपचिकाम्ल 
चद्वदल्परावतभन नाडीतरंग 
चद्वदचलक नाडीदाब 
चद्वप्रोतवय नामाचंकत 
चद्ववलगी्माणूस  
 
नावरग पिंकाबभनी 
चन.्अ.्द्व, प.्आचण्चन.्अ.्द्व. पिंचकल्कोहोल 
चनकाश पिंकोल 
चनकेचतचनक्अमोद्य पिंजा 
चनकेचतचनक्अम्ल पडं र 
चनकोप पतनचवरोिी्स्नाय ू
चनग्रहण पदस्थ 
चनत्य्श्वचसत पथं्(१, २,्३) 
चनदेशक परमश्वचसत 
चननादन परमोत्साही्अवस्था 



 

 

अनुक्रमणिका 

चनमीलन परािम क 
चनम ळता परावतभन 
चनराद परावतभनािा्कंस 
चनयातग णक पचरक ं ज्पेचशका 
चनयापक पचरघंचटक 
चनवभरण पचरतृप्त 
चनवृिी पचरिीन 
चनवतभनीय पचरिीनाहल्पस्फ चरक 
चनष्ट्कृष्ट पचरिीनौज 
चनष्ट्पातक पचरपिन 
चनस्तेजन पचरप्रिालन 
नीलोल पचरवबबरूप्चपटक 
नेत्र पचरभ्रमण्पचरमापक 
नेत्रिालन पचरवतभप्रभाव 
नेत्रवभग पचरवतभवबदू 
न्यासीन पचरवाह 
पक्व्अंद क पचरसूक्ष्म 
पक्व्रेत क पचरस्पशभस्थाने 
पक्षीन परोक्ष्िेतना 
पकं्तीन पयभमोद 
पिंकहार पयभस्तप्रचतमा 
 
पयाखंडन वपगचपि 
पयाप्त्िेतक वपजक 
पय भषीन वपजेचक्षक 
पवभवबदू चपटक 
पल्मन्य्अचभसरणवयहू वपडीर 
पल्मन्य्वातायन वपडूर 
पल्लवरूप्चपटक चपि 
पल्लचवकाम्ल चपिवपजक 
पल्ला चपिपीत 
पश मासं चपिलवण 



 

 

अनुक्रमणिका 

पस्फ र चपिस्स्थरोल 
पस्फ रिववचतनीन चपिहारीत 
पस्फ रप्रोतीन चपिामोद 
पस्फ चरकाम्ल चपिौषट 
पस्फ रौषट चपलस 
पचहला्दम चपवळे्चपि 
पाकं्त पीतपल्ल 
पाि्लवणे पीतवपड 
पाडं र पीतप्रवपड 
पादतलप्रसारणरूप्परावतभन पीतोन 
पायस प रषत्वकर्संि क्ष 
पायसकारी प रश्चर 
पायसीकरण प सं्स्थरोन 
पारवा प सं्त्वकर्संि क्ष 
पालथी्प्रचतमा पूरकवणभ 
पालाश्अल्क पूणभम ग्िकाल 
पालाशक्षार पूणभचवतंिक 
पालाशनचत्रक पूवभचवतंिक 
पालाशलोहोकान्नद पूवभस्तंचभन 
पालाशाल्क पूवोद्भव 
पाश  
 
पषृ्ठताण प्रातंपेचशका 
पषृ्ठशोषण प्रामोद 
प्रकलाशं प्राम्ल 
प्रकलाशंप प्राम्लप्रोतीन 
प्रकारचणक प्राम्लाशं 
प्रकारचणक्तरस्स्वता प्राश कामोदीन्ित ष्ट्केनाम्ल=प्रािंनाम्ल 
प्रकाशकोटर पे्ररण्पे्ररणा 
प्रकाशवणभदूरता पे्रयभता 
प्रकाशीय्कें द्र प्रोततंि 
प्रकृत प्रोतवय्ग ंफण 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रणमन प्रोतीन 
प्रचतकारचणक प्रोतीनपचररक्षक 
प्रचतबिं प्रोतीय 
प्रचतमूत्रल प्रोतीन्य 
प्रचतलसामोदीनाम्ल प्रोलीन 
प्रचतवणभ प्रोलीनवतं 
प्रचतचवतंिक प्लोषद 
प्रचतचवषार फलजा 
प्रचतशकूं फाचणत 
प्रचतशल्य फामाचलन 
प्रतीरक फ गट 
प्रतीरण फ गवटी 
प्रतीरणा फ गीर 
प्रिान्स्वन फ लावट्फ ल्लता 
प्रभाव फूटबिी 
प्रभाचवत्काबभन बिं 
प्रवर्वतत्प्रवाह बिंीद्रवय 
प्रसायभता बबं्ओषमापक 
प्रसूक्ष्म बल 
प्राकलप्रोतीन बलािान 
प्रािंनाम्ल बचहरायापक 
 
बचहम भख मध्यसप्तक 
बह प्रकलाशंप मध्यस्थिक्षू 
बह प्रोतवय मन 
बह शकभ र मंद्रसप्तक 
बारीक्वाळू मंद्प्रकृती 
बाष्ट्पक मन्नोजा 
बाह ली ममभ 
बाह्य्क ं भक मस्तकहीन्दृढता 
बाह्य्चमर्थया्चद्ववलगी्प रष मस्तकाहती 
बाह्यायापक मस्तंक॰्वृदं 



 

 

अनुक्रमणिका 

वबद का मस्तचवकाम्ल 
वबब मस्त वीजालेखी 
वबब का महापरािम क्वयहू 
ब द्धी मासंज 
बृहत््पेचशका मासंतचतक्परावतभन 
बेडूक मासंतंतू 
बेरीबेरी मासंतरस्स्वता 
बेल मासंपेचशबलपराकाष्ठा 
भावनाममभ मासंाहार 
भावप्रकटन मासंीन 
वभग मासंीर 
भ ईमूग चमर्थया्चद्ववलगी्स्त्ी 
भ सा चमर्थया्भोजन 
भमू द्गकीन चमचनट–रक्तराशी 
भमू द्चगकअम्ल चमलावट 
भेदात्मक्वकमान मीटर 
मक्कलीन मीटरबिी 
मदसंि क्ष मीठ 
मि मीलनस्वन 
मि मेहकारी्संि क्ष म ग्िकाल 
मि र्सूर  
 
म ग्िावस्था रदार 
म डदूस रजसोन 
म ष्ट्कंिर्परावतभन रजसोल 
म ष्ट्कस्स्थरोन रवकरूप 
मूत्रचपि रसना 
मूचत्रकाम्ल रसरूपमध्यस्थ्द्रवये 
मूत्रीय रसायन 
मूलद्रवय रसायापक 
मूलभतू्ियनत्वरा रस्सा 
मृद्वस्स्थता = म डदूस रंसपाडं र 



 

 

अनुक्रमणिका 

मेणबिी रंसामोदीन 
मेण्याचतमी राखीव्अल्क 
मेद राग 
मेदस्अम्ल रासायचनक्आयापक 
मेंदू्छालममे रासायचनक्शक्ती 
मोजनळी री्पीतोन 
मोडािे्िान्य री्प्राम्ल 
मौल रचिग्राही 
याचमकायापक रचिम क ल 
याचमक्कृतसंपादन रचिरता 
याचमक्शास्त् रजायापक 
यीस्ट रचिर 
य क्ताहार रूपज्ञान 
रक्तक्षयातंक रेण  
रक्तदाब रैणवभार 
रक्तप्रोतीन रोिवयंजन 
रक्तम क लक्षणघटा 
रक्तमोक्ष लगमिम 
रक्तराशी लघ तमदृश्य 
रक्ताशय लवण 
रंजप्रोतीन  
 
लसामोदीनाम्ल वाय दमन 
लाकडािी्उिस वाय दाब 
वलगतन क वाय रेणू 
वलपक वाय चवचनमय 
वलबू वाचरणाम्ल 
लोिन वाचहनीिालक 
लोहलवण वाचहनीचवस्फारक 
लोहहीमवपडीर वाचहनीसंकोिक 
लोचहत वॉट 
लोहीर चवचिया 



 

 

अनुक्रमणिका 

वक्षःतटीय चवचिया–वाक्य 
वनस्पती चवगूढा्तरस्स्वता 
विभसीय्शक्ती चवजेिा्उच्चय 
वजभनस्वन चवजेला्चवरोि 
वणोच्चार चवडंिन 
विभन चवडोल्(स्कटोल) 
बलारामोदीनाम्ल चवतंिक 
वचसकाम्ल चवतंिनीय 
वाक्तंतू चवतंिनीय 
वािाके्षत्र चवतळ–वबदू 
वािाममभ चवदल, चवदलन 
वाचजन चवदलनीय 
वातािंन चवदचलत 
वाताबंर चवद्रव 
वाताबंर-दक्षलक्षाशं्वा.्द.्ल. चवद्रवण 
वानवीन चवद्रावक 
वानस चवद्र त 
वानचसक्अम्ल चवद्र तावस्था 
वानसीन चवद्र चतग णक 
वान जंतू चवद्र ती 
वामघृतजा  
 
चवनम्र वीजचवरोि 
चवनाशक वीजोपद्रव 
चवपाकद्रवये वृथा्िोि 
चवभक्तकश्प्राणी वृषचपचिकाम्ल 
चवमूचत्रकाम्ल वदेना 
चवरघळा वैचजक्ऐंचद्रय 
चवरजण वयंजन 
चवलयवबद  वयत्यस्त्प्रसारक्परावतभन 
चववतभन वयान  
चवचशष्ट्मासंपेशीबल वयामोह 



 

 

अनुक्रमणिका 

चवश्रातंी (वयावतभक्िेतक)्वयायाम 
चवषमामोद वय पामोद 
चवषार शक्तता 
चवष्टपकममभ शस्क्तमूल्य 
चवष्टचपि शक्ती 
चवष्टंभक शकूं 
चवष्टस्स्थरोल शब्दयोजना 
चवष्ट्यंचदता शकभ रा 
चवसजभक्ग ंफा शकभ रा्(पंिजा) 
चवस्फारण शकभ री्पीतोन 
चवसंवादी्स्वन शकभ रीय क्त्प्राम्ल्=्री्प्राम्ल 
चवस्फाचरत्ध्वनी शलाका 
चवस्फारी्दाब शल्य 
वीक्षण शाचिप्रामोद 
वीज्ऐंचद्रय शारीरस्वन 
वीजदल शाकभ र 
वीजिारी्रेण दल शाकभ रप्रोतीन्(=्कफप्रोतीन) 
वीजक्सूक्ष्मादशभ शास्त्ीय्गायन 
वीजबल चशक्य 
वीजविभस चशचथलनकाल 
 
चशचथलाचशचथलन संघषभवयंजन 
चशरका संिालकममभ 
शीतसंवदेन संजल 
शीतस्थाने संजीवन्चवद्रव 
शीतोष्ट्णायापक्तंतू संततसंकोि 
शृखंला संतरस्स्वता 
शरे संतापी 
शोचणत संदमद्रवय 
श्रम संिाचरत 
श्रवणनळी संि क्ष 
श्रवणममभ सचन्नपात 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रवणी सप्तवणभ 
श्रवणतंत चकरण समघटक 
श्रातंचवश्रातंी समंकार 
श्रावयवकमान समतषभ 
श्रावयसीमा समतोल्आहार 
श्रावयातीत समिात 
श्रोत्ररिना समचिवृक्कीन 
श्वसन्(श्वचसत)्ग णोिर समन्वयममभ 
श्वेतपेचशका समवैचजक्अवस्था 
षट््कहार समामोद 
षट््जा समास 
ष्ठीवीन संपकभ  
संकचलत्समास संपाचदत्परावतभन 
संक लता संचपिौषट 
संकोिन संपूणभचवश्रातंी 
संकोिनकाल संमीचलत्चिया 
संकोचितध्वनी सर्(स्रक) 
संकोिी्दाब सरस 
संकोच्यता सगभसंतपभक 
संगीत्सप्तक  
 
सवतंः्आदाता साखर 
सवभ्वा्शून्य सादनत्वरा 
सवाथभ्दाता सापेक्ष्म ग्िकाल 
सवय साबण 
सहकारी्चिया साबणमूल्य 
सहज्िेतक साबणीकरण 
सहज्वतभन साम द्र्आयोडद 
सहवतभन साम द्र्चद्वकेन्हचलक 
सहचवतंिक साम द्रोजद 
संय क्त्ओषट सावभचत्रक्अचभसरण–वयहू 
संय क्त्िेतक चसरान्त्गं्रथी 



 

 

अनुक्रमणिका 

संय क्त्प्रोतीन स करण 
संय ग स ग्रहण 
संरक्षक्परावतभन स िीर 
संरस स चनवती 
संरसामोदीनाम्ल स योग्य्िेतक 
संवतभन स योजन 
संवह स योजनाविी 
संवाद स लभीकरण 
संवाचरणाम्ल स वलन 
संवदेक्ममभ स वल–स िारण्(परावतभन) 
संवदेन सूक्ष्म्रेव 
संवदेन्ममें सूिक्ग ण 
संवदेनस्थाने सैल्ग ंडाळी 
संवदेना=्संवेदन सोज्जद्व्चपिस्स्थरोल 
संवचेदता सोज्जमूत्रचपि 
संस्थममभ सोज्जचवष्टचपि 
संस्थात्र सोरा्KNO3 
संस्स्थचत सोवभद्वप्रामोद्=्सौद्वप्रामोद 
संस्पशभ सोवभप्रामोद 
संहचत सोवभलोहीर 
संपकभ   
 
सौद्व्प्रामोद्=्सोवभद्वप्रामोद स्त् तीन्(स्त्वीन) 
स्कटोल स्वन 
स्कवही स्वनावली 
स्तंचभन स्थात का 
स्तंचभन –प्रबोिक स्वभावलोप 
स्तंभ का स्वयंस्पदं 
स्त्ीत्वकारक्संि क्ष स्वयंस्पचंदता 
स्थलीवंत्पशू स्वर 
स्थात का स्वाग्रह 
स्थात्र स्वाद  



 

 

अनुक्रमणिका 

स्थायू स्वाद वपड 
स्स्थरवणभ स्वापममभ 
स्स्थराय स्स्वदा 
स्स्थरोल स्वदे 
स्नाय बल स्वीय्कंप्रता 
स्नावपरावतभन हरद–सृती 
स्पदं हराम्ल 
स्पदंकंप्रता हचरतचपि 
स्पदंत्वरा हचरतपल्ल 
स्पदंदमन हलचकल 
स्पदंमापक हचलकघटा 
स्पदंरक्तराशी हचलक्द्रवय 
स्पशसंंवदेन हचलक्वनरास 
स्फ रण हचलकाम्ल 
स्फोटात्मक्वयंजन हलोन 
स्मृती हलोनचत्रकेनाम्ल्(चत्रकोनाम्ल) 
स्यंद हालाहल 
स्यंदकेश्वर हार 
स्त्वणपे्ररक चहरव्ेचपि 
स्त्वीन्(=स्त् तीन) हीनोवभशकभ री 
स्त्ावक  
 
हीनोवभशकभ रीय क्त्प्राम्ल.्ही-प्राम्ल हृदयचनयमन 
हीम्(हीमरंज) हृद्वीजालेखी 
हीमीन हृद्संरोि 
हीमोज हृचदजा 
हृदयचिया्िि हेलालेखी्(दोलालेखी) 
 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्राचीन णविेष नामे 
 
अज भन नक ळ 
इंद्र पूर 
कणभ भगंास्वन 
क ं ती भागंस्वन 
कृष्ट्ण भीम 
द योिन भीष्ट्म 
द ःशासन यद  
द्र पद ययाती 
द्रोणािायभ चशखंडी 
द्रौपदी सहदेव 
िमभ  
 

सूची–गं्रथनामे 
 
अष्टागंसंग्रह (अष्टागंहृदय) तैचिरीयसंचहता 
आयाभारत चशवसंचहता 
गोरक्षपद्धती षट््ििचनरूपण 
गोरक्षशतक स श्र तसंचहता 
घेरंडसंचहता हठप्रदीचपका 
िरकसंचहता  
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सूची–आधुणनक णविेष नामे 
 
अब््इब््न्सेना कें ट 
ॲट्वॉटर कें डाल 
आचरस्टोटल कोचलकर 
इवहान््स कोटी 
एवडगर क्लोद्बनाडभ 
ऐकमान क्लाकभ  
कॅनन गणनाथ्सेन 
काआम गालेन 
कार्वटयर गॉल 
कॉचलप गॉवर 
कीथ ग्यालीचलओ 
 
ग्राफे बोमन 
िदं्रशखेर्रामन् बोमाँट 
जॉन्हंटर बोरेल्ली 
जी्बगभर बाइस 
टाकाकी िाउन्सेकाडभ 
टीिर िोका 
डगलस ब्लॅक 
ड्यूबवा्रेमा मगॅ्नस 
दे्कातभ माजाडंी 
नोलटझ् माल्पीघी 
पावलोव चमलर 
पीटर मेक्चनकोवह 
प रवकजे मोनाको 
प्रौस्ट यंग 
प्लाकं यसू्टाचशओ 
फालोचपया रब््नर 
फॉन्हेलमोंट रॉक 
फीफनर रूस 



 

 

अनुक्रमणिका 

फेकनर रेनो 
फेचरयर रेळे 
फ्लाकं रैसे 
फ्लेवमग रोलोडो 
फ्लोरेन्झ लॅंगले 
बरनोल्ड लायचबग 
बारगर लावहाचझये 
बॉईल चलओनाडो 
बॉमन वलड 
चबडर लूडचवग 
ब डा लेबनहोक 
बेअर वराचलओ 
बेल वालेर 
बेचलस  
 
वास्को्द्गामा स्टीवने्स 
चवलहेमचहस स्पी 
चवचलयम्एथोवने स्मेली 
चवचलयम्हंटर स्स्वगंल 
चवचलयम्हावे हर्वटग 
वबेर हॅवरगटन 
वहाइट हालर 
वहेसाचलउस हाल्डेन 
चशटेंडन हॉल 
चशफ हॉवले 
शवेरगटन चहपोिेचटस 
चश्मट चहरोचफलस 
स्टार्वलग हेनले 
स्टाल हेल्महोल्टझ 
 

— 


