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णनवेदन 
 

मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या भाषेिा दजा येण्याकचरता मराठीत चवज्ञान, तत्त्वज्ञान, सामाचजक 
शासे्त्र, आचि तंत्रचवज्ञान या चवषयावंरील गं्रथािंी रिना मोठ्या प्रमािात होण्यािी आवश्यकता आहे. वरील 
चवषयावंर केवळ पचरभाषाकोश अथवा पाठ्यप स्तके प्रकाचशत करून अशा प्रकारिा दजा मराठी भाषेला 
प्राप्त होिार नाही. सववसामान्य स चशचितापंासून तो प्रज्ञावतं पचंडतापंयवत मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना 
व्हावयास पाचहजे. मराठी भाषेत ककवा अन्य भारतीय भाषामंध्ये चवज्ञान, सामाचजक शासे्त्र व तंत्रचवज्ञान या 
चवषयािें प्रचतपादन करावयास उपय क्त अशा पचरभाषा-सूिी ककवा पचरभाषा-कोश तयार होत आहेत. 
पचरभाषा ककवा शब्द यािंा प्रचतपादनाच्या ओघात समपवकपिे वारंवार प्रचतचित लेखातं व गं्रथातं उपयोग 
केल्यानेि अथव व्यक्त करण्यािी त्यात शक्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न आलेले शब्द केवळ कोशात 
पडून राचहल्याने अथवशून्य रहातात. म्हिून मराठीला आध चनक ज्ञानचवज्ञानािंी भाषा बनचवण्याकरता 
शासन, चवद्यापीठे, प्रकाशन-संस्था व त्या त्या चवषयािें क शल लेखक यानंी गं्रथरिना करिे आवश्यक 
आहे. 

 
वरील उचिष्ट ध्यानात ठेवनू महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृचत मंडळाने कायवक्रम आखला 

आहे. या कायवक्रमातील पचहली पायरी म्हिून सामान्य स चशचित वािक-वगाकरता चवज्ञानचवषयक, स बोध 
भाषेत चलचहलेली प स्तके प्रकाचशत करून स्वल्प ककमतीत देण्यािी व्यवस्था केली आहे. या चवज्ञानमालेत 
आतापयंत मानवी आन वचंशकता, आरोग्य आचि आहारशास्त्र, होचमओपाचथक औषधािंा चनघण्ट , भावना-
कोश, मािसािा मेंदू आचि त्यािे कायव, प्राचिसृष्टी, रेचडओ द रुस्ती, रेचडओरिना आचि कायव इत्याचद 
प स्तके प्रचसद्ध ााली आहेत. त्याि मालेतील ड.. म. चव. आपटे चलचखत “मानवी देह” हे ९ वे प स्तक 
प्रचसद्ध होत आहे. 

 
वाई लक्ष्मिशास्त्री जोशी, 

१ ऑगस्ट १९६९ अध्यि, 
 महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृणत मंडळ. 
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पणहल्या भागाची प्रस्तावना 
 

हे प स्तक सामान्य स चशचिताकरता चवज्ञानप स्तक म्हिून आचि वैद्यकीय व्यवसाय करण्यािे चशिि 
घेिाराकरता चलचहले आहे. अशा अभ्यासक्रमात सापं्रत पचहल्या दीड वषात देहरचना आचि देहकायय या 
चवषयािें अध्ययन करावयािे असते. देहरिनेिे अध्ययन करताना लागिारी प स्तके दोन प्रकारिी 
असतात. एक प्रकार, शवछेदन करावयास उपयोगी पडिाऱ्या सूिना आचि त्यावरून तात्काचलक समजून 
येिाऱ्या गोष्टींिे चनरूपि, अशा स्वरूपािा असतो. द सरा प्रकार अवयवािें व्यहूशः चनरूपि अशा स्वरूपािा 
असतो. प्रस्त त प स्तक या द सऱ्या प्रकारिे आहे. सापं्रत काही इंग्रजी प स्तके अशी चलचहली गेली आहेत की 
त्यात शवछेदनावरून व्यहूािे चनरूपि प ष्ट्कळसे केलेले असते. व्यहूात्मक विवनािी अग्रगण्य प स्तके 
इतक्या चवस्ताराने चलचहली गेली आहेत की, दीड वषव हा कालावधी त्याचं्या अभ्यासास अगदीि अप रा 
पडतो. प्रस्त त प स्तक चततक्या चवस्ताराने चलचहलेले नाही. दीड वषाच्या अभ्यासाकरता मात्र ते प रे पडावे, 
अशा बेताने केलेले आहे. त्याला आधार प्रचसद्ध गे्र-कृत प स्तकािा आहे. शरीररचनाणवषयक णववेचन 
िौतीस प्रकरिात केले असून पंधरा प्रकरिे पचहल्या खंडात घेतली आहेत. इतर प्रकरिे द सऱ्या खंडात 
असून त्यात वाचहन्या आचि गभवचवज्ञान या चवषयांिे चववेिन आहे. तेथेि थोड्याशा रंगीत आकृत्या घातल्या 
आहेत. त्यानंतर भरपूर सूिी चदलेली आहे, आचि पचरभाषेवर टीपा चदल्या आहेत. द सऱ्या भागात 
इंचद्रयचवज्ञानािे चववेिन केले आहे. 

 
णवद्यापीठातील पदवीकरता रिलेल्या अभ्यासास उपयोगी पडेल असे या चवषयावर हे पचहलेि 

मराठी प स्तक आहे. यापूवी चलचहलेली प स्तके अचधक त्रोटक आहेत. आज या चवषयािी प ष्ट्कळि चवस्तरशः 
माचहती उपलब्ध आहे. चततकी सगळी अथाति या प स्तकात चदलेली नाही. अलीकडे जो या चवषयािा 
चवस्तार ाालेला आहे तो कभगाचं्या साहाय्याने आचि वीजकाचं्या साहाय्याने ाालेला आहे. यापैकी द सऱ्या 
साधनाने कळिाऱ्या गोष्टींिा येथे समावेश केलेला नाही. सामान्यतः कभगाचं्या साहाय्याने चमळिाऱ्या 
ज्ञानािा समावशे मूलभतू गोष्टींप रताि येथे केलेला आहे. अचधक अभ्यासाकरता चनराळी प स्तके चलहावी 
लागतील. त्यािंा उपयोग प्रथमपदवीनंतरच्या अभ्यासात असतो. सामान्य चनरखिीने चमळवावयािे ज्ञान, 
त्या करता चसद्ध केलेल्या कािपट्ट्या चमळतात त्यावरून, म ख्यतः ज्यािे त्यानेि चमळवावयािे असते. 
अशा गोष्टींिे विवन व चित्रिही येथे जागोजाग चदले आहे. 

 
प्रत्यक्ष शरीरणनरीक्षि हाि या चवषयािा खरा आधार आहे. मानवािे अंतरंग पहावयास चमळते ते 

उपिाराथव अंशतः शरीर उकलतात तेव्हा आचि रीतसर शव उकलतात तेव्हा. पचहले प्रसंग बरेि द लवभ 
असून द सरे कमी द लवभ असतात. तथाचप एका स लभ उपायाने त्यािंी भरपाई होण्याजोगी आहे ती 
पश शरीरािंा सािात् पचरिय करून घेऊन. माजंर, क ते्र, ससा इत्यादींिी शरीरे सहज चमळतात. त्यावरून 
मानवी देहाचं्या रिनेिी अधी अचधक कल्पना सहज चमळचवता येते. पशू व मानव याचं्या अवयवरिनेत 
तत्त्वतः भेद थोडा असून तो समजण्यास सोपा आहे. मोठा भेद मेंदूमध्ये आहे. त्यािा अभ्यास कृचत्रम 
नम न्यावरून करता येण्याजोगा आहे. या चवप ल व स लभ साधनािंा जर भरपूर उपयोग केला तर थोडक्यात 
प ष्ट्कळ ज्ञान चमळचवता येईल. 

 
येथील शारीरविवनात शकेडो पाणरभाणषक शब्द आलेले आहेत. ते बह शः संस्कृतातून मराठीत 

घेतलेले आहेत. संस्कृतात तरी ते अगोदर तयार होते असे नाही. ते चकती थोडे होते ते इचतहासप्रकरिी 
स श्र त-शारीरािा जो अन वाद केला आहे त्यावरून कळून येईल. त्या तयार शब्दातले देखील प्रम ख शब्द 
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कोित्या अथािे आहेत यासंबधंी चववाद आहे. आपि इंग्रजी भाषेतून शासे्त्र चशकलो आहोत. इंग्रजी भाषेतील 
शब्द सववस्वी स्वीकारिे मराठीत साजण्यासारखे नाही. आधी सामान्य भाषा आचि मग पचरभाषा हाि क्रम 
अपचरहायव असल्याम ळे सामान्य भाषेच्या ओघाति पचरभाषा तयार व्हावी लागते. तशी ती होण्याकरता 
शास्त्रव्यवहार त्या भाषेत होिे उत्तम. तसे ते आज होत नाही, व्हाव े अशी योजना करावयािी आहे. ही 
योजना मनात धरून येथे वापरलेली पचरभाषा तयार केली आहे. ते सवव मााे कतृवत्व आहे असे म्हििे नाही. 
चकतीका लहान असेना पि प्रथम एक शब्दसंग्रह होता तोि स धारून वाढचवला आहे. अनेकाशंी ििा करून 
जे योग्य वाटले ते केले आहे. महाराष्ट्र साचहत्य-पचरषदेच्या पचरभाषामंडळात ििा ााली आहे आचि सापं्रत 
प िे चवद्यापीठाच्या मंडळात िालू आहे. शरीररिनेच्या संबधंात ती संपली आहे. ती िालू असताना या 
गं्रथािे म द्रि िालू ााले होते. म्हिून चतिे अन संधान प ष्ट्कळ अंशी ठेवले आहे; सववस्वी ठेवता येिे शक्य 
नव्हते. इंग्रजीत आंतरराष्ट्रीय पचरभाषा रूढ आहे अशी एक समजूत आहे पि ती खरी नाही. 

 
आंतरराष्ट्रीय पणरभाषेसंबंधी दोन गोष्टी लिात ठेविे अगत्यािे आहे त्या अशा : आंतरराष्ट्रीय संज्ञा 

या अनेक राष्ट्राचं्या प्रचतचनधींनी जमून केलेल्या असतात. त्या जशाच्या तशा सवव राष्ट्रात रूढ होतात असे 
नाही. ककबह ना त्या रूढ होतील अशी त्या प्रचतचनचधमंडळािी अपेिाही नसते. आंतरराष्ट्रीय संज्ञा लीटीन 
असतात. देशोदेशी त्यािें भाषातंर होऊन िालू भाषेतील पचरभाषाि रूढ होते. तशी ती व्हावी अशीि 
मंडळािी अपेिा असते. शास्त्रात वरिेवर वाढ होत असते. त्याम ळे नवीन संज्ञा करिे आचि ज न्यावर काही 
संस्कार करिे हेही िालवाव ेलागते. याकरता पाि पाि वषांनी उजळिी होत असते. आंतरराष्ट्रीय मंडळ 
म्हिून जे आहे त्याच्या चवध्य क्त व्यवहारात मात्र मूळ लीटीन संज्ञाि वापराव्यात असा संकेत आहे. लीटीन 
संज्ञावलीपासून प्रत्येक भाषेत नव ेशब्द घेण्यासंबंधी ककवा ज न्यावर संस्कार करण्यासंबधंी सूिना चमळते, 
हाि मोठा फायदा आहे. शारीरचवषयात आंतरराष्ट्रीय पचरभाषेिा उपक्रम १८९५ त ााला. परंत  तो 
सववसंमत ााला नाही. १९३३ व १९३६ त प नः प्रयत्न ााले. आंतरराष्ट्रीय िौथी पचरषद १९३६ त ााली. 
चतच्यात चवशषे प्रगती ााली नाही. १९५०, १९५५, १९६० या वषी पचरषदा भरून बरीि प्रगती ााली. १९६० 
च्या पचरषदेत मान्य ाालेल्या पचरभाषेस अन सरून येथील पचरभाषा केली आहे. त्यानंतर चवशषे बदल 
ाालेला नाही. 

 
भारतात दहा पधंरा भाषा आहेत. एक मध्यवती संस्कृतणनष्ठ शब्दावली सवव प्रदेशाचं्या प्रचतचनधींनी 

तयार केली तर ती सवांना उपयोगी पडण्याजोगी होईल यात शकंा नाही. प्रत्येक प्रादेचशक भाषेत त्या त्या 
भाषेच्या प्रकृचतमानाप्रमािे त्यात सोईस्कर बदल होिे इष्ट आहे. अन भवाने मराठी भाषेप रते असे चदसून येते 
की संस्कृतािा आधार सोडून देण्यािा प्रसंग फारि चवरळा येतो. संस्कृतातील शब्दचनर्ममतीच्या चनयमानंा 
थोडी म रड घालिे ककवा शब्दाथात थोडा बदल करिे मात्र काही चठकािी अवश्य असते. शारीरापेिा 
इंचद्रय-चवज्ञानाच्या पचरभाषेत या गोष्टींिी गरज अचधक असते हे द सऱ्या भागात चदसून येईल. 

 
या प स्तकािे प्रथम लेखन १९५४ ते १९५८ त केले होते तेि १९६२ त महाराष्ट्र राज्य साचहत्य व 

संस्कृचत मंडळास सादर केले. मंडळाने नेमलेल्या पिंानंी त्यात काही स धारिा स िचवल्या आचि 
इंचद्रयचवज्ञानचवभाग वाढवण्यास साचंगतले. हे काम दोन मचहन्यात उरकल्यानंतर आकृत्या तयार करण्यास 
स रुवात केली. १९६५ त छपाईिा आदेश चमळाला. परंत  त्या कामीही बराि चवलंब लागू लागला हे पाहून 
नवीन उपलब्ध ाालेल्या ज्ञानािा समावशे करण्याच्या हेतूने सवव प्रकरिे स धारून व वाढवनू चलचहली ती 
आज प्रचसद्ध होत आहेत. गभवचवज्ञान-प्रकरिे बरीि वाढचवली आहेत. या प्रकरिािंा एवढा चवस्तार दीड 
वषांच्या अभ्यासक्रमात येत नाही. तरी तो वािकास त्यानंतरच्या अभ्यासक्रमात उपयोगी पडण्याजोगा 
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आहे. येथे हा चवषय समग्र आला आहे असेही नाही. सापं्रत एवढ्याि पोटचवषयावर याच्या दसपट मोठे गं्रथ 
ााले आहेत. येथे चततकी ाेप घेतलेली नाही. तरी ही पचहली ाेप म्हिून काही कमी नाही, असे चदसून 
येईल. 

 
या प स्तकािे पचहले चलखाि लोिावळे येथील कैवल्यधामातील गं्रथाचं्या साहाय्याने केले. यावर 

पचहले संस्करि ड.. स रेश भाव ेयाचं्या सूिनावंरून केले. ते परीििाच्या कामी पिं होते. याचं्याकडून मी 
सूिना समजावनू घेतल्या आचि संस्करि त्याचं्या नजरेस आिून चदले. त्यानंी ते मान्य केल्यावर आकृत्या 
तयार केल्या. त्या अवधीत प िे चवद्यापीठ पचरभाषा-मंडळािे सहसभासद ड.. कोलते यािंा पचरिय घडला. 
येथील बी. जे. मेचडकल क.लेजमध्ये ते शारीराध्यापक होते. त्यानंी मला हरप्रकारे साहाय्य केले. पचहली 
तीस प्रकरिे त्यानंी तपासली आहेत. ड.. माधवराव जोशी यानंी आकृत्या तयार करण्याच्या कामी उपयोगी 
पडिारा एक गं्रथ चदला. या सहायकािंा मी आभारी आहे. 

 
या दोन गं्रथातील आकृत्या बह शः गे्र-कृत गं्रथावरून तयार केल्या असून गभव-चवज्ञान प्रकरिातील 

काही आकृत्या ड.ड-कृत The Essentials of Human Embryology या गं्रथावरून घेतल्या आहेत. 
 

म द्रि होत असताना काही आकृत्या नीट उमटल्या नाहीत त्या प नः छापून चदल्या आहेत. अवश्य 
तेवढे श चद्धपत्र आचि प रविी चदली आहे. 

 
८३४ सदाचशव, प िे ३० } मल्हार णवनायक आपटे 
ता. २–१–१९६९ 
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मानवी देह  
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प्रकरि १ 
 

शरीरगाते्र 
 

बुणितेज 
 

मानवी देह ही सवात मोठी ईश्वरी देिगी आहे असे साध संत आचि कवी सागंतात, त्यातला 
तात्पयाथव पाहण्यासारखा आहे. मानव ही एक जीवजाती आहे. एकंदर जीवजाती चकती आहेत कोिास 
ठाऊक! वानसाचं्या, वनस्पतींच्या जाती हजारो आहेत. पश पचि–जातीही हजारो आहेत. कीटक जाती तर 
लिावधी आहेत. या सवव जीवाकंडे दृष्टी चदली तर मन ष्ट्याच्या इतका िागंला देह कोिािाि नाही, असा 
साध संतािा आचि कवींिाही अचभप्राय आहे. हा अचभप्राय देताना त्यानंी केवळ आकार आचि आकृती 
याकडेि लक्ष्य चदले आहे असे नाही, तर एकंदर करामतीवर लक्ष्य चदले आहे. हत्ती ककवा वाघ हे 
मािसापेिा बलवान असतील पि त्यानंाही अंचकत करण्यािे सामर्थयव मािसात आहे. मािसाला वािा आहे 
तशी द सऱ्या कोिासही नाही. या वािेिा उपयोग करून मन ष्ट्य प ष्ट्कळ ज्ञानािा संग्रह करू शकतो. त्याम ळे 
त्याच्या ब चद्धमते्तस तेज िढते. त्या तेजाने तो इतर जातीस कजकू शकतो. 

 
शास्त्रशाखा 
 

मानवाने जो ज्ञानसंग्रह केला आहे त्यात स्वतःच्या शरीराच्या रिनेसंबधंी ज्ञान आचि आपल्या 
इंचद्रयाचं्या व्यापारासंबंधी ज्ञान यािंा भाग फार मोठा आहे. यापंैकी शरीररिनेसंबंधी जे ज्ञान त्यास शारीर 
[Anatomy.] म्हितात. आपल्या आय वेद–संचहता दोन हजार वषांपूवी चलचहल्या गेल्या. त्यामध्ये मानवी 
शरीराचवषयी बराि ऊहापोह आहे. गभोपचनषद् म्हिून एक लहानसा चनबधं आहे. त्यात मानवी शरीरािी 
उत्पत्ती एकाद्या कबदूपासून कशी होते ते सागंण्यािा प्रयत्न केला आहे. अलीकडील दोन शतकात या 
ज्ञानात फार मोठी भर पडली आहे. त्याम ळे जीवशास्त्रात शाखोपशाखा प ष्ट्कळ उत्पन्न ााल्या आहेत. 

 
शारीरज्ञानात भर 
 

सामान्यतः मानवी व्यवहारात आचि चवशषेतः वैद्यकीय व्यवहारात जो अन भव येई त्यावरून आय वेद 
संचहतातील ककवा त्यापूवीच्या गं्रथातील शास्त्र रिलेले होते. मानवी मृतदेहािे अवयव उलगडून पाहण्यािा 
ककचित् उपक्रम स श्र तसंचहतेमध्ये उल्लेखलेला आहे. परंत  ती गोष्ट चवशषे नीटसपिे अलीकडील शे-दोनश े
वषाति ाालेली असून चतजवरून प ष्ट्कळ शारीरज्ञान चमळालेले आहे. याचशवाय मानवतेर प्राण्यािें देह 
आचि त्यािें शरीरव्यापार यािी बारकाईने पाहिी करून मानवी देहाचवषयीच्या ज्ञानात प ष्ट्कळ मोलािी भर 
घातली गेली आहे. ती भर घालताना प्रत्यि मानवावरही प्रयोग केले गेले आहेत. य क्क्तप्रय क्तीने मानवी 
शरीरािे अंतरंग आचि व्यापार यािंी पाहिी ााली आहे. पारायिी चकरि आचि रसायने यािंा भरपूर 
उपयोग या पाहिीमध्ये ाालेला आहे. 
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पाणरभाणषक संज्ञा 
 

मानवी शरीरािे आचि इंचद्रयव्यापारािें विवन करताना शरीराच्या लहानमोठ्या चवभागानंा स्पष्ट 
चनःसंदेह नाव ेपाचहजेत. सामान्य व्यवहारात पाय हा शब्द चकत्येक वेळा केवळ पाऊल या अथी तर चकत्येक 
वळेा माडंीपासून पावलापयंत सवव शाखा या अथी वापरतात. असे न करता भागाला एक नाव आचि 
सबधंाला चनराळे नाव असे करिे अगत्यािे आहे. सकल आचि शकल यानंा नावे वगेवगेळीि पाचहजेत. 
अशी नाव ेशजेारी आकृतीत चदली आहेत. म ख व तोंड हे शब्द एका अथी वापरात आहेत तरी आता त्यात 
भेद केला पाचहजे. दोन ओठानंी मयाचदत द्वार ते तोंड, आचि समोरून चदसिारा सवव चशरोभाग ते म ख, 
तोंडावळा. कचटशब्दातही संचदग्धता आहे, ती काढून टाकली पाचहजे. छाती व पोट या दोहोंच्या मागील 
अंगाला पाठ म्हितात. परंत  त्यापंैकी बरगड्या आचि ढोपरे याचं्या मधल्या भागास कटी अशी संज्ञा देिे 
य क्त आहे. कंबर ककवा कटी बारीक असिे हे स्त्रीिे लिि सागंतात. असे करताना हाि कचटदेश बारीक 
असतो असा अचभप्राय असतो. कारि या खालिा सागंाड्यािा भाग, ज्यास कटीर [Pelvis.] असे शास्त्रीय नाव 
आहे, तो चस्त्रयाचं्या बाबतीत पसरट असतो, प रुषाचं्या बाबतीत आवळ असतो. माडंी आचि पोट याचं्या 
साधं्यास जाघंाड असे म्हितात ककवा जाघं असेही म्हितात. जंघा म्हिजे ग डघ्यापासून घोयापयंतिा 
भाग. या शब्दाशी त्यािा घोटाळा होऊ नये म्हिून जाघं हा शब्द सोडावा. जाघंाड हा शब्द ठीक आहे. 
त्यािा मूळशब्द जघन असा समजावा. पशू िार ख रावर उभे राहतात. त्यानंा अन लिनू जघन हा शब्द 
चनघालेला आहे. तोंड हा प ढिा भाग आचि जघन हा मागला भाग. जघन्य म्हिजे मागला. जाघंाड [Inguinal 

region.] या अथी हा शब्द वापरावा. मानेच्या प ढल्या खालच्या काठाच्या मधल्या भागास जत्र  असे नाव आहे. 
हा शब्द पचरभाषेत स्वीकारण्याजोगा आहे. 
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आ॰१·१ शरीरावयवािंी नावे. 

 
कशेरू 
 

आपल्या शरीरात काही कठीि भाग आहेत, काही चनमकठीि आहेत तर काही मऊ आहेत. कठीि 
भागास हाडे म्हितात, ती ााकलेली असतात. दात कठीि असतात ते उघडे असतात. सवांगावर त्विा 
असते, हाडे अंतरंगात असतात, मध्यंतरी चनमकठीि भाग असतात. शीर, मान, धड, दोन हात, दोन पाय, 
असे शरीरािे स्थूल भाग सागंतात. चशर, ग्रीवा, कबंध, भ ज आचि िरि, अशी त्यािंी शास्त्रीय नाव ेठरचवली 
आहेत. रामकथेत स ग्रीव असे एक रामपिाच्या वानरािे नाव साचंगतले आहे. चहतोपदेश या संस्कृत गं्रथात 
एका कपोताचं्या प ढाऱ्यािे नाव स ग्रीव असे साचंगतले आहे. िागंली मान असलेला असा या शब्दािा अथव 
आहे. रामकथेत कबंध असे एका रािसािे नाव साचंगतले आहे. त्या रािसाला म्हिे चशरि नव्हते! शरीरािे 
जे सात भाग साचंगतले त्यातला सवांत मोठा भाग कबंध हाि आहे. हा जिू शरीरवृिािा ब धंा असतो, 
भ जिरि (हातपाय) या शाखा आचि चशर हा शेंडा होय. कबधं व ग्रीवा यात चमळून ३२ ककवा ३३ मिके 
असतात. मिक्यािंी िवड तो पाठकिा होय; पाठकण्यािेि शास्त्रीय नाव कशरेू. मिक्यािे नाव कशरेुक 
ककवा कशरेुका. 
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मेंदू 
 

कशरेूच्या प ढील अंगाला एक आचि मागील अंगाला एक अशा दोन कोठड्या आहेत. त्यापंैकी 
प ढल्या कोठडीिे वरिा व खालिा असे दोन भाग आहेत. त्यापंैकी वरच्यात हृदय व फ प्प से आचि 
खालच्यात अंत्राचद इंचद्रये आहेत. मागल्या कोठडीत एक दोर आहे. त्यालाि कशा [Spinal cord.] असे 
म्हितात. कशा ज्यात असते तो अवयव कशरेू, [Vertebral column पाठकिा.] असा अथव आहे. कशरेुकाचं्या 
मागल्या अंगाला एक कडे असते. त्यात कशा असते. कशरेुकािें प ढील भाग भरीव असतात. त्यािाि 
शरीरास आधार असतो. मागल्या भागातील कडे हीि एक कोठडी, सवव कशरेुकािी चमळून एक असते 
म्हिावयािी. या कोठडीत कशा असते. करोटी ही एक हाडािंी बनलेली कोठडीि असून ती कशरेू–
कोठडीस सलग असते. या कोठडीत मेंदू असतो. चशरािा बह ताशं या कोठडीिाि असून, डोळे, कान, 
नाक, जीभ ही इंचद्रये चतच्याशी जोडून जवळि असतात. हातपाय ककवा भ जिरि या शरीराच्या शाखा असे 
विवन करण्यािी पद्धत आहे. मेंदू व कशा, कण्यातला दोर, हे अवयव सवांत मऊ असतात. या मृदू 
अवयवास संभाळण्या करताि हाडािंी कडी रिलेली आहेत, असे चदसून येते. मेंदू व कशा यातून लहान 
मोठे तंत समूह चनघून; चशर, ग्रीवा, वि, उदर, भ ज, िरि, या अवयवात पसरलेले असतात. मेंदू, कशा, 
आचि त्यािें फाटे, यािें काही चवशषे कायव शरीरव्यापारात आढळून येते. मानवी शरीरात सववश्रेि अवयव 
मेंदू हाि होय. या अवयवाच्या रिनेसंबधंाति मन ष्ट्य इतर सवव जीवाहून श्रेि आहे. मन ष्ट्य हा ब चद्धमते्तत 
सववश्रेि आहे. ब चद्धमत्ता मेंदूति असते. 
 

 
आ॰१·२ मानवी देहात कशा व चतजभोवती कशरेू. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

चैतणनक ककवा चैतन व्यहू 
 

आपल्या शरीरात मेंदूिे काय काम आहे ते समजिे ही बरीि अवघड गोष्ट आहे. तथाचप चविार 
करिे हे मेंदूच्या आधीन आहे ही गोष्ट आपि आपोआप समजू शकतो. त्यावरून डोके खाजविे हा 
शब्दप्रयोग, चविार करिे या अथी रूढ ााला आहे. मेंदू, कशा व त्यानंा ज ळलेले तंत समूह, यानंा िैतचनक 
[Nervous.] व्यहू असे नाव चदले आहे. कारि िेतन या शब्दािा अथव चविार करिे असा आहे. िेतना म्हिजे 
जीव असाही अथव आहे. सिेतन आचि अिेतन असे दोन सृचष्टभाग सागंतात. त्यात िेतन शब्दािा अथव जीव 
असा आहे. पचरक्स्थतीस अन सरून स्वचहतािे वतवन ते िेतन. हाि जीवािा चवशषे आहे. ज्या इंचद्रयाचं्या 
योगाने असे वतवन संभवते त्या इंचद्रयानंा ितन [Nervous.] इंचद्रये असे म्हििे योग्य आहे, मेंदू व कशा यातून 
चनघिाऱ्या तंत समूहाला िेतनी [Nerve.] असे नाव चदले आहे. त्यावरून िैतचनक असा शब्द तयार केला. 

 
चलनश्वसनव्यहू 
 

आपि आपल्या हातापायानंी काम करतो ही गोष्ट अगदी उघड आहे. तथाचप छाती-पोटाच्या 
हालिालीही आपिाला सहज कळून येिाऱ्या आहेत. बाह्य सृष्टीशी आपला व्यवहार हातापायानंी िालतो 
तसा वािेनेही िालतो. बोलिे आपि तोंडाने करतो, पि त्या करता छाती-पोटाच्याही हालिाली कराव्या 
लागतात; ही गोष्ट ध्यानी येण्यास चवशषे वळे लागत नाही. हालिाली ज्या अवयवात घडतात त्याचं्या 
व्यहूास िलनव्यहू असे म्हितात. हाडािंा सागंाडा आचि त्याला लागलेले मासं यािंा चविार केला असता 
हालिालींिा तपशील कळून येण्याजोगा आहे. वािेिे प्रधान इंचद्रय कंठ हे होय. हे श्वसनाच्या मागात आहे. 
श्वसनािी हालिाल आपोआप होिारी आहे. इतर हालिालीम ळे ती अचधक होिारी मात्र आहे. ती स्वचे्छेने 
ककचित् काल थाबंचवताही येते. जी इंचद्रये श्वसनास उपयोगी आहेत त्याचं्या व्यहूास श्वसनव्यहू म्हितात. 

 
आिखी चार व्यहू 
 

हातापायाचं्या हालिाली तासन तास बदं राहून देखील जीचवतास अपाय होत नाही. तसे श्वसनािे 
नाही. श्वसन ही आपोआप िालू राहिारी हालिाल आहे. ती चमचनटभरस द्धा थाबंिे हे मृत्यिेू लिि 
समजतात. ती एकाद्या द सऱ्या चमचनटभर थाबंचवता येते पि मोठ्या प्रयासाने, सहजी नाही. हृदयािे स्पदंन 
ही हालिालही अशीि आहे. ती चमचनटभर काय पि सेकंदभरस द्धा थाबंिे हे द चिन्हि आहे. चमचनटभर 
थाबंिे हे खात्रीने मृत्यूिेि चिन्ह आहे. हृदयाच्या स्पंदनाने रक्त शरीरभर खेळचवले जाते. हृदय आचि 
त्याशी जोडलेले रक्तमागव याचं्या संिास अचभसरिव्यूह असे म्हितात. खािेचपिे हा एक शरीरािा अवश्य 
उद्योग आहे. त्यास प्राशन [Alimentation] म्हितात. त्याकरता जी इंचद्रये आहेत त्याचं्या संिास प्राशनव्यहू 
म्हितात. प्राशनाच्या मागोमाग होिारी गोष्ट म्हिजे उत्सजवन ही होय. यासंबधंी जी इंचद्रये आहेत त्याचं्या 
संिास उत्सगवव्यहू म्हितात. प ढील चपढी चनमाि करिे हा एक शरीरव्यापार असतो. त्याच्या उपयोगी 
पडिारी इंचद्रये चमळून जो व्यहू होतो तो सगवव्यहू होय. सगोत्सगवव्यहू [Urogenital system.] एकमेकाशी सलग 
असतात. 
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सहा ज्ञानेंणिये 
 

पाि ज्ञानेंचद्रये आचि पाि कमेंचद्रये चमळून शरीर होते हे पूवापार िालत आलेले शरीरविवन आहे. 
हात, पाय, म ख, पाय  व उपस्थ अशी पाि कमेंचद्रये सागंत. आता िलनव्यहू, श्वसनव्यहू, प्राशनव्यहू, 
अचभसरिव्यहू आचि सगोक्त्सगवव्यहू असे पाि व्यहू सागंतात. याखेरीज िैतचनक असा एक सहावा व्यहूही 
आहे. याही उपर ज्ञानेंचद्रये सागंतात. पूवी त्विा, नाक, कान, डोळा, जीभ, अशी पाि ज्ञानेंचद्रये सागंत. 
हल्ली त्विा हे साववचत्रक सामान्य ज्ञानेंचद्रय सागंून चशवाय इतर िार चवचशष्ट ज्ञानेंचद्रये म्हिून सागंताति. 
तथाचप त्या सागंण्यात चवशषे असा आहे की, त्यापंैकी प्रत्येक ज्ञानेंचद्रय अप रे असून प्रत्येकािा एकेक भाग 
मेंदूत समाचवष्ट आहे, असे मानतात. ज्ञानेंचद्रयापं्रमािेि कमेंचद्रयािंीही गोष्ट आहे, असे म्हिाव े लागते. 
प्रत्येक कमेंचद्रय अंशतः िैतन व्यहूात समाचवष्ट आहेि. पाि कमेंचद्रयाचं्या जागी सहा व्यहू आताि साचंगतले 
तशीि हल्ली पाि ज्ञानेंचद्रयाचं्या ऐवजी सहा ज्ञानेंचद्रये सागंतात. सहावे इंचद्रय कानाशी जोडलेले असते. या 
गोष्टी नीट समजण्याकरता चविार अवयवशः आचि संकचलतपिेही केला पाचहजे. इतकेि नव्हे तर इतर 
प्राण्यावंर आचि मन ष्ट्यावर ाालेले प्रयोगही समजून घेतले पाचहजेत. 

 
स्तनी प्रािी 
 

कशरेुवतं आचि कशरेुहीन, ककवा सकशरेुक आचि अकशरेुक असे प्राचिमात्रािे दोन मोठाले वगव 
आहेत. मानव कशरेुवतं आहे. मत्स्य, कत्स्य, सपवट, पिी, पशू हेही कशरेुवतं आहेत. मानव व पश  असा 
एक स्तनी [Mammal.] वगव सागंतात. या वगात बालकािे पोषक मातेच्या स्तन्याने (द धाने) होते, इतरािंी 
गोष्ट तशी नाही. खेकडे व कीटक कशरेुवतं नाहीत. बेडूक, कासव, ससा, उंदीर, क ते्र, माजंर हे प्रािी 
कशरेुवतं आहेत. त्यािें सहज वतवन पाहून आचि त्याचं्यावर प्रयोग करून मग त्यािें वतवन पाहून त्याचं्या 
इंचद्रयव्यापारासंबधंी माचहती चमळते. या माचहतीच्या आधारे मािसावर प्रयोग करता येतात. त्यावरून 
इंचद्रयव्यापारािंी माचहती चमळते. मािसावर प्रयोग करण्यािे िेत्र बरेि मयाचदत आहे. तरी मािूस व इतर 
प्रािी याचं्यात जेथवर रिनासाम्य आहे तेथवर प्राण्यावर प्रयोग करून चमळिारी अन माने मािसासंबधंीही 
लागू पडण्यािा संभव आहे, असे धरून िालण्यास हरकत नसते. मािसावरील प्रयोगािी किा 
चदवसान चदवस वाढत आहे. त्याम ळे मानवी इंचद्रयचवज्ञानातील संचदग्धपिा कमी होऊन स्पष्टपिा वाढत 
िालला आहे. म्हिून आरोग्य वाढण्यािे उपाय योजण्याच्या कामी या शास्त्रािा अचधकाचधक उपयोग होत 
आहे. 

 
शारीर व ऐंणिय 
 

शरीराच्या बाह्यरूपावरून त्यािे जे भाग सागंतात त्यानंा अंगे म्हितात. अंगािे आिखी लहान भाग 
सागंावयािे ााले तर त्यास प्रत्यंगे म्हिात. शरीरातं जे कोठे (कोठा = कोि) आहेत त्यातल्या अंगानंा 
कोिागें म्हितात. शरीरािे स्थूल भाग ते अवयव होत. अंतगवत रिनेच्या दृष्टीने पाहता एकेका अंगात 
अनेकचवध शरीरभाग आढळतात; उदाहरिाथव रक्त, मासं, अस्थी या भागाला गात्र असे नाव येथे चदले 
आहे. अवयवदृष्ट्या जे विवनात्मक शास्त्र सागंतात त्यास शारीर म्हितात. शरीरािा चविार कायवदृष्ट्या 
केला तर त्यािा जो एकेका कायास लागलेला एकेक स्थूल भाग त्यास इंचद्रय म्हितात. इंचद्रयासंबधंी जे 
शास्त्र ते ऐंचद्रय [Physiology.] होय. आय वेद संचहतामंध्ये अवयवदृष्ट्या आचि इंचद्रयदृष्ट्या चविार एकत्र 
आढळतो. एकंदर शास्त्रचवस्तार अल्प म्हिून चवभाग करण्यािी पाळी आलेली नव्हती. शारीर या एकाि 



 

अनुक्रमणिका 

संजे्ञत दोनही गोष्टींिा चविार संचहतामंध्ये आढळतो. या प स्तकातही दोहीिा समावशे केलेला आहे. काही 
प्रकरिे शारीरप्रधान तर काही ऐंचद्रयप्रधान आहेत, तर काहीत दोहीिे समभाग चमश्रिही आहे. प्रायः 
शारीरचविार प्रथम सागंून ऐंचद्रय चविार नंतर सागंावा लागतो. ते परस्पराश्रयी आहेत. 

 
गात्र 
 

ज्योचतष्ट्यक हे प्रथम उदयास आलेले भौचतक शास्त्र. कभगािंी चवचशष्ट रिना करून द र्मबि 
बनचवण्यात आली तेव्हा त्या शास्त्रात क्रातंी घडून आली. ज्ञानािी किा एकदम प ष्ट्कळ वाढली. कभगघचटत 
द सरे एक दशवनसाधन द र्मबिी नंतर लवकरि चनमाि ााले ते चनरखिी [Microscope] हे होय. द र्मबि हे दूरिे 
पदाथव दाखविारे तर चनरखिी ही जवळिे सूक्ष्म पदाथं स्थूल करून दाखचविारे. या साधनाच्या साहाय्याने 
न सत्या डोळ्याने न चदसण्याइतके बारीक शरीरभाग चदसू लागले. त्यािें आकार ३००, ६००, ९००, ककवा 
अचधकही पट वाढवनू पहायला चमळू लागले. हे अवयवािें अवयव म्हटले पाचहजेत. अंग यािा पयायवािक 
शब्द गात्र [Tissue.] असा आहे. तोि आता सूक्ष्मागं या अथी वापरिे सोयीिे आहे. सूक्ष्मागं म्हिजे 
सूक्ष्मदशवनाने प्रत्ययास आलेले अंग. 

 
पेणशका 
 

त्विा, रस, रक्त, मासं, अक्स्थ, मज्जा व श क्र असे आठ शरीरधातू म्हिून आय वेद संचहतेत 
साचंगतले आहेत. हल्ली धातू हा शब्द रसायन दृष्टीने चवचशष्ट ग िाच्या खचनज घटकानंा लावतात. म्हिून 
शरीरघटकानंा गात्र असे म्हििे हेि ठीक आहे. चनरखिीच्या साहाय्याने कातडीिे वरिे वरिे थर आचि 
खालिे थर मधल्या थरापेिा बरेि चभन्न चदसतात. मधला थर स्वच्छ असतो; वरिे मळकट असतात. 
वस्तऱ्याने केस खरडतात तेव्हा वरच्या थरातले थोडेसे थर सोलपटासारखे चनघून येतात. असे होताना 
वदेना होत नाहीत, पि खालच्या थरानंा धक्का लागला तर वदेना होतात. या खालच्या थरात कभगाचं्या 
साहाय्याने कोठड्या चदसतात. त्या प्रत्येक कोठडीत अधववट द्रव-स्वरूपािे दािेदार द्रव्य असते. त्यास 
प्राकल [Protoplasm.] म्हितात. त्याति एक मोठी गाठ असते चतला प्रकल [Nucleus.] म्हितात. वरच्या 
थरातील कोठड्या खालच्या थरातूनि वर सरकलेल्या असतात. त्यातील प्राकल प्रथम चवरून जाते तेव्हा 
त्या कोठड्या स्वच्छ चदसतात. नंतर त्या गढूळ होऊन स कून जातात. मग त्यािंी सोलपटे होऊन गळून 
जातात. अथात् ती मृत असतात. आता साचंगतल्या त्या प्राकलवंत कोठड्यानंाि पेचशका [Cell.] असे नाव 
चदले आहे. ज्या गात्रात पेचशकाि पेचशका एकमेकीला खेटून असतात त्या गात्रास अचपस्तर [Epithelium.] 
गात्र असे म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰१·३ तळपायाच्या कातडीिा पिृाच्या काटकोनात छेद. ८ या अंकाखाली अखंड रेषा आहे ते पिृ. त्या 
खाली त टक रेघािंा थर आहे तो मळकट थर. त्याखाली अखंड द रेघी आहे तो स्वच्छ थर. त्याखाली 
चतरकस िौकटी आहेत त्या पेचशका. त्यापैकी वरच्या दोन तीन ओळीत दािेदार प्राकल व प्रकल असून त्या 
खालच्यात केवळ प्रकल दाखचवले आहे. आ॰ ४ मध्ये १, २, ३, ४ हे तत्सम थर होत. सवांत खालच्या 
थरातील पेचशका वाटोळसर आहेत. 
 
प्रमुख गात्रप्रकार 
 

आता एक केस आचि त्या भोवतालिा त्विाभाग तपासावा म्हिजे आढळून येते की त्विेच्या 
पिृभागाच्या खाली केस खोलवर गेलेला आहे. केसाच्या आरंभी कंद आहे. केसाभोवती अचपस्तरािा वढेा 
असून त्यािीि एक प टक ळी केशकंदात आहे. केश हा त्विापिृाच्या खाली आचि वरही आहे. त्या शजेारी 
एक नळी त्विापिृाच्या केवळ खालीि गेलेली असून तळाशी ती ग ंडाळलेली आहे. ग ंडाळी तो स्वदेप्रकपड 
[Sweatgland.] आचि नळी ती त्यािीि चनयातवाट आहे. या प्रकपडास आचि त्याच्या चनकालनळीस 
अचपस्तरािे वेष्टि आहे. नळीच्या आसपास आचि केसाच्या आसपासही अचपस्तरात िार थर चदसत आहेत. 
सवात वरिा मृत, त्याखाली म मूषूव, त्याखाली वृद्ध आचि त्याखाली वर्मधष्ट्ि  असे ते िार थर आहेत. त्यापैकी 
िवर्थयातं खालून रक्तवाचहन्या व िेतन्या ककचित् घ सल्या आहेत. केसाच्या कंदाजवळ मासंतंतू आहेत. 
काही काही चठकािी पेचशकाचं्या आत मेदािे थेंब आहेत. अवातंर भागात पेचशका त रळक आहेत. मासंतंतू 
तसे िेतनीतंतूही पेचशकामय आहेत. ज्या गात्रात पेचशका चवरळ असतात, पेचशकाबाह्य द्रव्यि प ष्ट्कळ असते, 
त्यास समन्वयी [Connective] गात्र म्हितात. येथील समन्वयी गात्रात मेद आहे म्हिून त्यास मेदस्वी [Fatty.] 
गात्र म्हितात. अचपस्तरी, समन्वयी, मासंल व िैतन असे िार प्रम ख गात्रप्रकार सागंतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰१·४ कातडीतून पिृाच्या काटकोनात खोलवर छेद. १, २, ३, ४, अचपस्तर, ४ त नवीत पेचशका उत्पन्न 
होतात. ५ स्वेदप्रकपड. ६ रक्तवाचहन्या. ७ िेतनी. ८ मेद. ९ केस उभारिारे मासं. १० केश. 
 
गात्रांचे उपप्रकार 
 

मेदस्वी गात्र म्हिून जो आताि समन्वयी गात्रािा एक प्रकार साचंगतला त्यातील पेचशकाचं्या आत 
मेदािे थेंब असतात ककवा पेचशकाबाह्य जे पचरवारद्रव्य असते त्यात मेदािे थेंब असतात. समन्वयी गात्रािा 
द सरा सूत्रल [Fibrous, white.] गात्र असा आहे. यात पेचशकापचरवारात पाढंरी टिक सूते्र असतात. मासंतंतू 
हाडानंा बाधंलेले असतात ते या गात्राने. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰१·५ समन्वयी गाते्र. यापंैकी १. हा स्रावािा त कडा आहे. यात जाडी लाबंट पि आखूड काळी कबबे 
आहेत त्या पेचशका, इतर सवव सूते्र. २. हा मेदस्वी गात्रािा त कडा आहे. यात एक सबधं पेचशका आचि इतर 
अधववट पेचशका आहेत. याच्या साधंीकोपऱ्यात प्रकल. प्राकल आहेत. इतरत्र स्वच्छ भाग आहे तो मेद. ३. हे 
सूत्रल आहे. यातही १ तल्याप्रमािेि थोड्याशा काळ्या पेचशका आहेत. थोडीशी सूते्र आहेत, इतर भरताड 
स्वच्छ आहे. ४. हे चिवट पटल आहे. यातही पाि पेचशका आचि थोडेसे तंतू आहेत, ते एकमेकात ग ंतलेले 
आहेत. 
 

चतसरा प्रकार चिवट तन्य [Elastic yellow.] गात्र असा आहे. त्यातील पेचशका-पचरवारात चिवट 
चपवळस रंगािी सूते्र असतात. असे गात्र फ प्प साच्या कोठड्यात आचि रक्तवाचहन्याचं्या तटात असते. रक्त 
हे प्रवाही गात्र आहे. त्यात पेचशका असतात आचि त्या भोवती द्रवद्रव्य असते. पेचशका म ख्यतः ताबंड्या व 
पाढंऱ्या अशा दोन प्रकारच्या असतात. चजवतं पेचशका आपल्या स्वतःच्या रक्तात सहज पाहावयास 
सापडतात. दात हे सवाचधक कठीि अवयव आहेत. त्या खालोखाल हाडे कठीि असतात. हाड ककवा 
अक्स्थ हे समन्वयी गात्र होय. कारि त्यात पेचशका असून त्यािंा पचरवार बराि असतो. या पचरवारात 
खटधातूिी काबवचनक व पस्फ चरक लविे असतात. १·७ चित्रात फाटेदार लाबंट चठपके चदसतात त्या 
पेचशका होत. त्या भोवतालिा सवव त्यािंा पचरवार आहे. 

 
१·६ आकृतीतील अंक– 

1. Basiphil leucocyte. 
2. Oxyphil leucocyte. 
3. Monocyte. 
4. Large lymphocyte. 
5. Small lymphocyte. 
6. Neutrophil leucocyte. 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰१·६ नवी रक्तातील पेचशका. १ ते ६ पाढंऱ्या आचि ७ ताबंड्या. १ धायाद. २ अम्लाद. ३ महत्तर कलपक. 
४ महान कलपक. ५ लहान कलपक. ६ चनराद. ७ ताबंड्यात एक िपटी-वर पडलेली, दोन कोडीवर 

राचहलेल्या, आचि पाि कलती िवड ाालेल्या पेचशका. 

 
आ॰१·७ अक्स्थछेद, वरती आडवा, खाली उभा. उभी नळकाडंी त्याभोवती पेचशकािें घेर. त्या भोवतािे 

लवि अदृश्य आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पचरवारात नळकाडंी आहेत ती प्रिालके होत. पेचशकामय पापोद्दद्रािें घेर प्रिालकाभोवती रिलेले 
आहेत. हे पापोदे्र बारीक नचलकानंी जोडलेले असतात. त्या नचलका प्रिाचलका होत. त्या चित्रात चदसत 
नाहीत. प्रिालकामध्ये रक्तवाचहन्या असतात. प्रिालक व भोवतीिे घेर चमळून एक अक्स्थप्रिालक व्यूह 
होतो. 

 
हाडाच्या खालोखाल कठीि गात्रप्रकार आहे त्यास कास्थी [Cartilage.] असे नाव चदले आहे. 

श्रविेंचद्रयािा किा कास्थींिा बनलेला असतो. नाकािा मधला पडदा आचि नाकप ड्या यात कास्थी 
असतात. 
 

 
आ॰१·८ काक्स्थरिना. वरिा भाग स्वच्छ कास्थी. खालिा भाग सूत्रल कास्थी. पचहल्यात पेचशकाभंोवती 

कि आचि द सऱ्यात पेचशकाभोवती सूते्र आहेत. 
 
कास्स्िप्रकार. 
 

कास्थीिे दोन प्रकार असतात. एकातील पेचशकापचरवारात स्वच्छ कि असतात, आचि द सऱ्यात 
धागे असतात. अक्स्थ–पेचशकाचं्या पचरवारात लविे असतात तशी कास्थीत नसतात. नासाकास्थी स्वच्छ 
असतात. किवकास्थीत चिवट तंतू असतात. कशरेूमध्ये काक्स्थकबबे असतात त्यात पाढंरी सूते्र असतात. 

 
मासंपेचशका दोन प्रकारच्या असतात. सागंाड्याच्या मासंातल्या आचि अंतकरचद्रयात सामील 

असलेल्या. कंकालमासंात तंतू असतात. त्यात आडव ेपटे्ट असतात, तसे अंतकरचद्रयातील मासंात नसतात. 
चतसराही एक मासंप्रकार आहे, तो हृदयात आढळतो. त्यात संय क्त-पेचशका असतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰१·९ १० लहान आतड्यातील मासंतंतू. ११ अक्स्थबद्ध मासंतंतू. 

 
स्नाय ू
 

स्नाय ूम्हिून जे अवयव ओळखले जातात त्यात मांसतंतूिे समूह, मासंपेशी असतात. या मासंपेशी 
सूत्रल गात्राचं्या धाग्यानी बह धा हाडात ग ंतलेल्या असतात. हे सूत्रल धागे पाढंरे िकिकीत असतात. ते 
टिक आचि बळकटही असतात. अशा सूत्रसमूहानंा स्नाव [Tendon.] म्हितात. अशाि सूत्रल गात्राच्या 
पट्ट्यानंी हाडािे साधें बनलेले असतात. या पट्ट्याना चनबधंने [Ligaments.] म्हितात. कातडीखालच्या 
अवयवानंा ग रफटिारे सूत्रल पटल असते त्यास पचरष्ट्पट [Faseia.] असे नाव चदले आहे. पचरष्ट्पटािे गूढ 
अगूढ असे दोन थर असून त्या प्रत्येकािे प नः एक दोन पदर असतात. प ष्ट्कळ अवयवात गूढ पचरष्ट्पटापासून 
खोलवर मासंामधून अस्थीपयंत पडदे गेलेले असतात, ते अथात तशाि गात्रािे असतात. या पटलानंी 
मासंपेशी ग रफटलेल्या असतात आचि जागोजाग रक्तवाचहन्या व िेतना-वाचहन्याही ग रफटलेल्या 
असतात. या गात्रास उपचहत [Areolar.] गात्र असे नाव चदले आहे. उपधान म्हिजे उशी. उशी ककवा 
चबछान्यावरिी िादर तसे हे उपचहतपटल असते. या गात्रात चवचशष्ट आकृतीच्या पेचशका चवख रलेल्या 
असतात. चशवाय त्यात श्वेत व पीत दोनही प्रकारिी सूते्र असतात. श्वेत टिक असतात पीत तन्य (चिवट) 
असतात. त्याम ळे हे पटल खालच्या वरच्या अवयवाला इकडे चतकडे सरकू देऊनही काही मयादेत 
आवरून ठेवते. त्यास आवरगात्र असेही म्हिता येईल. या आवरगात्रात चठकचठकािी मेदािी योजना 
ाालेली असते. त्या चठकािी त्यास मेदस्वी [Adipose.] गात्र म्हिजे प्राप्त आहे. मेद म्हिजेि िरबी. 
 

 
आ॰१·१० उपचहत गात्र. यात तीन पेचशका (मत्स्याकृती) आचि चनबर सूते्र व चिवट तंतू चवख रलेले आहेत. 



 

अनुक्रमणिका 

चेतनीरचना 
 

मेंदू, पाठकण्यातील कशा आचि त्या शजेारच्या चवचशष्ट गाठी यात िैतनपेचशका असतात. 
अंतकरचद्रयातही चवचशष्ट स्थली त्या असतात. इतरत्र असिाऱ्या िेतन्यात पेचशकािें धागे मात्र असतात. 
िैतन पेचशकािंी प्रकले प्रथमोक्त चठकािी मात्र असतात. अशा पेचशकापंैकी काहींिे फाटे खूपि लाबं 
असतात, यात शकंा नाही. पायाच्या आंगठ्यात पोििाऱ्या िैतनतंतूिा आरंभ कंबरेत ाालेला असतो, अशा 
धाग्यािंी लाबंी दोन हात असली तरी जाडी इतकी थोडी असते की करंगळी एवढ्या जाडीच्या िेतनीत 
लाखो धागे सामावलेले असतात!! प ष्ट्कळ िैतन तंतूवर वषे्टि असते ते जागोजाग चिमटलेले असते. हे 
वषे्टन एका चवचशष्ट मेदािे बनलेले असते त्याला चिन्मेद [Myelin.] असे नाव चदले आहे. काही िेतन्यातील 
तंतूवर असे मेदोवषे्टि असते आचि काहीतील तंतूवर नसते. ज्याला आपि िेतनी म्हितो त्या अवयवात 
िैतनतंतूिे प ष्ट्कळ समूह आचि तत् पोषक रक्तवाचहन्या असून त्या सामान्य समन्वयी गात्रानंीि एकत्र 
बाधंलेल्या असतात. 
 

 
आ॰१·११ िैतनपेचशका 

 
िैतचनक गात्रामधे चवचशष्ट समन्वयी गात्र असते त्याला चित् ममव [Neuroglia.] असे नाव चदले आहे. हे 

गात्र मेंदू व कशा याति आढळते. िैतन तंतू म्हिून ज्याला म्हितात तो िैतन पेचशकेिा लाबं फाटा असतो. 
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आ॰१·१२ ि, सवषे्टि िैतन तंतू. छ वाटोळसर िेतनीिा आडवा छेद यात १ तंत समूह २ रक्तवाचहन्या. 

 
कृणि ककवा त्वचा 
 

एकंदर शरीरात चकती प्रकारिी गाते्र आहेत ते आपि पाचहले. आता एका कातडे या इंचद्रयात कशी 
कशी गात्ररिना आहे ते पाहू या. कातडे हे सवव शरीरभर पसरलेले आहे. केस आचि नखे ही कातडीिीि 
उपागें होत. कातडीत दोन प्रम ख थर आहेत एक गूढ िमव [Dermis.] आचि द सरा अगूढ [चनसगवतः जे उघडे अंग 
असते ते वरिे, असे समजून वर खाली हे शब्द सामान्य व्यवहारात वापरतात. परंत  भमूीपासून दूर–जवळ असेही त्या शब्दािें अथव आहेत. म्हिून 
पचहल्या अथी अगढू व गढू Superficial and deep असे शब्द वापरावे असा संकेत आहे.] अचपिमव. [Epidermis.] अचपिमव हा अचपस्तर 
गात्रािा बनलेला थर आहे. यात िार पोटथर असतात, हे साचंगतलेलेि आहे. अगूढाकडून गूढाकडे ते मृत 
म मूषूव वृद्ध वर्मधष्ट्ि  असे आहेत. िमामध्येही दोन पोटथर सागंतात. वरिा चपटकवतं [Papillary.] आचि खालिा 
जालकवतं [Reticular.]. अचपिमािा तलछेद पाचहला तर तो नागमोडी चदसतो. त्यातल्या उंिवयात चपटक 
असतात. त्यात रक्तवाचहन्या व िेतन्या असतात. िमािे दोनही थर समन्वयी गात्रािे असतात. त्यात 
पेचशका थोड्या आचि पेचशकाबाह्य द्रव्य प ष्ट्कळ असते. केस आपल्या अचपस्तरवषे्टिासकट िमात घ सलेले 
असतात. केसाच्या ब धंाला लागून केस उभे करिारे मासंतंतू असतात. 

 
असेि मासंतंतू जननेंचद्रयाच्या कातडीत आचि स्तनाच्या कातडीत असतात. िमाच्या जालकवंत 

थरात पाढंरे टिक धागे आचि चपवळे चिवट धागेही असतात, पि पाढंरे प ष्ट्कळ, चपवळे थोडे, असतात. 
मधून मधून मेदस्वी गात्रही असते. कातडीला गूढ समन्वयी गात्र असते त्यास उपिमव [Subcutaneous layer.] 
म्हितात. त्यात देखील स्थानपरत्वे कमी अचधक मेद असते. काही चठकािी ते म ळीि नसते, उदाहरिाथव 
पापण्या आचि ग डघे. मोठाले केस या थरातही घ सलेले असतात. 
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अचपिमािे जे उघडे पिृ असते त्यात िरे असतात. तळहातािी कातडी जाड असते. जे लोक 
हत्यारे वापरण्यािे काम करतात त्याचं्या कातडीस घटे्ट पडतात. तळहातास तसे ते कोित्याही 
घासाघाशीच्या चठकािी पडतात. हे घटे्ट अगूढ मृतम मूषूवथरातले असतात. तळहाताच्या कातडीस जे िरे 
असतात त्यािंा त्यानंी ााकलेल्या िमाच्या घडिीशी मेळ असतो. कातडीला जे िरे असतात त्याशजेारी 
अथाति उंिवटे व उतार असतात. उंिवयावर स्वदेािी द्वारे असतात. आचि प्रत्येक उताराखाली एकेक 
चपटकािंी रागं असते. तळहाताच्या आचि त्यालगतच्या बोटाचं्या कातडीस आतील हाडाचं्या साधं्याच्या 
अन रोधाने मोठे िरे पडलेले असतात. मोठे तसेि लहान िरेही व्यक्क्तचवचशष्ट असतात. त्यापंैकी 
आंगठ्याच्या रेषािंा उपयोग व्यक्क्तचनिय करण्याच्या कामी राजव्यवहारात करतात. कातडीिा विव ज्या 
किाम ळे चदसतो ते कपजधारीकि [Pigment granules.] अचपिमाच्या वर्मधष्ट्ि स्तराच्या पेचशकात असतात. या 
पेचशका जसजशा वरच्या थरात सरकतात तसतसा त्यातील कपजधारीकिािंा लोप होत जातो. 

 
नख 
 

नख हे अचपिमव थरािे चवचशष्ट रूपातंर असते. त्याखाली िमव असते. नखारंभी जो चफका िदं्रकोरी 
आकृतीिा भाग असतो त्यातील चपटकात रक्तवाचहन्या इतर चठकािच्या पेिा अमळ कमी असतात. या 
भागास नखिंद्र [Lunula.] असे नाव आहे. नखिंद्रातील अचपिमवपेचशका मागील पेचशकाचं्या मानाने बऱ्याि 
पारदशी असतात. त्याप ढील पेचशका त्याहूनही अचधक पारदशी असतात. नख त्यामागील कातडीत 
खोिल्यासारखे असते. हा खोिलेला भाग नखमूल होय. नखामध्ये म मूषूव थर प ष्ट्कळ जाडी असतो. मृतस्तर 
अगदी पातळ असून तो नखिदं्रावर मात्र असतो. वर्मधष्ट्िू स्तरातील सवात खालिा थर असतो त्यातील 
पेचशका इतरापेंिा मोठ्या असतात. हा थर नखाच्या अचपिमात नसतो. नखािी लाबंी वाढते ती 
नखमूलातून आचि जाडी वाढते नखिदं्रातून. 
 

 
आ॰१·१३ नखछेद. १ वर्मधष्ट्ि  थर. २ िमव. व वाचहनी. 

 
केश 
 

केस ही कातडीिी उपागें होत. काही थोड्या चठकािी केश नसतात. हातापायािे तळवे, बोटािी 
अग्रकाडें, आचि जननेंचद्रयािें अग्रभाग, यात ते नसतात. इतरत्रही चठकचठकािी, चवरळ चवप ल, लहान 
मोठे, क रळे सरळ, इत्याचद भेद प ष्ट्कळ असतात. याचशवाय कलगपरत्व ेआचि व्यक्क्तपरत्वहेी भेद असतात. 
केसाभोवतीच्या अचपिमव–भागात प्रकपड असतात, त्यातून ओषट स्त्राव चनघतो. त्यास क्स्वदा [Sebum.] असे 
नाव चदले आहे. 
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भाषासंकेत 
 

शरीररिना सागंण्यासंबंधी बरेि संकेत रूढ आहेत, ते आरंभीि पाहून ठेवले पाचहजेत. शरीर 
आपिासमोर उभे आहे असे समजावयािे. विवन करताना प ढे मागे, वर खाली इत्यादी शब्द तर वापरावे 
लागताति, पि त्याचशवाय शरीराच्या उभ्या मध्यपातळीकडे आचि चतजपासून दूर अशा अथी शब्द 
लागतात. ते उपमध्य [Medial.] व अपमध्य [Lateral.] असे ठरचवले आहेत. आरंभस्थानापासून जवळ व दूर 
अशा अथी शब्द लागतात ते नेदीय [Proximal.] आचि दवीय [Distal.] असे ठरचवले आहेत. पोटाकडिा आचि 
पाठीकडिा अशा अथी लागतात ते उदरीन [Ventral.] व पिृीन [Dorsal.] असे ठरचवले आहेत.मध्यपातळीस 
समातंर या अथी शब्द लागतो तो अन नास [Sagittal.] असा घेतला आहे. मध्य पातळीच्या काटकोनात उभ्या 
पातळीत अशा अथी शब्द लागतो तो अन स्कंध [Coronal.] असा घेतला आहे. अन नास यािा अथव नाकाच्या 
अन रोधाने असा होतो आचि अन स्कंध यािा अथव खादं्याच्या अन रोधाने असा होतो. प ढला मागला, वरिा 
खालिा, अशा अथािेही चवचशष्ट शब्द लागतात ते प रःस्थ [Anterior.] ककवा प्राक्, पि [Posterior], ऊध्वव 
[Superior], अधर [Inferior.], असे योचजले आहेत. आडवा या अथी अड ड असा शब्द केला आहे. 

 
पणरभाषा :–मेंदू या अथी मस्त ल ं ग असा शब्द संस्कृतात आहे. त्यािा संिेप मस्त  असा मेंदू या अथी 

वापरावा. मस्त  म्हिजे दह्यािी चनवळी असा अथव आहे तो येथे घ्यावयािा नाही. 
 
ऊरु व जघन हे दोन शब्द माडंी व जाघंाड या अथी ज्ञानेश्वरीमध्ये वापरले आहेत. समाधीकरता 

बसताना आसन कसे घालाव ेते सागंण्याकरता– ‘तरी ऊरु या जघनासी । जडौनी घाली ॥६·१९२’ – असे 
साचंगतले आहे. 
 

जठर व आतडे चमळून चगळिी असा शब्द वापरला आहे. अशनी असाही शब्द होईल. (चनरशन यात 
अशन हा शब्द आहेि) पि अशनी म्हिजे उल्का असा एक अथव आहे, म्हिून तो टाळून प्राशनी असा शब्द 
घेतला आहे. 
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प्रकरि २ 
 

अस्स्िपंजर आणि कंकाल 
 

अस्स्िघटना–रचना 
 

अक्स्थपजंर म्हिजे हाडािंा कपजरा. मन ष्ट्यदेहात जी हाडे आहेत त्यापंैकी काही कपजऱ्यासारखी 
रिलेली आहेत. त्यात श्वसनेंचद्रये आचि हृदय हे अचभसरिािे म ख्य इंचद्रय आहे. इतर हाडावंर आचि तसे 
पाचहले तर कपजऱ्याच्या हाडावर देखील मासंािी रिना ाालेली आहे. या दृष्टीने पाहता सगळ्याि हाडािंा 
चमळून सागंाडा तयार ाालेला असतो. कंकाल, संकाल आचि सागंाडा एकि. अक्स्थ म्हिजे हाड पाढंरे 
स्वच्छ असते असा समज आहे. मृताक्स्थसंबधंी तो खराही आहे. चजवतं हाड अमळ ग लाबी असते. हाडाच्या 
बाह्यागंी एक पापोद्रा असतो. ते पयवक्स्थपटल होय. हाड दाताच्या खालोखाल कठीि असते. हा कठीिपिा 
पयवक्स्थपटलाच्या [Periosteal membrane.] आतील भागािा असतो. एकादा ि नखडा हराम्लात टाकला तर 
कौद्व CO₂ वाय  उत्पन्न होतो. त्यािे ब डब डे चदसतात. खटहरद CaCl₂ लवि तयार होते ते पाण्यात 
चवरघळून राहते. एकादे कोरडे हाड टाकले तर त्यािीही अशीि गत होते, ि नखडी CaCO₃ असते. 
हाडािाही काही अंश तसाि असतो. हाडािा काही अंश खटपस्फ चरकािा असतो. त्यापासूनही खटहरद 
उत्पन्न होते, पि कोिताही वाय  चनघत नाही; पस्फ चरकाम्ल H₃ PO₄ उत्पन्न होऊन पाण्यात चवरघळून 
राहते. हाडािा कठीि भाग अम्लात चवरून गेल्यानंतर मऊ भाग चशल्लक राहतो तो काबवनी द्रव्यािा असतो. 
आकार आकृतींनी तो मूळच्या हाडासारखाि चदसतो. तथाचप तो इतका चलवचलवीत असतो की लाबंट 
हाडाच्या या काबवनी भागािी आपसात गाठ मारता येते आचि ती उलगडताही येते. या काबवनी द्रव्यािे 
पापोदे्र असतात. त्यािंी रिना, हाडावर पडिारा भार आचि ताि सहन करण्याच्या सोयीिी असते. 
 

तरुि हाडे लविीक असतात तर वृद्ध हाडे चढसूळ असतात. काबवनी भाग लविीक असतो तर 
लविभाग चढसूळ असतो. त्या दोहोंच्या समवायाने चढसूळपिा जाऊन कडकपिा येतो. लविभाग जडही 
असतो. िपळाईत त्याने कमीपिा येतो. किखरपिा असावा, िपळाई रहावी, अशा धोरिािी रिना 
हाडामंध्ये आढळते. हाडे पोकळ असतात. त्याचं्या पोकळ्यात मज्जानामक [Marrow.] अधवद्रव भरलेले असते. 
या मज्जागात्रात रक्तातील काही पेचशका उत्पन्न होण्यािी व्यवस्था असते. डोक्यािी कवटी ही तर एक 
गोलसर पेटी असते. पेटीत मेंदू असतो. पेटीिे तटि काय ते हाडािें बनलेले असतात. ही हाडे अथाति 
िपटी असतात. या पेटीिा तळभाग बराि बोजड चदसतो पि त्यात पोकळ्या प ष्ट्कळ असतात. दोन 
डोळ्यािंी चववरे असतात ती मागे चनम ळती होत गेलेली स मारे ४ cm खोल असतात. नाकातही पोकळ्या 
असतात इतकेि नव्हे तर त्याच्या वरच्या उजव्या व डाव्या बाजूच्या आचि मागल्या हाडातही चवप ल 
पोकळ्या असतात. कानाच्या मागे बोंडासारखे हाड असते त्यातही बारीक बारीक पोकळ्या असतात. 

 
हातापायात लाबंट हाडे असतात त्याचं्या पयवक्स्थपटलामधून आत रक्तवाचहन्या आचि 

िेतनावाचहन्या गेलेल्या आढळतात. या हाडाचं्या अंतरंगात मऊ भाग प ष्ट्कळ असतो तो मध्यवती असतो. 
त्या भोवती कठीि भाग असतो तोही सरसकट सारखा दाट नसतो. मऊ भागाजवळ कठीि भाग चवरळ 
[Spongy.] असतो आचि पयवक्स्थपटलाजवळिा कठीि भाग घनदाट असतो, त्यास सादं्र [Compact.] भाग 
म्हितात. अशा या नळकाडं्यात मज्जागात्र असते. मज्जेत अनेक प्रकारच्या पेचशका असतात. त्याबाहेर द्रव्य 
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असते ते मऊ असते त्यात काही मेद असतो. जेथे मेद चवशषे असतो तेथे मज्जा चपवळी आचि इतरत्र असते 
ती ताबंडी असते. िपया हाडािंी रिना तत्त्वतः अशीि असते. मध्यवती नळकाडं्याऐवजी िपटी सापट 
असते एवढाि फरक. 

 

 
आ॰ २·१ अक्स्थकंकाल. ग रुत्वरेषा बािाने दशवचवली आहे. 

 
करोटीिी हाडे िपटी असतात त्यामधील सपाटीस कंदर [Diploe.] म्हितात. कंदराच्या दोहीकडे 

सादं्रपत्र [Table.] असते. त्यापैकी बाहेरिे टिक व चिवट असते पि आतले चढसूळ असते. अस्थीमधील 
प्रिालक [Central (Haversian) canal.]– प्रिाचलकािंी [Canaliculi.] रिना मागील प्रकरिात (प.ृ १४) साचंगतली 
आहे. हाडािा पापोद्रा (प्रपत्र) पातळ असेल तेथे प्रिालक नसतात. गोटूळी हाडे असतात त्यात लहान 
लहान कोठ्याभोवती सादं्रगात्र असते. 
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अस्स्िसंख्या 
 

शरीरात हाडे चकती असतात या प्रश्नािे उत्तर प्रत्यि सागंाडाि पहावयास चमळाल्याखेरीज देता 
येत नाही. मािसािा सागंाडा चमळचविे हे ओंगळ काम आहे. म्हिून ते स खास खी कोिी हाती घेत नाही. 
हल्ली मानवी सागंाडा अभ्यासाकरता चमळचवण्यािी व्यवस्था ाालेली आहे. परंत  तशी प्रािीन काळी नव्हती. 
गभोपचनषदामध्ये अक्स्थसंख्या ३६० साचंगतली आहे. आय वेदसंचहतामध्ये ती ३०० साचंगतली आहे. 
वास्तचवक ती २०६, २०७ अशी आहे. प्रािीनानंी संख्या एवढी मोठी साचंगतली त्यािी कारिे दोन आहेत. 
एक असे की, त्यानंी नखे व दात यािंी गिना अस्थीमध्ये केली आहे. त्याम ळे संख्या ५२ नी वाढते. द सरे 
कारि असे की लहान म लाचं्या अंगात प ष्ट्कळशा अस्थींच्या जागी कास्थी-नामक अस्थीपेिा कमी कठीि 
पि चिवट गात्र असते. प्रौढपिीस द्धा बरगड्यािंी टोके, कंठ, नाकािा अग्रभाग, कानािा सागंाडा यात 
कास्थीि असतात. कास्थींिी गिना त्यानंी अस्थीति केली आहे. त्याम ळे ही संख्या १३ नी वाढते. 
काहींच्या शरीरात मासंपेशीमध्ये साधारितः वाटाण्याएवढाली हाडे सापडतात, पि त्यािंा काही नेम 
नसतो. एकाद्यात मी ४०।४५ देखील असतात. इतक्या सगळ्यािंी गिती केली तर ही संख्या ३०० च्या वर 
जाते. याचशवाय श्वासाच्या नळ्यामध्ये काक्स्थवलये असतात ती धरून ३६० ही संख्या गाठता येते. वषाच्या 
चदवसािंी संख्या पाहून ही सीमा गाठण्यािा मोह व्हावा हे साहचजकि आहे. 

 
णशरःकंकाल 
 

म खवयािी आचि डोक्यािी चमळून २२ हाडे आहेत. यापंैकी एकि हाड असे आहे की त्यािा 
इतराशी िल साधंा ाालेला आहे. बाकीिे साधें अिल आहेत. डोक्यातले प्रम ख इंचद्रय मेंदू. ते ज्या पेटीत 
असते ती करोटी [Cranium.] होय. 

 
एकंदर मुखवट्याची हाडे अशी :— 
 

१. भालीय [Frontal.] –भाल म्हिजे कपाळ. त्यािे हे हाड होय. नेत्र–चववरािा वरिा भाग यािा 
असतो. कानचशलािाही काही भाग यािा असतो. चशरःप्रदेशात जवळ जवळ मध्यापयंत यािा व्याप असतो. 

 
२. शीषीय [Parietal.] –हे हाड भालीयाच्या मागे असते. यािा अगदी लहानसा काठ मात्र प ढून 

चदसतो. यािा बह ताशं डाव्या ककवा उजव्या बाजूने चदसतो. वरून अथात् चदसतोि. डाव ेउजव ेअशी दोन 
वगेळी हाडे असतात. 

 
३. मूधयन्य [Sphenoid.] –हे एकि हाड असते. ते कानचशलात भालीय व शीषीय याचं्याखाली असते. 

प ढून त्यािे भाग नेत्रचववरात भालीयाच्या मागे चदसतात. 
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आ॰ २·२ यातील अंकि अक्स्थविवनारंभी आहेत. 

 
४. कंुभीय [Temporal.] – ही दोन हाडे डाव्या व उजव्या कानचशलािी. डाव्या उजव्या बाजूनेि 

त्यािंा मोठा चवस्तार चदसतो. तो मूधवन्याच्या मागे आचि शीषीयाच्या खाली असतो. बाह्य श्रविमागव याति 
असतो. त्याच्या खाली प ढे एक टोकदार प्रसर असतो आचि एक बोंडासारखा बोथट प्रसर चदसतो. 
प ढल्यास ककजल [Styloid.] व मागल्यास िूि क [Mastoid.] अशी नाव े चदली आहेत. िूि क चदसायला 
जाडजूड चदसते खरे पि त्यात बारीक बारीक पोकळ्या बऱ्याि असतात. 
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आ॰ २·३ यातील अंकि अक्स्थविवनारंभी आहेत. 

 
५. कारंड [Ethmoid (आ॰ ४·३)] – हे एकि हाड डाव्या उजव्या नेत्रचववराचं्या सीमेवर असते. हे 

डब्यासारखे असते. म्हिजे असे की यािे तट अगदी पातळ असून यात पोकळ्या स मारे बारा असतात. त्या 
नाकाच्या कपारीस जोडलेल्या असतात. 

 
६. आश्र [Lacrimal.] – अश्रूिी कोठी या हाडालगत असते. वरती भालीय प ढे जंभीय मागे कारंड 

आचि अधर चदशसे अधरनासाकंगोर याशंी त्यािा संबंध येतो. 
 
७. जंभीय [Maxilla] – म खवयािे हे ठळक हाड आहे. याति वरिे दात असतात. यालाि मागे 

तालवास्थी जोडलेले असते. याच्या डाव्या उजव्या बाजूस कपोलास्थी असतात. नाकाच्या अपमध्यागंािंा 
प रोभाग आचि मध्य भागािा अधराधव या हाडािा असतो. नेत्रचववरािा तळ बह ताशंी याि हाडािा असतो. 

 
८. नासीय [Nasal.] – ही डावी उजवी दोन हाडे नाकाच्या बाहेरून चदसिाऱ्या भागाच्या चशखरात 

असतात. ती एकमेकास, भालीयास व जंभीयास जोडलेली असतात. 
 
९. अधर नासाकंगोर [Inferior nasal concha.] – अक्स्थगात्रािे तीन कंगोरे असतात. ते अपमध्य तटास 

असतात. त्यापंैकी वरिे दोन कारंडास्थीिे भाग असतात. खालिा एक जंभीयास्थीस जोडलेला असतो. 
वरिा सवात लहान व खालच्या सवात मोठा असतो. प्रत्येकािी अधी अचधक वळकटी असते. 
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१०. कपोलीय [Zygomatic.] – ही गालािी हाडे होत. ही जाभंीय, भालीय, व क ं भीय या हाडास 
जोडलेली असतात. यािा क ं भीयास्थीस जोडलेला भाग आचि स्वतः क ं भीयािा याच्याशी ज ळिारा भाग 
यािंी चमळून कमान बनलेली असते. चतच्या आतक ं भीय स्नाय ूअसतो. 

 
कपोलक : क ं भीयािा कपोलीयास जोडलेला प्रसर. Zygoma. 

 

 
आ॰ २·४ करोटीिा अन नास मधोमधी छेद. १ जाभंीय. २. सीचरक. ३ कारंड. ४ नासीय. ५ भालीय. ६ 

शीषीय. ७ मौलीय. ८ क ं भीय. ९ मूधवन्य. 
 
११. हानव. [Mandible.] – हे हन वटीिे हाड होय. यात खालिे दात असतात. याला मागल्या 

दोनही टोकाला दोन ऊध्ववगामी शाखा असतात. त्या िौकोनी असतात. त्याचं्या वरच्या दोन कोनाशी दोन 
प्रसर असतात. त्यापंैकी प ढिा िपटा व वरती कोिदार असतो, आचि मागला अधवगोल असतो. प ढल्यास 
क ं भीयस्नाय ूलागलेला असून मागला क भीयास्थीशी साधंलेला असतो. मागल्या टोकानंा कोन म्हितात. 
प ढल्या फायाला चशखाप्रसर [Coronoid process.] म्हितात आचि मागल्याला ग ंठप्रसर [Condyloid p.] 

म्हितात. संचधगत भाग तो माथा [Head.] होय. 
 
ही सवव हाडे थोड्या बह त अंशाने म खवयात चदसतात. याति तीन रंध्ाचं्या जोड्या चदसतात. एक 

जोडी नेत्रचववराचं्यावर भालीयास्थीत असते. द सरी नेत्रचववराचं्या खाली जंभीयास्थीत असते. चततरी 
हानवास्थीत असते. या रंध्ानंा अन क्रमे अचध-अंबकीय [Supraorbial.], अवाबंकीय [Infraorbital.] आचि चिब कीय 
[Mental (foramina).] अशी नाव ेआहेत. 

 
१२. मौलीय. [Occipital.] – हे करोटीमागले हाड होय. हे शीषीय, क ं भीय, मूधवन्य, आचि पचहली 

कशरेुका याशंी साधंलेले असते. कशरेुकेप्रमािे याच्यातही रंध् असते ते महारंध् [Foramen magnum.] होय. 
 
१३. सीणरक ककवा सीराभ [Vomer (आ. ४·२)] – हे नागंराच्या फाळासारखे असते. नाकाच्या तळाच्या 

मागील भागात आचि त्यावरच्या मध्यवती पडद्याआड अधरभागात असते. 
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१४. तालव.[Palatine.] – ही हाडें तोंडाच्या छताच्या मागल्या भागात असतात. त्यािंा साधंा 
जंभीयाशी होतो तसाि तो मागे मूधवन्याशी होतो. नाकािा तळ आचि अपमध्य तट यािंा पिाधव या अस्थींिा 
असतो. यािंा काही भाग नेत्रचववरातही गेलेला असतो. (आ. ४·१० नासा प्रकरि) 

 
येथे साचंगतलेल्या हाडापंैकी नासीय, नासाकंगोर, आस्त्र, कपोलीय, तालव, जंभीय, शीषीय आचि 

क ं भीय डाव ेउजव ेअशी जोडीिी असतात. १५ ते २२. 
 

 
आ॰ २·५ अंबक अथवा नेत्रकूप. १ तालव. २ कारंड. ३ आस्त्र. म मूधवन्य, लहान पखं, (म) मूधवन्य मोठा पखं, 

ग अवाबंक–गव्हर, र १ अध्यंबक रंध्, र २ दशवरंध्, र ३ प रःस्थ कारंड–रंध्, र ४ अवाबंक रंध्, क 
कपोलक, (क) कपोलीयास्थी. 

 
करोटी 
 
करोटीमधे आठ हाडािंा समावशे असतो. ती हाडे अशी :— 
 

१ भालीय, हे तळात व प ढील अंगास असते. २ मौलीय, हे तळात व मागील अंगास असते. ३, ४ 
शीषीय ही बाजंूना व मार्थयावर असतात. ५, ६ क ं भीय ही कानचशलात असतात. ७ कारंड हे भालीयाच्या 
मागे तळाशी असते. ८. मूधवन्य हे मेंदूच्या तळाशी आचि नेत्राचं्या मागे असते. मेंदूिा चनम ळता शवेट 
मौलीयाच्या महारंध्ातूंन कशशेी जोडलेला असतो. 

 
कारंडास्थीत बऱ्याि पोकळ्या असल्यािे साचंगतले. तशाि पोकळ्या भालीय, जंभीय आचि मूधवन्य 

यात असतात त्यानंा स चषरे म्हितात. ही स चषरे [Sinuses] नाकाच्या आवतीभोवती आहेत. नाकाच्या 
पोकळीशी यानंा जोडण्याऱ्या वाटा देखील असतात. त्या नाकािे विवन करताना साचंगतल्या जातील. 
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क ं भीयाच्या िूि कप्रसरात लहानशा पोकळ्या असतात. त्यानंा स चषरके [Aircells. (आ. ७)] म्हटले आहे. त्या 
नाकाशी जोडलेल्या नाहीत. 
 

 
आ॰२·६ म खस चषरे. १ भालीय. २ कारंड. ३ मूधवन्य. ४ जंभीय. 

 
करोटीसंबंधी आिखी काही ख िा आताि पाहून ठेवण्यासारख्या आहेत. करोटीिा माथा पाचहला 

तर त्यावर नागमोडी चशविी स्पष्ट चदसतात. आडव्या मध्यरेषेपासून अमळप ढे आडवी नागमोड चदसते. 
चतच्या प ढे भालीय आचि मागेदाने चशषीय हाडे येतात. दोनही शीषीयांच्या मागे त्याचं्या आचि 
मौलीयामधील नागमोड चदसते. मागल्या नागमोडीला मधोमध अमळ प ढे कोि आलेली असते. प्रौढ 
कवटीवर प ढल्या नागमोडीस अशी कोि चदसत नाही, हे खरे. पि नवजात बालक पाचहले तर त्याच्या 
कवटीत प ढल्या नागमोडीतस द्धा िागंली कोि चदसते इतकेि नव्हे तर ती मागलीपेिा प ष्ट्कळ मोठीही 
असते. या साधं्याच्या जागा आहेत हे उघडि आहे. बालकामध्ये त्या मऊ आचि चवस्तृतही असतात. 
बालकाच्या कवटीवर त्याम ळे स्पष्ट शराकृती चदसते. या शरािे अग्र भालीयात असते. बालकात भालीयािे 
दोन भाग असतात. प्रौढात भालीय एकि असते. मधली रेषा ब जालेली असते. असे जरी असले तरी दोन 
शीषीयामंधल्या अन नास चशविीला शरसीवनी [Sagittal suture.] म्हितात. तसेि चतच्या प ढील टोकाला 
शराग्र [Bregma.]·आचि मागील टोकाला शरान्त [Lambda.] म्हितात. प्रौढ करोटीत शराच्या चतसऱ्या व 
िवर्थया ित थांशाच्या स मारास दोन भोके चदसतात. त्या स्थानास शरोपान्त [Obelion.] म्हितात. भालीयाच्या 
मागील सीवनीस शराग्रसीवनी [Coronal suture.] असे नाव आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·७ नासास चषरातून करोटीिा छेद, वरून पाचहलेला. न नासास्थी. ज जंभीय. क कपोलीय. म मूधवन्य 
मोठा पखं, १ ते ६ कारंड स चषरे. द सऱ्यातील बाि चनसरातून. ७, ८, ९ मूधवन्य स चषरे, १० अश्रूिी वाट, ११ 
अवाबंक गव्हर, १२ अवाबंक पाचटत. १३ तालव. १४ वृत्तरंध्. १५ चववृत्तरंध्, १६ कंटकरंध् १७ करोटीय 

प्रिाल. 

 
आ॰ २·८ चशरोचवतान अंतरंग. यात कारंडतंस, आडव्या दोन व उभी एक सेवनी आचि वमवगत वाचहन्यािें 

िरे दशवचवले आहेत. 

 
आ॰ २·९ अक्स्थपटले. करोटीिे ऊध्वव दशवन, प्रौढ आचि बालक. अ. अग्र अं अंत, शराि. 



 

अनुक्रमणिका 

आता करोटीच्या ऊध्वव शकलािे अंतरंग पहाव ेम्हिजे त्यावर िरे उमटलेले दृष्टीस पडतील. हे िरे 
मेंदूच्या वरच्या आवरिातील रक्तवाचहन्याचं्या जागा होत. 
 

 
आ॰ २·१० प्रौढ करोचट–पाश्वव. १. चत्रकूट २. ित ष्ट्कूट. 

 
आता करोटीिी कानचशलािी बाजू पाहावी. चतच्यावर क ं भीयास्थीच्या ऊध्ववसीमेच्या पासून थोड्या 

अंतरावर एक रंुद रेषा उमटलेली चदसते चतला क ं भीय रेषा म्हितात. चतला क ं भीयस्नाय ू चिकटलेला 
असतो. मौलीयास्थी व क ं भीयास्थी याचं्या मधली नागमोड आचि क ं भीय व शीषीय याचं्या मधली नागमोड 
या जेथे चमळतात तेथे अथात तीन अस्थींिी भेट होते. या स्थानास चत्रकूट [Asterion.] असे नाव चदले आहे. 
आता क ं भीय नागमोडीच्या प ढील भागाकडे पहाव ेतेथे क ं भीय, मूधवन्य, भालीय व शीषीय ही िार हाडे एका 
लहानशा िौकानाच्या िार कडानंा टेकलेली चदसतात. या िौकोनास ित ष्ट्कूटस्थान [Pterion.] म्हितात. 
 

 
आ॰ २·११ बालक–करोचटपाश्वव. 

 
आता करोटीच्या मागील अंगाच्या ख िा पहाव्या. उभ्या मध्यरेषेवर एक ठळक टेंगूळ चदसते त्याला 

मौलीय प्रोत्सेध [Protuberance.] म्हितात. यापासून डाव्या उजव्या अंगाला गेलेली एक रेषा चदसते. ती 
मध्यम मन्यारेषा [Nuchal line.] होय. याचं्या वरती एक आचि खाली एक अशा आिखी दोन आडव्या रेषा 
चदसतात त्या वचरि व कचनि रेषा होत. मौलीयाच्या तळाच्या शवेटी महारंध् असते त्या शजेारी ग ंठ 
[Condyle.] असतात; मागे व प ढे एकेक ग ंठप्रिाल [Codylar canal.] असतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·१२ मौलीय बाह्यागं. रं महारंध् १, २, ३ मन्यारेषा ४, ५ पि व प रःस्थ ग ंठप्रिाल. 

 
कशेरू 
 

करोटी कशरेू [Vertebral column.]वर म्हिजे पाठकण्यावर आधारलेली असते. पाठकिा म्हिजे ३२ 
ककवा ३३ गंडेऱ्यािंी एक िवड असते. एकेक गंडेरी म्हिजे एक कशरेुका. [Vertebra.] ग्रीवते ७, विात १२ 
आचि उदरात (कटीत) पाि कशरेुका असतात. उदराखालच्या कबंधभागात म्हिजे कटीरात पाि 
कशरेुकािंा एक आचि तीन िार ककवा पाि कशरेुकािंा द सरा असे दोन गट असतात. पचहल्या गटातल्या 
पाि कशरेुका चमळून एकि हाड बनलेले असते त्यास चत्रक [Sacrum.] म्हितात. ते चत्रकोिी असून 
चत्रकोिािे टोक खाली असते. द सरा अखेरिा अगदी लहान असतो त्यािे नाव उपचत्रक [Coccyx.]. 
आकृतीने तो चत्रकाच्या उत्तराधासारखा असतो. 

 
सामान्य कशेरुका 
 

प्रत्येक कशरेुकेिा प ढला भाग िकतीवजा असतो ते चतिे ब ंध [Body.] होय. मागला भाग 
कमानीवजा असतो त्याला ब धंास जोडिारी दोन डेखे (वृतं) [Pedieel.] असतात. त्याम ळे या िारीमध्ये रंध् 
साधते ते कशरेुकारंध् होय. त्यात कशा असते. कमान तो कंस आचि चतिे दोन भाग ते अथात कंसाधव होत. 
ते रंुद व िपटे असतात म्हिून त्यास पत्र [Lamina.] म्हितात. दोन पत्राचं्या साधं्यात मागे एक फाटा असतो 
तो कंटक [Spine.] होय. डेख व पत्र याचं्या साधं्यात डावा उजवा वरिा खालिा असे िार फाटे असतात. 
याचं्या योगाने खालिी वरिी कशरेुका साधंली जाते म्हिून हे संध्यथव [Articular process.] प्रसर होत. 
याचशवाय वरच्या खालच्या फायाचं्यामधे डावा उजवा एकेक आडवा फाटाही [Transvesse process.] असतो. 
या फायावर मासंबधंने असतात. 
 

 
आ॰ २·१३ कशरेुका–प्रतीक 



 

अनुक्रमणिका 

कशरेुकेच्या ब धंािा पातळसा पचरसर सादं्र गात्रािा आचि उरलेले अंतरंग चवरल गात्रािे असते. 
पचरसरात प ष्ट्कळ बारीक भोके असतात त्यातून रक्तवाचहन्या जातात येतात. अंतरंगात एक दोन मोठ्या 
प्रचतवा (चशरा) असतात. पाठीमागल्या अंगास मोठे चछद्र असते त्यातून त्या बाहेर चनघतात. कंस व प्रसर 
यातील सादं्र भाग अचधक जाड असतात. दर दोन कशरेुकामंध्ये सूत्रलकास्थी असून त्यानंी ते एकमेकाशी 
भक्कमपिे बाधंले गेलेले असतात. या कास्थीस कशरेुकातंरीय काक्स्थकबब [Intervertebral 

fibrocartilage.]·म्हितात. 
 

णवणशष्ट कशेरुका 
 

सवव कशरेुका काही अगदी एकसारख्या एक नसतात त्याच्यातील सामान्य लििे साचंगतली. आता 
त्यािे काही काही ठळक गिचवशषे आचि व्यक्क्तचवशषे पाचहले पाचहजेत. एकंदर कशरेुकापंैकी चत्रक व 
उपचत्रक याचं्या कशरेुका व्यक्क्तशः िल नसतात. चत्रकात पाि अिलपिे ज ळलेल्या असतात; तर प्रौढ 
प रुषात उपचत्रकातील कशरेुकाही तशाि एकवट असतात. चस्त्रयात मात्र उपचत्रकामधील कशरेुकात काही 
कालपयंत िलसंधी असतात. चत्रकोपचत्रकाखेरीज इतर सवव कशरेुका िल असतात. कशरेुकािें एकंदर 
आकार वरून खाली कचटकशरेुकापयंत वाढत जातात. चत्रकोपचत्रकाच्या कशरेुका उत्तरोत्तर खाली लहान 
होत जातात. कशरेुकाचं्या वृतंाचं्या वरच्या खालच्या धारेस एकेक खाि असते. शजेार शजेारच्या 
कशरेुकाचं्या खािा चमळून आंतरकशरेुक रंध् [Intervertebral foramen.] तयार होते. 

 
सवव गै्रव [Cervical.] कशरेुकाचं्या आडव्या फायात भोक असते. असे इतर कोित्यातही नसते. 

मागला काटा द भगं असतो, असा इतरािंा नसतो. पचहली कशरेुका चवशषे वगेळी असते. चतच्यावर चशर 
आधारलेले असते म्हिून चतला चशरोधरा [Atlas.] म्हितात. चतला ब धं नसते, मागे कमान असते तशीि 
प ढेही असते. वरच्या संध्यथव प्रसरात मोठा संचधदेश असतो. मागल्या कमानीच्यामागे काटा असण्याऐवजी 
लहानसे टेंगूळ असते तसेि प ढल्या कमानीच्याप ढे देखील असते. प ढल्या कमानीच्या मागल्या अंगास एक 
संचधपीठक [Articular facet.] असते. द सऱ्या कशरेुकेला एक ख ंटी असते ती ग ंतण्यािी ही जागा होय. 
मागल्या कमानीच्या आरंभी वरच्या अंगास एकेक गव्हर असतो. द सरी गै्रव कशरेुकाही चवशषे वगेळी असते, 
चतला िूडावंत [Axis.] असे नाव चदले आहे. कारि चतच्या ब धं्यावर प ढील अंगास एक ख ंटी असते. या 
ख ंटीच्या प ढील अंगास संचधपीठक असते ते पचहलीच्या प ढल्या कमानीस चमळावयािे असते. सातवी गै्रव 
कशरेुका ठळक असते. चतिा काटा द भगं नसतो. चतच्या आडव्या फायातील चछद्र कधी द भगं असते तर 
कधी म ळीि नसते. गै्रव कशरेुकािें काटे खाली रोखलेले असतात. पचहल्यािा हा रोख फारि थोडा 
असतो. 

 
विाच्या [Thoracic.] सागंाड्याला बरगड्या असतात. त्याचं्याशी साधंण्याच्या जागा कशरेुकावर 

असतात. त्यावरून या प्रदेशातील कशरेुका ओळखू येतात. पचहल्या विस्य कशरेुकेच्या ब धं्याच्या 
बगलेच्या मागील अंगास वरती संपूिव संचधस्थल (संचधपीठक) आचि खाली अंशतः संचधपीठक असते. 
द सरीपासून दहावीपयंत बरगड्या असतात त्यािे माथे अंशतः वरच्या खालच्या चमळून दोन कशरेुकाशंी 
साधंतात. त्याकरता स्थले त्या सोईिी असतात. अकरावी व बारावी बरगडी पूिवपिे अकराव्या बाराव्या 
कशरेुकेशी साधंते; त्याकरता तशी संपूिव संचधस्थळे त्या त्या कशरेुकेवर असतात. बरगडीच्या मानेशजेारी 
टेंगूळ [Tubercle.] असते. ते त्या त्या क्रमाकंाच्या कशरेुकेच्या आडव्या फायाशी साधंते. त्या फायावर त्या 
सोयीिे संचधपीठक असते. ही संचधपीठके ११, १२ क्रमाकंाचं्या कशरेुकानंा नसतात. 



 

अनुक्रमणिका 

कचटकशरेुका [Lumber vetebrae.] आकाराने इतरापेिा अचधक असून त्याचं्या फायात भोके ककवा 
संचधपीठके नसतात. त्याचं्या कायािंा खाली रोख सौम्य असतो. विस्थ कशरेुकािंा रोख त्यापेिा अचधक 
असतो. 
 

 
आ॰ २·१४ कशरेु आचि चनवडक कशरेुका. ग गै्रव. क कटीय. व विस्य. ग १ ग ४ ग ७ क ५ ही ऊध्वव दशवने; 

वरिे ग २ हे पिोध्वव–दशवन; ग४ ग२ ग४ ही डावी दशवने आचि व ७ हे दचिि दशवन आहे. 
 
चत्रक हा पाि कशरेुकािंा समूह असतो. तो खाली चनम ळता होत जातो, प ढे खोलगट असतो आचि 

मागे फ गट असतो. कशरेुकाप्रिाल त्यात िालू असून त्यातून प ढे व मागे चार रंधे्र चनघालेली असतात. 
डाव्या उजव्या बाजंूना दोन मोठमोठी संचधपीठके असतात. प्रिालािा शवेट खाली उघडा असतो. तेथे 
पालथी खाि प्रचतखात [Hiatus.] असते. चत्रकािा वरिा काठ प ढील अंगास प ष्ट्कळ ा कलेला असतो म्हिून 
त्यास प्रोत्सेध [Promontory.]·म्हितात. उपचत्रक हे हाडही खाली चनम ळते. चत्रकोिी व िपटे असते. त्याला 
वरती दोन कशगे [Cornua.] चनघालेली असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रौढ मन ष्ट्य ताठ बसला तरीस द्धा त्याच्या कशरेूला ककचित् प ढे मागे वळिे असतात, ती शजेारच्या 
आकृतीत दाखचवली आहेत. 

 
कटीर 
 

चत्रकास्थीच्या दोन्ही अंगानंा दोन मोठाले िपटे वळिदार अस्थी साधंलेले असतात; तेि अस्थी प ढे 
एकमेकासही ज ळलेले असतात ते जघनीय [Innominate.] होत. या ज ळिीम ळे एक वलय तयार होते त्यास 
कटीर म्हितात. जघनास्थीच्या बाहेरच्या डाव्या उजव्या अंगास थोडे प ढे रोखलेले वंिि 
[Acetabulum.]·नावािे उखळीवजा खळगे असतात त्या खळगीच्या वरिा भाग पसरट असतो. त्याला जघन 
[Ilium.]·म्हितात. खालिा भाग ख रवजा असतो त्याला कक ं दर [Ischium.] म्हितात. जघनीयाच्या ग ह्य 
देशातील भागास ग ह्यि [Pubis.] म्हितात. कक ं दर व ग ह्य याचं्या मध्ये एक गवाि [Obturator foramen.] असते. 
जघनीयाच्या आतील अंगास, चत्रकाच्या वरंड्यालगत एक कंगोरा [Arcuate lines.] असतो. हा वरंडा आचि 
कंगोरे चमळून छोया कटीरािी वरिी सीमा तयार होते. याच्या खाली जो भाग राहतो त्यास छोटे कटीर 
म्हितात. त्याला थोडक्यात कटीरक [small (true) pelvis.] म्हिता येईल. याच्या वरती जो जघनीयास्थीिा 
पसरट भाग (जघन) राहतो त्यासकट कटीर ते मोठे कटीर. छोया कटीरािी वरिी सीमा साचंगतली 
चतलाि त्यािे प्रवशेद्वार म्हितात. ही भाषा गभवचनयातीला अन लिनू आहे. पूिवगभव या द्वाराच्या वर असतो. 
प्रसूतीच्या वेळी तो या द्वारावाटे कटीरात प्रवशे करतो. या प्रवशे-द्वारािी पातळी आडवी नाही, प ढील 
अंगास थोडीशी खाली ा कलेली आहे. कक ं दरािंी खालिी टोके आचि ग ह्याचं्या खालच्या सीमा या मागे 
उपचत्रकास जोडून जी पातळी ठरते तीही आडवी नाही उतरतीि, पि मागे उतरती आहे. त्या पातळीच्या 
सीमा चमळून कटीरािे चनगवमद्वारे ठरते. चनगवमद्वारािा जो प ढला कोन तो ग ह्य कोन होय. तो चस्त्रयात ९०° 
असतो, प रुषात त्याहून बराि कमी असतो. 
 

 
आ॰ २·१५ Ⅰ स्त्रीकटीर. Ⅱ प कंटीर. 

 



 

अनुक्रमणिका 

कटीरािा देखावा मागल्या अंगाने पाचहला तर चत्रकाच्या दोन बाजंूना दोन एकाखाली एक असे 
लकार चदसतात. जघनीय हाडानंा मागल्या काठावर दोन खािा असतात, त्याम ळे हे लकार उत्पन्न होतात. 
म्हिून या खािानंाही लकार-खािा [Sciatic notches.] असेि नाव चदले आहे. वरिा लकार मोठा आचि 
खालिा लहान असतो. दोहीच्यामध्ये कोि असते. कटीरकाच्या वरती जे जघनीयािे भाग राहतात त्याच्या 
वरच्या काठानंा तंस (त रा) [Crest.] म्हितात. या तंसाचं्या प ढल्या आचि मागल्या टोकानंा थोडथोड्या 
अंतरावर वरती व खालती कोिा असतात. त्यानंा ऊध्वव आचि अधर कंटक [Spine.] म्हितात. मूलतः 
जघनीयास्थी तीन त कडे चमळून तयार ाालेले असते. आरंभी विंिािेही तीन त कडे असतात. (स्नाय -
प्रकरिात आ. पहा.) 
 

 
आ. २·१६ स्त्रीकटीर. प्रवशेद्वारािे िार व्यास; चनगवमद्वारािे दोन व्यास 

 प रःपि चतरकस डावा व उजवा आडवे 
प्रवशे द्वार १०·५ cm. १२ cm. १३ cm. 
अंतःकोि १२ १२·५ १२ 
चनगवमद्वार १३ ११·५ १०·५ 

 
आ॰ २·१७ स्त्रीप जंघनीये. बाह्यागें. डाव्या बाजूने पाचहलेली. 



 

अनुक्रमणिका 

स्त्रीकटीरक रंुदट असून वरिे चनतंबफलक पसरट असतात. प रुषात कटीरक अरंुद असून फलक 
आक ं चित व उंिट असतात. 

 
वक्षःपंजर. छातीचा कपजरा. 
 

बारा कशरेुका, डाव्या उजव्या अंगास बारा बारा बरगड्या आचि त्याचं्या मध्ये प ढील अंगास उरािे 
हाड उरस्य, [Sternum.] यािंा हा कपजरा बनलेला असतो. उरस्यािे तीन भाग असतात. (१) वरिा, 
आद्योरस्य (२) मधला, मध्योरस्य आचि (३) खालिा प खं. [Xyphoid.] बरगड्यािंी उराकडील टोके आचि 
उरस्यािे खालिे टोक प ंख, कास्थींिे असते. कास्थी लविीक असताति, पि बरगड्यािें अक्स्थभाग 
देखील लविीक असतात. विःकशरेुकाचं्या एकंदर उंिीपेिा उरस्यािी उंिी प ष्ट्कळ कमी असते. पचहल्या 
सात पश वकािंी [Rib.] अगे्र उरस्यास ज ळलेली असतात. सातव्या पश वकेस आठवी, चतला नववी आचि चतला 
दहावी लागलेली असते. अकरावी व बारावी यािंी टोके अस्थी ककवा कास्थी यास लागलेली नसतात. 
म्हिून त्यानंा तरंगत्या पश वका म्हितात. सातवी पश वका सवात लाबं असते. तेथून वर आचि खाली पश वका 
क्रमशः आखूड असतात. बह धा बारावी पचहलीपेिाही आखूड असते. पश वकािंा आरंभ कशरेूशी असतो. 
तेथून त्या प्रथम मागे, मग बाजूला, मग प ढे आचि मग खाली अशी वळिे घेतात. ही वळिे सफाईदार 
असतात. कोठेही कोन नसतो. विःपजंरािे छत प ढे मागे स मारे ५ cm आचि आजूबाजूस स मारे १० cm रंुद 
असते. ते बह तेक आडव्या पातळीत असते. विःपजंरािा तळ मात्र फार चवषम असतो. तरंगत्या पश वका फार 
उतरत्या असतात. त्याच्या टोकापासून उरस्याच्या खालच्या टोकापयंत िढती कमान असत. डाव्या 
उजव्या अकराव्या पश वकािंी टोके एकमेकापासून स मारे २५ cm दूर असतात. 
 

 
आ॰ २·१८ विःपजंर ७ विीय सातव्या कशरेुकेसमोर उरस्यकबधंतळ. १२ विािी बारावी कशरेुका. 



 

अनुक्रमणिका 

कटीर-स्कंध-वलये. 
 

विःपजंराच्या टोकाशी ककवा मार्थयाशी म्हिा, भ ज ही शाखा अंसीय [Clavcle.] आचि स्कंधीय 
[Scapula.] या दोन हाडाच्या योगाने जोडलेली असते. खादं्याच्या प ढील सीमेवर जे काडंीवजा हाड असते ते 
अंसीय होय. खादं्याच्या मागील सीमेवरून खाली पश वकाचं्या मागे जे पसरलेले असते ते स्कंधीयास्थी होय. 
हे हाड चत्रकोिी असते. यािा एक काठ कशरेुसमातंर उभा असतो. द सरा काठ खादं्याच्या वरच्या मागल्या 
सीमेवर आडवा असतो. चतसरा या दोहोस जोडिारा चतरका असतो. चतरक्या काठाच्या कशरेूपासून 
दूरच्या कोनाशी उथळ उखळी असते. या उखळीत बाहूिे हाड ग ंतलेले असते. स्कंधीयाला उखळीच्या वर 
डोकाविारे दोन फाटे असतात. त्यातील उखळीपलीकडे अपमध्यागंास डोकावतो त्यािे नाव अचतक्रमी 
प्रसर. [Acromion process.] त्याच्याशी अंसीयािे अपमध्याग्र साधंलेले असते. द सरा प्रसर तो कोरक. [Coracoid 

process.] स्कंधीय, अंसीय व उरस्य चमळून एक स्कंध–वलय [Shoulder girdle.] असते, असे म्हितात. 
कबंधाच्या ब डाशी दोन जघनीय व चत्रकोपचत्रक चमळून कटीरवलय [Pelvic girdle.] बनते ते आपि पाचहलेि. 
त्याच्या त लनेने पाहता हे अंसवलय ककवा स्कंधवलय बरेि स िल आहे. अथाति या स िलपिाम ळेि 
भ जशाखेच्या चवचवध आचि नाजूक हालिाली संभवतात. त्याच्या उलट कटीरवलयाच्या द िलपिानेि 
त्याला ठामपिा आलेला आहे. 
 

 
आ॰ २·१९ स्कंधीयासंीय. कडेिा अचतक्रमी प्रसर व अलीकडला कोरक प्रसर. 

 
भुज 
 

बाहू [Arm.], प्रबाहू [Forearm.], कर ककवा हस्त, असे भ जािे तीन भाग आहेत. बाहूमध्ये एकि हाड 
आहे ते बाहव [Humerus.]. त्यािे वरिे टोक गोटीवजा असते. बाहवािी गोटी तो त्यािा माथा [Head.], 
त्यालगत कंठी [Anatomical neck.], त्यालगत प ढील अंगास महात ंग [Greater tuberosity.] व लघ त ंग [Lesser 

tuberosity.] हे उंिवटे, त्याखाली मान, [Surgical neck.] आचि मध्याच्या स मारास एक त ंग [(Deltoid-) Tuberosity.] 
असतो. खालिे टोक मागे प ढे िपटलेले असून त्याच्या उपमध्ये भागात एक िक्री [Trochlea] आचि 
अपमध्यभागात ग ंठ [Capitulum.] नामक गोटीवजा पायथा असतो. प ढील अंगाने िक्रीवर चकरीट [Coronoid 

fossa.] प्रखात आचि पायर्थयावर अरीयप्रखात [Radial fossa.] अशा ख िा असतात. प्रबाहूतील हाडानंा अरीय 
[Radius.] व अिीय [Ulna.] अशी नाव ेआहेत. त्यापंैकी अिीयाच्या मार्थयास मागे फिा [Olecranon.] आचि प ढे 
चकरीट [Coronid process.] प्रसर आहे. त्यावरून बाहवाच्या दवीयाग्रावरील प्रखातानंा नाव े चदली आहेत. 
प्रखात म्हिजे खोल खड्डा. बाहवाच्या या अग्रास िक्रीच्या वरती मागल्या अंगाला फिाखात [Olecranon 

fossa.] असतो. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·२० डावी, प रोदशवन. उजवी, पिदशवन. ल लघ त ंग. (िक्रीशजेारिा माथा हा शब्द रचहत समजावा.) 

 
प्रबाहूत दोन हाडे असतात. त्यातील एक करंगळीकडिे असते ते अिीय. ते जिू अि असून 

त्याभोवती द सरे, हात पालथा करताना चफरते. अिाच्या खालच्या टोकाभोवती अधववत वळ काढिारा जिू 
अरा अशा स्वरूपािे द सरे हाड असते. त्याला अरीय असे नाव चदले आहे. अिीय हाडािा जो माथा असतो 
तेि कोपर. न सते हे हाड पाचहले म्हिजे कोपरभाग प ढील अंगाने नागाच्या फण्या सारखा चदसतो. 
फण्याखाली प ढे आलेला वाटोळा भाग असतो तो चकरीट. त्याशजेारी अपमध्य अंगाला अरीयािा माथा 
[Head of radius.] साधंण्यािी जागा असते. अिीयािे कोपरटोक अरीयाच्या मार्थयापेिा ं मोठे असते. पि 
मनगटाकडे पहाता अरीयािे टोक मोठे िपटे व बोजड आचि अिीयािे टोक लहान व वाटोळे असल्यािे 
चदसून येते. येथे अिीयाच्या उपमध्यागंास आचि अरीयाच्या अपमध्यागंास एकेक लहानसा फाटा असतो 
त्यानंा ककजलप्रसर [Styloid processes.] म्हितात. अरीयाला वाटोळा माथा असतो. मार्थयाखाली मान [Neck of 

radius.] आचि त्याखाली लाबंट वाटोळे त ंग [Tuberosity.] असते. त्याखाली हाड क्रमशः जाडी होत जाऊन 
िपटेही होत जाते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·२१ अरीयािीय अस्थी डाव्याहातािी. क कोषरेषा. अ अचपरोह–रेषा. 

 
आ॰ २·२२ वामकरभकास्थी पचहली रागं. नौकाभ– १ अरीयाथव, २ पयािाथव, ३ पयािकाथव; ४ िदं्राभाथव, ५ 
सम ंडाथव. चंिाभ– १ शूलाभाथव, २ साकं शाथव, ३ सम ंडाथव, ४ अरीयाथव ५ नौकाभाथव. शूलाभ– १ गोलाभाथव, 

२ साकं शाथव; ३ िदं्राभाथव. गोलाभ– १ शूलाभाथव. 
 
करभक ककवा मचिबंध यामध्ये बारीक मोठ्या स पारीच्या खाडंासारखी आठ हाडे असतात. त्याचं्या 

दोन रागंा असतात प्रत्येक रागेंत िार िार हाडे असतात. दोनही रागंा चमळून एक िौकोन होत नाही तर 
एक लाबंट वाटोळी िकती तयार होते. ही िकतीही पालर्थया बाजूने फ गीर असते, ती प्रबाहूकडे फ गीर 
असते. बोटाकडे सरळ असते. उलर्थया बाजूकडे ती खोलगट असते. या हाडािंी जी नेदीय रागं असते 
चतच्यात िार हाडे असतात. ती आंगठ्याकडून करंगळीकडे उत्तरोत्तर लहान असतात. पचहले एखाद्या 
नावसेारखे दवीय अंगी कोरलेले असते. त्यािे नाव नौचनभ. [Scaphoid.] द सरे नेदीय अंगी िदं्रकोरेसारखे 
कोरलेले असते त्यािे नाव िदं्राभ. [Lunate.] चतसरे स ळक्यासारखे असते. स ळक्यािे टोक नेदीय असून तळ 
दवीय असतो. खरोखरी ही तीन हाडे एका रागेंत असतात. त्यापंैकी या चतसऱ्या हाडास शूलाभ [Triquetral.] 
नाव आहे. याच्याि उलर्थया अंगाला िवथे हाड साधंलेले असते त्यािे नाव गोलाभ. [Pisiform.] ते एकाद्या 
मोठ्या वाटाण्यासारखे असते. या रागेंिा दवीय काठ बराि खोलगट असतो. त्या खोलवयात द सऱ्या 
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रागेंतील चतसरे िवथे अशी दोन हाडे िदं्राभ व शूलाभ यास ग ंतून बसतात. नौकाभ हे पचहले हाड द सऱ्या 
रागेंतील पचहल्या द सऱ्या अशा दोनही हाडाशी साधंलेले असते. द सऱ्या रागेंतल्या हाडािंी नावे, पयाि 
[Trapezium.], पयािक [Trapezoid.], सम ंड [Capitate.], साकं श [Hamate.], अशी आहेत. पयाि म्हिजे खोगीर. 
त्यासारखे हे चदसते अशी कल्पना आहे. या हाडािे जे उलर्थया बाजूिे पिृ असते त्यावर कडेला एक त रा 
[तंस Crest.] आचि त्या शजेारी एक िरा [Groove गव्हर.] असतो. या िऱ्यात एक स्नाव असतो. त्याच्या पलीकडे 
द सरे हाड असते त्यािे नाव पयािक. ते पयािापेिा लहान असते. चतसरे हाड सम ंड. याला एक म ंड असते 
ते नौचनभ आचि िदं्राभ याचं्या खोबिीत बसते. िवथे हाड साकं श, याला अंक शासारखा म्हिजे 
आकड्यासारखा एक प्रसर (फाटा) असतो तो उताण्या अंगाला असतो. 
 

 
आ॰ २·२३ वामकरभकास्थी पयाि पयािक. पयाि; १ करभीय २ रे यासाठी; २ पयािकाथव, ३ करभीय १ 
ले यासाठी, ४ नौकाभाथव, ५ पयािकाथव, ६ करभीय २ रे यासाठी. पयािक; १ नौकाभाथव, २ सम ंडाथव, ३ 

पयािाथव, ४ करभीय २ रे यासाठी. 

 
आ॰ २·२४ वामकरभकास्थी सम ंड व साकं श. सम ंड; १ नौकाभाथव, २ पयािाथव. ३ करभीय २ रे यासाठी, ४ 
करभीय ३ रे यासाठी, ५ िंद्राभाथव, ६ साकं शाथव ७ करभीय ४ थे यासाठी. साकं श; १ िदं्राभाथव २ शूलाभाथव; 

३ करभीय ५ व ेयासाठी, ४ सम ंडाथव ५ करभीय ४ थे व ६ करभीय ५ व ेयासाठी. 
 
कर ककवा हस्त यामधील करभक [Carpus.] भागाला लागून करभ [Metacarpus.] भाग असतो. 

त्यानंतर करागं ली असतात. करभािी हाडे पाि, ती लाबंट असतात त्यािी नेदीय दवीय दोनही टोके 
मधील काडंापेिा बोजड असतात. नेदीय टोकाशी खोलगट संचधस्थले असतात तर दवीयाशी ती फ गट 
असतात. आंगठ्यािे करभीय केवळ आंगठ्याशीि ज ळलेले असते, पि इतरािंी बोटाशंी साधंलेली 
असताति, पि त्यािंी नेदीय टोके अंशतः शजेारच्याशी साधंलेली असतात. या िारािंी उलथी पिृे अमळ 
खोलगट आचि पालथी अमळ फ गट असतात. आंगठ्यािे मात्र खोलगट अंग शजेारच्या बोटाकडे वळलेले 
असते. फ गट अंग अथात त्याचवरुद्ध असते. आंगठा असा चफरलेला असल्याम ळेि िारी बोटासमोर येऊन 
मूठ वळू शकते. करभाच्या नंतर बोटे असतात. आंगठ्यात दोनि काडें असतात, इतरात तीन तीन 
असतात. ही सवव लहान पि लाबंटि हाडे असतात. त्यािंी टोके मध्यागंापेिा जाड आचि त्यातले नेदीय 
दवीयापेिा जाड असते. शवेटच्या काडंात ही चवषमता चवशषे असते. अंग लीय [Phalanx.] म्हिजे बोटािे 
हाड. 
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आ॰ २·२५ हस्तास्थी. हात उतािा उजवा. १ नौकाभ (नौचनभ). २ िंद्राभ. ३ शूलाभ. ४ गोलाभ. ५ पयाि. 

६ पयािक. ७ सम ंड. ८ साकं श. 
 
चरि. 
 

ही शरीरवृिािी अधरशाखा होय. पाऊल हा या शाखेिा सवात खालिा भाग. वरिा भाग ऊरु 
म्हिजे माडंी. मधला भाग जंघा म्हिजे ग डघ्याच्या आचि पावलाच्या मधला भाग. ऊरूमध्ये एक भले जाड 
लाबटं हाड असते. त्यािे नाव ऊरव्य. [Femur.] त्यािे वरिे अग्र गोटीवजा असून त्याला माथा म्हितात. 
कटीराच्या हाडापंैकी जघनीयाच्या विंिनामक खळग्यात हा माथा साधंलेला असतो. जघनीयावंर आचि 
त्याचं्यामधे साधंलेल्या चत्रकास्थीवर वरच्या सवव शरीरािा भार आलेला असतो. तो विंिद्वारा ऊरव्यावर 
येतो. ऊरव्य सरळ उभे नसते. मार्थयालगतिा भाग मान. तो अपमध्य कलाने खाली गेलेला असतो. नंतरिा 
काडंभाग उपमध्य कलाने ग डघ्याकडे जातो. दोन ग डघ्यातील अंतर दोन विंिातील अंतरापेिा प ष्ट्कळ 
कमी असते. काडं ग डघ्याकडे अमळ जाड होत गेलेले असते. त्याला प ढील अंगास थोडा फ गट बाकही 
असतो. काडं बह ताशंी नळकाडं्यासारखे वाटोळे असते. तरी ग डघ्याकडील टोक डावी उजवीकडे पसरट 
ाालेले असते. मान व काडं याचं्या कोपऱ्यात वर खाली एकेक टेंगूळ असते. दोनही टेंगळे बोथट असून 
वरिे मोठे असते. त्याला उद्वत [Trochanter.] असे नाव चदले आहे. ग डघ्याजवळ उरव्यास डावा उजवा असे 
दोन ग ंठ [Condyle.] असतात. मागील अंगास दोनही ग ंठामध्ये एक खळगा असतो. तो ग ंठान्तर खात 
[Intercondyler notch.] होय. या खािेच्या लगत वर एक चत्रकोिी जागा असते. चतला प्रचतजानव्य चत्रकोि 
[Popliteal surface.] म्हितात. या चत्रकोिािे टोक वर असते. दोनही कडच्या सीमारेषा (अचधग ंठ रेषा जवळ 
जवळ येतात पि एकाग्र न होता तशाि वर जाऊन चनम्या काडंाच्या पलीकडे पोिल्यावर प नः दूर जात 
जात दोनही उद्वतािे पायथे गाठतात. या रेषा इतर भागापेिा बाहेर आलेल्या असतात. त्याचं्या मधे 
उंिवटाि असतो. जवळ आलेल्या रेषामधील उंिवयास उत्संग [Linea aspera.] असे नाव चदले आहे. 
द रावलेल्या रेषापंैकी अपमध्य रेषेवर टेंगूळ असते त्यास चनतंबीय [Gluteal tuberosity.] त ंग म्हितात. उपमध्य 
रेषेस क चटलरेषा [Spiral line.] म्हितात. मानेच्या मागल्या अंगास मोठ्या उद्वताजवळ जो खळगा असतो 
त्याला उद्वती खळगा [Trochanteric fossa.] (प्रखात) म्हितात. 
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आ॰ २·२६ ऊरू व जंघा यािे अस्थी. १. ऊरव्य, प ढील अंग २. ऊरव्य, मागील अंग. ३. नड गीय (नड ग). 
प ढील अंग. ४. जंघीय (जंघ) प ढील अंग. ५. जंघीय, मागील अंग. ६. नड गीय, मागील अंग. म उ महान 
उद्वत. ल उ लहान उद्वत. ग ग ंठ. अ. अचपग ंठ कक ककजल. ७. जानव्य अस्थी प रस्थागं ८. जानव्य अस्थी 

पिागं. ९. जानव्य पाश्वव. 
 
ग डघ्याच्या हाडाला आपि ग डघ्यािी वाटी म्हितो. बाहेरून ते पालर्थया वाटीसारखे चदसते खरेि 

परंत  वस्त तः ते वाटीसारखे नसून म टक्यासारखे असते. ते भरीव असते. त्यािे साधं्यातले पृि, ऊरव्य 
हाडालगतिे पिृ, खोल नसते. त्यावर उथळशी दोन संचधस्थाने मात्र असतात. त्याच्या खालच्या काठाला 
मध्यावर लहानसा बोथट फाटा असतो. त्यास त्यािे अग्र [Apex.] म्हितात. या हाडास जानव्य [Patella.] असे 
नाव चदले आहे. 

 
ग ढघ्याच्या खाली जंघेमध्ये दोन हाडे असतात एक नड गीिे हाड आचि द सरे त्याच्या अपमध्यागंास 

असिारे. यापंैकी प्रत्येक हाडाच्या शवेटी एकेक घोटा [Malleolus.] असतो. नड गीिे हाड अगदी स्पष्ट असते. 
प ढील अंगाने त्याच्या आचि कातडीच्या मध्ये मासं नसते. या हाडाला नड गीय [Tibia.] असे नाव चदले आहे. 
यािे काडं चत्रधारी असते. यािी जी प ढील धारा चतला ककवा प ढील व उपमध्य धारा याचं्यामधील प्रदेशाला 
नड गी म्हितात. या हाडािी चतसरी धारा मागे असते चतच्या प ढे मागे स्नायू असतात. या हाडािा माथा 
[Head.] प ढील अंगाने स्पष्ट चदसून येतो आचि हातालाही समजतो. घोटा तर सववि स्पष्ट असतो. मार्थयावर 
जानव्यास्थीस ग रफटून असलेला स्नाव ग ंतलेला असतो. त्या जागी लहानसे टेंगूळ असते त्याला त ंगक 
[Tubercle.] म्हितात, नड गीयाच्या शजेारच्या हाडास जंघीय [Fibula.] असे नाव चदले आहे. हे हाड जंघेत 
ब डाल्यासारखे असते तरी त्यािा माथा आचि घोटा स्पष्ट असतोि, यालाही प ढील मागील व उपमध्य अशा 
तीन धारा असतात. नड गीयाच्या मार्थयाला उपमध्य अपमध्य असे ग ंठ [Condyle.] असतात व जंघीयाच्या 
मार्थयावर एक ककजल फाटा [Styloid process.] असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पावलािे तीन भाग हाताच्या धरतीवरि कल्पतात. पदभक [Tarsus.], पदभ [Metatarsus.] आचि 
अंग ली. हातातील मचिबंधाच्या तोडीला पावलात टाि येते, पि सवव पदभक सात हाडािें असते, त्यातील 
दोहोिीि टाि बनते. टािेिा जो भाग भ ईवर टेकतो त्यािे एक हाड आचि जो दोन घोयाचं्या मध्ये राहतो 
त्यािे एक हाड अशी ही दोन हाडे आहेत. त्यानंा अन क्रमे पाषवि [Calcaneum.] आचि पाष्ट्िव [Talus.] अशी नावे 
योजली आहेत. पदभकािा हा नेदीय भाग ााला. दवीय भागात पाि हाडे असतात. पदभाशी ज ळिारी 
िारि असतात त्यापंैकी उपमध्य तीन पािरीसारखी असल्याने त्यानंा कीलाभ [Cuneiform.] म्हितात. िवथे 
अपमध्य हाड त्यापेिा मोठे असून मागे पाषविाशी साधंते. त्याला त्याच्या ठोकळेवजा आकारावरून स्थूिाभ 
[Cuboid.] असे नाव चदले आहे. तीन कीलाभ आचि पाष्ट्िव यामध्ये एक हाड असते त्याला नौकाभ 
[Navicular.]असे नाव आहे. तळहाताप्रमािे तळपायही [Sole of foot.] खोलगट असतो आचि पायपाठ ककवा 
पाऊलपाठ [Dorsum of foot.] (पदपिृा) फ गट असते. करभाप्रमािे पदभािी हाडेही लाबंट असून खालच्या 
अंगाने खोलगट असतात. पि आंगठ्यािे हाड इतराचं्यापेिा चनराळे असते. पावलािी अंग लीये [Phalanges.] 
करागं लीच्याि धरतीिी असतात. 

 
शरीर उभे असताना त्यािा सवव भार अखेर पावलावर येतो. पाऊल एखाद्या कमानीसारखे असते. 

त्या कमानीिा एक खाबं पाषविास्थी असतो. द सरा खाबं पिंभागी असतो तो म्हिजे बोटे. पाषविावर सवव 
भार येत नाही. तो प ढे बोटावर जातो. पाषविािा मोठा भाग प ढे पाष्ट्िव अस्थीशी साधंलेला असतो. त्या 
हाडाद्वारे तो भार त्याप ढील नौकाभास्थीस आचि त्यातून प ढे तीन कीलकास्िीवर जातो. पाषविािा 
लहानसा भाग स्थूिाभाशी साधंतो. त्याद्वारा भार अपमध्य पदभागावर जातो. पाष्ट्िास्थी वर नड गीय व 
जंघीय याशंी आचि प ढे नौकाभाशी सांधते आचि मागे व खाली पाषविास्थीशी साधंते. पावलाच्या हाडािें 
पाश्ववदशवन घेतले असता अपमध्य कमान अगदी कोती आचि उपमध्य मात्र बरीि कोठेदार असल्यािे कळून 
येते. 

 
नौकाभ नावसेारखे खोलगट असते ते मागील अंगाने हे अंग पाष्ट्िास्थीशी साधंते. त्यािे प ढील अंग 

फ गीर असून तीत कीलाभाशंी साधंते. कीलाभासं्थी ही प ढल्या मागल्या हाडाचं्या दाटीत वरून खाली 
खोिल्यासारखी असतात. पावलािंा पाश्ववछेद घेतला तर त्यातही हाडे कमानीवजा रिलेली आढळतात. 
हाताच्या अस्थींच्या त लनेने पाहता, पावलािी बोजड आचि भक्कम असतात. त्यात िलाऊपिा मात्र कमी 
असतो. आंगठा वगेळा वळवनू पकड घेण्यािी सोय त्यात नसते. टाि टेकून बोटे उिलली तर तोल नीट 
सावरता येत नाही पि बोटे टेकून टाि उिलली तर सावरता येतो. थोडी दिता अचधक लागते इतकेि. 
बोटानंा चवस्तृत तळवा आहे तसा टािेला नाही. पावलािे साधें असे आहेत की तळवा वर करिे असल्यास 
करंगळीिी बाजू खालून उपमध्य चदशसे वर चफरविे सोपे असते तसे ते त्याच्या उलट चफरविे सोपे नसते, 
ककबह ना म ळीि साधण्यासारखे नसते म्हटले तरी िालेल. या िलनासं अन क्रमे उद् वतवन [Eversion.] व 
न्यग वतवन [Inversion.] म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·२७ वामपदभकास्िी. पाष्ट्िय; १ नौकाभाथव, २ िक्रीकरता; ३ अपमध्यग ल्फाथव, पाषयि १;१ पाष्ट्िाथव, २ 
पाष्ट्िाथव, ३ पाष्ट्िाथव. पाषयि २;१ पाष्ट्िाथव, २ पाष्ट्िाथव, ३ पाष्ट्िाथव. नौकाभ; १ उपमध्य, २ मध्य, ३ अपमध्य 
कीलाभाकंरता. ४ पाष्ट्िाकरता. उपमध्य कीलाभ; १ पदभीय १ ले याजकरता. २ पदभीय २ रे याजकरता. 
३ मध्य कीलाभ याजकरता. ४ नौकाभाकरता. मध्यकीलाभ; १ उपमध्य कीलाभाथव, २ पदभीय २ रे 
याजकरता; ३ अपमध्यकीलाभाथव, ४ नौकाभाथव. १ अपमध्य; कीलाभ; पदभीय ३ रे याजकरता; २ पदभीय 
४ थे याजकरता, ३ स्थूिाभाकरता, ४ नौकाभाकरता, ५ मध्य कीलाभाकचरता ६ पदभीय २ द सरे 
याजकचरता. स्िूिाभ; १ नौकाभाकरता, २ अपमध्य कीलाभाकरता. ३ दीघव पचरजंघीय स्नायमूधील 
स्नावास्थीकरता पीठक, त्याशजेारी डाव्या अंगास प्रस्त त स्नायचू्या स्नावाकरता खोल िरा (गव्हर), 
पाषविाथव. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·२८ पाऊल. डाव.े Ⅰ उपमध्य दशवन. Ⅱ अपमध्य दशवन Ⅲ बािाचं्या पातळीतील आडव्या कमानी. Ⅳ 
ऊध्वव दशवन. डावीकडील अधोम ख बाि उद्वतवन आचि उजवीकडील ऊध्ववम ख बाि न्यग वतवन दाखचवतात. 

 
आपल्या कंठाच्या वर एक हाड असते. याला डावा उजवा लाबं आखूड असे िार कशगवजा फाटे 

असतात म्हिून त्यास शृगंाट [Hyoid.] असे नाव चदले आहे. स्नाय प्रकरिी त्यािे विवन येईल. श्रोत्रात हाडे 
आहेत ती श्रोत्र-प्रकरिी येतील. 

 
एकंदर अस्िींची गिती अशी :—करोटीिी ८, म खवयािी १४, श्रोत्रािी छोटी ६, ग्रीवते लोंबते 

१, कशरेूिी २६, भ जािी ६४, िरिािी ६२, विःपजंरािी २५, सवव चमळून एकूि २०६. 
 

 
आ॰ २·२९ करोचट–पि–दशवन. सीवन्यस्थी. १, २, ३, ४, ५. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अस्स्िवगय– 
 

(१) चपटी [Flat.] (संस्कृतात कपालास्थी) ही जघन स्कंध व करोटी यात असतात. (२) लांबोडी. 
[Long.] ही अंस बाहू प्रबाहू ऊरू जंघा यात असतात. (३) आखूड [Short.] करभ व पदभ यात असतात. (४) 
आडणनडी [Irregular.] कशरेू व म खवटा यात असतात. (५) सैवन्य [Sutural.] करोटीच्या चशविीत बारीक 
ि रा असतो तो, ककवा चटकल्या असतात त्या. (६) स्नावस्थ [Sesamoid.] काही स्नावामध्ये बारीक बारीक 
स पारीच्या खाडंासारखी हाडे आढळतात ती. अशी हाडे हातापायाचं्या बोटात आचि माडंीत आढळतात. 
ग डघ्यािी वाटी हे एक स्नावास्थीि आहे असे म्हितात. 

 
अस्स्िणवधान [Ossification.] 

 
शरीरात अस्थी एकदम तयार होत नाहीत. अस्थीिी उत्पत्ती दोन प्रकारानंी होते. बह तेक िपटी 

हाडे पटलात तयार होतात. मध्यंतरी अस्थी उत्पन्न करिाऱ्या पेचशका असतात आचि त्या भोवती सूत्रल 
गात्र असते. त्यातूनि पयवक्स्थपटल चनमाि होते. नंतर मध्यंतरी क्रमशः अस्थीिे अंश तयार होतात; या 
अंशािें प्रथमतः जाळे तयार होते. मग हळहळू त्याचं्या सापटी अस्थीने भरून चनघतात. यथाकाल 
अक्स्थप्रिालकव्यहू [Haversian system.] तयार होतात ते तेथील गात्र शोषले गेल्याने. 

 
लाबंट हाडािंा उगम चनराळ्या रीतीने होतो. गभामध्ये त्याच्या जागी काक्स्थगात्र असते. या 

काक्स्थकाडंात प्रथम अक्स्थकें द्र उत्पन्न होतो. जन्मानंतर द सरेही अक्स्थकें द्र उत्पन्न होतात ते एका ककवा 
बह धा दोन्ही अग्राजवळ. पचहल्या कें द्रातून अस्थी उत्पन्न होते ते अचधरोह [Diaphysis.] आचि द सऱ्यातून होते 
ते अचपरोह. [Epiphysis.] अचधरोह व अचपरोह यामधील कास्थीस अचपरोहकास्थी म्हितात. यािी जी 
पचरसरीय सीमा चतला अचपरोहरेषा [Epyphyseal line.] म्हितात. 

 
अचपरोहकास्थीिी वाढ कालातंराने थाबंते. नंतर अचधरोह आचि अचपरोह यािंी गाठ पडून 

अक्स्थचवधान पूिवतेस जाते. बाल अक्स्थप्रिालकाभोवतीिे गात्र शोषले जाऊन त्यािे वजे वाढते. पूिववाढ 
चसद्धीस जाण्यास नवचवधान आचि जीिवशोषि या दोन्ही गोष्टींिी आवश्यकता असते. 

 
बाहू व प्रबाहू यातील अक्स्थपोषक प्रवा (धमन्या) कोपराकडे रोखलेल्या असतात. उलट ऊरू व 

जंघा यातील अक्स्थपोषक प्रवा ग डघ्यापासून दूर रोखलेल्या असतात. कोपराजवळिे अचपरोह अगोदर 
अचधरोहाशी ज ळतात आचि मग खादं्यामनगटािें. उलट ग डघ्याजवळिे अचपरोह अचधरोहास ज ळण्यापूवीि 
जाघंाड व घोटा याजवळिे अचपरोह अचधरोहास ज ळतात. 

 
ऊरू, जंघा, बाहू, प्रबाहू, यातील अचपरोहरेषा ज्या त्या आकृतीत चदल्या आहेत. अस्थींिे थोडेसे 

अचधक विवन संधी व स्नायूंच्या विवनात येईल. काही वाचहन्याचं्या व ज्ञानेंचद्रयाचं्या विवनातही येईल. 
 
अक्स्थचवधानासंबधंी सचवस्तर विवन कोष्टकरूपाने चदले आहे. 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

अस्स्िणवधान–कोष्टक 
 

करोटीची हाडे 
 

पि व प रः पाश्ववस्थ अक्स्थकल्प 
[Fontanel अक्स्थपटल प.ृ ३२.] 

२, ३ मचहन्यात बदं होतात  

पि पाश्ववस्थ १३ मचहन्यात बदं होतात  

प रःस्थ अक्स्थकल्प १८ मचहन्यात बदं  

सेवन्या ४० वषांनंतर बदं  

जंभीयास्थी जन्मतः रंुदी जाडीपेिा उंिी कमी वृद्धात ऱ्हास 

 प्रौढात ” अचधक  

हानवास्थी सहाव्या सप्ताहात डावा उजवा एकेक 
जातपूवव कें द्र 

पचहल्या वषी द सरे दात 
येताना लाबंी वाढते 

  शकले ज ळतात 

  वृद्धातं ऱ्हास 

भालीयास्थी जातपूवव कें द्र २; ८ व्या सप्ताहात २ ते ८ वषात शकले 

क्वचित् जातोत्तर कें द्र १, १० व्या वषी ज ळतात. 

मौलीयास्थी उच्चतम रेषेच्यावर पटलात २ कें दे्र स . ६ व्या वषी ज ळतात 

 द सऱ्या मासी जातपूवव  

 इतर कास्थीमध्ये :—जातपूवव  

 २ उच्चतमे खाली ७ व्या सप्ताहात १८ ते २५ वषात 

 २ ग ंठाखाली ८ व्या ” मूधवन्याशी ज ळते. 

 १ तलस्थ ६ व्या ”  

 १ क्वचित् जन्मापूवी मोठ्या 

 महारंध्ामागे १६, १७ ” पसरट भागाशी  
सामील. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २·३४ मौलीय. 

 
आ॰ २·३५ करोचटपाश्वव 

 
आ॰२·३६ 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰२·३० स्कंधीय 

 
आ॰२·३१ जघनीय 

 
आ॰२·३२ उरस्य 

 
आ॰२·३३ भालीय 

 



 

अनुक्रमणिका 

अक्स्थनाम कें द्रसंख्या 
पूवव उत्तर 

उदय–काल 
जातपूवव कें द्र 

उदय काल जातोत्तर कें द्र एकी काल 

अंसीय २ + १ स  ५ ब धंा १८ व उराकडील टोक २५ व 
स  ६ 

स्कंधीय १ + ७ स  ८ ब धंा कोरकमध्य  १  व  २० व 
   इतर  १५-

१७ 
व   

बाहव १ + ७ स  ८  माथा  १ व 

} 
 

   महात ंग  २ व २० व 
   लघ त ंग  ५ व  
   उप अचपग ंठ  ५ व 

} 

 
   िक्री  १

२ 
व १८ व 

   गोल  २ व  
   अप अचपग ंठ १

२ 
व  

अरीय १ + २ स ८  ऊध्वाग्र  ४–
५ 

व  ऊध्वव १७ व 

   अधराग्र  १ व  अधर १९ व 
अिीय २ + २ स ८  ऊध्वाग्र  १

१ 
व  ऊध्वव १६ व 

   अधराग्र  ६ व  अधर १८ व 
नौचनभ   १   ४–

५ 
व   

िदं्राभ   १   ४ व   
शूलाभ   १   ३ व   
गोलाभ    ९–

१२ 
व   

पयाि    ४–
५ 

व   

पयािक   १   ४–
५ 

व   

सम ंड    २ म   
साकं श   १   ३ म   



 

अनुक्रमणिका 

करभीय १ १ + १ स ९   २–
३ 

व  १५–१७ व 

करभीय २·५ १ + १ स ९   १–
२ 

व  १५–१९ व 

नेदीय–     
करागं लीय १ + १ स  १०   २ व  १५–१८ व 
मध्यम–     
करागं लीय १ + १ स  १२   २–

४ 
व  १५–१८ व 

दवीय–     
करागं लीय १ + १ स ८   २–

४ 
व १५–१८ व 

जघनीय ३  + ८ जधन  स ८ २  तंस 

} 

 
यौ– 
 
व– 
 
न 

 
  कक ं द म ४ २ विंि कं + ग 
  ग ह्य म  ४

, 
५ १  अकं ७–८ व 

   १  गत ंग  
   १  गतंस समग्र 
   १  गसा २५ व 
ऊरव्य १  + ४ स ७ १ माथा  ६ म  ल उ यौवन 
   १ म उ  ४ व   
   १ ल उ  १२, १४ व  ऊ अग्र १७ 

व 
   १ अ अग्र जन्म अ अग्र १८ व 
जानव्य ० + ब

ह 
त 

 ३–६ व  

नड गीय १  + २ स ७ ऊध्वव  जन्म ऊध्वव १८ व 
   अधर  १ व 

व 
व 

अधर १७ व 
जंघीय १ + २ स ८ ऊध्वव  ४ ऊध्वव १९ व 
   अधर  १ अधर १७ व 
पाष्ट्िव १ म ६   
पाषवि १ + १ म ५ ६–८ व १४–१६ व 



 

अनुक्रमणिका 

नौचनभ ० + १  ३ व  
उप कीलाभ ० + १  २ व  
म कीलाभ ० + १  ३ व  
अप कीलाभ ० + १  १ व  
स्थूिाभ १ + ० म ९   
पदभीय १ १ + ० स १० ३ व  
पदभीय–     
२ ते ५ १ + १ स ९ ३, ४ व  
नेदीय    १७–२० व 
अंग लीय १ + १ स ११ ते १५ ३, ६ व १८ व 
मध्य–     
अंग लीय १ + १ स १५ ३, ६ व १८ व 
दवीय–     
अंग लीय १ + १ स ९ ते १२ ९ व १८ व. 
प्रतीक–     
कशरेुका ३ + ५ कंस २ स ८,१० १ कंट 

} 
यौ 
व 
न 

पि कंस १ व 
  ब १. स ९, १० २ अड प्राक् कंस + व 
   २ ब ंध ३ व 
      समग्र २५ व 
चशरोधर २ + १ २ कपड स ७ १ प्राक् कंस. १ व कपड पि ३–७ व 
    कंस ६ व 
िूडावतं ५ + २ २ कंस स ७, ८ १ िूडा व २ व िूडा + ब ंध 
  १ ब ंध म ४, ५ ब धंा मधे  
  २ िूडा म ६ १ अधर  यौवन १२ व 
गै्रवकशरेुका     

७ चवशषे २ पश वकाकं र म ६  ५, ६ व 
कचट–     

कशरेुका चवशषे २  २ अंिलप्रसर  
चत्रक २५ + ३५ प्रत्येक कशरेुका प्रत्येक कशरेुका  
  १ ब स १०, १२ २ अचपरोह यौवन कंस + प अं 
  २ कंस स १०, १२ १ कंट ” २–५ व 
  २ पअं म ६–८ २ अड ” कंस + व ८ व 
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   २ प अं ” कंस + कंस 
यौवन 

     ब धें २० व 
उपचत्रक प्रत्येकी १  २० व पयंत  ३० व 
पश वका १ १ + २ १ काडं १ माथा  २५ व 
पश वका   १ त ंगक   
२ ते १० १ + ३ १ काडं २ म १ माथा  १७ ते २० व २५ व 
   २ त ंगक   
पश वका–      
११, १२ १ + १ १ काडं १ माथा  २५ व 
उरस्य ५ + १ १ शीषव ६ मास चपच्छ ३ वषव  शीषव व कबधं– 
  १ कबंध भाग १ ककवा नंतर  बह धा ज ळत 

नाहीत 
  ६ मास प खं ३ वषव   
  २ कबंध    
  भाग २ व ३   कबंध भाग 

यौवनापासून ४० 
व पयंत 

  ७ मास   
  १ कबंध भाग ४   
  ९ मास    
     प खं 

व 
कबंध 

} ४० व 

 
कोष्टकात वापरलेले संके्षप 

अ = अधर 
अ कं = प रःस्थ अधर कंटक 
अ ड = आडवा इ. 
अप = अपमध्य 
उप = उपमध्य 
ऊ = ऊध्वव 
ग = ग ह्य 
प अं = पश वकीय अंक र 

ब = ब धं 
म = मचहना 
म उ = महा उद्वत 
ल उ = लघूद्वत 
व = वषव 
स = सप्ताह 
रेखाकृतीत कालदशवक अिरे कंसात घातली 
आहेत. ती गभवकाल दशवचवतात. 
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आ॰२·३७ 
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प्रकरि ३ 
 

अस्स्िसंधी 
 

अस्थींिा चविार केल्यानंतर त्याचं्या साधं्यािंा चविार ओघानेि येतो तो असा : आपल्या शरीरात जी 
हाडे आहेत ती ओली असतात. त्यात २५ टके्क पािी असते. हाडािंा सागंाडा तयार होतो तो अनेक हाडे 
एकमेकाशंी साधूंन राचहल्याने होतो. काही साधें अिल असतात. करोटीिे साधें असे असतात. करोटीिे 
छत आचि भोवतीिे तट यातील हाडाचं्या सीमानंा दाते असतात ते एकमेकानंा अडकून राहतात खरे, पि 
त्याचं्यातही शजेार-शजेारच्या हाडाचं्या सीमामंध्ये पातळसा सूत्रल गात्रािा थर असतो. सूत्रल गात्र 
लविीक नसते. त्यात धागेदोरे असतात ते हाडामध्ये रुतून बसतात. 

 
पणरपटले 
 

प्रत्येक हाडाभोवती पयवक्स्थपटल असते. त्यात अनेक थर असतात. त्यातील अस्थीलगतिा थर 
ज्या पेचशकािंा बनलेला असतो त्या पेचशकापासून नवीन अक्स्थद्रव्यािी चनपज होते म्हिून त्यास अक्स्थप्रदा 
[Osteoblast.] म्हितात. त्याचं्यावरच्या थरात थोड्याशाि पेचशका असून प ष्ट्कळसे पेचशकाबाह्य द्रव्य असते. ते 
सूत्रानंी भरलेले असते. म्हिून त्यास सूत्रल गात्र म्हितात. हा एक समन्वयी गात्रािा प्रकार आहे. 
पयवस्थीतून अस्थीच्या कठीि भागाकडे चखळे मारल्याप्रमािे सूते्र रुतलेली असतात. 

 
कास्थी हा एक समन्वयी गात्रािा प्रकार आहे. अस्थीपेिा कास्थी अमळ कमी कठीि असते. 

त्यातही तीन प्रकार सागंतात, एक स्वच्छ, [Hyaline.] द सरा सूत्रल [White fibrocartilage.] व चतसरा चिवट 
[Yellow or elastic fibrocartilage.], तन्य. सवात पेचशका व त्याभोवती कलफावकाश असून पेचशकाबाह्य द्रव्य चवप ल 
असते. स्वच्छ प्रकारात सूते्र असतात, ती अचतशय बारीक असतात आचि चवशषे संस्काराचशवाय प्रकट होत 
नाहीत. सूत्रल प्रकारात सूते्र पाढंरी प ष्ट्कळ व जाड जाड असतात. चिवट प्रकारात सूते्र चवरळ आचि दूरदूर 
असून चपवळी असतात. कोित्याही हाडािे जे साधं्यात ग ंतलेले टोक असते त्यावर पातळसा स्वच्छ 
कास्थीिा लेप असतो. बरगड्यािंी उराजवळिी टोके स्वच्छ कास्थीिीि असतात. कशरेुका-
कशरेुकामधील साधं्यात आचि दोन जघनीय हाडामधील ग ह्यभागी असलेल्या साधं्यात सूत्रल कास्थी 
असते. कानािा सागंाडा चिवट कास्थीिा असतो. त्यािप्रमािे गळढापिातील आचि श्वासमागातील 
कास्थी चिवट असतात. अस्थीप्रमािे कास्थीवरही पचरपटल असते. ते पचरकास्थीय [Perichondrium.] होय. 

 
संणधबंध 
 

दोन ककवा अचधक हाडे एकमेकाशी जोडलेली असतात ती सूत्रल गात्रानेि. या गात्रािे पटे्ट 
असतात, त्यास चनबधंने [Ligaments.] म्हितात. साधं्यास सववतः ग रफटिारे आवरि असते त्यास संचधकोश 
[Joint – capsule.] म्हितात. सूत्रल गात्रात चवचशष्ट पेचशका असतात त्या सूत्रप्रदा [Fibroblast.] पेचशका होत. 
मासंपेशींिी स्नावबधंने [Tendons.] आचि अक्स्थसंचधबंधने सूत्रल असतात. चकत्येक चठकािी ती एकजीव 
ाालेली असतात. 
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संणधवगय 
 

साधं्यािे तीन वगव सागंतात : (१) सूत्रसंधी [Fibrous joint.] (२) काक्स्थसंधी [Cartilaginous joint.] (३) 
स्नेहलसंधी. [Synovial joint.] ज्या साधं्यात दोन हाडे केवळ सूत्रानंी जखडून राचहलेली असतात त्यास 
सूत्रसंधी म्हितात. असे साधें तीन प्रकारिे असतात. सीवनी [Suture.] हा एक प्रकार. हा करोटीिे बाजूतट 
व माथा यात आढळतो. द सरा प्रकार सूत्रपटी [Syndesmosis.] संधी. यात दोन हाडे सूत्रपटाने बाधंलेली 
असतात. घोयाजवळिा नड गजंघीय संधी या प्रकारिा आहे. सूत्रसंधीिा चतसरा प्रकार उलूखलसंधी 
[Gomphosis; peg and socket.] हा होय. दात व दाताचं्या उखळ्या यामधील साधें ते उलूखल – संधी होत. 

 
सीवनीसंधीचेही अनेक प्रकार आहेत ते असे :—(१) फ्रकचसीवनी [Serrate.].यात ज ळिाऱ्या 

हाडानंा करवतीला असतात तसे दाते असतात. असा संधी दोन भालीयामंधे असतो. (२) दंतुरसीवनी 
[Denticulate.] यातील ग तावािे भाग पिृाकडे रंुद असतात. दोन शीषीय अस्थींिा संधी असा असतो. (३) 
अणधरूढ सीवनी [Squamous.]. यात एका हाडािा काठ द सऱ्याच्या काठावर िढलेला असतो. असा संधी 
क ं भीय व शीषीय या हाडामध्ये असतो. (४) अध्यारूढ सीवनी [Limbous.] यात हाडािें काठ एकावर एक 
िढताति पि ते खरखरीत असतात. असा संधी भालीय व शीषीय याचं्यात असतो. (५) सतल सीवनी 
[Plane] यात दोन खरखरीत काठ एकमेकास ठेपतात. तालवास्थीच्या तकटािंा एकमेकाशी असा जोड 
असतो. (६) कीलगव्हर सीवनी [Schindylesis or wedge and groove.] यात एक कठडेवजा भाग, कटक, त्याच्या 
जोग्या खोबिीत बसावयािा असतो. अशी व्यवस्था, मूधवन्यास्थीच्या तळातील ििं प्रसर [Rostrum of sphenoid 

(प्र. ४ आ. ९)] आचि सीराभास्थीिा वरिा काठ याचं्या साधं्यात असते. (७) सामुद ग [Symphysis.] यात प्रथम 
असलेली सूत्रल चनबंधने चजरून त्याचं्याजागी अक्स्थचवधान होते. हन वटीिी प्रथम दोन हाडे असतात ती 
अशा रीतीने ज ळतात. 

 
काक्स्थसंधींिे दोन पोटवगव ककवा प्रकार सागंतात : (१) प्रधान [Primary.], अचिर ककवा अिल. 

वाढत्या लाबंट हाडामध्ये अचधरोह व अचपरोह असे दोन भाग स्वच्छ कास्थीने साधंलेले असतात. या 
साधं्यास प्रधान काक्स्थसंधी म्हितात. ते अिल असतात आचि प्रौढपिी नाहीसे होतात. बालपिी काही 
वषपेयंत असा अिलसंधी मूधवन्य व मौलीय अस्थींमध्ये असतो. (२) गौि [Secondary.], चिर ककवा िल. 
गौिकाक्स्थसंधी कायम स्वरूपािे असतात. ते कशरेुका, उरोभाग आचि ग ह्य या चठकािी असतात. या 
साधं्यातील अस्थींच्या अग्रावर स्वच्छ कास्थीिा थर असतो. याचशवाय त्यामध्ये सूत्रकास्थीिी एक िकती 
असून चतने ती अगे्र जोडलेली असतात. सभोवार चनबधंने असतात, पि त्यािें संपूिव वषे्टि नसते. या 
साधं्यात हालिाल अल्प असते. 

 
स्नेहलसंधींिे सहा प्रकार सागंतात. सवव प्रकारात संचधगत अक्स्थभागास स्नेहल आस्तर असून 

वरती सूत्रल वषे्टिही असते. हातापायातले सवव साधें या वगातले असतात. अपवाद दोन आहेत : (१) 
ग ह्यसंधी आचि (२) मागे साचंगतलेला जंघेच्या दोन हाडामध्ये घोयाजवळ होिारा साधंा. हे सवव संधी िल 
आहेत. त्यात समाचवष्ट असिाऱ्या हाडाचं्या संचधपिृावर कास्थीिा लेप असतो. या काक्स्थलेपाच्या केवळ 
काठावर आचि बाकी संचधकोशाच्या अंतस्तटावर आचि त्याच्या आत असिाऱ्या सवव अवयवावंरती 
स्नेहलास्तर [Synovial lining membrane] असते. या स्नेहल आस्तराला स्नेहािा पाार फ टतो पि तो इतक्या 
बेतािा असतो की, ते जेमतेम ओले रहावे. या पाारलेल्या द्रवास स्नेहाबं  [Synovia = synovial fluid.] असे नाव 
चदले आहे. हे रसायनदृष्ट्या ओषट नसते तर प्रोतीन असते. या स्नेहलस्तराच्या पिृभागातून 
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संरिकपेचशका स टून द्रवात येत असल्यािे आढळते. हे अस्तर समन्वयी गात्र या स्वरूपािे असते. 
स्नेहलसंधींपैकी काहींमध्ये दोन हाडाचं्या मध्यंतरी एक कप्पा घातलेला आढळून येतो. हा कप्पा कास्थीिा 
असतो. त्याला संचधकबब [Articular disc] म्हितात. संचधकबबाच्या दोही अंगाला स्नेहलास्तर असते. प ष्ट्कळ 
चठकािी स्नेहलपटलापासून आत बारीक बारीक फाटे गेलेले असतात. त्यानंा लोचलका [Villus–like 

processes.] म्हितात. त्यात लहानशा गोलसर पेचशका असतात. 
 

 
आ॰ ३·१ प्रतीक संधी. Ⅰ साधा स्नेहसंधी. अस्थीवर कास्थीिी िकती आहे. Ⅱ गौिकाक्स्थसंधी. मध्यंतरी 
सूत्रकास्थीिी िकती आहे. Ⅲ संचधकबबय क्त स्नेहसंधी. संचधकास्थीच्या दोनही अंगास द्रव आहे. 

 
स्नेहल संधीचे प्रकार असे :— Ⅰ एकाक्षीय, यात िलनाि एकि असतो तो (१) आडवा असतो 

उदा॰ कोपर ककवा (२) उभा असतो. उदा॰ चशरोधर–िूडावतं Ⅱ उभयाक्षीय–यात िलनाि दोन असतात : 
(१) ग ंठसंधी उदा॰ मनगट (२) पयािसंधी उदा॰ आंगठ्यािा करभककरभीय. Ⅲ बहुलाक्षीय (१) 
वाटीगोटी उदा॰खादंा. (२) सतल उदा॰ कशरेुकासंधी. 

 
(१) कोरसंधी. या साधं्याशी हालिाल होते ती एकाि पातळीत. एकाि आडव्या अिाभोवती. 

उदा॰ कोपर. हाि चबजागरीिा साधंा होय. 
Hinge joint, Ginglimus 
 
(२) पणरवतयसंधी या साधं्याशी केवळ पचरवतवन संभवते, एक हाड द सऱ्याभोवती चफरते. अि उभा 

असतो. उदा॰ कोपराकडील अिारीय संधी. 
Pivot joint. Trochoidea 
 
(३) गंुठसंधी. यात पचरवतवनाखेरीज आक ं िनप्रसरि, उपसरि अपसरि अशा हालिाली उभ्या 

आडव्या दोन अिाभोवती संभवतात. एका हाडाला उथळ खळगा आचि द सऱ्या हाडाला त्यास अन रूप 
उंिवटा असतो. चनबधंनाम ळे हालिाली मयाचदत होतात. उदा॰ मनगट. Condyloid articulation. 

 
(४) पयािसंधी. [Saddle joint.] पयाि म्हिजे खोगीर, दोन वळिे असलेले; एक उंिट, व द सरे 

खोलगट. यातील दोनही हाडानंा अशी दोन दोन वळिे शजेारी शजेारी असतात. ती एका हाडािी द सऱ्या 
हाडाशी ज ळती असतात. िलने ग ंठाप्रमािेि. अंगठ्यातला उपरोक्त साधंा असा असतो. 

 
(५) वाटीगोटी सांधा. [Ball and socket joint. Articularis cotylica.] यात सवव हालिाली संभवतात. संचधगत 

अस्थींिी अगे्र वाटी व गोटी या स्वरूपािी असतात. उदा॰ खादंा आचि वंिि. 
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(६) सतलसंधी [Plane joint.] यात संचधगत अक्स्थभाग बह तेक सपाट असतात. वषे्टिाम ळे हालिाल 
मयाचदत असते. कशरेु, करभक व पदभक, यात असे साधें असतात. 

 

 
आ॰ ३·२ लोचलका, चववर्मधत. 

 
हनुसंधी 
 

हन वटीच्या हाडािे करोटीशी दोन साधें ाालेले असतात. क ं भीयास्थीच्या तळात एक खड्डा असतो 
त्यात हानवास्थीिा माथा साधंला जातो. या साधं्यात संचधकबब असते. म्हिजे असे की एका कास्थीच्या 
िकतीने संचधकोिािे दोन भाग खालिा वरिा ाालेले असतात. या साधं्यास िार चनबधंने असतात. (१) 
कोश (२) मूधवन्यहानव (३) ककजल– हानव (४) क ं भीय– हानव. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३·३ हन संधी. १ कोशचनबधंन. Capsular ligament. २ मूधवन्यहानव चन॰ Sphenomandibular L. ३ 
Stylomandibular L. ४ क ं भहानव चन॰Temporomandibular L. ५ बाह्य श्रविमागव Ext. aud. Meatus. ६ 
अपमध्य िाववि स्नाय.ू Ext. pterygoid m. ७ ग ंठप्रसर Condyloid p. 
 

मूधवन्यहानव चनबधंन कोशाच्या उपमध्य अंगाला असून त्या दोहीमध्ये थोडीशी सापट असते. 
ककजलहानव चनबधंन साधं्यापासून आिखी दूर असते. ते क ं भीयाच्या ककजल– प्रसरापासून हानवाच्या 
कोनापयंत खाली उतरते. मानेतील गूढ पचरष्ट्पटािा चवचशष्ट बळकट भाग असे त्यािे स्वरूप असल्याने 
त्याला चनबधंन म्हिून गौिरूप आलेले असते. क ं भीय– हानव चनबधंन कोशाच्या अपमध्यागंास लागून 
असते. ते क ं भीयाच्या कपोलास्थीय चमळालेल्या फायापासून चनघून संचधकोशाजवळि हानवाच्या ग ंठ-
प्रसराला लागलेले असते. हाि प्रसर (फाटा) साधं्यात समाचवष्ट असतो. िवविािे स्नाय ूप्रत्येक बाजूला 
असतात, एक अपमध्य एक उपमध्य. त्यापंैकी अपमध्याच्या स्नावाशी संचधकबबािे सूत्रल धागे ज ळलेले 
असतात. या कबबात कास्थी थोडे आचि सूते्रि फार असतात. 
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कशेरुकासंधी 
 

चशर कशरेूवर आधारलेले असते. कशरेुकापंैकी पचहल्या दोन चवचशष्ट असतात. चतसरीपासून 
शवेटपयंतच्या कशरेुकामंधील साधें एकाि धरतीिे असतात. काक्स्थसंधीपैकी गौि संधीिा नम ना म्हिून 
त्यािंा उल्लेख वर केला आहे. या साधं्यात काक्स्थचलप्त दोन अस्थींच्या अग्रामध्ये सूत्रल कास्थीिी िकती 
असते. सूत्रल गात्रानेि ही िकती आचि वरिे खालिे कशरेुकागं ही एकमेकासं साधंलेली असतात. 
प्रत्येक साधं्यात िलन फार थोडे असते. पि सवांचमळून कशरेूिे आकृचतभेद बरेि होऊ शकतात. या 
साधं्यास चनबंधनािंा द जोरा असतो तो असा : (१) प रःस्थ आचि पि उभी चनबधंने. ही चनबधंने कशरेुकेच्या 
ब धंाच्या प ढल्या व मागल्या पिृाला लागून असतात. (२) अचधकंटकीय चनबंधन. हे चनबंधन सातव्या गै्रव 
कशरेुकेपासून चत्रकापयंत असते. या कशरेुकािें कंटकरूप पाठीिे काटे याने बाधंले जातात. हे एकाद्या 
बळकट दोरीसारखे असते. (३) आंतरकंटकीय चनबंधन. हे दर दोन कंटकाचं्या मधे पसरलेले असते. (४) 
याचशवाय पीत चनबधंने म्हिून चिवट धाग्यािंी बनलेली चनबंधने असतात. ती कशरेुकािें पत्रभाग 
एकमेकानंा जोडतात. कशरेुप्रिालाच्या आतील अंगाने ती िागंली चदसून येतात. (५) कशरेुकािें जे 
आडव ेफाटे असतात त्यानंा एकमेकात जोडिारी चनबधंने असतात, ती आंतर-अड ड प्रसर [Intertransverse 

ligament.] –चनबधंने होत. (६) मन्याचनबधंन [Ligamentum nuchae.] म्हिून एक सूत्रल पट्टी मौलीय 
प्रोत्सेधापासून ठळक (सातव्या) गै्रव कशरेुकेच्या कंटकापयंत पसरलेली असते. ते मानेिे संकचलत 
अचधकंटकीय चनबधंन होय. 
 

 
आ॰ ३·४ कशरेुकासंधी. १ प रःस्थ उभे चनबधंन Ant. longitudinal L. २ अचधकंटकीय चन॰ supraspinous 
L. ३ आंतरकंटकीय चन॰ Inter spinous L. मध्यंतरी मागे उभी, पीत चनबधंने Lig. flava. 
 
कशेरु–चलने 
 

एकंदर कशरेूमध्ये २६ लहानमोठे चवभाग असून ते एकमेकाशी थोडेबह त हालण्याजोगे साधंले 
असल्याम ळे एकंदर कशरेूला चकतीतरी प्रकारिी वळिे चमळतात. प ढे वाकिे, मागे वाकिे, कपगा घालिे, 
स्वतःच्या अिाभोवती चपळवटिे, आचि भोवऱ्यासारखे खालिे अिाग्र ठाम ठेवनू वरच्या भागानंी उत्तरोत्तर 
अचधकाचधक मोठी चगरकी घेिे, इतक्या हालिाली संभवतात. 

 
पुढे वाकिे, प्राक् नमन, आक ं िन. या चक्रयेने पि चनबधंने तािली जातात आचि प रःस्थ सैल 

पडतात. दोन कशरेुकामधील काक्स्थ-िकतीिा प ढील भाग दाबला जातो आचि मागला तािला जातो. 
संध्यथव प्रसर वरिे वर सरकतात, त्यामधील फट वाढते. चक्रया करिारे गात्र खरोखरी स्नायू होय. त्याच्या 
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तािाने खरोखरी पचरसीमा ठरते. चनबंधनािा ताि ही द सरी व द य्यम गोष्ट आहे. कशरेुकामधील िकत्या 
विोभागात लहान आचि इतर भागात मोठ्या असतात. आक ं िन ग्रीवाभागात सवाचधक असते. Flexion. 

 
मागे वाकिे. पि नमन. प्रसारि. ही चक्रया आक ं िनाच्या अगदी उलट असते. हीस द्धा मानेति 

सवाचधक असते. विोदेशात हे थोडे आचि कचटदेशात अचधक असते Extension. 
 
बाजूला वाकिे. पाश्वाक ं िन. हे एका डाव्या ककवा उजव्या अंगाने आक ं िनि असते. तद् चवरुद्ध 

अंगाने अथात प्रसरि असते. हेही मानेति सवाचधक व त्या खालोखाल कटीमध्ये असते. विोदेशात ते 
सवात कमी असते. Lateral flexion. 

 
पेंगन. कपगा घालिे. आक ं िन व पाश्वाक ं िन व प्रसरि प नःप नः करिे. Circumduction. 
 
भ्रमि. भोवऱ्यासारखे वर वर अचधकाचधक चफरिे. मधल्या िकत्यावरती स्वतःच्या अिाभोवती 

कशरेुका चफरिे. ही चक्रया मानेत थोडी, त्याहून ऊध्वव विोभागात अचधक आचि खाली उत्तरोत्तर बरीि 
कमी असते. Rotation. 

 
वरच्या खालच्या कशरेुकािें संध्यथव प्रसर असतात त्यािंी संचधपीठके एकमेकास ठेपलेली 

नसतात, त्यामध्ये फट असते. मधल्या िकत्यानंा उशी येते, आचि पीत चनबंधनात चिवटपिा असतो 
त्याम ळे या हालिाली संभवतात. 

 
मौणल-णशरोधरसंधी मौलीयास्थीच्या तळात महारंध्ाच्या प ढील अध्याच्या शजेारी दोन लाबंट 

वाटोळे ग ंठ [Condyles.] असतात. त्यािंा रोख मौलीयाच्या प ढील टोकाकडे असतो. हे ग ंठ चशरोधर 
कशरेुकेच्या डाव्या उजव्या कपडावर [Lateral masses.] बसतात. तेथे स्नेहलसंधी तयार होतो. तो अथात् ग ंठ 
प्रकारिा असतो. या साधं्याशी मानेिे आक ं िन प्रसरि ककवा पाश्ववनमन तेवढे शक्य असते, चपळवटिे मात्र 
शक्य नसते, कारि दोनही ग ंठ एकमेकाचवरुद्ध रोखलेले असतात. वतवनदृष्ट्या हे दोन साधें म्हिजे एकि 
साधंा असतो म्हटले तरी िालेल. 
 

 
आ॰ ३·५ कशरेुकरोटीय संधी, उभा छेद. १ प रःस्थ चशरोधर मौलीय पटल Atlantooccipital membrane. 
२ अग्र चन॰ Apical L. ३ चशरोधर कंस. ४ िूडा. ५ चशरोधरेिे आडवे चन॰ ६ िूडावंतािे ब धं. ७ चतसरी गै्रव 
कशरेुका ८ िूडावतेंिा कंस. ९ चशरोधरेिा कंस. १० पिचशरोधर-मौलीय पटल. 
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णशरोधर–चूडावंत संधी 
 

िूडावतं कशरेुका म्हिजे द सरी गै्रव कशरेुका होय. चतच्या वरच्या अंगावर डाव्या उजव्या बाजंूना 
चशरोधराकरता बठैकी असतात. िूडावंतािी जी िूडा [Odontoid process.] (ख ंटी) असते ती अडकण्याजोगी 
जागा चशरोधराच्या वलयाच्या प ढील काठाशी असते. चशरोधराच्या डाव्या उजव्या कपडानंा जोडिारे एक 
आडव े चनबधंन [Tranverse ligament.] असते. त्याच्या प ढे िूडा बसती होते. िूडेच्या प ढल्या अंगािा संधी 
चशरोधराच्या वलयाच्या प ढील काठाच्या आतल्या कोरेवर होतो आचि िूडावतंाच्या बठैकींिे साधें 
चशरोधराच्या तळच्या तदथव तळाशी होतात हे तीनही साधें स्नेहलसाधें असतात. दोन बाजूिे साधें सतल 
संधी आचि चतसरा मध्यवती संधी पचरवतवसंधी असतो. या तीनही साधं्याशी जे िलन व्हावयािे ते एकसाथि 
व्हावयािे असते. चशरोधर आचि चशर ज ळून असतात. त्या दोहीिे पचरवतवन व्हावयािे असते. 

 
आडव्या चनबंधनाखेरीज आिखी तीन चनबधंने या सवव साधं्यानंा चमळून असतात ती अशी : (१) 

िूडाचनबधंन–याने िूडा मौचलयास बाधंली जाते. (२) प रःस्थ चशरोधर मौलीय पटल आचि (३) पि 
चशरोधर मौलीय पटल. ही चनबधंने महारंध्ाच्या प ढील व मागील काठापासून खाली चशरोधरापयंत 
पसरलेली असतात. (४) आडवे चनबंधन ही अथाति आडवी पट्टी असते, पि त्याि पट्टीच्या मध्यापासून 
वरती मौलीयाकडे आचि खाली िूडावतंाकडे जाऊन त्या त्या हाडावर चिकटलेल्या दोन पट्ट्या असतात. 
त्याम ळे त्यािें एक उभे स्वक्स्तक तयार होते. सवव चमळून स्वक्स्तक चनबंधन [Cruciate ligament.] म्हितात. 

 
काही चस्त्रयाचं्या कशरेूत चत्रक व उपचत्रक यािंा साधंा स्नेहलसंधी असतो. त्यात प ढे मागे ककचित् 

सरळ आचि आडव्या अिाभोवती खाली वळि संभवते. त्याम ळे प्रसूतीच्या प्रसंगी स करता येते. 
 

कटीरकशेरुसंधी 
 

चत्रकाच्या दोही बाजूला त्यािा जघनीयाच्या जघननामक भागाशी एकेक साधंा ाालेला असतो. हे 
साधें स्नेहल असतात. तरी त्यामधील िलन प ष्ट्कळि मयाचदत असते. चनबधंनाम ळे िलन मयाचदत होते हे 
तर खरेि, पि संचधगत पृिभाग खडबडीत असून एकमेकात ग ंतून राहतात हे द सरे बलवत्तर कारि आहे. 
साधं्या शजेारी चत्रक व जघनीय दोही हाडानंा टेंगळे असतात. त्या टेंगळात सूत्रबंधने असतात. सवा चमळून 
आंतरास्थीय [Interosseous ligament.] चनबंधन म्हिून ओळखले जाते. याचशवाय प रःस्थ [Ant. Post. Sacroiliac.] 
आचि पि [Ant. Post. Sacroiliac.] चत्रकजाघन चनबंधने असताति. आिखी तीन चनबधंने असतात. त्यापंैकी 
एक जघनीयापासून थेट पािव्या कचटकशरेुकेच्या आडव्या फायापयंत जाते. द सरे दोन लकारामधील 
कोिेपयंत जाते आचि चतसरे कक ं दरावर टेंगूळ असते तेथवर जाते. त्यािंी नाव े:— 

(१) जाघनकटीय (२) चत्रकक ं िीय (३) चत्रकत ंगीय. 
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आ॰ ३·६ कटीराधव, आतून. हा स्त्री–कटीरािा उजवा अधवभाग आहे. तंस, जाघनतंस. तंसाजवळ कंट, 
जाघन कंट. त ंग, कक ं द–तंस. कंट, कक ं द–कंट. साम द्दग, ग ह्यसाम द्दग. त ंगक ग ह्यत ंगक. कच्छ, 
कटीरक–कच्छ. १ मधे वाचहन्या व २ मधे स्नाय ूअसतात. 

 
आ॰ ३·७ कटीरसंधी वरून व प ढून पाचहलेले. चनबेधंनो :—जाघनकटीय Iliolumber. प रःस्थ चत्रकजाघन 
Ant. Sacroiliac. चत्रकक ं िीय Sacrospinous. चत्रकोपचत्रकीय Sacroccocygeal. चत्रकत ंगीय 
Sacrotuberous. 

 
आ॰ ३·८ कटीर बाह्यागं पिसंधी. चनबंधने. चत्रकजाघन, चत्रकत ंगीय आचि चत्रकक ं िीय. 
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गुह्य सामुद्ग [Pubic symphysis.] 
 

जघनीयास्थीिा प रोभाग ग ह्यास्थी. दोन बाजूिे ग ह्यास्थी एकमेकाशी साधंलेले असतात. हा 
गौिस्वरूपािा काक्स्थसंधी असतो. संचधगत अक्स्थभाग स्वच्छ कास्थींनी चलप्त असून त्याचं्यामध्ये 
सूत्रलकास्थीिी िकती असते. या चवचशष्ट साधं्याला साम द् ग संधी म्हितात. या साधं्यातील कास्थीच्या 
िकतीमध्ये एक लहानशी फट पडलेली असते चतच्यात द्रव असते, परंत  चतला आस्तर नसते. या साधं्याच्या 
प ढील अंगाला बरेि सूत्रल धागे असतात. ते फ लीसारखे खालून वर ककवा वरून खाली एका हाडापासून 
द सऱ्या हाडास जाऊन चमळतात. (१) ऊध्वव आचि (२) अधर ग ह्य चनबधंने असताति. 
 

 
आ॰ ३·९ ग ह्यसाम द्दगसंधी, उभा छेद. कटीरािे प ढील अंग १, २ ऊध्वापर ग ह्य चनबधंने. ३ जघन्य–चन॰ 
Inguinal L. ४ उपजघन्य चन॰ Pectineal L. ५ विंिोि Acetabular labrum ६ उपविंिोि Transverse 
acetabular L. 

 
कटीरबल 
 

जघनीयास्थीवर संचधचनबंधनाखेरीज इतर चनबंधनेही असतात. (३) चतसरे चनबंधन जाघंाडाच्या 
वरच्या सीमेवर असते ते ग ह्यापासून ऊध्वव प रस्थ कंटकापयंत जाते. (४) िवथे जाघंाडाच्या गूढ सीमेवर 
असते. ते ग ह्यापासून अपमध्य चदशसे अधा पल्ला गाठते. विंि ही जी साधं्यािी वाटी असते चतच्या काठावर 
एक (५) सूत्रल कंगोरा िढवलेला असतो. त्याम ळे त्या वाटीिी खोली वाढते. या कंगोऱ्यापासून (६) काही 
सूते्र उपमध्यागंाने वर गवािाच्या काठाला जातात. गवाि स्वतः सूत्रल पटलाने बह शः भरून गेलेले असते. 
त्याच्या वरच्या काठाशी मात्र एक आखूडसा प्रिाल राहतो तो गवािप्रिाल होय. चनबधंनािंी नाव े:— (३) 
जघन्य (४) उपजघन्य (५) विंिोि (६) उपविंिोि. जघनीय आचि चत्रकोपचत्रक चमळून कटीर बनलेले 
असतात. कटीरािे प्रवशेप्रतल [Plane of inlet] चत्रकाच्या मार्थयापासून खाली ग ह्यमार्थयापयंत उतरते असते. 
पि चनगवमप्रतल [Plane of outlet.] उपचत्रकाच्या टोकापासून वर ग ह्य कमानीपयंत िढते असते. चत्रक स्वतः 
आतल्या अंगाने मागे खोलगट असते. वरच्या शरीरािा भार कटीरप्रवशेप्रतलाच्या वरच्या जघनीयाच्या 
जघन नामक भागावर येतो. पि तोही उतरताि असतो. तेव्हा प्रवशेद्वारावर भार येऊन तो मागेप ढे 
चवभागला जातो. 
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साधं्याच्या चवचशष्ट रिनेम ळे अक्स्थ आचि चनबंधने यावर भार व ताि येतात. शवेटी अथात् भार 
विंिद्वारा ऊरव्यास्थीवर उतरतो. 
 

 
आ॰ ३·१० ग ह्यस्थी. व ंवंिि Acetabulum. तंस Crest. त ंगक Pubic tubercle. 

 
आ॰ ३·११ गभवमागािी वळेि, कका, प्रवशे– द्वार व त्यािा अि. प पा. ििा, कोठ्यािी मध्यपातळी ट टा, 
चनगवमद्वारािी पातळी व चतिा अि, त ता. 
 
वंक्षिसंधी [Hip joint.] 
 

जघनीय व ऊरव्य यामधला साधंा तो हा होय. जघनीयाला वाटी असते आचि ऊरव्याला गोटी 
असते. त्यािंा हा वाटीगोटी साधंा होतो. जघनीयािी वाटी पचरपूिव नसते. खाली आचि प ढे अशी चतच्यात 
एक त्र टी असते. चतला वंििखात [Acetabular notch.] (खाि) म्हितात. ही खाि उपविंिोि म्हिून जे 
चनबधंन साचंगतले त्याने भरून चनघते. तरी त्याच्या काठाखाली सापट राहते. त्या सापटीतून वाचहन्या आत 
जातात. जघन्यचनबधंन म्हिून जे साचंगतले त्याच्या मधल्या तृतीयाशंाच्या खाली १·२ cm अंतरावर हा 
साधंा येतो. वाटीिा वरिा भाग चजतका रंुद असतो चततका खालिा नसतो. ऊरव्याच्या मार्थयावर 
काक्स्थलेप असतो. त्यात एक बारीक खळगा असतो. त्यापासून एक चनबधंन चनघालेले असते. 
विंिवाटीसही काक्स्थलेप असतो. या कास्थीिे एक कडे बनलेले असते. त्याने वेढलेल्या जागेत थोडे मेद 
असते. कास्थीलेप वरती दाट पि खाली पातळ असतो. 
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आ॰ ३·१२ विंिसंधीतून छेद. १ कोश चन॰ २ उपविंिोि. 

 
या (१) साधं्यािा कोश वरच्या अंगास विंिाच्या बाहेर थोडासा पसरलेला असतो. इतरत्र तो 

विंिोिास लागून असून थोडासा गवािाच्या कोपऱ्याजवळही असतो. ऊरव्याच्या मानेला त्यािा वढेा 
असून, त्यािा प ढील प्रसार दोन उद्धतानंा [Trochanters.] जोडिाऱ्या रेषेपयंत असतो. 
 

 
आ॰ ३·१३ वंििसंधी पिागं व प रःस्थागं. १ कक ं दर-ऊरव्य चन॰ Ischiofemoral L. २ जघन-ऊरव्य 
Iliofemoral L. ३ ग ह्य–ऊरव्य Pubofemoral L. 
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या साधं्यात जे स्नेहलास्तर असते तेही साहचजक चवस्तृत असते. ऊरव्यािी मान आचि त्याला 
वढेिारा कोशभाग, विंिोि आचि काक्स्थचलप्त भागाने वढेलेला मेदोलेप यास त्यािे लेपि असते. ऊरव्य 
चशरोचनबधंन त्याने वेढलेले असते. 

 
या साधं्यास आिखी तीन चनबधंने असतात : (१) कक ं दर – ऊरव्य (२) जघन–ऊरव्य (३) ग ह्यन 

– ऊरव्य. ही तीनही चनबधंने अंशतः संचधकोशाशी एकजीव असतात. जघन-ऊरव्य चनबंधनािा जो भाग 
ऊरव्यचशराला दाटून बसावयािा असतो त्याच्या आत मात्र स्नेहलास्तर नसते. (४) अध्यूरव्य. हे चनबधंन 
ऊरव्याच्या मार्थयापासून उपविंिोिापयंत असते. हे संपूिवपिे संचधकोशाच्या आत असते. (आ. १२) 

 
जानुसंधी (गुडघ्याचा साधंा) 
 

यात तीन साधं्यािंा अंतभाव होतो. ऊरव्याच्या उपमध्य व अपमध्य ग ंठामंध्ये खाली दोन िदं्राकृती 
[Semilunar cartilages.] कास्थी असतात. त्याशंी ऊरव्यािा एक आचि जंघेच्या हाडािंा एक असे दोन साधें 
असून ग ंठाच्या प ढे ग डघ्यािी वाटी असते चतच्याशी ऊरव्याग्रािा साधंा असतो. हा साधंा स्नेहल असतो. हा 
बह शः कोर (चबजागर) संधी असतो. संपूिव द मड पडल्यानंतर जंघा थोडीशी अपमध्य उपमध्य चदशासं 
चफरचवता येते. म्हिून सापवाद कोरसंधी असतो, असे म्हिाव ेलागते. 

 
िदं्रकास्थींपैकी एक उपमध्य व द सरे अपमध्य असते. ती िपटी व बह ताशंी वाटोळी वलये 

असतात. ती नङ गीच्या हाडावर नेमकी बसतात. त्यािंा पचरसर जाड असून आतला काठ पातळ असतो. 
ऊरव्य व नड गीय याचं्या मधील फटीिी रंुदी चवषम असते. या कास्थींिी रंुदी त्याचवरुद्ध प्रकाराने चवषम 
असते. पचरिामी ऊरव्य व सिदं्र नड गीय यािंी संध्यथव पिृे एकमेकास अन रूप होतात. काक्स्थवलये 
नड गीयावर पक्की केलेली असतात. चशवाय नड गीयाच्या दोन ग ंठामधील प्रदेशातून प ढून एक व मागून एक 
अशी दोन चनबधंने चनघून एकमेकांस ओलाडूंन मागे व प ढे जातात आचि ऊरव्यावर लागतात. (१) 
नङ गीयावरून प ढून चनघिारे ते प रःस्थ स्वक्स्तक. ते ऊरव्याच्या अपमध्य ग ंठाच्या उपमध्य पिृाच्या 
पिागंास लागते आचि (२) मागून चनघिारे ते पि स्वक्स्तक. ते ऊरव्याच्या उपमध्य ग ंठाच्या अपमध्य 
पिृावर लागते. याचशवाय अपमध्य िदं्रकास्थीपासून एक कििोळी सूत्रलपट्टी चनघून ऊरव्याच्या उपमध्य 
ग ंठावर पि स्वक्स्तक चनबंधनाच्या लगेि मागे चिकटलेली असते. (३) प ढील अंगास दोनही िदं्रकास्थी 
एका कििोळ्या आडव्या चनबधंनाने एकमेकास बाधंलेली असतात. जान संधीला एक (४) चतयवक् म्हिजे 
चतरके चनबधंन असते. त्यािा आरंभ ऊरव्याच्या अपमध्य ग ंठाच्या पाठीमागे होतो, आचि शवेट नड गीयाच्या 
उपमध्य ग ंठावरील स्नावाशजेारी होतो. याच्या आरंभािा भाग ऊरव्य दोन ग ंठाचं्या मधील प्रदेशाच्या 
अपमध्य भागावरही पसरलेला असतो. (५) या साधं्याला एक कंसचनबधंन असते. ते पूवोक्ताच्याि शजेारी 
अपमध्य व अधर अंगाला असते. या चनबधंनाच्या खालून एक मासंपेशी नड गीयाकडे गेलेली चदसते. चतिे 
नाव प्रचतजानव्य [Popliteus.] (६) जान संधीच्या अपमध्य काठावर एक दोरीसारखे चनबंधन असते. 
प्रचतजानव्यस्नायचू्या स्नावालगत वर ऊरव्यास्थीच्या अचपग ंठावर त्यािा उगम होतो; त्यािा अंत 
जंघीयास्थीच्या मार्थयावर होतो. या चनबधंनािे नाव अपमध्य जान चनबधंन. (७) याच्याि अंताशजेारी 
जंघाचद्वदलस्नायिूा उगम होतो. (८) जंघेतील प्रम ख मासंपेशी कपढरी ककवा पोटरी. चतिीही दोन दले 
असतात. त्यापंैकी एक उपमध्य असते ते ऊरव्याच्या उपमध्य ग ंठावर उगम पावते. (९) द सरे दल अपमध्य. 
ते ऊरव्याच्या अपमध्यग ंठावर कंसचनबंधन आचि अपमध्य चनबंधन याचं्या मागे उगम पावते. जान संधीला 
अपमध्याच्या तोडीला उपमध्य चनबंधनही असते. ते उपमध्य ऊरव्यग ंठापासून नड गीयास्थीच्या उपमध्य 
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ग ंठापयंत जाते. (१०) जानव्यास्थीच्या अधराग्रापासून चनघून एक चनबधंन नड गीयाच्या मार्थयावरील त ंगास 
चमळते. ऊरुित दवल स्नायिूा हा खरोखरी स्नाव होय. 
 

 
आ॰ ३·१४ जान संधी. Ⅰ डाव्या नड गीयािे संचधगत अग्र. Ⅱ उजवा ग ंडघा मागून उलगडलेला. Ⅲ उजवा 
ग डघा प ढून पाचहलेला, अधा द मडलेला. चनबधंने :—१ प रस्थ स्वक्स्तक, Ant. cruciate, २ पि स्वक्स्तक 
Post. cruciate, ३ आडव ेTransverse, ४ चतथवक् Oblique, ५ कंस Arcuate, ६ अपमध्य Lat. ७ उरव्य 
चद्वदलस्नाव Biceps femoris tendon ८ व ९ अचधजंघीय स्नायूिे उगम Gastrocnemius origin. १० 
साचमपटलारंभ Semimembranosus origin. अप अपमध्य. अप उपमध्य ज जंघीय. 

 
जान संचधकोश फार चवस्तृत, चवषम आचि त्र चटतही असतो. या चठकाििी हाडेि चवस्तृत त्याम ळे 

त्यािा कोश चवस्तृत आहे. त्याभोवती वरच्या खालच्या स्नायूंिे स्नाव लागलेले आहेत त्याशी तो एकजीव 
होतो. या स्नावाम ळे तो चवषम होतो. कोशाच्या आत प्रचतजानव्य स्नाय ूअसून त्यािा स्नाव मात्र बाहेर आहे. 
त्याम ळे कोशात त्र टी आहे. जानव्यास्थीच्या खालपासून कोश स रू होतो. त्याच्यावर संचधस्थल आहे. तरी 
तेथे कोश त्र चटत आहे. या संधीिे अपमध्य चनबधंन मात्र वगेळे स्पष्ट आहे. इतर चनबंधने आचि स्नाव यातील 
भेद स्पष्ट नाही. दोनही अवयव सूत्रल समन्वयी गात्रािेि असल्याम ळे असे घडते. 

 
जान संधीिे स्नेहलास्तर संचधकोशापेिा प ष्ट्कळ चवस्तृत असते. वरच्या अंगाला ते जानव्यास्थीच्या 

मागे ऊरव्य ित दवल मासंपेशीच्या खाली पसरते तेथे ते थोड्याशा मासंतंतंूनी बाधंलेले असते. 
जानव्यास्थीच्या डाव्या उजव्या बाजंूना देखील त्यािा चवस्तार असतो. जानव्याच्या खाली 
जानव्यचनबधंनाच्या आचि त्याच्यामध्ये बरेिसे भेद असते. येथून त्याच्या दोन घड्या [Alar and infrapatellar 

folds.] ऊरव्य ग ंठाचं्यामधून मागे जातात. मागे त्या दोनही एकवटतात. 
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या स्नेहल आस्तराखेरीज बऱ्याि स्नेहकोचशका [Synovial bursae.] जान संधीच्या आसपास 
स्नावचनबंधने व अस्थी याचं्यामध्ये, त्यािप्रमािे कातडी व हाड याचं्यामध्येही असतात. त्यािंी गं्रथोक्त 
संख्या १२ आहे. त्यापंैकी तीन शजेारच्या आकृतीत दाखचवल्या आहेत. 
 

 
आ॰ ३·१५ जान संधी उभा छेद. १ जानव्यावरील स्नेहकोचशका. २ कातडीखालील कोचशका. ३ 
जानव्याखालील गूढ कोचशका. ४ कोशचनबधंन ५ प रःस्थ स्वक्स्तक चनबधंन. ६ पि स्वक्स्तक चनबंधन. 
 
नड ग–जंघीय संधी [Tibiofibular joint.] 

 
नड गीय व जंघीय अशी दोन हाडे जंघेत असतात. त्याचं्या दोनही टोकाशी दोन साधें असताति 

पि मध्यंतरीही चवस्तृत सूत्रल पटल असून त्याने ती एकमेकास जखडली गेलेली असतात. ग डघ्याच्या 
साधं्याच्या आकृतीमध्ये ऊध्वव नड गजंघीय संधीिे थोडेबह त दशवन घडलेलेि आहे. हा साधंा 
स्नेहलसंधींपैकी सतलसंधी या प्रकारिा असतो. संचधगत अक्स्थभाग सपाट असतात. संचधकोशास पि 
आचि प रःस्थ चनबधंनािंा द जोरा असतो. 

 
[नड गी हा शब्द मराठीत रूढ आहे. नड हा शब्द संस्कृतातही आहे. त्यािा अथव देवनळ, बोरू, 

बाबंू, असा आहे. नड गीच्या हाडाला देवनळािी उपमा चदल्यािे यावरून चदसून येते. बृहन नडा हे अज वनािे 
अज्ञातवासातील नाव आहे. त्यातील नड म्हिजे नड गीि. अज वनाच्या नडग्या चवशषे मोठ्या होत्या असे 
महाभारतात साचंगतले आहे; तेथे जंघा हा शब्द वापरला आहे. जंघेत दोन हाडे आहेत. तर या दोन हाडानंा 
दोन नाव ेदेिे अवश्य असल्याम ळे नड ग आचि जंघ असे दोन शब्द रूढ करिे सोयीिे आहे. ते जंघा व तड ग 
असे केल्यास नड गीय असा शब्द जंघीय याच्या तोडीिा म्हिून वापरता येतो. संिेप जंघ व नड ग असे स द्धा 
िालण्यासारखे आहेत. खड ग या शब्दाच्या धरतीवर नड ग असा शब्द साजरा होऊ शकतो] 

 
आंतरास्िीय जंघीय पटल [Crural interosseous membrane.] – नड गीय व जंघीय याचं्या 

एकमेकाजवळच्या काठानंा धरून हे पटल ताठ राचहलेले असते. त्याच्या दवीय अंताजवळ एक भोक 
राचहलेले असते त्यातून रक्तवाचहन्या मागे प ढे जातात. 



 

अनुक्रमणिका 

अधर नड गजंघीयसंधी 
 

हा संधी सूत्रपटी आहे. हाडािें संचधगत भाग खडबडीत असतात. आंतरास्थीय जंघीय पटलास 
धरून खाली आंतरास्थीय चनबधंन असते. त्याचशवाय प रःस्थ, पि व अड्ड अशी तीन चनबंधने सागंतात. 
शवेटिी दोन सलग असून आडव्या चनबंधनािा खालिा काठ टािेच्या हाडाशी साधंण्यायोग्य ाोळीसारखा 
असतो. (आ. १७ Ⅳ १ व २. आ. १६·३) (आ. १७ Ⅲ २). 
 

 
आ॰ ३·१६ नड गजंघीयसंधी. १ आंतरास्थीय चनबंधन Interosseous L. (membrane) २ पि चनबधंन. ३ 
Post L. ३ अधर आडवे चनबधंन. Inferier trans verse L. 
 
गुल्फसंधी [Ankle joint.] 

 
नड गीय हाडािा घोयाशजेारिा अंतभाग आचि दोन ग ल्फ हे वरती, आचि टािेतील वरिे हाड जे 

पाष्ट्िव त्यािा माथा आचि डावी उजवी बाजू यािंा हा साधंा जमतो. पाष्ट्िव हाडाच्या मार्थयाच्या रेषेभोवती वर 
खाली पाऊल चफरू शकते. हा साधंा कोर– (चबजागर) संधी असतो. या साधं्यािी चनबधंने अशी :—याला 
संचधकोश असतो त्यास चकरकोळ द जोरा प रःस्थ व पि चनबधंनािंा असतो पि चवशषे द जोरा (३) प रःस्थ व 
पि पाष्ट्िव जंघीयािंा आचि (४) पाषवि जंघीयािा असतो, अपमध्य बाजूने, आचि चत्रकोिी चनबधंनाच्या 
उपमध्य बाजूने. हे चनबंधन वरती आक ं चित आचि खाली पसरट असते. यािे धागे प ढे नौकाभास्थीवर तसे 
मागे पाषविास्थीवर गेलेले असतात. (आ. १७ Ⅳ ३ व ४) (आ. १७ Ⅱ १. Ⅲ ५),. 
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आ॰ ३·१७ Ⅰ पाष्ट्िव–अस्थी काढून टाकून उजवा पाष्ट्िव–पाषवि संधी आचि पाष्ट्िव–पाषवि–नौचनभ संधी 
टािेकडून पाचहलेले. यात :—नौ नौकाभ. क स्थूिाभ. प पाषवि. १ तलीन पाषविनौकाभ–चन॰ २ 
आंतरास्थीय पाष्ट्िव–पाषवि चन॰ ३ पाष्ट्िवपाषवि–कोशचनबधंन. ४ द फाटी चनबधंन Bifurcate L. 

 
Ⅱ उजवा ग ल्फ आचि पद यातील साधें. १ चत्रकोिी चनबधंन Deltoid L. २ पाष्ट्िव. नौकाभ. ३ 

कीलाभ नौकाभ. ४ प्रथम पदभीय ५ स दीघव पदतलीन चन॰ Iong planter L. ६ पि पाष्ट्िव– पाषवि. 
 
Ⅲ डावा ग ल्फसंधी पि दशवन १ जंघागत आंतरास्थीय पटल. २ पि अधर पाष्ट्िव–जंघीय. ३ पि 

पाष्ट्िव–जंघीय. ४ पाषविजंघीय. ५ चत्रकोिी ६ दीघव- अंग ि-आक ं िक स्नायिेू वेष्टि. 
 
Ⅳ उजव्या ग ल्फपदािे अपमध्यदशवन. १ पि अधर नड गजंघीय. २ प रःस्थ अधर नड गजंघीय. ३ 

प रःस्थ पाष्ट्िवजंघीय ४ पि पाष्ट्िवजंघीय. ५ पाषविजंघीय. ६ अपमध्य पाषविपाष्ट्िव ७ आंतरास्थीय पाष्ट्िवपाषवि. 
८ पाष्ट्िव नौकाभ. ९ द फाटी. १० पिृीन स्थूिाभनौकाभ. ११ पिृीन कीलाभ–नौकाभ. १२ पिृीन पदभ– 
पदभकीय. १३ पिृीन आंतरपदभीय. १४ पृिीन पाषवि– स्थूिाभ. १५ स दीधव पदतलीन. 

 
पदभक–संधी 
 

पाषवि आचि पाष्ट्िव याचं्यात दोन साधें असतात, एक प रःस्थ आचि द सरा पि. यापंैकी पि हा संधी 
सतल प्रकारिा असतो. त्याला संचधकोश व स्नेहल आस्तर असते. त्याला प रःस्थ, पि, अपमध्य, उपमध्य 
व आंतरास्थीय चनबधंने असतात. पाषविपाष्ट्िव–संधींपैकी प रःस्थ संधीिा समावशे पाष्ट्िव– नौचनभ संधीमध्ये 
होतो. हा अक्स्थत्रयसंधी वाटीगोटी सांधा असतो. मात्र यातील िलने सभोवतीच्या चनबधंनाम ळे प ष्ट्कळ 
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मयाचदत होतात. पाऊल िागंले पालथे असते ते आंगठ्यािे बाजूने वर चफरवनू नीट उतािे करता येत नाही 
आचि करंगळीकडून तर म ळीि वर चफरचवता येत नाही म्हटले तरी िालेल. यापंैकी पचहल्या चक्रयेस 
उद्वतवन [Inversion.] आचि द सरीस न्यग वतवन [Eversion.] अशा संज्ञा योचजल्या आहेत. (प.ृ ५४) (आ. Ⅰ २ व ३ 
प रःस्थ Ⅱ ६ पि. त्याशजेारी आडव ेउपमध्य. Ⅲ ६ अपमध्य. Ⅳ ७ आंतरास्थीय) आंतरास्थीय पाष्ट्िव-पाषवि-
चनबधंनािा पिभाग म्हिजेि प रःस्थ पाष्ट्िवपाषवि चनबधंन होय. 

 
पाषयिस्िूिाभ-संधी 
 

या साधं्याला संचधकोश असतो त्यास तीन िार चनबंधनािंा द जोरा असतो. त्यापंैकी एक (१७· Ⅳ 
१४) पिृीन असते ते आखूड आचि पातळ असते. दोन तळव्यात असतात. त्यातले एक स दीघव असून भले 
जाड आचि भक्कमही असते. द सरे त्याच्या आड त्यापेिा ककचित् आखूड पि चततकेि भक्कम असते. ते 
आदीघवहोय. (आ. १७ Ⅳ १५ व Ⅱ ५) (१७· Ⅰ ३) दोहोंच्या मध्ये पातळसा उपचहत, [Areolar.] गात्रािा थर 
असतो. उपचहत गात्र हे पातळ मऊ पि चिवट समन्वयी गात्र असते. उपिमव म्हिून जे पूवी (प.ृ १९) 
साचंगतले ते याि गात्रािे असते. याति मेदािा समावशे असला म्हिजे ते मेदस्वी [Fatty; Adipose.] गात्र 
ााले. 

 
या साधं्याशी िलन होते ते थोडेसे घसरिे व चफरिे, चनःसरि व पचरवतवन असे असते. ते उद्वतवन व 

न्यगू वतवन ही जी पदिलने साचंगतली त्या प्रसंगी होते. पाषवि व नौकाभ यािंा सािात् अक्स्थसंधी नसतो तरी 
त्या दोहोस जोडिारी दोन चनबधंने आहेत. त्यापंैकी एकाला उशी [Spring स तन्य. उत्तन्य.] चनबधंन म्हितात. 
उपमध्य पाऊलकमान त्याच्या योगाने मजबतू राखली जाते. (आ. १७ Ⅱ ५ च्यावर) ते तलस्थ पाषवि 
नौकाभीय होय. द फाटी चनबधंन म्हिून एक चनबधंन असते. ते पाषविावरून चनघून प ढे नौकाभ आचि 
स्थूिाभ या दोहीस लागलेले असते. (१७ Ⅰ ४ Ⅳ १०) पाष्ट्िास्थी काढून टाकले असता ते िागंले चदसून 
येते. त्याच्या योगाने तीन अस्थी िागंली जखडली जातात. 
 

 
आ॰ ३·१८ Ⅰ डाव्या पावलाच्या तळव्यातील संचधचनबधंने. १ तलीन आंतरपदभीय २ प रःस्थ नड गीय Tibialis 
ant. स्त्राव. ३ स दीघव पदतलीन. ४ तलीन पदभपदभकीय ५ दीघव पचरजघीय Peroneus longus. ६ पि 
नड गीय Tibialis post. स्त्राव. ७ तलीन पाषविनौकाभ. ८ दीघव अंग लीप्रसारक Flexor digitorum longus 
स्त्राव. ९ दीघव अंग िाक ं िक Flexor hallueis longus स्त्राव. 
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Ⅱ उजव्या पावलातून चतरका छेद. १, २, ३, कीलाभ क स्थूिाभ. य पाष्ट्िव. ि पाषवि. ग उपमध्य 
ग ल्फ. न नौकाभ. ४ चत्रकोिी चन॰ ५ आंतरास्थीय पाष्ट्िवपाषवि चन॰ 

 
हाडाच्या सापटीत आखूड आडव्या व चतरक्या रेघा चनबधंने आचि बारीक श्वेत िकत्या स्नेहकोश 

दशवचवतात. 
 
नौकाभकीलाभसंधी नौकाभािे प ढले अंग आचि तीन कीलाभािंी पिागें या एका साधं्यात 

गोचवलेली असतात. याच्याभोवती कोश आचि वर खाली पिृीन व तलीन चनबधंने असतात. (आ. १७ Ⅱ ३. 
Ⅳ ११) 

 
नौकाभस्िूिाभ–संधी 
 

नौकाभ व स्थूिाभ यामधील संधी नड गजंघीय संधीप्रमािे सूत्रपटी संधी असतो. दोनही हाडे तीन 
चनबधंनानंी बाधंलेली असतात. पिृीन, तलीन व आंतरास्थीय अशी ती तीन असतात. (१७ Ⅳ १०) क्वचित 
हा सूत्रपटीऐवजी स्नेहलसंधीही असतो. आंतरकीलाभीय आचि स्थूिाभकीलाभीय संधी स्नेहलापंैकी 
सतलसंधी असतात. नौकाभकीलाभ संधीच्या कोशाशी आचि आस्तराशी त्यािेही कोश व आस्तरे सलग 
असतात. त्यानंा पिृीन तलीन आचि आंतरस्थीय चनबधंने असतात. या साधं्यात अगदी थोडे घसरि 
स्वरूपािे िलन संभवते, पि ते स द्धा उडी घेताना ककवा मोठा भार धारि करताना, एरवी नाही. असे सांधे 
असल्यानेि पावलाला चिवटपिा असतो आचि उशी घेण्यािे सामर्थयव आलेले असते. 

 
पदभपदभकीय संधी 
 

पचहले पदभीय उपमध्य कीलाभाशी साधंते; द सरे पदभीय उपमध्य व अपमध्य कीलाभामंध्ये 
घ सलेले असते; चतसरे अपमध्य कीलाभाशी साधंते, िवथे अपमध्य कीलाभ व स्थूिाभ याशंी आचि पािवे 
स्थूिाभाशी साधंते. पचहल्या साधं्याला स्वतंत्र कोश व आस्तर असते. द सऱ्या चतसऱ्यानंा सलग कोश व 
आस्तरे असतात. तसेि ते िवर्थयापािव्यानंाही असतात. या दोन जोड्यामध्ये एक आंतरास्थीय चनबधंन 
असते. पिृीन तलीन व आंतरास्थीय चनबधंने सवांना असतात. या साधं्यात िलन अगदी थोडे संभवते. 
तथाचप पदभीयािे िलन इतराहून अचधक असते. हे िलन पाऊल टेकूनि संभवते, एरवी नाही. उद् वतवन 
ककवा न्यग वतवन यापंैकी काही करूनही िवडा टेकतो तेव्हा हे िलन घडते. 

 
आंतरपदभीय संधी 
 

पदभास्थींना आरंभी जाडी ब धंा आचि त्याप ढे त्याहून कमी घेरािे काडं असते. पचहल्या द सऱ्या 
पदभाचं्या मध्ये बंधन नसते, बह धा एक स्नेहपेशी असते. बाकीच्या शजेारशजेारच्या पदभीयाचं्या ब ंधामध्ये 
आंतरास्थीय चनबधंने असतात. 

 
पदभकपदभ यामध्ये जी स्नेहलपटले आहेत ती अशी :— (१) पाष्ट्िवपाषविीय (२) पाष्ट्िवपाषवि 

नौकाभीय (३) पाषविस्थूिाभीय (४) कीलाभनौकाभीय, आंतरकीलाभीय, कीलाभस्थूिाभीय, मध्यम 
कीलाभ–अपमध्यकीलाभीयािे पदभीयाशी संधी आचि चद्वतीय तृतीय ित थव पदभीय याच्या ब धंािे आपसात 
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संधी (५) प्रथम पदभीय व उपमध्य कीलाभ यािंा साधंा (६) स्थूिाभ व ित थवपिंम पदभीय यािंा साधंा (७) 
क्वचित नौकाभ व स्थूिाभ याचं्या शजेारी पिृामधील साधंा. 

 
पदम-पदागं लीयसंधी हे स्नेहलापंैकी ग ंठसंधी या सदरात मोडतात. या साधं्यांना कोश, तलीय व 

पार्मश्वक चनबंधने असतात. 
 
पदागं लीयसंधी कोर (चबजागर) संधी असतात. यानंाही कोश, तलीय व पार्मश्वक चनबंधाने 

असतात. 
 

वक्षःपंजर 
 

छातीच्या कपजऱ्यािा म ख्य आधार म्हिजे पाठकिा. त्यावर बरगड्या ज ळलेल्या असतात, आचि 
वरच्या बरगडीशी उरािे हाड ज ळलेले असते. असा पजंर तयार होतो. कशरेुकाचं्या ब ंधाशी 
पश वकासंधीकरता संचधपीठके असतात त्या त्या स्थली पश वकेिे चशरस ज ळलेले असते. १, १०, ११, १२ या 
क्रमाकंाच्या पश वका एकेका कशरेुकेशी आचि बाकीच्या शजेारशजेारच्या दोन कशरेुकाशंी साधंतात. हे सवव 
संधी सतलसंधी या सदरातील असतात. संचधकोशाच्या आत एक चनबधंन असते त्याने संचधकोशािे दोन 
भाग चदसतात. कोश आचि अंतःकोशीय याखेरीज आिखी एक चकरिचनबंधन [Radiate ligament.] असते. 
त्याच्या चकरिरूप सूत्रािें तीन संि असतात. वरच्या संिािी सूते्र वरच्या कशरेुकेच्या ब धंाला लागतात, 
खालच्यािी खालच्याला लागतात, आचि मधल्यािी प सट असतात ती त्या दोन कशरुकामंधील 
काक्स्थकबबाला लागतात. कशरेुकाचं्या आडव्या फायाशी पश वकािंा सरा साधंा ाालेला असतो तो 
त्याचं्यावर मानेशजेारीि जे टेंगूळ असते त्याशी. या दोन साधं्यािंा जो अि त्याच्या भोवती थोडे वर थोडे 
खाली, असेि फक्त बरगडीिे िलन होऊ शकते. पश वकािंी प ढील टोके वगेवेगळ्या रीतींनी साधंलेली 
असतात. 

 
प्रत्येक पश वका प ष्ट्कळ अंशी अक्स्थमय पि अग्रभागी काक्स्थमय असते. अक्स्थभागाच्या अखेर एक 

खळगा असतो त्यात काक्स्थभागािा आरंभ असतो. दोहीवर पयवक्स्थपटलािे वषे्टि असते. पश वकाकास्थींिी 
उराकडील टोके, वरच्या वरच्या पश वकाग्राशी साधंिे, अशी रिना १०, ९, ८, ७ येथपयंत असते. या 
साधं्यानंा कोश व स्नेहलपटलही असतात. याचशवाय आंतरकास्थीय चनबधंने असतात. 
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आ॰ ३·१९ श्वसनािे िलन उजव्या बाजूने आचि वरून पाहाव े तसे. Ⅰ वर खाली आचि मागेप ढे. Ⅱ 
उरस्याला सोडून असलेल्या बरगड्या. Ⅲ उरस्याला धरून असलेल्या बरगड्या. 

 
उरािे हाड उरस्य हे एक िपटे चनरंुद व टोकदार हाड असते. आरंभी आद्योरस्य, मध्योरस्य आचि 

प खं [Xyphoid.] असे यािे तीन भाग असतात. त्यात अथात दोन साधें असतात. ते दोनही गौि काक्स्थसंधी 
असतात. मध्यस्थ काक्स्थकबब असते. खालिा साधंा बह धा पंधराव्या वषी ब जून जातो. कास्थीिे अस्थी 
बनते. बह धा वरिा साधंादेखील िाचळशीनंतर ब जून जातो. प खंभाग आरंभी बरीि वष ेकाक्स्थमय असतो. 
त्यािेही िाचळसीनंतर उतारवयात अस्थीत रूपातंर होते. 

 
पचहल्या पश वकेिे प रःस्थाग्र आचि उरस्य याचं्यातील साधंा प्रधानकाक्स्थसंधी असतो. पश वकाकास्थी 

आचि उरस्य यािंी थेट ज ळिी होते. २ ते ७ क्रमाकंाच्या पश वकाचं्या कास्थी आचि उरस्य याचं्यात स्नेहल 
साधंा होतो. त्याला कोश असतो. त्याचशवाय उरस्य–पश वकीय चनबंधन असते. द सऱ्या पश वकेच्या साधं्यात 
संधीच्या आत संध्याभ्यंतर चनबधंन असते. क्वचित असे चनबधंन आिखी खालच्या एकाद्या द सऱ्या साधं्यातही 
असते. सातवीच्या टोकाशी नेमाने आचि साहवीच्याशी अचनयमे उरःप ंखाशी चनबंधने असतात. या साधं्याशी 
ककचित् घसरि स्वरूपािे िलन घडते. 
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आ॰ ३·२० जत्र ंसंधी. १ पश वकासंीय चन॰ २ आंतरासंीय चन॰ ३ प रःस्थ उरस्यासंीय चन॰ ४ पश वकासंीय चन॰ ५ 
प्रथमप॰ काक्स्थ-छेद. ६ उरोक्स्थ छेद. 

 
१ ते ७ क्रमाकंाच्या पश वका प ढे उरस्याशी बाधंलेल्या असतात. सामान्य श्वसन िालू असताना 

पचहली पश वका बह तेक स्तब्ध असते, द सरी पासून खालच्याि हालतात. उरस्य थोडे प ढे ढकलले जाते. 
त्यािे खालिे भाग उत्तरोत्तर अचधकाचधक प ढे जातात हे उघड आहे. चवशषे मोठ्या श्वसनात हे िलन 
अचधक होते. त्यावळेी पचहली बरगडीही थोडी उिलली जाते. नेहमी बरगड्यानंा मागून प ढे उतार असतो 
तो आ-श्वसनाने कमी होतो. त्याम ळे त्या डावी उजवीकडे पसरतात. ८, ९, १० क्रमाकंाच्या बरगड्या प ढे 
उरस्यास जोडलेल्या नसतात. त्या बाजूला जरी पसरल्या तरी उरस्याच्या बरोबर प ढे सरकत नाहीत, मागे 
राहतात. ११, १२ क्रमाकंाच्या बरगड्या प ढे उरस्याला लागलेल्या नसतात की वरती इतराशंीही बाधंलेल्या 
नसतात. जोरािे श्वसन करताना त्या खाली ओढल्या जातात. पचहली वर आचि शवेटच्या दोन खाली 
ओढल्याम ळे एकंदर विःपजंर अचधक कोठेदार बनतो. 

 
जत्रुसंधी 
 

उराच्या हाडाच्या मार्थयाच्या डाव्या उजव्या कोपऱ्याशी खादं्याच्या प ढल्या काठावरिी अंसीय हाडे 
साधंतात. या दोन हाडाचं्या मधला प्रदेश तो जत्र देश. तेथील साधंा तो जत्र संधी. उरस्यािा कोपरा आचि 
अंसीयािे उपमध्य टोक ही काही एकमेकासमान आकारािी नाहीत. अंसीयाग्र बरेि मोठे आहे. 
उरस्याग्राशजेारी पचहली बरगडी असते. संचधप्रदेश या पश वकाग्रावरही पसरलेला असतो. उरस्याग्रावर 
काक्स्थलेप असतो. तो त्या अग्रापेिा अचधक चवस्तृत असतो. त्याम ळे तो अंसीयाग्राच्या तोडीिा होतो. 
दोनही हाडाचं्या संचधगत अग्राचं्यामधे संचधगत काक्स्थकबब असते. त्याम ळे संचधकोिािे दोन भाग ाालेले 
असतात. या कबबाच्या दोनही अंगानंा स्नेहलास्तर असते. या संधीला संचधकोश असतो. त्याखेरीज त्याला 
िार चनबंधने असतात : (१) पश वकासंीय (२) आंतरासंीय (३) प रःस्थ, उरस्यासंीय, (४) पि उरस्यासंीय. 

 
अंसीयाणतक्रमीय संधी 
 

अंसीयास्थीिा अपमध्य अग्रभाग आचि स्कंधीयास्थीिा अचतक्रमी प्रसर यामध्ये होिारा हा साधंा 
स्नेहल सतल असा असतो. अचतक्रमी प्रसराच्या उपमध्य काठावर चववृत्ताकृती सपाट संचधतल असते. 
असेि सपाट संचधतल अंसीयाच्या अपमध्याग्रास असते. त्यास सूत्रकास्थीिा लेप असतो. त्यािा रोख 
खाली व अपमध्य असा असतो. साधं्याच्या लाबं अि प रःपि असा असतो. या साधं्याला संचधकोशाखेरीज 
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तीन चनबधंने असतात. स्कंधीयाला दोन फाटे असतात, त्यातला एक अचतक्रमी. द सरा जवळि 
उपमध्यागंास असतो त्याला कोरक म्हितात, तो एकाद्या कळीसारखा भासतो म्हिून. तो अचतक्रमीपेिा 
लहान असतो. हे दोन फाटे साधंिारे एक चनबधंन असते. ते अचतक्रमी प्रसरावरील संचधपीठकाच्या लगेि 
प ढे उगम पावते. तेथून ते कोरकापयंत पसरते. (आ॰ २१ Ⅰ १) खादं्याच्या साधं्याला तो वरच्या अंगिा मोठा 
आधार असतो. कोरकाच्या उपमध्यागंास एक चनबंधन असते त्यािे दोन चवभाग होऊन वरती अंसीयाचं्या 
अधर पिृास थोड्याशा अंतरावर जाऊन चिकटतात. एक फाटा थेट वर जातो आचि द सरा कोरकाच्या 
अपमध्य काठाशी जाऊन वर चिकटतो. (Ⅰ ४). अचतक्रमी प्रसर आचि अंसीय याचं्या शजेारी काठामध्ये 
पसरलेले एक िौकोनी चनबंधन असते. ते तेथील स्नावामध्ये ग ंतलेले असते. 
 

 
आ॰ ३·२१ Ⅰ उजवा स्कंधसंधी प ढून Ⅱ डाव्यािा उभा छेद. Ⅰ १ कोरक-अचतक्र॰ ३ संचधकोश. ४ कोरक-
अंसीय॰ (अंसीयास्थी उिलून उभे धरलेले). ५ अचधस्कंधीय चन॰ ६ गतव बाहव चन॰ ७ चद्वदल बाहव स्नायू Ⅱ 
१ चद्वदलबाहवस्नायचू्या दीघवदलािा आरंभ. २ संचधकोश. ३ संचधकोशािा ाोळ 
 
स्कंधसधंी 
 

हा साधंा वाटीगोटी प्रकारिा स्नेहलसंधी असतो. सवव साधं्यात हा स िल असतो. स्कंधीयास्थीिी 
वाटी बाहवास्थीिा सबधं माथा सामावण्याइतकी मोठी नसते. त्यािा स मारे तृतीयाशंि वाटीत राहतो. 
वाटीला काक्स्थलेप असतो. त्याने ती थोडीशी खोल होते, पि मूळ अक्स्थगतव अगदीि उथळ असतो. 
संचधकोश प ष्ट्कळ ढगळ असतो. तो स्कंधीय गताच्या काठाला लागून आचि बाहवाच्या कंठीला लागून 
असतो. बाहू खाली असताना काखेमधे कोशाला ाोळी येते. याि चठकािी कोशािा काठ कंठीला सोडून 
थोडा खाली असतो. या कोशात दोन ककवा तीन त्र टी असतात. बाहवावरील दोन त ंगाचं्या मधे एक त्र टी 
असते. चतच्यातून दंडाच्या चद्वदल स्नायूिा एक स्नाव आत जातो. कोरकप्रसराच्या खाली एक त्र टी असते. 
एक त्र टी क्वचित्ि आढळिारी आहे ती मागल्या अंगाला असते. या कोशाला द जोरा देिारे सूत्रपट्ट 
असतात. त्यानंा त्याचं्या ग ंतवि कीप्रमािे चनरचनराळी नाव े देतात. गतवबाहव हा त्यातला एक पट्ट आहे. 
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त्यानंा चनबधंने म्हितात. अड्डबाहव म्हिून एक चनबधंन सागंतात ते दोन त ंगानंा धरून असते. त्यांच्या मधून 
चद्वदलस्नायिूा स्नाव आत जातो. 

 
स्कंधसंधीभोवती प ष्ट्कळ मोढमोठाले स्नाय ूअसतात. संचधकोश, अचतक्रमी व कोरक हे दोन प्रसर, 

चवचवध स्नायूंिे मासंकपड आचि स्नाव याच्यामधे स्नेहकोचशका असतात. यापंैकी एक दोन कोचशकािंा प्रवशे 
संचधकोशातही ाालेला आढळतो. स्वतः कोशािे स्नेहल आस्तर असते. त्यािे वेष्टि आत राहिाऱ्या चद्वदल 
स्नायचू्या एका स्नावावर असते. 

 
कूपयर संधी (कोपरसांधा.) 
 

बाहवास्थीिे अधराग्र आचि अिीय व अरीय यािंा हा साधंा असतो. बाहवािीय व बाहवारीय असे 
यािे दोन भाग असतात. अिीयािे नेदीयाग्र हे एक अधववलय असते. त्याशी साधंिारे बाहवाग्र ही िक्री 
असते. िक्री ही साधारिपिे कप्पीवजा असते खरी, पि चतच्या उपमध्याग्रािा घेर अपमध्याग्राच्या घेरापेिा 
मोठा असतो. म्हिून पसरलेल्या क्स्थतीत हात स्कंधकूपवर रेषेच्या अपमध्यागंास असतो तर आक ं चित 
क्स्थतीत उपमध्यागंाला असतो. अगोदर िक्रीिा वरिा काठ अपमध्यागंाला िढताि असतो, त्याम ळे ही 
चवषमता वाढते. बाहूिा अि आचि प्रबाहूिा (हात उतािा असताना) अि याचं्यामध्ये स मारे १७०° कोन 
असतो. याला कोपर कोन असे नाव चदले आहे. अिीयास्थीला जो िक्रीखात असतो तो नेमका िक्रीला 
अन रूप असतो असे नाही. साधंा पसरलेला असताना त्यािा वरिा म्हिजे फिाभाग उपमध्यागंाने िक्रीस 
टेकत नाही आचि साधंा द मडलेला असताना अपमध्यागंाने टेकत नाही. बाहवािा पायथा आचि अरीयािा 
माथा एकमेक अन रूप असतात पि त्याचं्यामध्ये उत्तम संपकव  कोपर अधे द मडलेले आचि हात ना उलथा ना 
पालथा असतानाि होतो. 
 

 
आ॰ ३·२२ डावा कोपरसाधंा. उभा छेद, अपमध्य दशवन आचि उपमध्य दशवन. १ कोशचन॰ २ वलय चन॰ ३ 
उपमध्य चनबंधनािा मागला खालिा भाग. ४ चद्वदल बाहव स्नाव ५ चतयवक् चन॰ ६ आंतररास्थीय पटल. ७ 
अपमध्य चन॰ 
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कूपवरसंधीला संचधकोश आचि स्नेहलास्तर असते. संचधकोशािे वगेवेगळे चवशषे जाड व भक्कम भाग 
असतात त्यानंा चवचशष्ट चनबंधने म्हितात. अशी चनबधंने िार असतात, पि, प रःस्थ अपमध्य व उपमध्य. हा 
प्रचसद्ध कोरसंधी आहे. 
 

 
आ॰ ३·२३ डाव्याअरीयािे वलय. चनबंधन, व Annular ligament.िौ िौरस चनबधंन Qudrate ligament. ि 
िक्रीकरता खाि Trochlear notoh. र अरीयाकरताखाि. अि अिीयास्थी, फिा कापलेला. 

 
प्रबाहूिी दोन हाडे अिीय व अरीय ही एकमेकाशी तीन चठकािी साधंलेली असतात. कोपरापाशी 

अरीयािा माथा आचि अिीयावर तदथव असलेली खाि यात साधंा जमतो. प्रस्त त खािेच्या पूवव पचिम 
(प रःस्थपि) अंगास धरून एक कडे अरीयाच्या मार्थयाभोवती रिलेले असते. त्यािे घटक अस्थी व सूत्रल 
गात्र हे असतात. यािा वरील काठ कोपराच्या चनबधंनाशी एकजीव असतो. याच्या खालच्या काठापासून 
एक सूत्रल पटल अरीयाच्या मानेभोवती चढलेपिाने ग ंडाळलेले असते. अरीयाच्या मानेशी साधं्याच्या तळात 
खािेपासून जो लहानससा िौकोनी सूत्रपट पसरतो त्यास िौरस चनबंधन म्हितात. अरीयाच्या 
मार्थयाभोवतालच्या भागास वलय– चनबंधन म्हितात. याच्या आतील अंगास थोडा काक्स्थलेप असतो. या 
साधं्यात अरीय अिीयाभोवती चफरण्यास अवसर असतो. या साधं्यास पचरवतवसंधी असे वगव-नाव आहे. 
 

 
आ॰ ३·२४ प्रबाह संधी प रोदशवन. १ आंतरास्थीय पटल. २ वलय चन॰ ३ च्या समोर चद्वदलबाहवािा स्त्राव. ४ 
प रःस्थ अरकरभकीय चन॰ 
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आ॰ ३·२५ उताण्या व पालर्थया उजव्या हातािी हाडे. 

 
अरीय व अिीय यािें काडंभाग एकमेकापासून थोड्याशा अंतरावर असतात. पि त्याचं्यामध्ये एक 

सूत्रलपट पसरलेला असतो. हात ना उलथा ना पालथा असताना हा पट तािला राहतो. एरवी तो चढला 
असतो. अरीयाच्या मानेशी आचि ककचित वरखाली पट नसतो. तसाि त्याच्या समोरच्या अिीयाच्या अमळ 
त्याहून मोठ्या भागावरही पटाभाव असतो. या पटास आंतरास्थीय पटल म्हितात. प्रकोिाच्या 
अधराग्राजवळ या पटात एक भोक असते त्यात रक्तवाचहन्या असतात. अरीयािीयाचं्या कोपराकडील 
अग्राशी पचरवतवसंधी असतो. तसा तो मनगटाकडील टोकाशीही असतो. येथे दोन हाडािंी अगे्र एका 
चत्रकोिी संचधकबबाने बाधंलेली असतात. हे कबब मध्यापेिा पचरसराकडे अचधक जाडी असते. अिीयािा 
पायथा आचि ककजलप्रसर याचं्यामध्ये एक खोलवटी आहे. तेथे कबबािे अग्र लागलेले असते. कबबािा पाया 
अरीयावर असतो तेथे एक ठळक कंगोरा असतो. तो एका पिी मनगट आचि द सऱ्यापिी अरीयािा 
अिीयाकडील संचधतल याचं्यामध्ये असतो. या संचधकबबाच्या दोनही अंगानंा स्नेहलास्तर असते. 
अरीयािीय संधीमध्ये एकि िलन संभवते ते हात उतािा पालथा करिे हे होय. हे िलन १६०°, १७०° 
असते. हे िलन होत असताना अिीय म ळीि हालत नाही असे नाही ते ककचित् हालते. हात पालथा होताना 
ते थोडे मागे व अपमध्यागंाकडे आचि हात उतािा होताना त्याच्या उलट हालते. िक्री आचि िक्रीखाि 
याचं्यामध्ये जी थोडी चवसंगती असते तेवढ्याने हे िलन घडते. 
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आ॰ ३·२६ करभक– स्नेहल कोश, १ ते ५. कबब, संचधकबब. 

 
मणिबंध (अरीय–करभकीय संधी). 
 

हा साधंा वरच्या अंगास अरीयािे दवीयाग्र व शजेारिे संचधकबब आचि खालच्या अंगाने नौकाभ, 
िदं्राभ व शूलाभ ही करभकास्थी याचं्यामध्ये होतो. वरच्या अंगास खोलगट संचधपीठक आचि खालच्या 
अंगास फ गट संचधपीठक असते. या साधं्यास एक स्वतंत्र संचधकोश आचि स्नेहलास्तर ही असतात. त्यास 
प रःस्थ पि, उपमध्य, अपमध्य चनबंधने असतात. या साधं्याशी जी िलने घडतात ती करभकातील 
साधं्याच्या समवते घडतात. ते संचध असे :—नौकाभ, िदं्राभ आचि शूलाभ हे अस्थी एकमेकास पिृीन 
करतलीन व आंतरास्थीय चनबधंनानंी जोडलेले असतात. गोलाभास्थी, शूलाभाच्या करतलीन पिृास 
साधंलेले असून त्यास संचधकोश, शूलाभगोलाभीय आचि करभगोलाभीय चनबधंने असतात. यािे 
स्नेहलास्तर स्वतंत्र असते. 

 
करभकाच्या दवीय रागेंतील अस्थींिे परस्परातील साधें असतात त्यास पिृीन, करतलीन व 

आंतरास्थीय चनबधंने असतात. या रागेंतली आंतरास्थीय चनबंधने वरच्या रागेंतल्यापेिा अचधक जाड व 
मजबतू असतात. 
 
मध्यकरभकीय [Midcarpal.] संधी 
 

करभकामध्ये ज्या अस्थींच्या दोन रागंा आहेत त्याचं्या एकमेकातील संधीस हे नाव आहे. यािे दोन 
भाग आहेत, उपमध्य व अपमध्य. त्यातील पचहल्यात सम ंडास्थीिे म ंड आचि साकं शास्थी चमळून नौकाभाचद 
चतहींच्या खळग्यात बसतात, द सऱ्यात नौकाभाच्या ऊववचरत खळग्यात पयािक व पयाि ही हाडे बसतात. 
पचहला साधंा ग ंठसंधी असून द सरा बह ताशंी सतलसंधी असतो. या साधं्यानंा पिृीन करतलीन उपमध्य व 
अपमध्य चनबंधने असतात. करभकास्थीच्या दोन रागंामध्ये एक स्नेहलपटल असते, त्यािे फाटे वर खाली 
वरच्या खालच्या रागेंतील हाडाचं्या सापटीत चशरलेले असते. आंतरास्थीय चनबंधनानंी तेवढी त्यानंा अटक 



 

अनुक्रमणिका 

होते. ही चनबधंने सववत्र सारखीि असतात, असे नाही. क्वचित् एकाद्या जोडीत ते नसतेही. गोलाभािा साधंा 
मात्र चनराळा असतो तो असतोि. 

 
मनगट आक ं चित केले असता (म खाकडे वळचवले असता) अरीयकरभकीय व मध्यकरभकीय या 

दोनही साधं्यात िलन घडते. तथाचप ते मध्यकरभकीयाति चवशषे घडते. मनगट प्रसाचरत केले असता 
(म खाचवरुद्ध वळचवले असता) दोनही साधं्यात िलन घडते पि ते अरीयकरभकीयाति चवशषे घडते. 
उपसरि ककवा अपसरि ही िलनेही प्रस्त त साधं्यात घडतात. त्यापंैकी उपसरिािा पल्ला अपसरिाच्या 
पल्ल्यापेिा प ष्ट्कळ अचधक असतो. अिीयािा ककजलप्रसर लहान असल्याने ही गोष्ट संभवते. 

 
अंगुष्ठकरभीय आणि करभ यांचा सांधा 
 

अग ि–करभीय आचि करभ यािंा साधंा स्वतंत्र स्नेहलसंधी असतो. तो साचदसंधी या सदरात 
गिला जातो. सामान्य िार िलनाखेरीज यात भ्रमि व पचरभ्रमिही संभवते. आंगठा इतरानंा सामोरा 
आििे हे येथील चवशषे महत्त्वािे िलन आहे त्यास प्रतीपायन [Opposition. प्रतीप गमन.] असे नाव आहे. 
 

 
आ॰ ३·२७ करभसंधी. करभ–करभक संधी व अंग चलसंधी. करभ पि दशवन करभकरभक करतलदशवन सा 
साकं श. ग गोलाभ. अंग ली, तलीन व पाश्वव दशवन. 
 
आंतरकरभीय संधी  
 

आंतरकरभीय संधी क्रमाकं २, ३, ४, ५ ही करभीय हाडे एकमेकास जोडलेली असतात. 
(आंगठ्यािा क्रमाकं १) याचं्या संचधस्थळावर काक्स्थलेप असतात आचि त्यास स्नेहलास्तरही असते ते 
करभककरभीय संधीस सलग असते. हे करभककरभीय संधी २, ३, ४, ५ करभीयािें करभकाशी ाालेले 
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असून ते सतलसंधी असतात. त्यानंा पृिीन, करतलीन व आंतरास्थीय चनबंधने असून चशवाय कोशही 
असतात. या साधं्यात तजवनीकडून करंगळीकडे उत्तरोत्तर थोडीशी अचधक घसरि संभवते. करभ आचि 
अंग लीय याचं्यामध्ये संधी असतात ते ग ंठ प्रकारिे स्नेहलसंधी असतात त्यानंा भक्क म चनबधंने असतात. या 
साधं्यात सामान्य िार िलनाखेरीज अल्पमानािे पचरभ्रमि संभवते. अंग लीयािे साधें असतात ते कोर 
(चबजागर) प्रकारिे स्नेहलसंधी असतात.  
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प्रकरि ४ 
 

मुख-णशरोग्रीवा-पृष्ठास्नायू 
 

स्नायुरचना 
 

अक्स्थसंधी सागंताना काही हालिाली संभवतात असे साचंगतले. स्वतः अस्थी त्यानंा लागून 
असलेली कास्थी आचि चनबधंने, यात हालिाल घडचविारे काही एक नसते. हाडािंी ककवा चनबधंनािी 
हालिाल होते ती पराधीन असते. हाडावर समन्वयी गात्राच्या मध्यस्थीने मासंतंतू चबलगलेले असतात. या 
तंतंूमध्ये हालिालीिे सामर्थयव असते. हे तंतू आक्रसतात. त्यािंी दोन टोके जवळ येतात. त्यापंैकी एकादे 
टोक जरी हाडास लागलेले असले तरी ते हाड त्याम ळे हालते. दोनही टोके चनरचनराळ्या हाडास 
लागलेली असली म्हिजे ती हाडे एकमेकाजवळ येतात. मासंतंतूिा एकादा समूह ज्या सूत्रल गात्राच्या 
मध्यस्थीने हाड कातडे ककवा द सरा एकादा अवयव यास धरून राहतो त्यास स्नाव म्हितात. स्नाव पसरट 
असला म्हिजे त्यास पटस्नाव [Aponeurosis] असे नाव द्याव.े मासंसमूह आचि त्यािे स्नाव चमळून स्नायू 
बनलेला असतो. सागंाड्यास लागून असलेले मासं काही अंशी आपल्या इच्छेच्या आधीन असते. 
अंतकरचद्रयानंा मासं असते ते इच्छाधीन [Voluntary] नसते, इच्छातीत [Involuntary] असते. मासं तंत मय असते. 
इच्छाधीन मासंतंतू १ ते ४० cm. लाबंीिे असतात. इच्छातीत तंतू ०·०१५ ते ०·५ mm लाबंीिे असतात.  

 
मासंतंतू लाबंट असतो. सागंाड्यािे मासं असते त्याच्या तंतूत आडवे समातंर पटे्ट चदसून येतात, 

म्हिून त्यास पटे्टरी मासं [Striated muscle] म्हितात. मासंतंतूमध्ये एक संकोिी द्रव्य असते त्यास मासंाबं  
[Sarcoplasm] असे नाव आहे. त्याच्या भोवती एक चपशवी असते चतला मासंकोश [Sarcolemma] असे नाव आहे. 
मासंाबं  हे खरोखरी प्राकल असून, सबधं तंतू ही एक पेचशका असते, असे म्हिावे लागते. मासंाबंमूध्ये अनेक 
प्रकले असतात. मासंतंतू फारि लाबं असतात ते माडंीच्या स्नायतूले. ते स मारे वीतभर लाबं असतात. 
तथाचप त्यािंी रंुदी अगदी ०·०१ ते ०·१ mm. असते. प ष्ट्कळ तंतू चमळून एक ज डगा बनलेला असतो. 
प्रत्येक ज डग्याला एक पातळसे समन्वयी गात्रािे वेष्टि असते त्यास पचरमासंीय [Perimysium] म्हितात. 
पचरमासंीयापासून ज डग्याज डग्याचं्या सापटीत पदर गेलेले असतात. त्यास अंतमांसीय [Endomysium] 
म्हितात. मासंतंतू दोनही टोकाशी कोिदार असून मध्यंतरी दाडंक्यासारखे वाटोळे ककवा चत्रधारी 
असतात. कधी कधी आघाताने मासंाबं ूत टून जाऊन त्यािे त कडे वेगळे होतात, पि त्याि वळेी मासंकोश 
अभगं राहतो. 

 
लहान लहान मासंािे ज डगे चमळून मोठाले ज डगे बनलेले असतात. या ज डग्यानंाही समन्वयी 

अचपमासंीय [Epimysium] आवरिे असतात. अशा तऱ्हेने जमलेला जो मासंािा मोठा ज डगा त्यास मासंपेशी 
[Muscle mass. Muscle belly] असे आय वेदसंचहतेमध्ये म्हटले आहे. स श्र तसंचहतेत पेशीसंख्या ५०० आचि 
स्नाय संख्या ९०० चदली आहे. त्यावरून येथे स्नाय ूम्हिजे स्नाव असे असाव.े 

 
मासंतंतूिे दोन प्रकार सागंतात, ताबंडे आचि चफके. सवव मासंपेशीमध्ये या दोन प्रकारिे तंतू 

वगेवगेळ्या प्रमािात असतात. ताबंड्या मासंतंतूत चजवतं द्रव्यािी घडामोड सावकाश िालते त्यािंी 
चक्रयाही सावकाश िालते. पि प ष्ट्कळ वळे िालू राहू शकते. चफक्क्या मासंतंतूत घडामोड ापायाने 
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िालते. त्यािंी चक्रया तडकाफडकी प ष्ट्कळशी घडून येते. म्हिून तरतरी [Tone in muscle. तरीष] राखिे ही 
गोष्ट म ख्यतः ताबंड्या तंतूनी िालते. आचि प्रासंचगक चक्रया चफक्या तंतंूनी िालतात, असे म्हितात. 

 
स्नाव सूत्रल गात्रािे बनलेले असतात. मासंतंतंूिे मासंकोश सूत्राशंी एकजीव ाालेले असतात. 

मासंतंतूभोवती जे पचरमासंीय, अंतमांसीय व अचपमासंीय समन्वयी पापोदे्र असतात ते स्नावातील 
सूत्राभोवतीच्या समन्वयी पापोद्र्याशी एकजीव ाालेले असतात. 

 
स्नावाचं्या सूत्रल गात्रात पेचशकाचं्या रागंा असून त्यांच्याबाहेर प ष्ट्कळशी सूते्र रिलेली असतात. 

सूते्र दोन प्रकारिी असतात. काही कडक असतात आचि अचतशय भक्कमही असतात. द सरी काही चिवट 
असतात. कडक पाढंरी स्वच्छ, िकिकीत असतात. चिवट चपवळस असतात. चपवळी म ख्यतः 
मिक्यातली पत्रके एकत्र जोडिारे स्नाव, कंठातील वाक् तंतू आचि त्या जवळिा पडदा, यामध्ये असतात. 
काकंाचलक [Skeletal] स्नायूंच्या स्नावामध्ये कडक पाढंऱ्या तंतंूिाि भरिा चवशषे मोठा असतो. 

 
प ष्ट्कळशा मासंपेशींना ग रफटिाऱ्या सूत्रल गात्राच्या साधारिपिे वाटोळ्या पटलास पचरष्ट्पट 

[Fascia] म्हितात, तथाचप त्यात उपचहत गात्रािा [Areolar tissue] भरिा प ष्ट्कळ असतो, आचि त्यात बह तेक 
चठकािी मेदािाही भरिा असतो. पसरट स्नावास पटस्नाव [Aponeurosis] म्हितात. 

 
काही मासंतंतू स्नावात ग ंतलेले नसून थेट अस्थी ककवा कास्थी यात ग ंतलेले असतात. तेथे जे 

पयवक्स्थपटल असते त्यातील सूत्रल गात्राशी ते ज ळलेले असतात. काही मासंतंतू त्विेत ग ंतलेले असतात. 
त्विेमध्येही अचपिमाखाली समन्वयी गात्रि असते. त्याच्याशी मासंतंतूभोवतालिे पापोदे्र एकजीव ाालेले 
असतात. 

 
चलनयंत्रिा. शरीरातील चवचवध हाडे ही जिू दंडयंते्र असतात. दंडयंत्रािें जे प्रकार 

याचमकशास्त्रात सागंण्यात येतात त्यापंैकी चतसऱ्या प्रकारिी यंते्र बह शः शरीरात आहेत. अशा यंत्रात आधार 
आचि चवरोध याचं्या स्थानाचं्या मध्ये यत्नािे स्थान असते. यत्न मासंपेशीच्या योगाने केला जातो. एकाद्या 
अवयवािा भार ककवा त्याजवर ठेवलेले ककवा टागंलेले उपरी ओाे असे चवरोधािे स्वरूप असते. आचि 
एकाद्या साधं्यात आधारस्थान असते. कोपर, खादंा आचि ग डघा ही अशा साधं्यािंी उदाहरिे आहेत. या 
साधं्याच्या जवळपास मासंपेशीिी बंधने असतात. न सता हात ककवा पाय उिलावयािा असतो तेव्हा चवरोधी 
ओाे त्या त्या अवयवािेि असते. ते त्याच्या ग रुत्वमध्यात प्रभावी असते. ग रुत्वमध्य पेशीबंधनाच्या पलीकडे 
असतो. त्याम ळे थोडे स्नाय िलन ााले तरी चवरोधस्थानािे िलन त्यापेिा अचधक होते. हातात एकादे ओाे 
धरलेले असते तेव्हा चवरोधक ग रुत्वमध्य प ष्ट्कळ दूर असतो. अथात त्या मानाने त्यािे िलनही अचधक 
संभवते, पि प्रत्यि बलचवचनयोग मात्र प ष्ट्कळि होतो. अल्पिलनाने पि बह त बलाने, बह त िलन करता 
येते, हे तात्पयव. 
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आ॰ ४·१ स्नाय रूप दंडयंते्र. १ मन्यास्नाय.ू २ भ जस्नाय.ू ३ िरिस्नाय ू

 
दंडयंत्रािा द सरा प्रकार असा असतो की, त्यात आधारस्थान आचि यत्नस्थान याचं्यामधे 

चवरोधस्थान असते. टािा वर करून पायाचं्या पजंावर (िवड्यावर) शरीर उभे ठेवले असता अशा यंत्रािा 
उपयोग होतो. येथे सबंध शरीरािा भार जंधास्थीद्वारा पाऊल कमानीवर येतो. त्याच्यामागे पोटरीच्या 
मासंपेशींनी तो उिलून धरला जातो. त्यािें स्नाव घोयाच्या मागे असतात. येथे आधारस्थानापासून 
यत्नस्थान चवरोधस्थानापेिा दूर असते. चवरोधकापेिा यत्नकरािे िलन अचधक होते. त्याम ळे चवरोधकापेिा 
त्याला कमी बल उपयोगी पडते.  

 
दंडयंत्रािा पचहला प्रकार म्हिजे आधारस्थान मधे असून त्याच्या दोन बाजूस चवरोधस्थान व 

यत्नस्थान असिे हा होय. पाठीच्या कण्यािे जे साधें आहेत ते अशा प्रकारिे आहेत. किा व कवटी यािंा 
साधंा नम न्याकरता घेण्यासारखा आहे. येथे साधं्यात आधारस्थान आचि कवटीच्या तळास स्नाव 
लागण्याच्या जागा ती यत्नस्थाने आचि डोक्याच्या ग रुत्वकबदूतून खाली कवटीवर जािाऱ्या लंबरेषेिे 
चतजवरील स्थान ते चवरोधस्थान असते. डोक्याच्या वळिाप्रमािे ही रेषा बदलते. तेव्हा यत्नरेषाही 
चनरचनराळ्या योजाव्या लागतात. विंिसंधी याि स्वरूपािा आहे. चवरोधबल व यत्नबल ही त्याचं्या 
अंतराचं्या व्यस्त प्रमािात राहतात.  

 
मुखणशरोग्रीवापृष्ठा–स्नाय ू
 

आपल्या मार्थयािे कातडे आचि त्याखालिा पचरष्ट्पट एकमेकास जखडलेली असतात त्याचं्या 
खाली एक स्नाय ू असतो त्याचं्याशी त्या दोघािंाही िागंला चमलाफ ाालेला असतो. या स्नायूला (१) 
णशरस्य स्नायू असे नाव आहे. त्यािा चवस्तार मौलीयास्थीवरील वचरि मन्यारेषेपासून भ वयापयंत असतो. 
याच्या मध्यंतरी पटस्नाव असून त्यापासून मागे प ढे मासंतंतू असतात. त्यािें दोन दोन संि असतात. प्रस्त त 
चशरस्य पटस्नाव मागे मौलीय प्रोत्सेध व मन्यारेषा यात ग ंतलेला असून प ढे आचि डाव्या उजव्या बाजंूना 
तेथील पचरष्ट्पटात एकजीव ाालेला असतो. खाली चवरळ समन्वयी गात्राने करोटीच्या सूत्रल आवरिाशी 
जखडलेला असतो. या स्नायचू्या योगाने मार्थयावरिे कातडे प ढे ओढता येते ककवा मागे ओढता येते. मागे 
ओढण्यािी चक्रया चवशषे प्रबल असते. त्याम ळे कपाळावर आठ्या पाडता येतात ककवा त्या साफ करून 
भ वया उिलता येतात. द ःख, आियव, भय, क्रोध, इत्यादी चवकार प्रकट करण्यािे ते एक साधन आहे. याि 
स्नायलूा भालमौलीया असेही नाव आहे. 
(आ. २ पहा) 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·२ चशरोम खस्नाय.ू १ चशरस्य Epicranius. Oceipitofrontalis. २ व ३ नेत्रकंकि Orbicularis oculi. 
४ नासाशूचलक Procerus. ५ व ७ ऊध्वव–ओि–नासा–उत्सारक Levator labii sup. a. nasi. ६. 
नासासंपीडक Compressor naris. ८ ऊध्वव–ओि–उत्सारक Levator labi sup. ९ आस्यकोिोत्सारक. 
Levator anguli oris १० लघ कपोलीय. कपोलोिीय. Zygomatis minor. ११ आस्यकंकि Orbicularis 
oris १२ अधरोिावसारक Depressor la bii inf. १३ आस्यकोिावसारक Depressor anguli oris १४ 
पचरग्रीव Platysma १५ गल्ल Buccinator १६ बृहत् कपोलीय Zygomaticus major. १७ व १८ जंभदाचंशक 
Masseter. 
 

नेत्रकंकि (२ व ३) डोळा चमटण्याच्या उपयोगी पडिारा जो मासंतंतंूिा समूह डोळ्याभोवती आहे 
तो नेत्रचववराच्या नाकाकडील काठाशी ग ंतलेला असतो. डोळ्याच्या ढापण्या या मासंतंतूत ग रफटलेल्या 
असतात. त्याचं्या अंती थोडेसे सूत्रल गात्र असते. वाटोळसर आकृतीवरून या स्नायसू नेत्रकंकि म्हटले 
आहे. हा कंकिस्नायू आक्रसल्याने अश्र स्त्रोत थोडासा चवस्तारतो. या स्त्रोतािे वरिे टोक डोळ्याच्या उपमध्य 
म्हिजे नाकाकडील कोपऱ्यात असते. यािे दोन भाग अंबकीय [Orbital] व पक्ष्मपत्रीय [Palpebrel] असे 
सागंतात. (3) 

 
भ्रभूंजक. भ्रणूवमदयक. [Corrugator] अस्थीमधील नेत्रचववराला अंबक [Orbit] म्हितात. अंबकाच्या 

वरच्या काठाशी एक भोक असते. त्याच्याही वर भालीयास्थीवर भ वयीच्या ख िा असतात. या ख िाचं्या 
उपमध्य टोकाजवळ उगवनू स ळक्याप्रमािे नेत्रकंकिस्नायमूधून वर चनघून कातडीला चबलगलेले स्नायू 
डावा उजवा असे दोन असतात. त्याचं्या आक्रसण्याने उभ्या ककवा चतरक्या आठ्या पडतात. म्हिून त्यानंा 
भ्रभूजंक ककवा भ्रचूवमदवक अशी नाव ेयोचजली आहेत. 

 
नासाशूणलक (४). नाकाच्या वरच्या अग्रावर चशरस्यास धरून हा स्नाय ू असतो. नासास्थीिा 

खालिा भाग आचि त्यालगतिे नासाकास्थी यापासून सूत्रलतंतू चनघून मासंल तंतू भ वईखालच्या कातडीस 
चिकटतात. त्याचं्या आक्रसण्याने भ्रमूध्यप्रदेशात आडव्या आठ्या पडतात. चशरस्याप्रमािे या स्नायसूही 
पटस्नाव असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

नासासंपीडक. (६). जंभास्थीवर कातऱ्या दाताचं्या वर व त्या शजेारी या स्नायूिा उगम होतो. 
भ्रमूध्याशी दोनही अंगािें मासंतंतू एकाि पटस्नावात ग ंततात. तोि पटस्नाव नासाशूचलकाच्या स्नावाशी 
सलग असतो. नाकािा अक्स्थमय भाग आचि काक्स्थमय भाग याचं्या साधं्यात या स्नायचू्या आक्रसण्याने 
दाब उत्पन्न होतो. 

 
नासाणवस्फारक. [Dilator naris] नासासंपीडकाच्या उगमाजवळ खाली व उपमध्यागंाला उगम पावून 

हा स्नाय ूनाकप डीमध्ये अंत पावतो. याच्या आक्रसण्याने नाकप डी खाली व अपमध्यागंास ओढली जाऊन 
चवकास पावते. 

 

 
आ॰ ४·३ अंबक-पचरसरातील स्नाय स्थाने. १, २ नेत्रकंकि ३ ऊध्वव ओिनासाउत्सारक. ४ ऊध्वव 
ओिोत्सारक. ५ लघ कपोलीय. ६ बृहत् कपोलीय. 

 
नासांतराय–अवकषयक. [Depressor septi] हा स्नाय ू वरच्या ओठाच्या आस्तराच्या लगेि खाली 

असतो. यािा उगम पचहल्या कातऱ्या दाताच्या वर जंभास्थीवर होऊन अंत िलातंरायात होतो. हा स्नायू 
पूवोक्त स्नायूस साहाय्य करिारा आहे. दोनही चमळून एक स्नाय ूअसेही कोिी मानतात. अंतराय खाली 
ओढून नासाचवकासि होतो. 

 
ऊध्वय–ओष्ठनासा–उत्सारक (५ व ७) यािा उगम जंभीयाच्या भालचनकट भागावर होतो. तेथून 

खाली मासंतंतू दोन गटानंी येतात. त्यापंैकी एक अधरनासाकास्थीत ग ंततो आचि द सरा वरच्या ओठाच्या 
अपमध्य भागात ग ंततो. याच्या आक्रसण्याने नासाचवकास घडतो आचि वरिा ओठ बाहेरून वर वळवला 
जातो. 

 
ऊध्वय–ओष्ठोत्सारक (८). अंबकाच्या खालच्या काठाजवळ एक चछद्र असते. त्याच्या वरच्या 

अंबक-तीरापासून तंतू चनघून खाली ओठाच्या मासंात ग ंततात. याच्या आक्रसण्याने वरिा ओठ बाहेरून 
वळवनू उिलला जातो. 

 
आस्यकोिोत्सारक (९). अंबकाच्या खालच्या तीरावरच्या चछद्राच्या लगत खालपासून चनघून यािे 

धागे आस्यकोनात जाऊन ग ंततात. याच्या आक्रसण्याने तोंडािा कोन उिलला जातो. 
 
लघुकपोलीय. कपोलोष्ठीय. (१०). या स्नायिेू तंतू कपोलीयास्थीपासून चनघून नाकाशजेारी 

ओिमासंास चमळतात. या स्नायचू्या आकरसण्याने वरिा ओठ वर उिलला जातो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

बृहत् कपोलीय. कपोलास्यकोिीय (१६). या स्नायिूा उगम लघ कपोलीयाच्या मागे 
कपोलीयास्थीवरि होतो. यािा अंत आस्यकोनाशी होतो. या स्नायचू्या आक्रसण्याने आस्यकोि उिलला 
जातो. 

 
णचबुकीय. [Mentalis] अधरोिाच्या मध्यरेषेशजेारी हानवास्थीवर कातऱ्या दाताजवळ जे खळगे 

आहेत त्यापासून चनघून यािे तंतू हन मध्याच्या कातडीत ग ंततात. याच्या योगाने अधर ओि वर उिलून प ढे 
ढकलला जातो. 

 
अधरोष्ठावसारक (१२) हा साधारि िौरसस्नायू आहे. हानवास्थीच्या प रोभागी एक रंध् असते 

त्यापासून हानवमध्यरेषेपयंत यािा उगम होतो. तेथून चनघिारे तंतू वरती अधर ओिाच्या कातडीत 
ग ंततात. याच्या योगाने अधरोि खाली ओढला जातो. 

 
आस्यकोिावसारक (१३) आताि साचंगतलेल्या स्नायचू्या उगमाशजेारी थोडा खाली आचि 

अपमध्यागंाला यािा उगम असून ग ंतिूक आस्य कोिामधे होते. आस्यकंकि म्हिून एका स्नायूिा उल्लेख 
लकवरि येिार आहे. त्यािा डावा उजवा कोपरा तो आस्यकोि.  

 
गल्ल. (१५) हा गालािा प्रम ख स्नायू आहे. जंभीय व हानव यावर ज्या दाढाचं्या जागा आहेत 

त्याचं्या शजेारी बाहेरच्या अंगाशी यािे तंतू ग ंतलेले असतात. याच्या मागे काही तंतू घशाच्या एका स्नायचू्या 
स्नावावर ग ंतलेले असतात. त्यािंा उल्लेख प ढे घशाच्या स्नायूंच्या चववरिात येईल. या स्नायूिे मांसतंतू 
आस्य-कंकिात ग ंतलेले असतात. 

 
या स्नायचू्या आक्रसण्याने घास दाताकडे ढकलला जातो. फूत् कार करिे ककवा ि ळा टाकिे या 

चक्रयाकंरता यािंाि उपयोग होतो. 
 
आस्यकंकि (११) नेत्रकंकि आहे तसे हे आस्यकंकि आहे. पि ते केवळ तसे नाही. आिखी 

प ष्ट्कळ स्नायूंिे तंतू त्यात ग ंतलेले आहेत. इतकेि नव्हे तर त्याच्या स्वतःच्या रिनेतही काही आचधक्य 
आहे. ओठािें स्वीय तंतू आहेत. ते एका पिी कातडीत आचि द सऱ्या पिी आस्तरात ग ंतलेले आहेत. काही 
तंतू वर नाकाच्या अंतरायास तर काही खाली चिब कीयाच्या शजेारी अपमध्यागंास हानवीयावर ग ंतलेले 
आहेत. या आचि द सऱ्याही तंतंूना मोठा आधार गल्लस्नायपूासून तंतू प ढे येतात त्यािंा असतो. यातले काही 
खालून वर तर काही वरून खाली जाते येते असतात. याचशवाय कपोलीय, कोिोत्कषवक ओिोत्सारक, 
ओिावकषवक, कोिावकषवक या सवांिे तंतू त्यात चठकचठकािी ग ंतलेले असतात. 

 
या स्नायचू्या आक्रसण्याने ओठ चमटले जातात. याचशवाय ओठ प ढे काढिे आचि दातावर ते दाबिे 

याही चक्रया घडतात. यातील तंतू केवळ वाटोळे आहेत असे नाही तर मागेप ढे, खालवर, चतरके, असेही 
आहेत. त्याम ळे या गोष्टी शक्य होतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ४·४ आस्यकंकि. वरून खाली येिारे तंतू आस्यकोिावसारक. टोके खाली. खालून वर जािारे, 
टोके वर, आस्यकोिोत्सारक. डाव्या उजव्या बाजूला जािारे गल्ल. 

 
आस्यपराकंुचक [Risorius.] गालाच्या मासंावरती जे सूत्रपटल असते त्यातून यािे तंतू चनघून 

आस्यकोिाशजेारी कातडीस चमळतात. त्याचं्या योगाने तोंडािा कोपरा मागे ओढला जातो. 
 
चशरोभाग व म ख यातले जे स्नाय ूआतापयंत साचंगतले त्यानंी मािसािी िया ठरते. त्यािप्रमािे 

क्रोध, लोभ, आशा, चनराशा, उत्साह, भय, पे्रम, चतरस्कार, इत्यादी त्यािे मनोभाव प्रकट होतात. घास 
सावरिे, िूळ भरिे, फ ं कर मारिे या चक्रयानंाही हेि स्नाय ू उपयोगी पडिारे आहेत. यापंैकी चशरस्य 
स्नायलूा भला मोठा स्नाव असतो. कपोलीयािा उगम एका स्नावावर होतो. इतर स्नायू बारीक-बारीक 
आहेत. त्यात स्नाव म्हिण्यासारखा सूत्रलगात्रािा भाग फारि थोडा असतो ककवा नसतोही. थोडेसे 
समन्वयी गात्र असते. पि त्यातील प्रधानाशं मासंतंतूिाि असतो. ते नाज क असतात. त्याचं्या चक्रयाचं्याही 
थोड्या थोड्या छटा असतात. त्याम ळे उत्तम भावप्रकटन होऊ शकते. 

 
आस्यकोि आचि आस्यािा अधोभाग यात ग ंतलेला एक स्नायू आहे त्यािे नाव पचरग्रीव (१४). 

त्यािा अंतभाव मानेच्या स्नायतू होतो. मानेच्या इतर स्नायूंबरोबर त्यािा चविार होईल. 
 
आता दाताचं्या कामाला उपयोगी पडिाऱ्या स्नायूंिा चविार करू. वरिे दात जंभास्थीमध्ये 

असतात. जंभास्थी हा करोटीिा एक भाग आहे. इतर करोटीयास्थींबरोबर तो पक्का साधंलेला आहे. वरती 
त्यािा साधंा भालीयाशी, बाजूला कपोलीयाशी, आचि खाली व मागे तालवास्थीशी होतो. कपोलीयास्थी 
साधारि िौरस असते. त्यािे प ढिे आचि खालिे टोक आचि त्यामधील सवांगि जंभीयाशी साधंलेले 
असते. त्यािे वरिे टोक भालीयाशी साधंलेले असते. आचि मागले टोक क ं भीयाच्या कमानी फायाशी 
साधंलेले असते. क ं भीयािा कभतीसारखा भाग प ढे मूधवन्याच्या तसल्याि भागाशी साधंलेला असतो आचि 
त्याच्याही प ढे मूधवन्याच्या वरच्या कोपऱ्याशी भालीय भाग येतो. क ं भीय व मूधवन्य, याचं्या वरच्या काठाशी 
आचि भालीयाच्या मागल्या काठाशी शीषीय हाड साधंलेले असते. भालीयाच्या अपमध्य व अधर 
कोपऱ्यापासून वर कंगोरा पसरलेला असतो तो बराि सौम्य होऊन शीषीयावर क ं भीयाच्या ऊध्वव सीमेला 
बह शः समातंरपिे पसरतो आचि कंभीयाच्या पसरट भागाच्या मागल्या कोपऱ्यात येऊन चमळतो. हीि अधर 
क ं भरेषा होय. या क ं भरेषेच्या खाली करोटीच्या अधर काठापयंत जी खाि असते चतला क ं भप्रखात [Temporal 

fossa] असे नाव चदले आहे. कपोलीयास्थी व क ं भीयास्थी याचं्या फायानंी जी कमान बनलेली आहे ती 
कपोलकमान [Zygomatic arch] होय. क ं भप्रखात व कपोलकमान याचं्यामध्ये सापट असते ती एका स्नायचू्या 
मासंल भागानंी भरून चनघते. तो स्नाय ूक ं भदाचंशक होय. कपोलीय कमान वगळून सवव क ं भीय प्रखातावर 
या स्नायचू्या मासंतंतंूिा उगम होतो. प ष्ट्कळ मासंतंतंूिा उगम या स्नायवूरील पचरष्ट्पटापासून होतो. एकंदर 
मासंल भागािंी आकृती खालून वर पसरलेल्या पंख्यासारखी असते. 
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आ॰ ४·५ दशनस्नाय.ू १ क ं भहानव चन॰ २ क ं भदाचंशक स्नाय.ू Temporalis ३ अपमध्य िाववि. 
 
कंुभदांणशक स्नायिूी ग ंतिूक हानवास्थीच्या चशखाप्रसरावर आतील व बाहेरील दोनही अंगास 

होते. आतील अंगावरील ग ंतिूक अचधक चवस्तृत असते. हानवािा चशखाप्रसर क ं भदाचंशकाच्या प ढील 
काठाच्या खाली असल्याम ळे त्याच्या शजेारच्या तंतंूनी हन  उिलली जाते. परंत  मागील तंतंूनी ती वर तशी 
मागेही ओढली जाते. तोंड उघडले असताना हानवािा साधं्यातला (ग ंठ–) प्रसर अमळ प ढे कललेला 
असतो तो तोंड चमटताना मागे ओढला जािे अवश्यि असते. 
 

 
आ॰ ४·६ हानवास्थीवरील स्नाय स्थाने (Ⅰ) १ चिब कीय. Mentalis २ अधरोिावसारक. ३ 
आस्यकोिावसारक. ४ गल्ल. ५ पचरग्रीव. ६ क ं भदाचंशक. ७ जंभदाचंशक. (ⅠⅠ) १ अपमध्य िाववि. २ 
क ं भदाचंशक. ३ ऊध्वव ग्रससमाक ं िक. ४ उपमध्य िाववि. ५ हानवशृगंाटीय. ६ चिब कशृगंाटीय. ७ चद्वकाडं-
प रःस्थ काडं. २ व ४ याचं्या मधे रंध् दाखचवले आहे ते हानव रंध् Mandibular foramen. 
 

कंुभीय पणरष्ट्पट. प्रस्त त स्नायचू्या वरच्या काठाच्या ककचित् वरती त्याशी समातंरि एक अक्स्थरेषा 
असते ती ऊधव क ं भरेषा [Superior temporal line] होय. त्या रेषेला धरून खाली एक पचरष्ट्पट पसरलेला असतो 
तो खाली कपोलकमानीच्या दोनही (अपमध्य उपमध्य) काठानंा धरून असतो. खाली त्यािे दोन थर 
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असतात, वरती एकि असतो. हा पचरष्ट्पट भक्कम सूत्रािंा बनलेला असतो. त्यापासून क ं भदाचंशक स्नायिेू 
मासंतंतू चनघतात.  

 
जंभदांणशक स्नाय.ू क ं भीय अस्थींवर क ं भदाचंशक स्नाय ूतसा जंभीयास्थीपासून चनघिारा स्नाय ूतो 

जंभदाचंशक. दोनही स्नायू दाचंशक म्हिजे दंश घेण्यास उपयोगी असतात. दातािंा उपयोग तीन प्रकारे 
होऊ शकतो. त्यातला एक प्रकार दंश घेिे, म्हिजे वरच्या खालच्या दातात खाद्य दाबिे. याकरता 
उपयोगी तो दाचंशक स्नायू. जंभदाचंशक स्नायिूा उगम कपोल-कंसापासून होऊन अंत हानवास्थीच्या 
कोनावर होतो. हानवशाखा उभी िौकोनी असते. चतिा बाहेरच्या (अपमध्य) अंगािा बह ताशं या स्नायचू्या 
ग ंतवि कीस लाभतो. त्याचशवाय आतल्या (उपमध्य) अंगाच्या कोनािाही असाि उपयोग होतो. हा सबधं 
स्नाय ू उभा िौकोन अशाि आकृतीिा असतो. हा स्नाय ू हानवास्थीच्या दोनही अंगाला लागलेला 
असल्याम ळे त्यािे दोन भाग चदसून येतात. त्यातला अपमध्य तोि अगूढ. तो कपोलीय कमानीच्या प ढे त्या 
कमानीस ज ळलेल्या जंभीय भागापासून एका पटस्नावाने उगम पावतो. 

 

 
आ॰ ४·७ जंभास्थीवरील स्नाय स्थाने. १ नेत्रकंकि. २ उपमध्य पिपत्रचनबंधन ३ ऊध्वव ओि–उत्सारक. ४ 
नासाचवस्फारक. ५ नासारंाय-अवकषवक. ६ नासासंपीडक. ७ आस्यकोिावसारक. ८. गल्ल. (३ च्यामागे 
कपोलकंस असतो.) 

 
प्र. ४ आ. २·१७ व १८ आचि प्र. ४, आ. १२·१ आचि प्र॰९ आ॰१·६ 
 
प ढच्या दातािें काम िाविे. त्याचं्या शजेारच्या दातािें काम फोडिे. त्यािंा उपयोग करण्याकरता 

दाचंशक स्नायू प रे पडतात. त्याचं्या मागे दाढा-उपदाढा असतात त्यािंा उपयोग िावण्याकरता तर होतोि 
पि त्याचशवाय भरडण्याकरता होतो. भरडण्यामध्ये खालिे दात वरच्या खाली प ढे मागे व आजूबाजूला 
हालचविे अवश्य असते. यालाि िववि म्हितात. या कामी उपयोगी पडिारे दोन दोन स्नायू डाव्या उजव्या 
बाजंूना असतात. यापंैकी जो वरिा असतो त्याला अपमध्य िाववि म्हितात. तो एका पिी मूधवन्यावर आचि 
द सऱ्या पिी क ं भहानव संधीवर लागलेला असतो. मूधवन्यास्थीला कोिी कोिी पक्ष्यािी (वाघ ळािी) उपमा 
देतात. त्याला प्रत्येक बाजूला दोन दोन पखं असतात, एक लहान एक मोठा. पखं अथाति बाजूला 
पसरलेले असतात. छोटे मोठ्या पेिा वर आचि त्याच्या प ढल्या काठासारखे असतात. या अक्स्थरूप 
पक्ष्याला पाय असतात. प्रत्येक पायाला पसरट चपसे असतात. एक उपमध्य एक अपमध्य. दोनही पातळ 
पाप दे्र असतात. प ढील अंगाला ते ज ळून पन्हळी ाालेली असते. मागल्या अंगाला ते धारदार असतात. या 
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पाप द्र्यानंा चपच्छे [Pterygoid plates] असे म्हटले आहे उपमध्य चपच्छािा चवस्तार अपमध्यापेिा कमी असतो. 
उपमध्याच्या खालच्या टोकाला एक आकडा असतो. त्याला आकषव [Hamulus] म्हिाव.े 

 

 
आ॰ ४·८ िाववि स्नाय.ू १ क ं भदाचंशक. २ अपमध्य िाववि Lateral pterygoid वरिा भाग. ३ अपमध्य िाववि 
Lat pter. खालिा भाग. ४ उपमध्य िाववि गूढ भाग medial pter. deep head. ५ उपमध्य िाववि med. 
Pter. Superficial head. ६ गल्ल. 

 
अपमध्य चावयि. (२, ३) या स्नायिेू दोन भाग असतात, एक वरिा, एक खालिा. वरच्यािा उगम 

मूधवन्याच्या मोठ्या पखंावर होतो. खालच्यािा उगम अपमध्यचपच्छाच्या अपमध्य पिृापासून होतो. दोनही 
भाग मागे कििोळे होऊन आचि एकवटून क ं भहानवसंधीच्या कोशावर आचि तेथील संचधकबबावर ग ंततात. 
या स्नायचू्या योगाने हानवािा माथा प ढे ओढला जातो, त्याम ळे तोंड उघडते. परंत  एक साथ द सरा 
िावविही आक्रसला तर सबंध हानवास्थी प ढे ओढला जातो.  

 
उपमध्य चावयि (४·५) या स्नायिेूही दोन भाग असतात. एक भाग मोठा असतो तो अपमध्य 

चपच्छाच्या उपमध्यागंापासून उगम पावतो. द सरा बारीकसा असतो तो जंभीय त ंगापासून उगम पावतो. 
दोनही भागािंा उगम थोडथोडा शजेारच्या तालवास्थीवरही असतो. यािा मोठा भाग िौरस असतो, द सरा 
थोडासा खाली पसरता असतो. दोनही भागािंी ग ंतविूक हानव अस्थीच्या कोपऱ्याच्या उपमध्य अंगावर 
होते. हानवास्थीच्या अंतरंगात रक्तवाचहन्या जाण्यािे एक रंध् याि अंगास असते. त्याच्या जवळपास ही 
ग ंतविूक असते. हानवरंध्·[Mandibular foramen.]. 

 
उपमध्य िावविाच्या आक्रसण्याने हानव वर उिलले जाते. अपमध्य िावविाच्या समवेत 

आक्रसण्याने हानव प ढे सरकते. केवळ एकाि बाजूच्या डाव्या ककवा उजव्या, िावविाच्या योगाने त्याि 
बाजूने हानव प ढे येते पि द सऱ्या बाजूने ते मागेि राचहल्याने चतरके होते. 

 
िाववि स्नायूंिे मासंतंतू जंभीयास्थीवरून, तालवास्थीवरून व मूधवन्यास्थीवरून अंशतः खाली, 

अंशतः मागे, अंशतः अपमध्य चदशनेे हानवावर जातात. त्याम ळे त्याचं्या आक्रसण्याने हानव वर, प ढे व 
उपमध्य चदशनेे ओढले जाते. वरिे आकषवि नाहीसे करिारे स्नाय ू हानवास लागून खाली आहेत. 
त्यािप्रमािे प ढिी ओढ नाहीशी करिारेही अन्य स्नाय ूआहेत. डाव े िाववि चढले राचहले तरि उजव्या 
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िावविािंी उपमध्य ओढ पचरिामी होते. त्यािप्रमािे उजव ेिाववि चढले राचहले तरि डाव्यािी उपमध्य ओढ 
पचरिामी होते. डाव्या उजव्यािंी ही ओढ एकमेकाचं्या चवरुद्ध असते. या स्नायूंिी ओढ तीन प्रकारिी 
असल्याम ळे योग्य सहकाराने िववि होऊ शकते. 

 

 
आ॰ ४·९ मूधवन्यास्थीिे पि दशवन. १ लहान पंख. Small wing २ मोठा पंख. Great wing ३ अपमध्य चपच्छ. 
Lateral pterygoid plate ४ उपमध्य चपच्छ. Medial pt. plate ५ साचदपीठ Dorsum sellae. ६ िंिू 
Rostrum. ७ वषे्टप्रसर Vaginal process. ८ वृत्तरंध्. Foramen rotundum.९ पिप्रिाल Pterygoid 
canal. १० कंट Spine. ११ पि तल्पप्रसर Post. clinoid process. १२ प रःस्थ तल्पप्रसर Ant. Clinoid 
process. 

 
ग्रीवास्नाय ू

 
चशर आचि कबधं यानंा जोडिारा अवयव ग्रीवा. तोि चशरािा आधार. डोळा हे प्रम ख ज्ञानेंचद्रय 

चशरामध्ये असते. त्यािा रोख चनरचनराळ्या चदशते वळवण्याकरता ग्रीवते योजना आहे. ग्रीवते सात मिके 
आहेत. त्यानंा पीळ देऊन मान उजवी-डावीकडे एकेका काटकोनातून चफरचवता येते. प ढील अंगास 
मधोमध कंठ असतो त्याच्यावर थोड्याि अंतरावर एक हाड असते, त्यािे नाव शृगंाट. त्याला दोन बाजूला 
दोन वर आचि मागे रोखलेली कशगे असतात. मान वळवण्याकरता प ष्ट्कळ स्नायूंिी योजना असते. त्यापंैकी 
काही स्नाय ू वर कवटीच्या बाहेरच्या अंगाला कशरेूच्या आसपास लागलेले असतात आचि काही 
कशरेूवरही लागलेले असतात. तेि स्नाय ूखाली पश वका, स्कंधीय व अंसीय याजवर लागलेले असतात. 
शृगंाटापासून वरती तोंडाच्या तळािे चजभेिे इत्यादी स्नाय ूअसतात. शृगंाटापासून खाली त्याि हाडाला 
आचि कंठाला ओढ देिारे स्नाय ू असतात. एक मोठा मासंल पट्टा कानामागील िूि क प्रसरापासून 
ग्रीवामध्यरेषेच्या खालच्या टोकापयंत पसरलेला असतो. त्याच्या प ढे व मागे असे ग्रीविेे दोन चत्रकोिी प्रदेश 
सागंतात. ग्रीवा वाटोळी असल्याम ळे प ढिा तोि उपमध्य आचि मागला तोि अपमध्य असतो. डावा उजवा 
असे प्रदेश प्रथम कल्पून त्यािे हे दोन दोन चवभाग करावयािे.  
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आ॰ ४·१० शृगंाटास्थी. केवळ डाव्या भागावर स्नाय स्थाने दाखचवली आहेत १ मध्यम ग्रससंकषवक middle 
constrictor. २ शृगंाटचजव्हीय Hyoglossus.३ उपशृगंाटचजव्हीय Chondroglossus. ४ चिब कचजव्हीय 
Genioglossus. ५ अवचिब कशृगंाटीय Geniohyoid. ६ हानवशृगंाटीय. Mylohyoid. ७ उरःशृगाटीय 
Sternohyoid.८ शृगंाटस्कंधीय Omohyoid. ९ घंचटकशृगंाटीय Thyrohyoid. १० ककजलशृगंाटीय 
Stylohyoid. 

 
पणरग्रीव (आ. २·१४) ग्रीवचे्या प ढील अंगाच्या इतर सवव स्नायूंना ााकिारा एक स्नायू असतो 

त्यािे हे नाव आहे. या स्नायिूी आकृती िौकोनी असते. िौकोनािा वरिा काठ हानवास्थीच्या ब ंधाच्या 
खालच्या काठास धरून असतो. तेथून मासंतंतू चनघून खाली अंसीयास्थीवरून पलीकडे विःप्रदेशात 
गेलेले असतात. हे मासंतंतू कातडीत ग ंतलेले असतात. उपमध्यागंास डाव्या उजव्या स्नायूंिे तंतू 
एकमेकात ग ंततात. या स्नायचू्या आक्रसण्याने कातडी ताठ ककवा सैल करता येते. (आ. २·१४) 

 

 
आ॰ ४·११ प्राक् ग्रीवा स्नाय.ू १ मन्यामौलीय Splenius capitis. २ ककजलचजव्हीय. Styloglossus. ३ 
चद्वकाडंस्नायिूा बंध. ४ हानवशृगंाटीय Mylohyoid. ५ चद्वकाडं Digastric. ६ ककजलशृगंाटीय Stylohyoid. 
७ उरःिूि कीय Sternoclaidomastoid. ८ घंचटक प्रकपड– संधारक Lavator glandulae thyroidae. ९ 
उरःशृगंाटीय. Sternohyoid. १० स्कंधशृगंाटीय (शृगंाट–स्कंधाय) Omohyoid. ११ मध्यम कशरेुपश वकीय 
Scelenus medius. १२ पि कशरेुपश वकीय Scalenus posterior. १३ प रःस्थ कशरेुपश वकीय Scalenus 
anterior. १५ उरोघंचटकीय Sternothyroid. १५ स्कंधोत्सारक Levator seapulae १६ पचरस्कंधीय 
Trapezeus. 
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उरोंसचूचुकीय. उरशू्चचुकीय (७) ग्रीवेिे प ढिा मागिा असे दोन चत्रकोि दशवचविारा स्नाय ूम्हिन 
प्रथम साचंगतला तो हा होय. यािे दोन स्पष्ट भाग असतात, एक उरििू कीय आचि द सरा अंसीय. पचहला 
उरस्याच्या मार्थयापासून चनघून थेट िूि कापयंत जातो. द सरा अंसीयास्थीच्या उपमध्य तृतीयाशंापासून 
चनघून वर जातो तो ग्रीवचे्या अध्या वाटेति पचहल्या भागाच्या मागे जाऊन त्याशी समरस होतो. दोनही 
बाजूिे स्नाय ूएकदम आक्रसले म्हिजे डोके छातीकडे वळचवले जाते. डोके ठाम केलेले असले म्हिजे उर 
व अंस ककचित् वर उिलली जातात. केवळ डावा स्नाय ूआक्रसला तर तोंड त्याचवरुद्ध बाजूला वळचवले 
जाते, तसेि उजव्यािेही. आ. ११, ७. आ. १२, ८. 

 
पणरस्कंधीय ग्रीविेे मागील अंग एका पसरट स्नायिेू बनलेले असून त्या स्नायिूा पसारा आिखी 

खाली छातीच्या सागंाड्यामागेही गेलेला असतो. त्यािा आरंभ पाठ कण्यावर होऊन अंत खादं्यावर असतो. 
म्हिून त्यास पचरस्कंधीय असे नाव चदले आहे. आ.११, १६·१३. 

 
शृगंाटास्थीस वरून िार स्नाय ूलागलेले असतात ते असे :— 
 
णिकांड (आ. ११, ५ आ. १२·४) दोन मासंल ज डगे एका सूत्रल द व्याने ज ळून हा एक स्नायू 

बनलेला असतो. सूत्रल द वा शृगंाटास्थीत ग ंतलेला असतो. दोन ज डग्यापैकी प ढला ज डगा, प रःस्थ काडं, 
हानवास्थीच्या तळात मध्यपातळीलगत उगवनू मागे जाते आचि मागील ज डगा, पि काडं, क ं भीयास्थीच्या 
िूि कप्रसरास लागून उपमध्यागंास जे गव्हर आहे त्यापासून चनघून प ढे जाते. स ईत दोरा ओवण्याकरता 
जसे नेढे असते तसे याचं्या साधं्यात एक नेढे शृगंाटास्थीवर असते. या स्नायचू्या योगाने शृगंाट वर उिलले 
जाते ककवा हानव खाली ओढले जाते. त्या त्या हाडावर जे इतर ओढे असतील त्यावर ही गोष्ट अवलंबून 
आहे. 

 
ककजलशंृगाटीय (आ. ११·६ आ. १४·१३) या स्नायिूा आरंभ क ं भीयास्थीच्या ककजलप्रसरापासून 

होतो. अंत शृगंाटावर होतो. मध्यंतरी मासंपेशी आचि दोही टोकाशी बारीकसे स्नाव अशी रिना असते. 
शृगंाटावरील स्नाव द भगं असून त्यामधून चद्वकाण्डस्नाव ओवलेला असतो. घशाच्या स्नायूंच्या चित्रात द भगं 
स्नाव चदसत आहे. (प्र. ८ आ. ७) 

 
हानवशंृगाटीय (आ. ११·४ आ १०·६) शृगंाटास्थी हानवास्थीच्या घेरात लपलेले असते. एक 

मासंल पडदा या दोनही हाडानंा जोडतो. तो डाव्या उजव्या हानवशृगंाटीयािंा बनलेला असतो. 
हानवावरील ग ंतवि कीिी रेषा हन वटीच्या तळापासून चनघून थेट अक्कलदाढेजवळ पयंत असते. 
शृगंाटावरील बधंरेषा लहान असून मध्य पातळीजवळ असते. हा स्नायू आक्रसल्याने तोंडािा तळ उिलला 
जातो. 

 
णचबुकशंृगाटीय (आ. १०, ५ प्र. ८ आ. ७, १७) चिब क म्हिज हन वटी; चवशषेतः हानवाच्या 

कबंधािा मध्यभाग. [Symphysis menti.] त्याच्या मागल्या अंगािे खालिे उंिट भाग चिब कत ंगके. [Genial 

tubercles.] हानवास्थीिे दोन भाग उजवा डावा असे बाल्यावस्थेत चवभक्त असतात. प्रौढपिी ते पके्क 
ज ळतात. हा ज ळलेला भाग तो चिब क. प्रस्त त स्नायूिे मासंतंतू अवचिब कापासून चनघून शृगंाटावर जाऊन 
ग ंततात. एकंदर स्नाय ूअगदी चनरंुद असतो. तो हानवशृगंाटीयाच्या उपमध्य काठावर असतो. डाव ेउजव े
स्नाय ूएकमेकास ठेपून असतात. पूवोक्त स्नायिूाि तो सहायक स्नाय ूसमजावयास हरकत नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

आता जे िार स्नाय ूसाचंगतले ते शृगंाटास्थीस वर ओढतात. घास ककवा घोट चगळताना ही गोष्ट 
अवश्य असते. कंठातून आवाज काढताना ककवा िववि करतानाही ती उपयोगी आहे. 

 
शृगंाटास्थीच्या खालच्या अंगाला ओढा देिारेही िार स्नाय ूआहेत ते असे :— 
 
शंृगाटस्कंधीय (आ. ११, १० आ. १२, ६) शृगंाटाच्या वरती जसा चद्वकाडं स्नाय ूसाचंगतला तसा 

शृगंाटाच्या खालीही एक चद्वकाडं स्नाय ूअसतो तो हा होय. याला दोन मासंपेशीरूप काडें आचि तीन स्नाव 
असतात. शृगंाटास्थीवर एक स्नाव त्याच्या कोपऱ्यात असतो. द सरा अंत्य स्नाव स्कंधीयास्थीच्या वरच्या 
काठावर असतो. त्या काठास एक खाि असते. चतजवर एक चनबंधन असते. त्यास अचधस्कंधीय चनबधंन 
[Suprascapular ligament] म्हितात. त्याखाली एक रंध् मात्र राहते. अचधस्कंधीय खािेजवळून आचि क्वचित 
चनबधंनावरून देखील प्रस्त त स्नायिूा उगम होतो. याि स्नायिेू चतसरे बंधन अंसीयास्थीच्या उपमध्य 
टोकाशी असते. कंठाच्या घाटीच्या खाली एक कास्थी असते त्याला कृक [Cricoid] म्हितात. त्याच्या 
शजेारी मानेतील मोठी चसरा (प्रचतवा) असते. चतला जत्र चसरा [Jugular vein] म्हितात. बह धा त्या चसरेवर 
प्रस्त त स्नायूिा मध्य स्नाव असतो. ग्रीविेा गूढ पचरष्ट्पट असतो. त्याच्या एक पट्ट्याने हा स्नाव ठाम 
ाालेला असतो. हा पचरष्ट्पट खाली पचहल्या पश वकेिे प रःस्थ टोक व त्या शजेारिा अंसीयभाग याशी 
ग ंतलेला असतो. या पट्ट्याने प्रस्त त स्नायिेू दोन भाग होतात, एक मागला, एक प ढला. मागल्याच्या 
योगाने ग्रीवचे्या पि चत्रकोिािे वरिा खालिा असे दोन भाग होतात. सीमेवरिा स्नाय भाग मागे स्कंधाकडे 
उतरता असतो. या स्नायनेू शृगंाटीय खाली ओढले जाते. आचि मध्य बधंनाम ळे श्वसनेंचद्रयावरील दडपि 
कमी केले जाते. 

 
उरःशंृगाटीय (आ. ११, ९ आ. १०,७). उरस्यास्थीिा माथा, आचि त्या शजेारिे अंसीयास्थीिे टोक 

व त्याचं्या साधं्यािे चनबंधन यावरून मासंतंतू चनघून थोड्या उपमध्य कलाने वर शृगंाटास्थीस 
मध्यपातळीजवळि चमळतात. दोन उरःशृगंाटीयामध्ये क्वचित् एक बारीकसा स्नाय ूसापडतो, त्यात मासंतंतू 
अगदी थोडे असतात. त्यािे एक टोक वरती शृगंाटास तर द सरे खाली घंचटकप्रकपडास ग ंतलेले असते. 
त्याला घंचटकप्रकपडसंधारक स्नाय ूम्हितात. (आ. ११·८) 
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आ॰ ४·१२ ग्रीवापािव स्नायू. १ जंभदाचंशक Masseter. हानवशृगंाटीय Mylohyoid. ३ शृगंाटचजक्व्हक 
Hyoglossus. ४. चद्वकाडं Digastric. ५. घंचटक– शृगंाटीय Thyrohyoid. ६. शृगंाटस्कंधीय Omohyoid. 
७. उरःशृगंाटीय. ८ उरःिूि कीय Sternomastoid.९ प रःस्थ कशरेुपश वकीय. Scalenus anterior. १०. 
मध्यस्थ कशरेुपश वकीय Scalenus medeus. ११ स्कंधोत्सारक Levator scapulae. १२ मन्यामौलीय 
Splenius capitis. १३ पचरस्कंधीय Trapezeus. १४ महान प्राग विस्य. Pectoralis major. (३ व ४ 
याचं्यामधे ककजलशृगंाटीय Stylohyoid.) 

 
उरोघंणटकीय उरःशृगंाटीयाच्या मागून उरस्य व प्रथम पश वका यावरून चनघून हा स्नाय ू

घंचटककास्थीत ग ंतलेला असतो. या स्नायनेू कंठ खाली ओढला जातो (आ. ११·१४) 
 
घंणटकशंृगाटीय. या नावािा एक स्नाय ू पूवोक्तािीि वरती िाल असल्यासारखा आहे. तो 

घंचटकावरून चनघून शृगंाटात ग ंतलेला असतो. याच्या योगाने शृगंाटास्थी खाली ओढता येते ककवा 
उलटपिी कंठ वर उिलता येतो. (आ. १२·५) 

 
ग्रीवतेील कशरेुप रःस्थ स्नाय ूिार आहेत ते असे :— 
 
दीघय गै्रव (आ. १३·६) हा स्नाय ूचशरोधरापासून चतसऱ्या विःकशरेूकेपयंत पसरलेला असतो. यािे 

तीन भाग स्पष्ट असतात. वरिा भाग वरून खाली अपमध्यांगास कलता असून खालिा खालून वरती 
अपमध्यागंासि कलता असतो. खालिा सवात लहान असतो. वरच्या भागािा आरंभ चशरोधरेच्या 
कमानीवर होऊन अंत ३, ४, ५ क्रमाकंाचं्या गै्रव कशरेुकाचं्या प रःस्थ आडव्या फायावरील त ंगकावर 
होतो. मधल्यािा आरंभ क्र. २, ३, ४ गै्रव कशरेुकाचं्या ब धंावर होऊन अंत शवेटच्या तीन गै्रव व प्रथम तीन 
विस्य कशरेुकाचं्या ब धंावर होतो. खालच्या भागािा आरंभ पचहल्या दोन तीन विस्य कशरेुकाचं्या ब धंावर 
होऊन अंत पािव्या सहाव्या गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या फायावरील त ंगकावर होतो. या स्नायचू्या योगाने 
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मान प ढे वाकवता येते, ज्या त्या बाजूला वळवता येते ककवा चवरुद्ध बाजूला चफरवता येते. एकेक ककवा डावा 
उजवा एकदम कायाक्न्वत असण्यावर हे अवलंबून असते. 

 

 
आ॰ ४·१३ कशरेुपाश्ववप रःस्थ ग्रीवा स्नायू. १ प रःस्थ सरल करोटीय Rectus capitis anterior. २ अपमध्य 
सरल करोटीय Ractus capitis lateralis. ३ मन्यामौलीय Splenius capitis. ४ चशरोधरेिा आडवा फाटा. 
५ दीघव करोटीय Longus capitis.६ दीघव गै्रव Longus cervicis. ७ स्कंधोत्सारक Levator scapulae. ८ 
मध्यम कशरेुपश वकीय Scalenus medius ९ पि कशरेुपश वकीय Scalenus posterior. १० प रःस्थ क्रकि. 
Serratus anterior. ११ प रःस्थ कशरेुपश वकीय Scalenus anterior. 
 

दीघय करोटीय (आ. १३·५) यािा आरंभ मौलीयास्थीच्या तलभागावर होतो, आचि अंत ३, ४, ५, ६ 
क्रमाकंाचं्या गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या फायावर होतो. डोके प ढे खाली वाकचवण्याकरता यािा उपयोग 
होतो. हा स्नाय ूदीघव गै्रवाच्या वरच्या भागाच्या प ढे असतो. 

 
पुरःस्ि (उपमध्य) सरल करोटीय. (आ. १३·१) यािाही उगम मौलीयाच्या तळभागावर ग ंठाच्या 

प ढे होतो आचि अंत चशरोधरेच्या आडव्या फायावर होतो. दोहोंच्या योगाने चशर प ढे वाकवता येते. 
एकेकयाने ते त्या त्या बाजूला वाकते.  

 
अपमध्य सरल करोटीय (आ. १३·२) यािा आरंभ मौलीयास्थीवरील जात्रव फायाच्या खालच्या 

अंगाला होतो, आचि अंत चशरोधरेच्या आडव्या फायाच्या वरील पिृावर होतो. या स्नायूच्या योगाने चशर 
त्या त्या बाजूला खाली वळते.  

 
कशरेुपाश्ववस्थ स्नाय ूतीन असतात. ते सवव उरिूि कीयाच्या मागे असतात.  
 
पुरःस्ि कशेरुपशुयकीय (१३·११) यािा आरंभ पचहल्या पश वकेच्या वरच्या अंगाला एक टेंगूळ आहे 

त्यावर व शजेारी होतो. अंती दोरीवजा स्नाव असून ते ३, ४, ५, ६ क्रमाकंाचं्या गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या 
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फायावरील त ंगकावंर ग ंततात. या स्नायचू्या योगाने मानेला प ढे वळि येते. एकाि बाजूिा स्नायू 
आक्रसल्यास अपमध्यवळि चमळते आचि तोंड अन्य बाजूला चफरचवले जाते.  

 
****मध्यस्ि कशेरुपशुयकीय (आ. १३·८) हा प रःस्थापेिा मोठा व लाबंटही असतो. यािाही 

उगम पचहल्या पश वकेवर पश वकात ंगकाशजेारी होतो. अंती दोरीवजा स्नाव असतात ते ३ ते ७ क्रमाकंाचं्या गै्रव 
कशरेुकाचं्या आडव्या फायावर ग ंततात. क्वचित् यािंा प्रसार चशरोधरेपयंतही जातो. याच्या योगाने मान 
ज्या त्या बाजूला वाकते.  

 
पश्च कशेरुपशुयकीय (आ. १३·९) हा प रःस्थपेिा लहान असतो. यािा आरंभ द सऱ्या पश वकेच्या 

बाहेरच्या अंगावर होतो. आचि अंत दोरीवजा स्नावानीि गै्रव ४, ५, ६ क्रमाकंाचं्या कशरेुकाचं्या आडव्या 
फायावर होतो. यानेही मान त्या त्या अंगास कलवता येते. 

 
कशरेु वाकण्यास अवसर नसला तर या तीनही स्नायूंनी बरगड्या वर उिलल्या जातात. 
 
आता पिागंातील गूढस्नाय ू पाहून घेऊ या. डोके, मान, पाठ, कचटपिृा, कटीरपिृा, यातील 

बरेिसे स्नायू सलग असतात. त्यािंा चविार एकत्रि होिे अवश्य आहे.  
 

 
आ॰ ४·१४ करोचट-तल, बाह्यागं. मोठे काळे महारंध्. त्यातील बाि प रःस्थ ग ंठीय प्रिालात जात आहे. 
त्यािे प ढील टोक प्रिालातून बाहेर चनघाले आहे. त्या शजेारी त्या चवरुद्ध चदशिेे बािाग्र करोटीय 
प्रिालाच्या द्वारात आहे. त्या खाली वर तोंड करून बाि आहे तो जात्रव रंध्ातून चनघालेला आहे. त्याच्या 
पलीकडे उजवीकडे रोखलेला बाि िूि काकडे रोखलेला त्याच्या अगदी जवळ आहे. त्याच्या लगत वरती 
बाह्य किव मागव आहे. या रंध्यावरूनि १४ अंकाकडे जािारी आडवी रेघ आहे. या आकृतीत स्नाय स्थाने 
दाखचवली आहे ती अशी :—१ जंभदाचंशक Masseter. २ ताल तानक Tensor palati. ३ उपचजव्हा Uvula. 
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४ अपमध्य िाववि Lateral pterygoid. ५ उपमध्य िाववि Medial pterygoid. ६ ताल तानक. ७ पटहतानक. 
Tensor tympani. ८ ककजलचजक्व्हक Styloglossus. ९ दीघव करोटीय Longus capitis. १० ऊध्वव 
समाक ं िक Superior constrictor. तालूत्सारक Lavator palati. १२ प रःस्थ सरल करोटीय. Rectus 
capitis ant. १३ ककजलशृगंाटीय Stylohyoid. १४ ककजलग्रसीय Stylopharyngeus. १५ अपमध्य सरल 
करोटीय Rectus capitis lateralis. १६ चद्वकाडं Digastric. १७ स दीघव करोटीय Longissimus capitis. 
१८ मन्यामौलीय Splenius capitis. १९ उरःिूि कीय Sternomastoid. २० मोठा पि सरल करोटीय 
Rectus capitis posterior major. २१ छोटा पि सरल करोटीय Rectus capitis post minor. २२ ऊध्वव 
चतयवक् करोटीय. Obliquns capitis superior. २३ पि मौलीय Occipitalis. २४ उपकंटकमौलीय 
Semispinalis capitis. २५ पचरस्कंधीय Trapezius. 

 
मन्यामौलीय [Splenius capitis] (आ. १५·१) मानेच्या मिक्यानंा जे मन्याचनबधंन आहे त्यािा अधराधव 

सातवा गै्रवकशरेुकाकंट, आचि वरच्या तीन ककवा िार गै्रव कशरेुकािें कंट, यापासून या स्नायिूा आरंभ 
होतो. यािी ग ंतविूक क ं भीयास्थीच्या िूि कप्रसरावर उरोंसिूि कीय स्नायचू्या आड होते.  
 

 
आ॰ ४·१५ मौचलस्नाय.ू १ मन्यामौलीय. २ उपकंटकीय मौलीय. ३ स दीघव मौलीय. ४ ऊध्वव चतयवक् मौलीय. 
५ मोठा पिसरल मौलीय. ६ छोटा पि सरल मौलीय. ७ अधर चतयवक् मौलीय. ८ उपकंटीय गै्रव. ९ 
चशरोधरकंस. १० िूडावंत. 
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आ॰ ४·१६ कबंधपिृास्नाय.ू १ छोटा पि सरल मौलीय. Rectus capitis post minor. २ मोटा पि सरल 
मौलीय Rectus capitis post major. ३ ऊध्वव चतयवक् मौलीय. Superior oblique capitis. ४ अधर चतयवक् 
मौलीय Inferior oblique capitis. ५ उपकंटकीय मौलीय Semispinalis capitis. ६ स दीघव मौलीय 
Longessimus capitis. ७ स दीघव गै्रव Longissimus cervicis. ८ गै्रवपश वकीय Costocervicalis. ९ 
उपकंटकीय गै्रव Semispinalis cervicis. १० उपकंटकीय विस्य Semispinalis thoracis. ११ 
पश वकोत्सारक Levator costerum. १२ अपमध्य आंतर अड्डप्रसरीय. Lateral intertransverse. १३ आडवा 
औदर Transversus abdominis. १४ कचटित रस्त्र Quadratus lumborum. १५ बह दचलक Multifidus. 
१६ चत्रककंटीय Sacrospinalis. यािे भाग (१) उपकंटकीय Spinalis (२) स दीघव विीय Longussimus 
thoracis. (३) पश वकीय Costalis (४) जघन पश वकीय Iliocostalis. 

 
मन्यादेशीय [Splenius cervicis. विोगै्रव] विःकशरेुकापंैकी चतसऱ्यापासून सहाव्याचं्या कंटप्रसरावर 

यािा आरंभ होतो आचि अंत गै्रव १ ते २ ककवा १, २, ३ क्रमाकंाचं्या कशरेुकाचं्या आडव्या प्रसराचं्या मागील 
पिृावर होतो. (आ. १८·९) 
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दोनही कडील हे मन्यास्नाय ू एकदम आक्रसले म्हिजे डोके मागे वळते व एकेकि आक्रसला 
असता डोके त्या त्या बाजूला वळते आचि चफरतेही. तोंड त्याि बाजूला जाते. 

 
पृष्ठास्नाय.ू अक्स्थकंकाल मागील अंगाने पाचहला तर त्यात प ष्ट्कळ खडबडीतपिा चदसतो. हा सवव 

खडबडीतपिा चजवतंपिी स्नायूंनी भरून चनघालेला असतो. हाडाचं्या साधं्यािंी वषे्टिे, चनबंधने आचि 
स्नायूंिे स्नाव, यानंी बरीिशी सफाई आलेली असते. तरी कशरेुकंटावलीच्या दोही अंगानंा दोन घळी 
राहताति. त्यात स्नाय ूरिलेले असतात. 

 
णत्रककंटीय. (आ. १६·१६) हा त्या घळीतला स्नायू होय. याला एक जाड व रंुद स्नाव असतो. 

चत्रक कंटागे्र, कचटकशरेुकािें कंट, ११, १२ क्रमाकंाचं्या विस्य कशरेुकािें कंट, अचधकंटकीय चनबंधन, 
जघनीयतंसािा उपमध्यभाग आचि चत्रकावरील आडवी त ंगके, (ही आडवी त ंगके म्हिजे आडव्या 
फायािंी पाठीकडून चदसिारी बोथट अगे्र होत.) इतक्या ठळक चठकािी हा स्नाव ग ंतलेला असतो. 
याच्या मासंतंतंूिी एक रंुदवळी पाठकण्याच्या कंटकरेषेशजेारी तयार होते. कचटदेशाच्या वरच्या सीमेजवळ 
या वळीतून अपमध्य, मध्य व उपमध्य असे तीन चवभाग तयार होतात. त्या प्रत्येकािे प नः पोटभाग तीन तीन 
तयार होतात. त्यापंैकी अपमध्यािा पचहला पोटचवभाग खालच्या सहा सात बरगड्याचं्या कोनाच्या अधर 
सीमेवर ग ंततो, द सरा आताि साचंगतलेल्या भागाच्या अग्राचं्या उपमध्यागंाने वरच्या सहा बरगड्याचं्या 
कोनाचं्या वरच्या सीमेवर आचि सातव्या गै्रव कशरेुकेच्या आडव्या फायावर ग ंततो, चतसरा पोटचवभाग 
द सऱ्याच्या शजेारून चनघून ४, ५, ६ क्रमाकंाचं्या गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या फायास लागलेला असतो. हे 
भाग अन क्रमे जघनपशुयकीय, पशुयकीय व पशुयकागै्रव होत.  

 
या स्नायचू्या योगाने कशरेू ताठ करता येतो, ककबह ना थोडा मागेही वळवता येतो. एकाि बाजूिा 

स्नाय ूआक्रसल्याने कशरेूला त्या बाजूस कमानदार वळि चमळते. 
 
द सऱ्या स्नाय चवभागास सुदीघय म्हितात. हा स्थानदृष्ट्या मध्यम असला तरी आकाराने सवात 

मोठा असतो. याच्या एका पोटचवभागािी टोके कचटकशरेुकाचं्या आचि विस्य कशरेुकाचं्या आडव्या 
फायात ग ंतलेली असून चशवाय खालच्या नऊ दहा बरगड्याचं्या कोन व त ंगक याचं्या मधल्या भागात 
ग ंततात. द सऱ्या पोटचवभागािी स रुवात वरच्या िारपाि विस्य कशरेुकाचं्या आडव्या फायावर होऊन 
अंत २ ते ६ गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या फायावर होतो. चतसऱ्यािी स रुवात वरच्या ३, ४ विस्य 
कशरेुकाचं्या आडव्या फायावर आचि खालच्या तीन िार गै्रव कशरेुकाचं्या संध्यथव फायावर होऊन शवेट 
िूि कप्रसराच्या पि सीमेवर होतो. हे भाग वक्ष्यस्यगै्रव व करोटीय होत.  

 
या स्नायचू्या योगाने कशरेू मागे वाकवता येतो आचि बाजूलाही वाकवता येतो. चतसऱ्या पोट 

चवभागाने डोके ताठ वर करता येते आचि तोंड ज्या त्या बाजूस वळवताही येते. 
 
चतसरा स्नाय चवभाग उपमध्य, त्याला कंटकीय म्हितात. यािेही तीन पोटचवभाग सागंतात. पचहला 

विस्य ११, १२ आचि कटीय १, २ कशरेुकाचं्या कंटकापासून चनघून वरच्या िार आठ विस्य कशरेुका 
कंटकात ग ंततो. द सरा गै्रव चनबंधनाच्या अधरभागापासून चनघून िूडावतं कशरेुकेपयंत जातो. चतसरा 
पोटचवभाग गूढथरातील त्या शजेारच्या स्नायशूी ज ळलेला असतो. हे चवभाग वक्षस्य, गै्रव व णशरस्य होत. 
कंटकीय स्नायचू्या योगाने कशरेू ताठ होऊन मागे वाकि घेतो. 
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उपकंटकीय (आ. १६·९, १०) हा स्नायू कंटकीयाने ााकलेला असतो. यािेही प्रदेशान सार तीन 
भाग करतात. याच्या तंतंूनी वगेवगेळ्या प्रदेशातील कशरेुकंटक एकमेकाशंी जोडलेले असतात. यािे कायव 
कंटकीयाप्रमािेि असते. 

 
कंटकीय आचि उपकंटकीय यािंा पसारा थेट करोटीपयंत गेलेला असतो त्याम ळे त्याचं्या 

संकोिनाने मान आचि डोकेही ताठ करून मागे वळचवले जाते. दोनही बाजूिे स्नाय ू एकदम संकोि 
पावतात तेव्हा असे पचरिाम घडतात. परंत  न सते एकाि बाजूिे स्नाय ूसंकोि पावतात तेव्हा कशरेूस थोडा 
चपळवटा पडून म खवटा चवरुद्ध बाजूला वळवला जातो. 

 
बहुदणलक (आ. १६·१५) या स्नायलूा प ष्ट्कळ दले असतात म्हिून त्यास असे नाव चदले आहे. हा 

स्नाय ू कंटकीयानंी ााकलेला असतो. कशरेुकंटकाचं्या शजेारी ज्या घळी असतात त्या याने भरून 
चनघतात. चत्रक प्रदेशात यािी दले चत्रकाच्या िवर्थया रंध्ाच्या वरील भागावरून चनघतात. चत्रककंटकीय 
स्नाय ूएका पटस्नावापासून उगम पावतो. त्याि पटस्नावापासून यािीही काही दले उगम पावतात. काही 
दले ऊध्वव पि जघनीय कंटकापासून चनघतात. काही त्या शजेारच्या चनबधंनावरून चनघतात. 
कचटकशरंेूच्या आडव्या फायाचं्या उपमध्यागंाला लहानश ेफाटे असतात त्यानंा अंिल फाटे असे [Mamillary 

processes] नाव आहे. त्या फायावरून काही दले चनघतात. काही दले विस्य कशरेुकाचं्या आडव्या 
फायापंासून चनघतात. काही दले शवेटच्या िार गै्रव कशरेुकाचं्या संचधप्रसरापासून चनघतात. सवव दले 
वरती वरती जाऊन एकेका कशरुकेच्या कंटप्रसरावर ग ंततात. काही द सऱ्या काही चतसऱ्या काही िवर्थया 
टप्प्यापयंत िढतात. या स्नायचू्या योगाने कशरेू ताठ होिे, बाजूला वळिे, अिाभंोवती चफरिे, इतक्या 
गोष्टी घडतात. 
 

 
आ॰ ४·१७ चत्रकपिागं. १ बह दचलक. २ चत्रककंटकीय. ३ मोठा चनतंबीय. ४ संध्यथव प्रसर. ५, ६, ७ आडवी 
त ंगके. कशग Cornu. प्रचतरवात Hiatus. 

 
वक्षोदेशीय. पणरवतयक [Rotatore]. विःप्रदेशात दर दोन कशरेुकामंध्ये डाव ेउजवे असे दोन स्नाय ू

आहेत. त्यानंा हे नाव चदले आहे. हे स्नायू बह दचलकाने ााकलेले असतात. प्रत्येक कशरेुकेच्या आडव्या 
फायाच्या पि व ऊध्वव भागापासून चनघून मासंतंतू वरच्या कशरेुकेच्या कंटकप्रसराला लागून असलेला 



 

अनुक्रमणिका 

वलयभाग जो पातळ पत्रवजा [Lamina of vertebral arch.] असतो त्याच्या अपमध्य अंगावर ग ंततात. त्याचं्या 
एकागंी आक्रसण्याने कशरेूला पीळ बसतो.  

 
कंटकांतरीय [Interspinales]. दर दोन कशरेुकाचं्या कंटकप्रसरानंा जोडिारे कंटकातंरीय चनबंधन 

असते त्यालाि लागून डाव्या उजव्या अंगाला मासंतंतू असतात ते या स्नायिेू समजावयािे. ग्रीवमेध्ये ६ 
स्नायूंच्या जोड्या असतात. कटीमध्ये िार असतात पि विःप्रदेशात फक्त दोन तीनि असतात. पचहल्या 
द सऱ्यात एक, द सऱ्या चतसऱ्यात एक, आचि अकराव्या बाराव्यात एक. यांच्या योगाने कशरेू मागे 
कमानीसारखा वाकवता येतो. एकागंी संकोिन ााल्यास त्या अंगास कशरू वाकतो. याचशवाय खालच्या 
शजेारी आडव्या प्रसरानंा जोडिारे स्नाय ूआहेत त्यानंा अड्डप्रसरातंरीय [Intertransversari] म्हिाव.े 

 
पाठीमध्ये बारीक बारीक स्नाय ूबरेि आहेत त्यािें कायव काय संभवते तेही साचंगतले आहे. तथाचप 

त्या स्नायूंकडून ते कायव स्वतंत्रपिे कधीि घडत नाही. पाठीिे जे मोठे स्नाय ूसाचंगतले त्याकडून असले 
कायव घडते. या कामी तोल संभाळिे, एवढेि काम लहान स्नायूंिे असते. मोठ्यािे कायव घडत असता 
चवरुद्ध बाजूला तोल जािे नेहमीि संभवते. तेवढा तोल जाऊ देण्यास प्रचतबधं करिे एवढेि काम या 
छोटेखानी स्नायूंिे असते.  

 
ग्रीवा–मौलीय स्नाय.ू स्नायूंच्या िार जोड्या अशा आहेत की त्या ग्रीविेे वरिा भाग आचि मौलीय 

अस्थी यािंा जोड साधतात. ते स्नायू असे :— 
 
महान सरल पश्च मौलीय (१५·५) मौलीयास्थीवर जी अघर मन्यारेषा आहे चतिा अपमध्य भाग 

आचि त्या रेषेच्या लगेि खालिा भाग यावर या स्नायूिा आरंभ होतो. यािी ग ंतिूक िूडाधराच्या कंटकावर 
होते. याच्या योगाने चशर ताठ केले जाते आचि चवरुद्ध चदशकेडे मौचलभाग वळवलाही जातो. 
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आ॰ ४·१८ ग्रीवा पचरष्ट्पट. मानेिा अधवछेद, सहाव्या कशरेुकामधून श्व, श्वसना. ग, चगळिी. ि १ अवरोही 
अवचजव्हीय िेतनी शाखा. ि २ चवगूढा िेतनी. जवळ स व ध, अंतगवत जात्रव प्रचतवा आचि समाईक 
करोटीया प्रवा. स २ बाह्य जात्रव प्रचतवा (चसरा). ि ३ महापटलीय िेतनी. स. आचि ध यातील स 
कशरेुकीय चसरा व धमनी, प्रचतवा व प्रवा. स्नाय ू :—१ दीर्घ्व गै्रव. २ दीघव करोटीय ३ उरोघंटीय. ४ 
उरःशृगंाटीय. ५ शृगंारस्कंधीय. ६ उरःिूि कीय. ७ प रःस्थ कशरेुपश वकीय. ८ मध्य कशरेुपश वकीय. ९ 
विोगै्रव. १० स्कंधकोिोत्सारक. ११ पचरस्कंधीय. १२ मन्यामौलीय. १३ उपकंटकीय करोटीय. १४ 
उपकंटकीय गै्रव. पचरष्ट्पटािे म ख्य भाग द हेरी रेघानंी दाखचवले आहेत. 

 
लहान सरल पश्च मौलीय (१५·६) अधर मन्यारेषेिा उपमध्य भाग आचि त्याच्या व महारंध्ाच्या 

मधला भाग, यावर प्रस्त त स्नायिूा उगम होतो. यािी ग ंतिूक चशरोधराच्या पि कंसावरील त ंगकावर होते. 
याच्या योगाने चशर ताठ केले जाते. 

 
णतययक् ऊध्वय मौलीय (१५·४) अधर आचि ऊध्वव मन्यारेषाचं्या मधे, उपकंटकीय स्नायचू्या अपमध्य 

अंगाला व महान सरल पि मौलीया अंशतः ााकून उगम पावनू हा स्नाय ू चशरोधरकशरेुकेच्या आडव्या 
प्रसराच्या ऊध्वव पिृावर ग ंततो. या स्नायूने चशर मागे वाकवनू ज्या त्या बाजूस वळवले जाते. 

 
णतययक् अधर मौलीय (१५·७) पूवोक्तापेिा हा मोठा असतो. चशरोधराच्या अधर व पि अंगापासून 

उगम पावनू हा िूडावतंाच्या कंटकाच्या अपमध्य पिृावर ग ंततो. या स्नायचू्या योगाने म ख ज्या त्या बाजूला 
वळवता येते.  

 
हे िारी स्नाय ूइतर बारीक स्नायूंप्रमािेि म ख्यतः तोल संभाळिारे आहेत. 
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पणरष्ट्पट. मासं– कपडाच्या सापटीत त्या भोवताली आचि कातडीलगत सवव स्नायूंच्या भोवती 
समन्वयी गात्रािे वषे्टि असते तो पचरष्ट्पट होय. चशरःपचरष्ट्पट कातडीस घट्ट चिकटलेला असून खालच्या 
स्नायसूही चिकटून असतो. क ं भदेशात तो चढला असतो तरी तो कालचशलावर चवशषे बळकट असतो. 
किवमूलाशी असिाऱ्या लालाकपडास त्यािा वढेा असतो. कपोलकमानीस तो चिकटून असतो. गूढ गै्रव 
पचरष्ट्पट पचरग्रीवस्नायखूाली असतो. ऊध्वव मन्यारेषा मन्याचनबधंन, चिब क, शृगंाटक, िूि कप्रसर यावर तो 
दृढपिे चिकटलेला असतो. ककजलहानव चनबंधन हा पचरष्ट्पटािा एक दृढभाग होय. पचरष्ट्पटािा एक पदर 
कशरेुकाचं्या प ढे असतो तो प्राक् कशरेुक होय. अचतक्रमीप्रसर, अंसीयास्थी व उरःशीषव यास त्यािा दृढबधं 
असतो. मानेतून करोटीत जािाऱ्या वाचहन्याभंोवती यािा चवशषे जाडी पि मऊसर वेढा असतो. 
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प्रकरि ५ 
 

छातीपोटाचें स्नाय ू
 

कबंधाच्या स्नायूंपैकी मानेिे आचि पाठीिे स्नायू पाचहले. आता उदरािे आचि छातीिे स्नायू 
पाचहले पाचहजेत. उदर व छाती यात अंतकरचद्रये असतात. त्यानंा सामावनू आचि साभंाळून काही हालिाली 
करावयाच्या कामी या स्नायूंिा उपयोग आहे.  

 
छातीिा सागंाडा म्हिजे कशरेू व पश वका यािंा बनलेला कपजरा. त्याच्या तटात २२ फटी असतात 

त्या भरून काढिाऱ्या स्नायूंिे दोन संि असतात. त्याचशवाय चवचवध हालिाली घडचविारे स्नायहूी असतात 
ते असे :— 

 
बाह्य पशुयकान्तरीय. (आ. २·१) हा स्नाय ू म्हिजे दोन पश वकाचं्या फटीत बसवलेली मासंल पट्टी 

असते. मागे या पट्टीिा आरंभ पश वकात ंगकावर होतो. कशरेुकेिा आडवा फाटा आचि पश वका यामधील 
चनबधंनाशी यािे तंतू एकजीव ाालेले असतात. प ढे या तंतंूिी िाल पश वकाकास्थीच्या स मारापयंत असते. 
तंतूिे एक टोक वर बरगडीच्या खालच्या काठास ग ंतलेले असून द सरे टोक खालच्या बरगडीच्या वरच्या 
काठास ग ंतलेले असते. पश वकामधील फट ब जविारी ही पट्टी प ढे थेट उराच्या हाडापयंत पसरलेली असते. 
परंत  चतच्या शवेटच्या भागात मासंतंतू नसतात केवळ पटस्नाव असतो. मागल्या भागातील मासंतंतू वरून 
खाली आचि अपमध्य चदशसे उतरते आचि प ढल्या भागात उपमध्य चदशसे उतरते असतात. पाश्ववदेशात ते 
प ढे उतरते असतात, हे उघडि आहे. 

 
अंतगयत पशुयकांतरीय. (आ. २·२) आताि साचंगतलेल्या बाह्य स्नायूंच्या आतल्या अंगास हे स्नाय ू

असतात. यािें मासंतंतू जवळजवळ पचहल्याच्या चवरुद्ध काटकोनात रोखलेले असतात. पचहल्यािे मासंतंतू 
प ढे तोकडे तर यािें मासंतंतू मागे तोकडे व प ढे थेट फटीच्या अखेरपयंत असतात. मागे ते बरगडीच्या 
कोनापयंति असतात. तेथून कशरेूकडे चवस्तार केवळ पटस्नावरूप असतो. प्रत्येक बरगडीच्या तळात एक 
िरा असतो त्यात मासंतंतू ककवा स्नावतंतू ग ंतलेले असतात. 

 
पश वकातंरीय स्नायूंिा उपयोग श्वसनाकरता काही होतो ककवा नाही याबाबत काही चनिय नाही. 

काही उपयोग असलाि तर अगदी थोडाि असेल. पश वकािें काक्स्थसंधी आचि मागले प ढले अन्य संधी 
याचं्यात होिाऱ्या िलनासंबंधी तोल साभंाळिे हाि त्यािंा प्रम ख उपयोग असावा असा तकव  आहे. 
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आ॰ ५·१ बरगड्या आचि त्यावरील स्नाय स्थाने. बाहेरील सहावी बरगडी १ बाह्य आंतरपश वकीय. External 
intercostal २ अंतःस्थ आंतरपश वकीय. Internal intercostal. आतील, पचहली बरगडी. १ मध्यम 
कशरेुपश वकीय Scalenus medius २ प रःस्थ क्रकि. Serratus ant. ३ प रःस्थ कशरेुपश वकीय. Scalenus 
ant. पचहल्या बरगडीच्या रंुद टोकाच्या वरच्या काठाजवळ अवासंीय Subclavius पाचहजे. 

 
आ॰ ५·२ पश वकास्नाय.ू १ बाह्य आंतरपश वकीय (पश वकातंरीय) External intercostal. २ अंतःस्थ 
आंतरपश वकीय अंतगवत पश वकातंरीय Internal intercostal. ३ अभ्यंतर पश वकीय Intercostalis intimus. 
याच्यावर क्रमाने आडवी िेतनी प्रचतवा आचि प्रवा. सवांवर व खाली बरगड्या. 

 
अंतगवत पश वकातंरीयाच्याही आत एक मासंल थर विस्तटात असतो. त्यािे तीन प्रादेचशक भाग 

आहेत; अवपशुयकीय [Subcostalis], अभ्यंतर (आंतर) पशुयकीय (आ. २·३)आचि उरःपशुयकीय [Sternocostalis] 
(आ॰ ३). एका पश वकेच्या कोिाजवळ उगम पावनू धागे खाली द सऱ्या चतसऱ्या पश वकेपयंत गेलेले असतात 
ते अवपश वकीय. आंतरपश वकीयाच्याही आत लगत व त्याि चदशनेे तसेि जािारे अवपश वकीयािीि जिू िाल 
असलेले धागे असतात ते अभ्यंतर पश वकीय आचि उरस्यास्थीच्या अधर तृतीयापंासून वरच्या व अपमध्य 
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कलाने धागे वरती पश वकाचं्या व उरस्याच्या प ंखभागात ग ंततात ते उरःपश वकीय होत. पचहला व चतसरा भाग 
पश वका खाली ओढतो. द सरा अंतगवतपश वकीयानंा केवळ सहाय असतो. 

 

 
आ॰ ५·३ उरःपश वकीय स्नाय.ू उरस्तटािे आतून दशवन. १ ते ६ पश वका. वा रक्तवाचहन्या अपमध्य प्रवा 
उपमध्य प्रचतवा. (स्तनीया) ७ उरःशृगंाटीय. ८ उरोघंचटक. ९ महापटलािा एक भाग. महापटलाच्या खाली 
आडवा औदर स्नाय.ू उरःपश वकीयावर खूि नाही. 
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आ॰ ५·४ अगूढ पिृास्नाय.ू १ उरःिूि कीय Sternomastoid. २ मन्यामौलीय Splenius capitis. ३ मौलीय 
व गै्रव उपकंटकीय Semispinalis capitis et cervicis. ४ पचरस्कंधीय Trapezeus. ५ अचधस्कंधीय. 
Deltoid. ६ स्कंधोत्सारक Levator scapulac.७ स्कंधित रस्त्र छोटा Rhomboideus minor. ८ 
स्कंधित रस्त्र मोठा Rhomboideus major. ९ अचधवलभीय Supraspinatus. १० अववलभीय 
Infraspinatus. ११ छोटा किीय Teres minor. १२ मोठा किीय Teres major. १३ कचटबाहव 
Latissimus dorsi. १४ प रःस्थ क्रकि Serratus ant. १५ पि क्रकि Serratus post. १६ कचटपचरष्ट्पटािा 
पि पदर. Lumber fascia, post. layer. १७ चत्रककंटकीयािे वषे्टि Sacrospinalis sheath. १८ अंतगवत 
औदर चतरिीन Obliquus internus abdominis. १९ बाह्य औदर चतरिीन Obliquus externus 
abdominis. २०, १८ प्रमािेि. २२ मध्यम चनतंबीय Gluteus medius. २३ मोठा चनतंबीय Gluteus 
maximus. 
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पशुयकोत्कषयक. (प्र. ४ आ॰.१६·११) या नावािे स्नाय ू प्रत्येक पश वकेिा कोि आचि त ंगक याचं्या 
मधल्या भागापासून बाह्य पश वकीयाच्या घेरात उगवनू लगेि वरच्या कशरेुकेच्या आडव्या फायाच्या 
टोकाला जाऊन लागतात. हे स्नाय ू पश वकाचं्या पचरवतवकबदूति लागलेले असल्याम ळे प्रत्यि पचरवतवन 
घडवनू आिण्यात त्यािंा काही उपयोग होण्यािा संभव नाही. कशरेू चपळवटण्यामध्ये त्यािंा काही उपयोग 
होण्यािा संभव आहे. (उत्कषवक = उत्सारक) 

 
ऊध्वय पश्च क्रकच. हा स्नाय ूिौकोनी असतो. मन्याचनबधंनािा अधरभाग, गै्रव सातवा व पचहल्या 

दोन तीन विस्य कशरेुका यािें कंटक व त्यामधील चनबधंने यापासून एक पटस्नाव चनघतो. त्यातून यािे 
मासंतंतू चनघतात. त्यािें िार ज डगे २, ३, ४, ५ पश वकाचं्या कोनाचं्या जरा पलीकडे ग ंततात. या स्नायचू्या 
योगाने त्या त्या बरगड्या वर ओढल्या जातात. 

 
अधर पश्च क्रकच. (आ॰ ४·१५) हाही एक साधारितः िौकोनी स्नाय ू असतो. शवेटच्या दोन 

विस्य आचि वरच्या दोन ककवा तीन कटीय कशरेुका यािें कंटक व त्यास जोडिारी चनबधंने यापासून एक 
पटस्नाव चनघतो. यापासून मासंतंतू चनघून वरती अपमध्य चदशनेे जातात आचि खालच्या िार बरगड्याचं्या 
बाह्यागंावर ग ंततात. याच्या योगाने पश वका खाली खेिल्या जातात. 

 
महापलट (आ. ५ व ६) कबधंामध्ये वरिी कोठडी छाती आचि खालिी कोठडी उदर. याचं्यामधे 

एक पडदा असतो तो सवव शरीरात मोठा असतो. हा पडदा घ मटासारखा असतो, ककवा पालर्थया 
तसराळ्यासारखा असतो म्हिा. हा पडदा लवचिक असतो तो बह शः मासंल असतो. त्याच्या मध्यभागी 
स्नाव असतो. तो िागंला बळकट आचि रंुदटही असतो. त्यािा काठही अंशतः स्नावरूप असतो पि येथील 
स्नाव अगदी चनरंुद असतो. उरस्यािे अधराग्र प ंख, हा प ढल्या विस्तटािा मध्य. त्याच्या तळातून 
महापटलािे मासंतंतू चनघतात तसेि त्याच्या शजेारी बरगड्याचं्या खालच्या काठापासूनही मासंतंतू 
चनघतात. मागे कशरेूच्या प ढील तटालगत मात्र स्नाव–रूप चकनार असते त्यापासून मासंतंतू चनघतात. या 
चकनारीत मात्र तीन लहानशा कमानी असतात. कशरेूला लागून महापटलािे डावा उजवा असे दोन स्तंभ 
असतात, ते मासंल असतात, पि ते एकमेकास एका स्नावकंसाने जोडलेले असतात. डावा स्तंभ डाव्या 
पचहल्या द सऱ्या अशा दोनि कटीय कशरेुकापंासून चनघतो तर उजवा पचहल्या आचि चतसऱ्या 
कशरेुकापिृापासून व त्याचं्यामधील काक्स्थकबबापासून चनघतो. या स्तंभािे मासंतंतू सवात लाबं तर 
त्यासमोरिे उरःपटापासून व त्या शजेारून चनघिारे तंतू सवात आखूड असतात. इतरत्र मध्यम लाबंीिे 
असतात. महाधमनी (प्रवा) कचटकशरेू लगत प ढे असते चतला प ढून ओलाडूंन स्नावकंस जातो. म्हिून ही 
धमनी खरोखरी महापटलाच्या मागून उरातून उदरात जाते. तथाचप ती पटलास वधूेन जाते असे 
म्हिण्यािा प्रघात आहे. महापटलाच्या मध्यवती स्नावावर हृदय असते. महाचसरा मध्यपातळीच्या उजव्या 
अंगाला असते ती मात्र महापटल भेदून वर हृदयात जाते. जठर हे उदरात डाव्या अंगाला महापटलाखाली 
असते. उरःकोिात चगळिी मध्यभागी कशरेूप ढे असते. तीही महापटलास भेदून जठरास चमळते. ही 
भेदण्यािी जागा बह शः मध्यपातळीत पि जरा डावीकडे असते. ती महाधमनीच्या प ढे महाचशरेच्या मागे 
असते. 
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आ॰ ५·५ महापटल प ढून उघड केलेला. श चशरा (प्रचतवा). ध धमनी (प्रवा.) ग चगळिी Esophagus. ज 
जठर Stomach. 

 
सामान्य चवश्रान्तश्वसनामध्ये महापटल वर खाली हालतो. या हालिालीिी किा उतािे चनजले 

असता सवाचधक असते. बसले असता ती सवात कमी असते. क शीवर चनजले असता वरच्या क शीतील 
पटलाधव जास्त खाली येते, आचि कमी हालते. क शीवर नसताना पटलािे उजव ेअधव डाव्यापेिा अचधक 
उंि असते. उभे असताना डाव ेअधव िवर्थया बरगडीच्या कास्थीच्या पािसळीत तर उजव ेअधव पािवीच्या 
कास्थीच्या पािसळीत असते. पाठकण्याशी पाहता उजवीकडे पटल १०, ११ कशरेुकेच्या साधंीपयंत तर 
डावीकडे ११, १२ च्या साधंीपयंत उतरतो. या हालिालीम ळे उदरातील इंचद्रये खाली ढकलली जातात, 
पि उदरतट सैलावनू त्यानंा प ढे जागा करून देतात. 
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आ॰ ५·६ महापटल Diaphragm, प ढील भाग उिललेला. अधरपिृ दशवन. स अधरमहाचसरेकरता रंध्. 
द सरे रंध् चगळिीकरता. खाली ध महाधमनी. त्याखाली कशरेुका. कशरेूच्या डाव्याउजव्या बाजूला 
महापटलािे स्तंभ. त्या शजेारी कयूरवीय व कचटित रस्त्र स्नायू. याचं्यावरच्या सीमेवर श्वेतस्नावकंस 
Arcuate ligaments. 
 

महापटलाच्या हालिाली होत असतानाि बरगड्यामध्येही हालिाली होतात, पाठकिा हालत 
नाही. उरािे हाड थोडे उिलले जाते आचि त्यािे खालिे टोक थोडे प ढे ढकलले जाते. हा बरगड्याचं्या 
हालिालीिाि पचरिाम असतो. पचहली बरगडी हालत नाही, शवेटिीही हालत नाही. इतर थोड्या 
उिलल्या जातात आचि त्यािें खालिे काठ बाहेरून वर वळवले जातात. २ ते ७ क्रमाकंाचं्या बरगड्याचं्या 
हालण्याने विःकोिािंी मागेप ढे रंुदी वाढते तर इतराचं्या हालण्याने डावी उजवी रंुदी वाढते. अगोदर 
आक्रसलेले स्नाय ूसैलावण्यानेि केवळ सामान्य उच्छछ वास घडून येतो. 

 
मोठा श्वास आत ओढण्याकरता उत्तरोत्तर अचधकाचधक स्नायूंिा उपयोग केला जातो. कशरेूिे 

वळि कमी होते. त्याकरता मान, खादंा, पाठ, यािें स्नाय ू वापरले जातात. त्याकरताि भ जस्नायूंिा 
उपयोग करून बाहूिी हाडे व्यवक्स्थत क्स्थर करावी लागतात. मोठा चनःश्वास टाकण्यासाठीही आवातंर 
स्नायूंिे साह्य लागते. चवशषेतः उदरतट दाबनू धराव ेलागतात. मोठा श्वास घेताना महापटलािे चशखर 
उजवीकडे ११ व्या कशरेुकेच्या मध्यापयंत तर डावीकडे १२ व्या कशरेुकेच्या मध्यापयंत खाली येते. क्वचित् 
थोडे याहूनही खाली येते.  

 
प्रौढपिी प रुषापेंिा बायका बरगड्यापेंिा महापटलािा उपयोग अचधक करतात. नवजात बालक 

म ख्यतः महापटलािाि उपयोग श्वसनाकरता करते. लवकरि ते बरगड्यािंाही उपयोग करू लागते. 
 

 
आ॰ ५·७ श्वसनाने कोठाभरती. छाती व पोट याचं्या प ढील तटािी व महापटलािी पूिव श्वास घेतल्यावरील 
क्स्थती त टक रेघानंी दाखचवली आहे. 

 
उदर स्नाय.ू उदराच्या कोठ्याला खाली कटीरास्थींिा आधार असतो, मागे मधोमध केवळ 

कशरेूिाि आधार असतो. वरती महापटलरूप छत असते, आचि भोवती केवळ मासंल तट असतात. 
तटातील स्नायूंिे तीन गट साहचजकि होतात, एक मागला आचि द सरा प ढला आचि चतसरा बाजूिा. 
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चतसरा प्रथम पाहून घेऊ.  
 

बाह्य णतरश्चीन औदर. (आ. ८·४) बाजूच्या मासंल थरात आतला बाहेरिा असे दोन थर असतात. 
त्यातील हा बाहेरिा थर होय. या स्नायचू्या मासंािे धागे खादं्याकडून ग ह्याकडे गेलेले असतात. सािात् 
मासंतंतू या दोन स्थानंाचं्यामधे असतात. मासंतंतंूिे एकंदर आठ ज डगे असतात. ते खादं्याकडे कोिदार 
असतात आचि ग ह्याकडे पसरट असतात. त्यािंा उगम अखेरच्या आठ पश वकावर होतो. काखेतील इतर 
स्नायूंच्या मासंात त्यािी थोडीबह त ग ंतिूक असते. सगळ्यात खालिा ज डगा शवेटच्या बरगडीच्या 
कास्थीस लागलेला असून इतरही त्याचं्या त्याचं्या काक्स्थभागाच्या जवळपास उगम पावतात. तेथून ते जरा 
जरा कपजारून खाली व प ढे जातात. त्यािंा अंत एका पटस्नावात होतो. मागील काठ ख लाि असतो. सवव 
मासंतंतूिे शवेट, नाभी ते ऊध्वव प रःस्थ जघनकंटकापयंतच्या रेषेच्या अलीकडेि संपतात. ज्या पटस्नावात 
हे तंतू ग ंतलेले असतात तो फार चवस्तृत असतो. उरःप खंा पासून ग ह्यसाम द् गापयंतिी पट्टी आहे चतला 
श्वेतपट्टी [Linea alba] म्हितात. ती या स्नावािी प रःस्थ सीमा असते. खालिी सीमा बऱ्याि ख िा जोडून 
तयार केलेली मनात आिली पाचहजे. त्या ख िा अशा :—ग ह्य साम द् ग, त्यालगतिा ग ह्य तंस [Pubic crest], 
ग ह्य त ंगक [Pubic tubercle], आचि त्यालगत कटीराच्या आयातद्वारािा ग ह्यभाग (उप-ग ह्यरेषा [Pectineal 

line]), ऊध्ववप रःस्थ जघनकंटक, आचि जघनतंसाच्या प रोभागािा बाहेरिा काठ. ग ह्यतंस 
ग ह्यतंगकाशजेारीि असतो. या त ंगकापासून जघन्य चनबधंन चनघते. 

 

 
आ॰ ५·८ उदरस्नायू, पचहला थर. १ महान प्राग विस्य. Pectoralis major. २ प रःस्थ क्रकि. Serratus 
ant. ३ कचटबाहव Latissimus dorsi ४ बाह्य चतरिीन External oblique.५ सरल. Rectus. 

 
ग ह्य तंस ही जघनीयास्थीच्या ग ह्य भागाच्या ब ंधाच्या ऊध्वव पिृािी प रःस्थ धारा होय. या धारेिा 

अपमध्य शवेट उंिट असतो, तेि ग ह्य त ंगक होय. प्रस्त त पटस्नावात एक वाटोळी कखड असते. चतला 
अगूढ जघन्य वलय [Superficial inguinal ring.] म्हितात. ते ग ह्य तंसाच्या अपमध्य अंगास असते. त्याला तीन 
कंसाकृती सीमा असतात. त्यातील एक आखूड असते. ग ह्य तंस हीि ती सीमा होय. ती खाली असते, 
द सऱ्या दोन लाबंट असतात त्या अपमध्य व उपमध्य अशा असतात. अपमध्य कंस उपमध्यापेिा बळकट 
असतो. ग ह्य त ंगकात ग ंतलेला जघन्य चनबधंनािा जो भाग असतो तोि हा अपमध्य कंस होय. याला एका 
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पन्हळासारखे वळि असते. याति प रुषामध्ये रेतोरज्ज ू [Spermatic cord.] आचि चस्त्रयामध्ये गभाशयाच्या 
चनबधंनापंैकी एक दाम-चनबधंन [Round ligament.] असते. उपमध्य कंस पातळ व सपाट असतो. या 
चत्रकोिप्राय कंसािा चशरःकोन अपमध्यागंास ा कलेला असतो. उपमध्य कंस अपमध्याच्या अमळ वरती 
असतो. खाली तो ग ह्यसाम द् गात ग ंतलेला असतो. दोन कंसानंा जोडिारे कंसातंर तंतूही [Intercrural fibres.] 
असतात. 

 

 
आ॰ ५·९ अगूढ जघन्य वलय. प. ज परावृत्त जघन्य चनबधंन. ि सगवऊरव्य िेतनीिी शाखा. ऊ॰ म॰ 
ऊरव्यप्रवा. शजेारी प्रचतवा. ल कलफगं्रथी. र रेतोरज्ज ूकापलेली जघन्य प्रिालात रेतोरज्जिूा त टका भाग. 

 
अंतगयत णतरश्चीन औदर (आ. १०·३) बाह्य चतरिीन स्नायचू्या आतल्या अंगाला स्नाय ूअसतो तो हा 

होय. हा त्याहून पातळ असतो. यािे मासंतंतू जघन्य चनबंधनापासून चनघतात. या चनबंधनािा प ढिा 
तृतीयाशं सोडून मागे हे तंतू असतात. त्याच्याहीलगत मागे जघनीय तंसािा दोन तृतीयाशं भाग आचि 
कचटपचरष्ट्पट यापासूनही मासंतंतूिा उगम असतो. पचरष्ट्पटापासून चनघालेले तंतू वर शवेटच्या तीन पश वका 
गाठतात. तंसावरून चनघालेले चवसकटून वर आचि प ढे जातात. शवेटी एक स्नाव ाालेला असतो त्यािे 
दोन पदर होऊन ते शरीरमध्य पातळीत ज ळतात. हा स्नाव वरती ७, ८, ९ क्रमाकंाच्या पश वकाकास्थीवर 
ग ंतलेला असतो. यािा प ढिा पदर बाह्य चतरिीन स्नावाशी चमलाफ पावतो आचि मागिा पदर आडव्या 
स्नायचू्या स्नावाशी चमलाफ पावतो. 
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आ॰ ५·१० उदरस्नायू, द सरा थर. १ सरल Rectus. २ बाह्य चतरिीन External oblique. ३ अंतगवत 
चतरिीन Internal oblique. ४ कचटबाहव Latissimus dorsi. ५ प रःस्थ क्रकि. 

 
आडवा औदर स्नाय.ू (आ. ११·३) अंतगवत औदर स्नायचू्या आत हा स्नायू असतो. यािे मासंतंतू 

मागील कटीय पचरष्ट्पटापासून उगम पावनू आडव्या पातळीति प ढे येतात. हा प्रस्त त स्नायूिा मधला भाग 
होय. वरच्या भागािे मासंतंतू शवेटच्या सहा बरगड्याचं्या काक्स्थभागाचं्या आतील अंगापासून चनघतात. 
त्यािंी थोडीबह त-ग ंफि महापटलात ाालेली असते. खालच्या भागािे मासंतंतू जघन्य चनबधंनािा 
अपमध्य तृतीयाशं आचि शजेारिा जघनीय तंसाच्या आतल्या काठािा दोन तृतीयाशं, यापासून चनघतात. 
या तीनही भागािें मासंतंतू प ढे एका पटस्नावात रुतलेले असतात. हा या स्नावािा अधर भाग अंतगंत 
औदर स्नायचू्या स्नावासमवते ग ह्यतंस आचि तेथून चनघिारा कटीरप्रवशेद्वारािा ग ह्यभाग, यात ग ंतलेला 
असतो. वरिा भाग प ढे शरीरमध्य पातळीपयंत जाऊन श्वेतपट्टीत सामील होतो. यािे वगेवगेळे पदर होऊन 
वगेवगेळ्या रीतींनी इतर स्नायशूी चमलाफ पावतात. 
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आ॰ ५·११ उदरस्नायू, चतसरा थर. १ बाह्य चतरिीनाच्या पटस्त्रावाच्या कातरलेला काठ. २ सरलस्नायिूी 
अपमध्य सीमा. ३ आडवा औदर स्नाय ूTranversus abdominis. ४ कचटबाहव Latissimus dorsi ५ प रःस्थ 
क्रकि. Serratus ant. बरगड्याचं्या फटीमधे आंतरपश वकीय. 

 
सरल औदर (आ. १०·१) बेंबीच्या दोन बाजंूना दोन मासंल पट्ट्या उरःप खंापासून थेट 

ग ह्यसाम द् गापयंत पसरलेल्या असतात. त्यातील मासंतंतू सरळ वरखाली असतात. वरिे आरंभस्थान ५, 
६·७ क्रमाकंाचं्या पश वकाकास्थीवर असते. काही तंतू उरःप खाच्या अपमध्य काठालाही लागलेले असतात. 
त्यािंा अंत ग ह्यसाम द् ग आचि ग ह्यतंस यावर होतो. डाव्या उजव्यामधे थोडीशी ग ंफि असते. यानंा मासंल 
पट्ट्या म्हटले परंत  त्या पूिवतेने मासंल नसतात. मधून मधून आडव े ककवा जरासे चतरके स्नावतंतू 
असतात. असे आडव ेस्नावपट्ट बेंबीच्या वरच्या भागात तीन तीन असतात आचि खालच्या भागात एकादा 
द सराि असतो.  

 

 
आ॰ ५·१२ उदरस्नायूंिा आडवा छेद. १ बाह्य चतरिीन Obliquus externus. २ अंतगवत चतरिीन Obliquus 
internus. ३ आडवा Transversse. ५ सरळ Rectus. ६ पयंत्र. Ⅰ नाभीवर Ⅱ खाली. 

 
सरल औदर स्नायचू्या अपमध्य काठाशी अंतगवत औदर स्नायचू्या पटस्नावािे दोन पदर होतात. 

एक बाहेरिा बाह्य औदराच्या स्नावाशी एकजीव होऊन सरल औदराच्या बाहेरून श्वेतपट्टी पयंत जातो. 
द सरा आडव्या औदराच्या स्नावाशी जमून सरळ औदराच्या मागील अंगाने शे्वतपट्टीस चमळतो. द सऱ्यािी ही 
योजना वरून ग ह्यसाम द् ग आचि नाभी याचं्या मध्यापयंति असते. ही सीमा कंसाकृती असल्याम ळे चतला 
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कंसरेषा [Arcuate line] म्हितात. तेथून खाली चनराळी योजना असते. ती ही की तीनही स्नायूंिे स्नाव चमळून 
सरल औदराच्या प ढून श्वेतपट्टीस चमळतात. 

 
दोनही बाजूच्या औदर स्नायिेू स्नाव मध्यश्वेतपट्टीस चमळत असल्याम ळे सरल स्नायचू्या प ढे त्यािे 

वषे्टि बनलेले असते. मागील अंगास मात्र ते फक्त मधील भागासि चमळते. खालच्या भागात ते नसते, 
त्यािप्रमािे अगदी वरच्या भागातही ते नसते. वरती सरल स्नायू थेट उरःप ंखापयंत जातात औदर स्नायू 
केवळ बरगड्यापयंति जातात. त्याच्यावर जात नाहीत. श्वेतपट्टी अनेक पटस्नावािें काठ चमळून बनलेली 
असते. ती वरती रंुद व खाली अरंुद असते. उदरतटाच्या खालच्या भागात जेथे सरल स्नायूिे वषे्टि मागे 
त्र चटत असते तेथे मासंतंतंूच्या लगेि मागे पचरष्ट्पट असतो त्याला आडवा पचरष्ट्पट म्हितात, कारि तो 
आडव्या औदर स्नायचू्या लगेि मागे असतो. या पचरष्ट्पटामागे पयंत्र–पटल असते. 

 
आडव्या पचरष्ट्पटात एक वलयद्वार असते त्याला गूढजघन्य वलय [Deep inguinal ring.] म्हितात. 

त्यािे स्थान ग ह्यसाम द् ग आचि प रःस्थ ऊध्वव जघनीय कंटक याच्या मधोमध असते. ते जघन्य चनबधंनाच्या 
वर १·३ cm. वर असते. त्यािी आकृती लाबंट वाटोळी असते. त्यािा लाबंट अि उभा असतो. या गूढ 
जघन्य वलयापासून बाह्य चतरिीन औदर स्नायमूध्ये असलेल्या अगूढ जघन्य वलयापयंत एक कनाल 
तयार ाालेला असतो त्याला जघन्य कनाल [Inguinal canal.] म्हितात. त्यािी लाबंी ४ cm. असते. तो 
जघन्य चनबंधनाशी समातंर असतो. तो गूढापासून अगूढापयंत उतरता असतो हे उघडि आहे. त्याच्या 
लगेि बाहेर अपमध्य तृतीयाशंात अंतगवत चतरिीन औदरािे मासंतंतू असतात. याचशवाय सववत्र बाह्य 
चतरिीनािा स्नाव आचि त्याबाहेर अगूढ पचरष्ट्पट व कातडे ही असताति. याच्या मागे जघन्य चनबधंनािा 
मागे चफरचवलेला भाग असतो. त्यामागे आडवा औदर आचि अंतगवत चतरिीन यािंा संय क्त स्नाव असतो, 
आचि त्यामागे आडवा पचरष्ट्पट असतो. या कनालाच्यावरती आडवा औदर व अंतगवत चतरिीन यािें कमानी 
तंतू असतात. याच्या खाली आडवा पचरष्ट्पट जघन्य चनबधंनाला चमळालेला असतो. उपमध्य तृतीयाशंात 
जघन्य चनबधंनि याच्याखाली असते. या कनालात प रुषात रेतोरज्ज ू व चस्त्रयात गभाशयािे रज्ज चनबंधन 
असते. 

 

 
आ॰ ५·१३ गूढ जघन्य वलय Deep inguinal ring. प. ज. परावृत्त जघन्य चनबधंन. ि िेतनी. ल कलफगं्रथी. 
ऊ॰ प्र॰ ऊरव्य प्रवा. शजेारी प्रचतवा. र रेतोरज्ज.ू स संय क्त चनबंधन. ज जघन्यचनबंधन. 
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मुष्ट्कधर स्नाय.ू या स्नायिेू मासंतंतू जघन्य चनबधंनाच्या मध्यापासून चनघतात. ते अंतगवत चतरिीन 
व क्वचित् आडवा औदर याचं्या तंतंूना धरून प ढे रेतोरज्जचू्या अपमध्यागंास धरून अगूढ जघन्य वलयातून 
बाहेर त्या रज्जचू्या प रःस्थ व अपमध्य पृिावर पसरतात. या तंतूिे एकाहून एक अचधक लाबंीिे ाोळ 
असतात. त्यातले सवात अचधक लाबंीिे थोडेसे म ष्ट्ककोशात ग ंतलेले असतात. 

 

 
आ॰ ५·१४ म ष्ट्कधर स्नाय ूCremaster muscle. र रेतोरज्ज.ू ज, जघन्य चनबंधन. स, दीघव स पीना चसरा 
(प्रचतवा). १ बाह्य औदर चतरिीन. २ औदर सरल. ३ अंतगवत औदर चतरिीन. रज्जसूभोवार म ष्ट्कधर स्नाय.ू 

 
णत्रकोिाभ स्नाय.ू [Pyramidalis.] सरल औदर स्नायचू्याि वषे्टिात गवसलेला असा हा स्नायू असतो. 

आकृतीवरून त्याला नाव चदले आहे. ग ह्यसंधीवरून यािे मासंतंतू चनघून वरती ग ह्यसाम द् ग व नाभी याचं्या 
मध्याच्या स मारास श्वेतपट्टीत ग ंतलेले असतात. हा खाली रंुद व वरती टोकदार असतो. 

 
आतापयंत साचंगतलेल्या उदराच्या स्नायूंपैकी म ष्ट्कधरािे कायव उघडि आहे ते म ष्ट्क वर उिलून 

धरिे हे होय. चत्रकोिाभ स्नाय ूहा सरल औदरािी प रविीि आहे म्हटले तरी िालेल. सरल एक, चतरिीन 
दोन व आडवा एक हे असे िार स्नाय ूडावीकडे आचि तसेि उजवीकडे चमळून प ढील व बाजूिे उदरतट 
तयार होतात. अंतकरचद्रयानंा सामावनू साभंाळिे हे त्यािे कायव असते. या इंचद्रयािंा आकार 
प्राशनचवसजवनानंा अन सरून कमीअचधक होिे अवश्य असते तेवढा त्यास ठेवता यावा अशा बेताने उदरतट 
दृढ ककवा चशचथल असाव ेलागतात. हे या स्नायूंच्या तरतरीने [Tonus. तरीष. तरतरी, तरक्स्थता, दीघवकालीन अल्प 

संकोिन] साधते. उभ्या ककवा बठै्या क्स्थतीत अंतकरचद्रयािंा भार साभंाळिेही यानंाि साधावयािे असते. तेही 
तरतरीनेि साधते. 

 
आताि साचंगतलेल्या सामान्य कायाखेरीज या स्नायूंना चवशषे कायेही आहेत. आडव ेऔदर स्नायू 

उदरावर भोवतालून दाब आितात. याखेरीज त्यानंा चवशषे कायव नसते. असा दाब आिण्यािे काम इतर 
औदर स्नायूंनीही होते. उच्छछ वास करिे, मलमूत्र– चवसजवन करिे, गभवमोिन करिे, इत्यादी प्रसंगी असा 
दाब पाचहजे असतो. अशा प्रसंगी बाह्य चतरिीनािंा चवशषे उपयोग असतो. कटीर क्स्थर असताना सरल 
आचि चतरिीन डाव ेउजव े चमळून कबंध प ढे व खाली वळवतात, कशरेूला प ढे वळि आितात. हातानंी 
शरीर टागंलेले असले तर त्याि स्नायूंनी तेि वळि घेऊन पाय हाताजवळ नेता येतात. एकाि बाजूिे 
स्नाय ूवापरले तर कबंध ज्या त्या बाजूला वळवले जाते. एकाि बाजूिा बाह्य चतरिीन स्नायू वापरला तर 
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कशरेूस पीळ येऊन, तोंड द सऱ्या बाजूस थोडेस वळते. एकि अंतगवत चतरिीन वापरला तर चवरुद्ध पीळ 
पडून तोंड त्याि बाजूस वळते. 

 

 
आ॰ ५·१५ चत्रकोिाभ स्नाय.ू Pyramidalis muscle. उजव्या खालच्या कोपऱ्यातून वर गेलेल्या 
रक्तवाचहन्या अधर अचपजठरीय. कंस हा औदर सरल स्नायचू्या वषे्टिाच्या पि पदरािा खालिा काठ 
होय. 

 
पश्च औदर स्नाय.ू उदराच्या प रःस्थ तटापेिा पि तट प ष्ट्कळि लहान असतो. प ढील अंगाला 

बरगड्यािंी टोके वर िढतात. पिांगाला बरगड्या खाली उतरतात. प ढील अंगास कटीर द्वार उतरते 
आहे. मागील अंगास ते िढते आहे. चशवाय मागील अंगास जघनास्थी बरेि उंि जातात. शवेटिी बरगडी व 
जाघनतंस याचं्यामध्ये अवघी िार बोटे रंुदीिी जागा असते. प ढील तटात म ळीि हाड नसते. मागील 
तटाच्या मधोमध िार बोटे रंुदीिा कशरेुभाग असतो. कशरेूच्या दोनही बाजंूना िौरस जागा असतात. 
त्यामध्ये एकेक िौरस स्नाय ू असतो. या स्नायचू्या अपमध्य सीमेला पूवोक्त स्नायूंिे मागले या काठ 
चमळालेले असतात. 

 
कणटचतुरस्त्र स्नाय.ू (आ. २२·५) या स्नायिूा उगम जघन– कटीय चनबधंन व त्या शजेारिा 

जघनतंस भाग यावर होतो. यािा अंत अखेरच्या बरगडीच्या खालील काठावर होतो. याखेरीज काही तंतू 
पचहल्या िार कचटकशरेुकाचं्या आडव्या फायावर लागलेले असतात. कचटित रस्त्राखेरीज आिखी तीन 
स्नाय ूकचटदेशात असतात पि तेि खाली ऊरुदेशात असल्याम ळे त्यािंा चनदेश त्या संदभात करण्यात 
येईल. 

 
कचटित रस्त्र स्नायचू्या योगाने शवेटिी बरगडी खाली ओढून धरली जाते. म्हिून तो श्वसनाच्या 

उपयोगी पडतो. एकाि स्नायिूा उपयोग केला तर पाठकिा त्या बाजूला वळतो. परंत  दोही बाजंूिे स्नायू 
वापरले असता पाठकिा ताठ करण्यास मदत होते. 

 
कटीरक– स्नाय ूिार आहेत. त्यापंैकी दोन, ग दोद् कषवक आचि उपचत्रकीय चमळून कटीरकािा 

तळ बनतो. याखेरीज अंतगववािीय आचि लकारीय असे दोन स्नाय ूकटीराच्या बाजूतटात असतात. त्यािंा 
अंत ऊरव्यास्थीवर होतो. त्यािंा चनदेश माडंीिे स्नाय ूसागंताना येईल.  
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गुदोत्कषयक. (आ. १६·१, २) कटीरकाच्या आतल्या अंगास ग ह्यसाम द् गास लागून अपमध्य भागी 
ग ह्यास्थीच्या ब धंावर, कक ं दरकंटकावर आचि या दोन स्थानामंध्ये असलेल्या गवािीय स्नायचू्या 
पचरष्ट्पटावर, ग दोत्कषवकािे मासंतंतू उगवलेले असतात. या तंतंूिी ग ंतविूक तीन वगेवगेळ्या प्रकारे होते. 
सवात प ढिे तंतू उपरेतल [Prostate.] प्रकपडाजवळून ग दद्वाराप ढे एक बारीकशी गाठ असते चतच्यात 
ग ंततात. याचं्या मागील बरेिसे तंतू उपरेतलाच्या बाजूने ग दनचलकेला वळसा घालून डावे उजव ेएकत्र 
चमळतात आचि काही ग दनचलका मासंाति ग ंततात. उरलेले मासंतंतू शवेटच्या दोन उपचत्रक-कशरेुका 
आचि तेथून चनघिारी चशवि [Raphe.] यात ग ंततात.  

 

 
आ॰ ५·१६ कटीरस्नाय ूआतून पाचहलेले. १ ग ह्य– उपचत्रकीय Pubococcygeus. २ जधन– उपचत्रकीय 
Iliococcygeus दोनहा चमळून ग दोत्सारक (उत्कषवक) Levator ani. ३ उपचत्रकीय Coccygeus. ४ 
लकारीय Piriformis. ५ अंतगवत गवािीय Obturator internus. ६ बाह्य ग दकंकि. Sphinocter ani ext. ७ 
मेहमी Urethra. 
 

गुदोत्कषयक स्नायिेू दोन भाग स्पष्टपिे वेगळे चदसतात. त्यानंा दोन नाव ेस्थानपरत्व े चदली गेली 
आहेत ती, ग ह्योपचत्रकीय आचि चनतंबोपचत्रकीय अशी आहेत. (आ. १६·१, २) 

 
प रुषामध्ये ग ह्योपचत्रकीयािा उपयोग उपरेतल उिलण्याकरता होतो. चस्त्रयामंध्ये त्याच्या तंतंूिा 

वळसा योनीभोवती असल्याम ळे योचनसंकोिनचक्रया त्याम ळे घडते. 
 
उपणत्रकीय स्नाय ू (आ. १६·३) ग दोत्कषवकाच्या मागे असतो. त्यािी आकृती चत्रकोिी असते. 

चत्रकोिािा पाया उपचत्रकािा काठ व त्यालगतिा चत्रकािा काठ, यात ग ंतलेला असून चशरःकोि 
कक ं दरकंटकात ग ंतलेला असतो. 
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आ॰ ५·१७ चत्रकाच्या अंतगवत पिृावरील स्नाय स्थाने. १ जाघन. Ileacus. २ लकारीय. ३ उपचत्रकीय. ४ 
अपमध्य कपड (हाडािा) Lateral mass. प्रोत्सेध (मोठा उंिवटा) Promontory. 

 
ग दोत्कषवक आचि उपचत्रकीय चमळून कटीरकािा तळ तयार होतो. त्यावरि उदरातील इंचद्रयािंा 

भार सागंाड्याबरोबर येतो. त्याला उिलून धरिे हा त्यािंा चनत्य उपयोग आहे. प रीष आचि गभव याचं्या 
चवसजवनाच्या प्रसंगी उपचत्रकािे खालिे टोक मागे ढकलले जाते. तो ढकल आटोक्यात ठेवण्याच्या कामी 
उपचत्रकीय स्नायूंिा उपयोग होतो. 

 

 
आ॰ ५·१८ उपचत्रकावरील स्नाय स्थाने. 

 
पणरगुद [Perineum.]. अक्स्थकटीरािे बाह्यद्वार ााकिारे जे अवयव असतात त्यानंा सवाचमळून 

पचरग द म्हितात. प ढे मागे ग ह्यसाम द् ग व उपचत्रकाग्र आचि डाव्या उजव्या बाजंूना कक ं दरत ंग अशा यािा 
सीमा होत. कक ं दरत ंगाच्या प ढला भाग व मागला भाग असे यािे दोन भाग सागंतात. मागल्यात ग दद्वार 
असते. प ढल्यात सगोत्सगीय अवयव असतात. मागल्या भागात एकि स्नाय ूअसतो. तो बाह्य ग दकंकि हा 
होय. प ढील भागात पाि स्नाय ूअसतात. 

 
पचरग दाच्या मागील भागात जे गूढ व अगूढ पचरष्ट्पट असतात त्यात बरेिसे मेद असते. गवािीय व 

ग दीय पचरष्ट्पट जेथे चमळतात चततक्या खोलात या मेदािा प्रसार असतो. ग दीय पचरष्ट्पट व कक ं दरत ंग 
याचं्यामधे पचरग दपिृभागाकडे पसरट आचि वर चनम ळती अशी सापट असते चतला कक ं द-सापट 
[Ischiorectal fossa] असे नाव आहे. ती मेदाने भरलेली असते. ग ह्यकोिामध्ये एक बळकट पटल असते त्याला 
पचरग दपटल [Perineal membrane.] म्हितात. ते या सापटीच्या प ढील सीमेवर असते. मागील सीमेवर 
महाचनतंबीय स्नाय ूअसतो. 
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बाह्य गुदकंकि. ग दद्वाराच्या भोवतीच्या कातडीत ग ंतलेला असा वाटोळा स्नायू आहे. यािे गूढ 
अगूढ असे दोन मासंल थर असतात. वरच्या थरातील तंतू मागे उपचत्रकाच्या टोकापासून चनघतात, काही 
डाव्या तर काही उजव्या बाजूने प ढे ग दद्वाराभोवतालून जाऊन तेथे एक मासंसूत्रगं्रथी असते त्यास 
चमळतात. या गं्रथीस पचरग दगं्रथी [Perineal body.] म्हितात. हा स्नाय ूएरवी आक ं चित असतो त्याम ळे ग दद्वार 
बदं राहते. इच्छेन सार तो अचधक आक ं चित करता येतो ककवा सईलही करता येतो. याच्या योगाने 
पचरग दगं्रथी उपचत्रकाशी बाधंला जातो. 

 

 
आ॰ ५·१९ कटीरािा अन स्कंध छेद. ग॰ उत्क, ग द –उत्कषवक स्नाय.ू 

 
पचरग दाच्या प रोभागातील पचरष्ट्पटािा अगूढ मेदस्वी थर प रुषातील वृषिाच्या कातडी मासंतंतूशी 

सलग असतो, अगूढ पटस्तर बळकट असून चशन्नमूलमासंािे बंधन म्हिून उपयोगी असतो. 
 
अगूढ आडवा पणरगुदीय. (आ. २१·३) कक ं दर -त ंगाच्या प रःस्थ व उपमध्य काठापासून सस्नाव 

मासंतंतू चनघून पचरग दीय गं्रथीस चमळतात. त्याम ळे प्रस्त त गं्रथीवर समान पार्मश्वक दाब राहतात. 
 
कंदकुणषतीय. (आ. २१·१) ग दाच्या प ढे मध्य पातळीत एक स्नावसीवनी असते. ही सीवनी व 

पचरग दगं्रथी यापासून मासंल धागे चनघतात. त्यापंैकी मधले धागे चशस्न-कंद व त्याजवळिा काही भाग 
यानंा ग रफटून प ढे असलेल्या पटस्नावात ग ंततात. मागले धागे पचरग दपटलात ग ंततात आचि प ढले धागे 
चशस्न– पाश्वाभोवती पसरून अंशतः त्याति आचि अंशतः चशस्नपृिीन वाचहन्याचं्या आवरिात ग ंततात. 
मूत्रचवसजवन बह तेक संपल्यावर यािे आक ं िन घडते. त्याम ळे शवेटिे िार थेंब ापायाने ढकलले जातात. 
चशस्नोत्थान घडचवण्यास यािा उपयोग होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ५·२० प रुषपचरग दस्नाय.ू १ कंदक चषतीय Brulbospongiosus २ कक ं दर क चषतीय 
Ischiocavernosus. ३ आडवा अगूढ पचरग दीय Transversus perinei superficilialis. ४ बाह्य ग दकंकि 
Sphincter ani ext. ५ ग दोत्सारक Levatore ani. ६ उपचत्रकीय Coccygeus. ७ लकारीय Piriformis. ८ 
अंतगवत गवािीय Obturator internus. ९ चत्रक त ंगीय चनबंधन Sacrotuberous ligament. एका बाजूिे 
कापून वळवले आहे. १० महान चनतंबीय Gluteus maximus. ११ चशस्नचपचशतागं. Corpus spongiosum 
penis. 
 
*****प.ृ ३५५ पहा. 

 
ककंुदरकुणषतीय. (२१·२) यािा उगम कक ं दरत ंगाच्या आतील अंगावर होतो. कक ं दर - 

शाखेपासूनही काही तंतू चनघतात. चशस्नाच्या पायर्थयाच्या बगला व खालिे पिृ यास लागून एक पटस्नाव 
असतो त्यात या तंतंूिी ग ंतिूक होते. या स्नायचू्या योगाने चशस्नाच्या पायर्थयावर दाब येतो. त्याम ळे उत्थान 
िालू ठेवण्यास साहाय्य होते. 

 
पचरग दपटल म्हिून जे साचंगतले तो पचरग दप्रदेशातील पचरष्ट्पटाच्या गूढ पदरािा प रोभाग होय. 

ग ह्यसाम द्दगामागे २·३ cm. अंतरावर मेहनी त्यास भेदून बाहेर येते. याचशवाय जननेंचद्रयानंा चमळिाऱ्या 
काही रक्तवाचहन्या व िेतन्याही त्यास भेटून बाहेर येतात. या पटलाच्या गूढागंाला दोन स्नाय ूअसतात ते 
असे. 

 
णनगूढ आडवा पणरगुदीय [Transversus perinei profundus.]. कक ं दरशाखेवरून जािाऱ्या वाचहन्यावर 

पचरष्ट्पटािे आवरि असते. त्यापासून यािे धागे चनघतात. डावे उजव े धागे एकमेकात ग ंफून पचरग द– 
गं्रथीस जाऊन चमळतात. त्या गं्रथीिे स्थान संभाळिे हेि या स्नायिेू कायव होय. 
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मेहनी–कंकि [Sphincter urethrae.]. पचरग दपटलातील मेहनी सभोवार या स्नायिेू मासंतंतू 
असतात. ते एका पिी सभोवतालच्या पचरष्ट्पटात ग ंतलेले असून द सऱ्या पिी पचरग दगं्रथीत ग ंतलेले 
असतात. 

 
स्त्रीणवशेष. स्त्रीिा पचरग दप्रदेश प रुषाच्यापेिा अचधक चवस्तृत असतो. कंदक चषतीयािे धागे 

योनीभोवती असून त्यािंा संबधं चशक्स्नकेशी असतो. चनगूढपचरग दीयािे धागे बह शः योनीच्या प ढे ककवा मागे 
जाऊन एकमेकास चमळतात. त्याम ळे यािंा उपयोग योचनसंकोिनाथव होऊ शकतो. 

 

 
आ॰ ५·२१ स्त्रीपचरग दस्नाय.ू १ कंदक चषतीय Bulbospongiosus २ कक ं दर – क चषतीय 
Ichiocavernosus. ३ आडवा अगूढ पचरग दीय Transversus perinei superficialis. ४ बाह्य ग दकंकि 
Sphincter ani ext. ५ ग दोत्सारक Levator ani. ६ –९ दाखचवले नाहीत. १० महान चनतंबीय Gluteus 
maximus. ११ नाही. १२ तारकेप्रमािे मूत्रिी Urethra. त्याखाली १३ योनी Vagina. 

 
पचरष्ट्पट. पाठीिा पचरष्ट्पट, कटीिा पचरष्ट्पट आचि करीरािा पचरष्ट्पट यािें संबंध पाहून 

ठेवण्यासारखे आहेत. विोदेशाच्या मागील अंगाला कशरेुप्रसरि करिारे स्नायू आचि कबंध व भ ज यानंा 
जोडिारे स्नाय ू याचं्यामध्ये पचरष्ट्पट असतो. कचटदेशात तीन पदरामध्ये चत्रककंटकीय व कचटित ष्ट्क हे 
स्नाय ूगवसलेले असतात. कचटित ष्ट्काभोवतीिे दोन पदर अपमध्यागंास एकवटून आडव्या औदरस्नायचू्या 
आरंभीिा पटस्नाव तयार होतो. कचटदेशीय पचरष्ट्पट खाली जघनीय तंस व जघनकटीय चनबधंन यास 
लागून असतो. कटीरपचरष्ट्पट जाघनस्नायूवरील पचरष्ट्पटाशी सलग असतो. प ढे तो ग ह्यास्थीवर ग ंतलेला 
असतो. यािेि दोन पदर ग दोत्कषवक स्नायसू ग रफटतात. प ढे ग ह्य सामद्दगापासून कक ं दरकंटापयंत 
त्यास स्नावरूप येते. या स्नावरूप कमानीच्या वरिा भाग पटस्नावरूप असतो. कमानीखालच्या 
कक ं दसापटीिा भाग पातळ असतो हाि पचरष्ट्पट खाली िालू राहून मेहनीकंकि आचि बाह्य ग दकंकि 
यास वढेा देतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ५·२२ कचटपचरष्ट्पट.पि औदरतटािा आडवा छेद. १ कयूरवीय स्नाय.ू २ आडवा औदर. ३ अंतगवत 
औदर चतरिीन स्नाय.ू ४ बाह्य औदर चतरिीन. ५ कचटित रस्त्र. ६ चत्रक कंटकीय स्नाय.ू मधोमध कशरेुका 
सभोवार स्नाय ूआचि पचरष्ट्पट. 

 
प्रस्त त पािव्या व िवर्थया प्रकरिात वर्मिलेल्या स्नायूंिी गिती अशी :— 
 

चशरामध्ये एक मोठा स्नाय ूडाव्या उजव्या बाजंूना समाईक आहे १ 
ग्रीवा व पिृा यात डाव्या उजव्या बाजंूना समसमान ५०, ५० स्नाय ूआहेत. १०० 
वि व उदर यात डाव्या उजव्या बाजूंना समसमान २२, २२ स्नाय ूआहेत. ४४ 
महापटल व ग दकंकि समाईक आहेत. २ 
अड्डप्रसरातंरीयािें प्रत्येकी प रःस्थ११ व पि २ भाग आहेत. २५ 
कंटकातंरीयािें प्रत्येकी १३ भाग आहेत. २५ 
चत्रककंटकीयािें प्रत्येकी ९ भाग आहेत. १७ 
विोदेशीय पचरवतवकािें प्रत्येकी ११ भाग आहेत. २१ 
ते स्वतंत्र मोजल्यास संख्यावाढ ८८ होते. एकूि संख्या २३५ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ६ 
 

भुजस्नाय ू
 

शरीराच्या शाखा िार. त्यापंकी ऊध्वव शाखा दोन. डावा भ ज व उजवा भ ज अशा त्या दोन शाखा 
होत. िार स्नायूंनी भ जशाखा कशरेूस जोडलेली असते. या िारांपैकी एक स्नाय ूखादं्याभोवती ग ंतलेला 
असतो. त्यािे नाव पचरस्कंधीय. द सरा दंडाच्या हाडास कशरेूशी बाधंिारा आहे तो कचटबाहव होय. 
आिखी दोन स्नाय ू असतात त्यानंी खादं्यािे हाड कशरेूच्या वरच्या भागास बाधंले जाते. त्याच्या 
आकृतीवरून त्यानंा ित रस्त्र स्नाय ूम्हितात. या स्नायूंच्या अगूढागंास गूढागूढ पचरष्ट्पट असतात. 

 
पणरस्कंधीय. (प्र. ४ आ. १२·१३) हा स्नाय ूचत्रकोिी असतो. या चत्रकोिािी एक बाजू मान व पाठ 

याचं्या मिक्याचं्या कंटकावलीशी असते. या कंटकावलीच्या दोनही टोकापासून खादं्यापयंत उरलेल्या दोन 
चत्रकोिसीमा असतात. यािे एकंदर तीन भाग सांगतात, वरिा खालिा व मधला. मधल्या भागाच्या आरंभी 
(कशरेुकडे) चत्रकोिीस्नाव असतो. वरच्या खालच्याच्या आरंभी स्नाव केवळ रेषामात्र असतो. अंती 
थोडासा अरंुद स्नाव असतो. वरच्या भागािे तंतू उतरते असून अंसीयाच्या अपमध्य भागाच्या पि सीमेवर 
ग ंततात. मधल्या भागािे स्नाय ू आडव े असून त्यािंा शवेट खादं्याच्या हाडाच्या उंिवयावर होतो. हा 
उंिवटा एकाद्या त ळईसारखा ककवा आढ्याच्या लाकडासारखा असतो. दंडािे हाड हे खाबंासारखे असते. 
ते स्कंधीय हाडाच्या खळग्यात साधंते. या साधं्यावर डोकाविाऱ्या फायास आपि अचतक्रमी प्रसर म्हटले 
आहे. हा फाटा ज्या िपया लाबंट उंिवयावर असतो त्याला वलभ [Spine] असे नाव चदले आहे. वलभािे 
उंिावरिे पिृ तो तंस [Crest] (त रा). चनकोप शरीरात िािपिीने हा स्पशवगोिर असतो. या तंसाच्या 
ऊध्ववकच्छावर पचरस्कंधीयाच्या मध्यभागािे काही तंतू ग ंततात. इतर तंतू शजेारच्या अचतक्रमी प्रसराच्या 
उपमध्य काठावर ग ंततात. पचरस्कंधीयस्नायचू्या अधर भागािे तंतू जमून वर स्कंधीय वलभाकडेि जातात. 
तेथे एक पटस्नाव असतो. तो वलभाच्या उपमध्यागंास ग ळग ळीत चत्रकोिी अक्स्थभाग असतो त्यावर 
सरकता असतो. या भागाच्या टोकाशी एक त ंगक असते. त्यावर हा पटस्नाव ग ंतलेला असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ६·१ उजव्या स्कंधीयास्थीच्या पाठीवरील स्नाय स्थाने.(उप=कोरक) १ स्कंधोत्सारक Levator 
scapulae. २ अचधवलभीय Supraspinatus. ३ पचरस्कंधीय Trapezeus. ४ स्कंधित रस्त्र लहान 
Rhomboideus minor. ५ अववलभीय Infraspinatus. ६ स्कंधित रस्त्र महान Rhomboideus major. ७ 
कचटबाहव Latissimus dorsi. ८ महान किीय Teres major. ९ लहान किीय Teres minor. १० चत्रदल, 
दीघवदल Triceps long head. ११ अचधस्कंधीय Deltoid. १२ चद्वदल, ऱ्हस्वदल आचि कोरक–बाहव 
Biceps short head and Coracobrachialis. १३ स्कंधशृगंाटीय, अधरपेशी. Omohyoid, inferior belly. 
अचत = अचतक्रमी प्रसर. 

 
आ॰ ६·२ अंसीयास्थी वरून व खालून पाचहलेले. वरून; १ पचरस्कंधीय Trapezeus. २ अचधस्कंधीय 
Deltoid. ३ उरििू कीय Sternomastoid. ४ महान प्राग विीय Pectoralis major. खालून; १ अचधस्कंधीय. 
२ महान प्राग विीय. ३ अवासंीय Subclavius. ४ उरःशृगाटीय Sternohyoid. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ६·३ अगूढ विःस्नाय.ू १ अचधस्कंधीय Deltoid. २ महान प्राग विस्य Pecloralis major. ३ कचटबाहव 
Latissimus dorsi. ४ कोरकबाहव Coracobrachialis. ५ चद्वदल Biceps. ६ बाहवीय Brachialis. ७ 
चत्रदल Triceps. ८ प्रधान पयासक Pronator teres. ९ बाहवारीय Brachioradialis. १० प रःस्थ (प्राक्) 
क्रकि. Serratus anterior. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ६·४ डाव ेबाहव, स्नाय स्थाने.प ढील व मागील अंग. प ढील अंगी. १ अचधवलभीय Supraspinatus. २ 
प्राक् स्कंधीय Subscapularis. ३ महान प्राग विीय Pectoralis major. ४ कचटबाहव Latissimus dorsi. ५ 
महान किीय Teres major. ६ चत्रदल उपमध्यदल Tricepsmedial head. ७ अचधस्कंधीय Deltoid ८ 
कोरकबाहव Coracobrachialis. ९ बाहवीय Brachialis. १० प्रधान पयासक Pronator teres. ११ समाईक 
आक ं िक Common flexors. १२ समाईक प्रसारक Common extensors. १३ दीघव अरीयकरभक 
प्रसारक Extensor carpiradialis longus. याच्या ककचित् वरती बाहवारीय. मागील अंगी. १ अववलभीय 
Infraspinatus. २ लहान किीय. Teres minor. ३ चत्रदल, अपमध्य दल. ४ अचधरकंधीय. ५ बाहवीय. ६ 
चत्रदल उपमध्यदल. ७ कूपवरीय Anconeus. (क कोशचनबधंरेषा. अ अचपरोहरेषा) 

 
पचरस्कंधीयाच्या अत्य च्च भागािा उगम वचरि मन्यारेषेिा उपमध्य तृतीयाशं आचि मौचलयािा 

प्रोत्सेध, यापासून होतो. या उगमस्थानाशी जी सूत्रल पट्टी असते ती तेथील कातडीमध्ये ठामपिे ग ंतलेली 
असते. 

 
दोनही पचरस्कंधीय स्नायू चमळून एक लाबंट िौकोन तयार होतो. या स्नायचू्या चवचवध भागानंी 

चवचवध चदशास खादं्यावर कबंधाकडे ओढ लावता येते हे उघड आहे. शरीर उभे असताना वरच्या भागाने भ ज 
लोबतंा धरला जातो. तो उिलून आडवा करण्याकरता मधल्या भागािा उपयोग होतो. हाताने शरीर 
दाडंीवर टागंले असता खालच्या भागाने ते साभंाळले जाते. एरवी सबधं पचरस्कंधीय, खादंा मागे ओढून 
ठाम धरून ठेवतो. 



 

अनुक्रमणिका 

कणटबाहव. (प्र. ५ आ. ४·१३) हा भला मोठा चत्रकोिी स्नायू कचटदेश व खालिा विोदेश यात 
असतो. पाठीकडून पचरस्कंधीयाच्या आड खालच्या सहा विस्य कशरेुकािें कंटक आचि कचटपचरष्ट्पट 
यापासून यािा उगम होतो. याखेरीज त्यािे काही मासंल तंतू जघनीय तंसापासून चत्रककंटकीयाचं्या 
उपमध्य काठाशजेारी उगम पावतात. तसेि काही मासंल तंतू शवेटच्या तीनिार बरगड्यापासूनही 
चनघतात. हे तंतू चतरिीन उदरीय स्नायचू्या तंतूत चविलेले असतात. एवढ्या चवस्तृत उगमापासून चनघिारे 
तंतू चवचवध चदशानंी काखेकडे जमून येतात. त्यािंा एक जाडीज डगा तयार होतो. यािा वरिा भाग 
स्कंधीयाच्या अधर कोनास ओलाडूंन आचि तेथेि एक द मड घेऊन बाहवास्थीच्या प ढील अंगावर मानेच्या 
जरा खाली स्नावरूपाने ग ंततो. 

 
या स्नायचू्या योगाने बाहू कबंधाजवळ ओढला जातो आचि थोडासा प ढील अंगाने उपमध्येकडे 

वळचवलाही जातो. यािा उपयोग जोरािा उच्छछवास करण्याकडेही होतो. 
 
मोठा स्कंधित रस्त्र. यािा उगम २ ते ५ क्रमाकंाचं्या विस्य कशरेुकाचं्या कंटकापासून होतो. यािे 

तंतू उगमापासून अपमध्य चदशते उतरते जाऊन स्कंधीयाच्या वलभामागील चत्रकोिी ग ळग ळीत जागेपासून 
खाली स्कंधीयाच्या कोपऱ्यापयंत ग ंतलेले असतात. 

 
छोटा स्कंध ित रस्त्र. या स्नायिूा उगम मन्याचनबधंनािा अधराशं, सातवा गै्रव व पचहला विस्य 

कशरेुकाकंटक, यापासून होतो. यािा अंत स्कंधीय वलभाच्या अलीकडील चत्रकोिी ग ळग ळीत जागेवर 
होतो. (प्र. ५ आ. ४·७, ८) 

 
स्कंधीयोत्कषयि. (प्र. ४ आ. . १२·११) हा स्नाय ूमानेच्या बाजूस व मागील अंगास असतो. चशरोधर 

व िूडाधर कशरेुकाचं्या आडव्या फायापासून आचि चतसऱ्या िवर्थया गै्रव कशरेुकाचं्या आडव्या 
फायावरील त ंगकापासून उगम पावनू यािे धागे स्कंधीयाच्या उपमध्य सीमेत वरपासून चत्रकोिी जागेपयंत 
ग ंतलेले असतात. 

 
या तीनही स्नायूंच्या योगाने स्कंधीयास्थीिी उपमध्य सीमा वर ओढली जाते. 
 
छातीच्या प रःस्थ व पार्मश्वक अंगािंा जोड भ जाशी िार स्नायूंनी जमतो ते स्नाय ूअसे. 
 
महानप्राग् वक्षस्य. (आ. ३·२) छातीिा ठळक स्नायू तो हा होय. यािा उगम प ष्ट्कळ चवस्तृत 

असतो. त्यािे िार भाग सहजि पडतात ते असे. (१) अंसीयािा उपमध्य अधव. (२) उरस्याच्या प रःपिृािा 
स मारे अधा भाग. हा वरपासून ६ व्या ७ व्या बरगड्याचं्या अग्रापयंत बह धा असतो. (३) पचहल्या दहा 
बरगड्यािें काक्स्थ भाग. कधी कधी पचहली व सातवी बरगडी यािंा अपवाद आढळतो. (४) बाह्यचतरिीन 
औदर स्नायूिा पटस्नाव. या िारी चठकािाहून चनघिारे मासंतंतू काखेपयंत जाऊन एका ५ cm. रंुदीच्या 
स्नावावर जमतात. या स्नावास दोन पदर असतात. ते एकामागे द सरा असे असतात. अंसीयापासून आचि 
उरस्याच्या वरच्या भागापासून चनघिारे मासंतंतू प ढच्या पदरास चमळतात आचि बाकीिे मागील पदरास 
चमळतात. बाहवास्थीच्या मार्थयाजवळ दोन त ंग असतात त्यामध्ये िरा असतो. त्याच्या अपमध्य काठास हा 
स्नाव ग ंतलेला असतो. या स्नावािा गूढ पदर अगूढापेिा वर गेलेला असून त्यापासून सूते्र चनघून 
स्कंधसंधीच्या कोशाशी एकजीव ाालेली असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

बाहू मागे आचि अपमध्येस ठेवला असला तर तो प ढे व उपमध्येस आिण्यािे काम मोठ्या प्राग 
विस्याच्या योगाने पार पडते. 

 
छोटा प्राग् वक्षस्य. (आ. ५·२) हा स्नाय ूमोठ्या प्राग विस्य स्नायनेू ााकलेला असतो. यािा उगम 

३, ४, ५ क्रमाकंाचं्या बरगड्याचं्या कास्थीजवळील बाह्यपिृे आचि वरिे काठ यावर आचि बाह्य पश वकातंरीय 
स्नायवूरील पचरष्ट्पटावर होतो. स्कंधीयास्थीच्या गतावर डोकाविारा जो (उपक्रमी) कोरकप्रसर असतो 
त्यावर एका स्नावाद्वारे यािा अंत होतो. क्वचित् या स्नावािी िाल पलीकडे अचतक्रमीप्रसरावर जाते आचि 
तेथे स्कंधसंधीच्या चनबधंनाशी चमलाफ पावते. 

 
या स्नायचू्या योगाने खादंा खाली ओढला जातो. खादंा पक्का केला असता, उदाहरिाथव, हात 

माडंीवर दाबून धरले असता, याच्या योगाने बरगड्या उिलल्या जातात. 
अवांसीय. (आ. ५·१) या नावािा एक लहानसा स्नाय ूअंसीयास्थीच्या खाली असतो. त्यािा उगम 

पचहली बरगडी व चतिे कास्थी याचं्या साधं्यावर होतो. यािे धागे लगेि वरती अंसीयाच्या मध्य तृतीयाशंाच्या 
खालच्या पिृास एक िरा असतो त्यात जाऊन ग ंततात. अंसीयास्थी खाली ओढिे हे या स्नायिेू कायव 
असते. खादं्याला जे चवचवध चदशते तोल संभाळिारे ताि आहेत त्यापंैकी हा एक ताि समजावा. 
 

 
आ॰ ६·५ गूढविस्नाय.ू १ अवासंीय Subclavius. २ लहान प्राग विस्य. Pectoralis minor. ३ प्राक् स्कंधीय 
Subscapularis. ४ कोरकबाहव, त्यास लागून चद्वदल स्नायिेू ऱ्हस्व दल. Coracobrachialis, shorts 
head of biceps. ५ चद्वदल Biceps. ६ कचटबाहव Latissimus dorsi. ७ महान किीय Teres major. ८ 
प्राक् क्रकि Serratus anterior. ९ बाहवीय Brachialis. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्राक्क्रकच. (आ. ३·१० । ५·८) क्रकि म्हिजे करवत. करवतीला दाते असतात तसे या स्नायलूा 
दाते असतात म्हिून हे नाव योजले आहे. तथापी हे दाते बोटासारखे लाबं लाबं असतात ककवा वाघाच्या 
दातासारखे लाबं लाबं असतात म्हिा. दातवजा मासंल पट्ट्या असतात त्या पचहल्या आठ नऊ 
बरगड्यािंी बाह्य पिे आचि वरिे काठ यापासून चनघतात. मध्यंतरीच्या पश वकातंरीय-स्नाय पचरष्ट्पटावरही 
ही उगम पसरलेला असतो. एका बरगडीपासून एक पट्टी चनघते. परंत  पचहली पट्टी पचहल्या दोन 
बरगड्यावंर पसरलेली असते. खालच्या िार पट्ट्या बाह्य औदर चतरिीन स्नायूंच्या पट्ट्यामध्ये चविल्या 
गेलेल्या असतात. यािे मासंल तंतू विस्तटाला धरून मागे स्कंधीयाच्या उपमध्य काठावर ग ंततात. 
ग ंति कीिा वरिा खालिा भाग ककचित् रंुद असतो पि मधला भाग अगदी चनरंुद असतो. 

 

 
आ॰ ६·६ उजव े रकंधीय प्राक् दशवन (उपक्रमी = कोरकप्रसर) डाव े स्कंधीय अपमध्य दशवन (अचत = 
अचतक्रमी प्रसर. उप = कोरकप्रसर) स्नाय स्थाने :—१ अचधस्कंधीय Deltoid. २ चद्वदल, ऱ्हस्व दल, आचि 
कोरकबाहव. Biceps short head and coracobrachialis. ३ लहान प्राग विीय Pectoralis minor. ४ 
चत्रदल दीघवदल. Triceps long head. ५ प्राग रकंधीय Subscapularis. ६ Serratus ant. प रःस्थ क्रकि. 
७ शृगंाट-स्कंधीय Omohyoid 

 
या स्नायचू्या योगाने स्कंधीयास्थी प ढे ओढला जातो. हाताने ओढिे ककवा रेटिे या चक्रयामध्ये 

यािा चवशषे उपयोग होतो. 
 
आतापयंत साचंगतलेल्या आठ स्नायूंच्या योगाने खादं्याच्या हालिाली होताति पि त्याचशवाय 

स्वतः स्कंधीयास्थीवर उगविारे सहा स्नाय ू आहेत त्याचं्या योगाने खादं्याच्या हालिाली घडून येतात. 
खादं्याला वरून वढेिारा मोठा स्नाय ूअसतो त्याला अचधस्कंधीय असे नाव चदले आहे. काखेत पूिव दडलेला 
स्नाय ूअसतो त्यािे नाव प्राक्स्कंधीय. तो स्कंधीयाच्या प ढे आचि बरगड्याचं्या व त्याच्या सापटीत असतो. 



 

अनुक्रमणिका 

स्कंधीयास्थीच्या मागे त्यावरील वलभाच्या वर एक खाली एक असे दोन स्नायू असतात ते अचधवलभीय 
आचि अववलभीय होत. त्याचं्याही खाली स्कंधीयास्थीवर दोन लहानमोठे स्नाय ूअसतात ते किीय होत. 
किा म्हिजे काख. काखेच्या खालच्या काठाशी कचटबाहवािा अंत्य भाग असतो. त्याच्या वरच्या अंगाला 
किीय स्नायू असतात. 

 
अणधस्कंधीय. (आ.३·१) हा स्नाय ूचतकोनी असतो. चतकोनािा पाया अंसीय व स्कंधीय यावर असून 

टोक बाहवावर असते. मासंतंतू उगवतात ते अंसीयास्थीच्या अपमध्य तृतीयाशंाच्या वरच्या पिृापासून आचि 
प ढच्या काठापासून, स्कंधीयाच्या अचतक्रमी प्रसराच्या वरच्या पृिापासून, आचि वलभाच्या तंसाच्या 
खालच्या काठापासून. या स्नायचू्या शवेटी स्नाव असतो तो बाहवास्थीच्या अपमध्यागंाच्या मध्याच्या 
स मारास त ंग असते त्यावर ग ंतलेला असतो. अचतक्रमी प्रसरातून बह धा िार सूत्रल पडदे चनघून मासंकपडात 
गेलेले असतात. त्याम ळे तीन चवभाग तयार होतात. शवेटच्या स्नावापासून तीन पडदे चनघून प्रत्येक 
चवभागात वर गेलेले असतात. मासंतंतूिी टोके एका पिी पचहल्या पडद्यावर तर द सऱ्या पिी द सऱ्या 
पडद्यावर ग ंतलेली असतात. 

 
अचधस्कंधीय स्नायिूी चक्रया तीन प्रकारे घडते. त्याच्या प ढील भागाने बाहू प ढे ओढला जातो. या 

कामी त्यािा प्राक्विस्याला द जोरा असतो. पाठीमागील भागाने बाहू मागे ओढला जातो. या कामी त्यािा 
कचटबाहवास द जोरा असतो. याि भागाने बाहू प ढून पाश्ववतः मागे चफरचवता येतो. अचधस्कंधीयािा जो 
मधला (अपमध्य) भाग असतो तो तीनही भागात बचलि असतो. त्याने बाहू अपमध्यागंाने वर उिलता येतो. 
ही उिल अंसीय रेषेत बाहव अस्थी येईपयंत होऊ शकते. या कामी या स्नायूस अचधवलभीय स्नायूिा 
द जोरा चमळतो. 

 
अचधस्कंधीय स्नायचू्या खाली संचधकोशावर एक स्नेहकोचशका असते. चतिा चवस्तार बराि असतो. 

एक कोचशका अचतक्रमी प्रसरावर आचि द सरी कोरक-प्रसरावरही असते. 
 
प्राक्स्कंधीव. (आ. ५·३) स्कंधीयास्थीिे प ढील अंग खोलगट असते. ती खोलगटी भरून 

काढिारा स्नाय ूहा होय. या खोलगटीत काही (िारपाि) रेषा उमटून वर आलेल्या असतात. त्यापासून 
सूत्रलपटले चनघून प्रस्त त मासंकपडात गेलेली असतात. खळग्यािा उपमध्य दोन तृतीयाशं आचि ही 
अंतगामी पटले यापासून मासंतंतू चनघतात. त्याखेरीज शजेारच्या स्नायचू्या आचि याच्या मधे पटस्नाव 
असतो त्यापासूनही मासंतंतू चनघतात. सवव जमून एका स्नावावर येतात. हा स्नाव बाहवास्थीच्या 
लघ त ंगावर आचि त्या शजेारच्या स्कंधसंचधकोशावर ग ंतलेला असतो. हा स्नाय ू व स्कंधीयास्थीिी मान 
याचं्यामध्ये एक स्नेहकोचशका असते ती संचधकोशाशी एका चछद्राने जोडलेली असते. (आ. ७·१) 

 
अणधवलभीय. (आ. ७·१) स्कंधीयास्थीच्या पाठीवर वलभ-नामक उंिवटा असतो त्याच्या वरती 

खळगा असतो. तो खळगा या स्नायनेू भरून चनघालेला असतो. यािे मासंतंतू प्रस्त त खळग्याच्या उपमध्य 
दोन तृतीयाशंापासून आचि वरील पचरष्ट्पटापासून चनघून एका स्नावावर येतात. हा स्नाव स्कंधसंधीच्या 
वरच्या भागाच्या पलीकडे जाऊन बाहवास्थीच्या महात ंगावरील अत्य च्च भागावर ग ंततो. हा स्नावही स्वतः 
संचधकोशात ग ंतलेला असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

अववलभीय. (आ. ७·२) स्कंधीयाच्या पृिेवरील वलभाच्या खाली खळगा असतो त्यात काही रेषा 
उंि ाालेल्या असतात. या रेषा, खळग्याच्या उपमध्य दोन तृतीयाशं, आचि प्रत्यि मासंपेशीतील पडदे 
यापासून मासंतंतू चनघून एका स्नावात एकवटतात. हा स्नाव स्कंधसंधीच्या पिागंास ओलाडूंन 
बाहवास्थीवरील महात ंगाच्या मध्यभागी ग ंतलेला असतो. हा स्नायू आचि स्कंधसंधीिा कोश याचं्या मध्ये 
कधी कधी स्नेहकोचशका आढळते. 

 

 
आ॰ ६·७ पिस्कंधस्नाय.ू १ अचधवलभीय Supraspinatus. २ अववलभीय Infraspinatus. ३ लहान किीय 
Teres minor. ४ महान किीय Teres major. ५ कचटबाहव Latissimus dorsi. ६ चत्रदल Triceps. 

 
छोटा कक्षीय. (आ. ७·३) हा एक कििोळा स्नायू आहे. यािा उगम, स्कंधीयास्थीच्या पिृेवरील 

अपमध्य काठाजवळ मधल्या तृतीयाशंाच्या वरच्या अधात होतो; याचशवाय शजेारच्या दोन स्नायूंच्या आचि 
याच्या मधील पटस्नावापासूनही होतो. यािे वरिे तंतू एका स्नावात चमळून तो स्नाव बाहवास्थीच्या 
महात ंगाच्या खालच्या भागात ग ंततो. खालिे खालिे तंतू थेट त्याच्याखाली चत्रदल स्नायचू्या शजेारापयंत 
लागलेले असतात. या स्नायिूा अधर भाग खादं्याच्या संचधकोशास चमळालेला असतो. 

 
प्राक्स्कंधीय, अचधवलभीय, अववलभीय व छोटा विीय, हे स्नाय ूिारी बाजंूनी खादं्यावर ओढ देऊ 

शकतात. योग्य मानािी ओढ ठेवनू बाहव स्कंधीय गताति ठेविे ही गोष्ट याचं्या योगाने साधते. 
अववलभीय, छोटा किीय आचि अचधस्कंधीयािा पिाशं याचं्या संय क्त चक्रयेने बाहूला प ढून मागे अपमध्य 
वळि देता येते. बाहू सरळ लोंबत असताना प्राक्स्कंधीयाने बाहूला प ढून मागे उपमध्य वळि देता येते. 

 
मोठा कक्षीय. (आ.७·४) हा स्नायहूी कििोळाि असतो तरी तो छोया किीयापेिा लाबंी रंुदीने 

मोठा असतो. काखेमध्ये हा कचटबाहवास लागून असतो. यािा उगम स्कंधीयास्थीच्या खालच्या कोनाच्या 
मागील पिृावरील एका चववृत्त जागी होतो. काही मासंतंतू शजेारच्या, आचि याच्या मधील सूत्रल 
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पटलापासूनही चनघतात. सवव चमळून एका िपया स्नावावर लागतात. तो स्नाव बाहवास्थीवरील दोन 
त ंगाचं्या मधे जो िरा असतो त्याच्या उपमध्य काठाला ग ंतलेला असतो. 

 
मोठ्या किीय स्नायचू्या योगाने बाहू उपमध्येस व मागे ओढला जातो, चशवाय त्यािे थोडे उपमध्य 

पचरवतवनही घडते. 
 
खादं्याच्या स्नायूंपैकी दोन तीन स्नाय ू प ढे बाहूमध्ये समाचवष्ट असतात. एकंदर बाह स्नाय ू अवघे 

िारि असतात ते असे. एक प ढे व एक मागे स्पष्टपिे कातडीतूनही उठून चदसिारे चद्वदल ककवा चद्वकपड 
आचि चत्रदल ककवा चत्रकपड. याखेरीज एक स्नायू चद्वदलाच्या वरच्या अधाखाली लपलेला असून द सरा 
खालच्या अधाखाली लपलेला असतो. बाहूच्या मागल्या अंगाला एकि स्नाय ू चत्रदल हा असतो. बाकीिे 
तीन प ढील अंगास असतात. 

 
कोरकबाहव (आ. ५·४) स्कंधीयास्थीवर कोरक नावािा जो फाटा साचंगतला त्याच्या टोकापासून 

या स्नायूिे धागे चनघतात. काही धागे प्रथमपासूनि मासंल असतात. इतर स्नावरूप असून नंतर मासंरूप 
धागे ककवा मासंतंतू त्यापासून चनघतात. वाहवास्थीच्या काडंाच्या उपमध्य पिृाच्या मध्याच्या स मारास एका 
स्नावाच्या मध्यस्थीने सवव तंतू ग ंतलेले असतात. या स्नायचू्या योगाने बाहू प ढे आचि उपमध्येकडे ओढला 
जातो. या स्नायचू्या मागे क्वचित् एकादी स्नेहकोचशका असते. 

 
गूढागूढ पणरष्ट्पट. ग्रीवचे्या मागल्या अंगास मन्या म्हितात. या चठकािच्या अगूढ पचरष्ट्पटािा वरिा 

भाग िागंला जाड व बळकट असतो. येथील गूढ पचरष्ट्पट वरती उच्च मन्यारेषेस मध्यरेषेत मन्याचनबधंनास 
जखडलेला असतो. खादं्यामध्ये तो स्कंधीय हाडािा अचतक्रमी प्रसर आचि वलभ यात ग ंतलेला असून 
खाली अक्स्थस्कंधीय स्नायसू ग रफटून असतो. छातीच्या आचि उदराच्या स्नायवूरील पचरष्ट्पटाशी तो 
सलग असतो. छातीच्या अगूढ पचरष्ट्पटाला प ष्ट्कळ अंतरायपटले असतात ती स्तनप्रकपडामध्ये कप्पे उत्पन्न 
करतात. गूढ पचरष्ट्पटािा मोठ्या विस्याप ढील भाग पातळ असून त्यापासूनही अंतराय-पटले मासंात 
गेलेली असतात. हा स्नायू व कचटबाहव याचं्यामधल्या भागास आपि किा (काख) म्हितो. येथील 
पचरष्ट्पट जाड व बळकट असतो. कचटबाहवाच्या सीमेवर यापासून दोन पदर चनघून ते त्यास ग रफटून मागे 
विाच्या कशरेुकाकंटकात जाऊन ग ंततात. काखेच्या तळातून या पचरष्ट्पटास दोन पदर उगवनू वर छोया 
विस्यास वेढून वरती अवासंीयास वढूेन अंसीयास्थीत ग ंततात. याचं्या योगाने काखेिा तळ वर तािून 
धरला जातो. अंसीयास लागलेले पदर कोरकासंीय चनबधंनात चवलीन होतात. अचधस्कंधीय व प्राक्स्कंधीय 
स्नायवूरील पचरष्ट्पटापासून प ष्ट्कळ अंतराय-पटले त्या त्या स्नायचू्या मासंभागात गेलेली असतात. 

 
णिदल (चद्वकपड) (आ. ५·५) दंडािा स्नाय ू म्हिून हा फार प्रचसद्ध आहे. मध्यंतरी जाडी आचि 

दोनही टोकानंा बारीक अशी यािंी रिना असते. वरच्या टोकाशी याला दोन स्नाव असतात आचि खालच्या 
टोकाशी जरी स्नाव एकि असला तरी त्या स्नावापयंत या स्नायचू्या दोन पाकळ्या स्पष्ट चदसतात. वरच्या 
दोन स्नावापंैकी एक लाबं व द सरा आखूड असतो. ऱ्हस्व ककवा आखूड स्नाव कोरकबाहवाबरोबरि 
कोरकावर ग ंतलेला असतो. दीघव ककवा लाबंट स्नाव स्कंधसंधीच्या स्नेहकोशाच्या आत उगम पावतो. 
स्कंधीय गताच्या काठाच्या वरती एक त ंगक असते. तेथे हा उगम असतो. या स्नावाभोवती एक स्नेहपेशी 
असते. हा स्नाव बाहवाच्या मार्थयावर वेलाटंी घालून संचधकोशातून बाहेर पडतो तो बाहवाच्या दोन त ंगाचं्या 
मधल्या कखडीत उतरतो. या कखडीत त्या स्नावावर एक सूत्रल सेतू बनलेला असतो. तो सेतू म्हिजेि 
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आडव े चनबंधन होय. या चनबधंनास मोठ्या प्रागविस्य स्नायचू्या अंत्यस्नावापासून द जोरा चमळालेला 
असतो. प्रत्येक स्नावाला जोडलेली एकेक मासंपेशी असते. या मासंपेशी आरंभी स्पष्टपिे चभन्न असल्या तरी 
शवेटाकडे त्यािंा चमलाफ होत गेलेला असतो. अंत्यस्नावावर त्या एकवटतात. प्रबाहूमधील अरीयास्थीच्या 
कोपराकडील (नेदीय) अग्रास जे त ंग असते त्याच्या पिागंावर या स्नावािी ग ंतविूक ाालेली असते. हा 
स्नाव िपटा असतो, आचि शवेटी त्यास एक घडी पडलेली असते, त्याम ळे त्यािा प रःस्थ भाग अपमध्य 
होतो. कोपरासमोर या स्नावापासून एक पटस्त्राव चनघतो तो खाली व उपमध्येस जातो. प्रबाहूिा गूढ 
पचरष्ट्पट याच्याशी सलग असतो. 

 

 
आ॰ ६·८ बाहूिा आडवा छेद. पचहल्या द सऱ्या तृतीयाशंाचं्या मधे. १ चद्वदल. २ कोरकबाहव ३ चत्रदलािे 
दीघवदल. ४ चत्रदलािे अपमध्य दल स्न, चत्रदलािे उपमध्य दल. ५ अचधस्कंधीय. बा, बाहवास्थी. 

 
या स्नायचू्या योगाने पालथा हात उतािा होतो, कोपरात द मड पडून प्रबाहू बाहूकडे आिला 

जातो, आचि बाहू देखील थोडासा प ढे ओढला जातो. याच्या दीघव आरंभस्नावाम ळे बाहवािा माथा खाली 
दाबनू गतामध्ये बसवला जातो. याच्या अंत्यस्नावाम ळे प्रबाहूच्या पचरष्ट्पटास ताि चदला जातो. 

 
बाहवीय स्नाय ू (आ. ५·९). हा स्नायू चद्वदल स्नायचू्या अधराधाखाली लपलेला असतो. यािा 

उगम बाहवास्थीच्या अधराधाच्या प्राक्पिृावर होतो. आरंभािा भाग मासंल असून त्याने बाहवास्थी 
ााकलेला असतो. मासंतंतंूिा उगम, पचरष्ट्पटािें कप्पे मासंात गेलेले असतात त्यावरूनही होतो. शवेटी 
एक लहानसा जाडी स्नाव असतो तो अिीयास्थीस कोपराजवळ जे त ंग असते त्यावर ग ंतलेला असतो. या 
स्नायचू्या योगाने भ ज कोपरात द मडला जातो. 

 
णत्रदल (णत्रकपड) स्नाय.ू (आ. ७·६) मागल्या अंगाने बाहूिा खादं्याजवळिा अल्पाशं अचधस्कंधीय 

स्नायनेू व्यापलेला असतो. पि बह ताशं या चत्रदल स्नायनेू व्यापलेला असतो. यािा उगम तीन चठकािी 
होतो तो असा. (१) स्कंधीयास्थीवर गताच्या खाली एक त ंगक असते ते आचि त्याशजेारिा 
स्कंधसंचधकोशािा भाग. (२) बाहवास्थीच्या काडंाच्या पिागंावर एक लाबंट व चनरंुद उंिवटा असतो त्यास 
त्यािा कटक [Ridge.] म्हितात. (३) या कटकाच्या खाली एक वरून खाली उपमध्यागंाकडून 
अपमध्यागंास गेलेला खोल िरा असतो. तो वले्लसीत [Spiral groove.] होय. या वेल्लसीताच्या खालिा 
पिागंािा बह ताशं. अशा तीन चठकािी तीन मासंपेशी उगवलेल्या असतात. त्या सवव चमळून एकमोठी 
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मासंपेशी तयार होते ती ही होय. या पेशीच्या अंती एक स्नाव असतो तो खाली अिीयास्थीच्या फिारूप 
प्रसराच्या वरच्या पिृाच्या पि भागावर ग ंतलेला असतो. प्रस्त त स्नायचू्या अधरभागाच्या गूढाशंापासून 
काही थोडे मासंतंतू चनघन खाली कोपरसाधं्याच्या संचधकोशाच्यापि भागास चमळतात. त्या भागास कोिी 
कूपवरीय [M. anconeus.] स्नाय ूअसे स्वतंत्र नाव देतात. (आ० ११·३) 

 
हा स्नाय ूआचि मोठा किीय याचं्या मध्ये एक स्नेहकोचशका असते. 
 
या स्नायचू्या योगाने बाहू व प्रबाहू एका पातळीत येतात. कचटबाहव स्नायचू्याही प ढे व मागे 

काखेमध्ये एक स्नेहकोचशका असते. 
 
शरीरातील सवव साधं्यामध्ये खादंा हा साधंा चवशषे स िल आहे. या साधं्यात प ष्ट्कळ िलन संभवते. 

भ ज अपमध्यागंाने वर करून खादं्याच्या सपाटीत आिता येतो. त्यानंतर तो आिखी वर अगदी उभाही 
करता येते. असे करण्यात बाहू उपमध्यचदशनेे वळवला जातो. आचि अंसीयास्थीिे अपमध्य टोक उिलले 
जाते. सहजपिे भ ज खाली लोंबता राहतो. तेथून तो समोरून वर उिलून खादं्याच्या रेषेत आिता येतो 
आचि तेथून वर उभा करता येतो. या प्रसंगीही प्रथम खादं्याशी आचि नंतर उरस्य अंसीय साधं्याशी िलन 
घडते. लोंबता हात मागे सरकवता येतो पि अगदी थोडा. खादंा थोडाप ढे सरकवला असता हात आिखी 
थोडासा मागे सरकू शकतो. लोंबता भ ज मागे सरकविे यास प्रसारि म्हितात आचि प ढे सरकविे यास 
आक ं िन म्हितात. लोंबता भ ज खादं्याच्या सपाटीत आचि अंसीयाच्या रेषेत आििे यास अपसारि आचि 
त्याचवरुद्ध िलन करिे यास उपसारि म्हितात. 

 
खादं्यािा साधंा एकि. तो स्कंधीय आचि बाहव या अस्थींमधला. स्कंधीय अस्थी अंसीयाशी 

साधंलेला असतो त्याम ळे स्कंधीय वलय तयार होते. यात आिखी दोन साधें येतात. अंसीय व उरस्य यािंा 
साधंा एक आचि स्कंधीय व अंसीय यािंा. या तीनही साधं्यात थोडीबह त हालिाल होऊन वर साचंगतली ती 
िलने घडतात. स्नाय कायाच्या दृष्टीने या िलनािंी छाननी केली असता कळून येते ते असे. 

 
आक ं िन. या िलनात प्रधानकतृवत्व तीन स्नायूंिे असते. (१) मोठा प्राग विस्य (२) 

पचरस्कंधीयािा परःस्थ भाग (३) कोरकबाहव. हे ते तीन स्नाय ूहोत. यानंा आिखी दोन स्नायूंिे साहाय्य 
असते (१) चद्वदल आचि (२) प्राग विस्यािा उरःपश वकीय भाग. 

 
प्रसारि. या िलनात प्रधान कतृवत्व (१) पचरस्कंधीयािा पि भाग आचि (२) मोठा किीय यािें 

असते. याचशवाय (३) कचटबाहवािे साहाय्य होते. पूिव आक ं चित केलेला बाहू कबधंाच्या पातळीत येईपयंत 
या कामी (४) मोठ्या प्राग विीयािेही साह्य होते. शवेटिे प्रसारि त्याने घडिे शक्य नाही. 

अपसारि. या िलनात प्रधान कतृवत्व (१) पचरस्कंधीयाच्या अपमध्य भागािे असते. त्यास आिखी 
स्नायूंिे सहकायव अवश्य असते. नाहीतर बाहवास न सती वर ओढ लागेल ती टाळण्याकरता, (२) 
प्राक् स्कंधीय (३ अववलभीय आचि (४) छोटा किीय यानंी उलट ताि लावावे लागतात. 

 
उपसरि. या िलनात प्रधान कतृवत्व (१) मोठा प्राग विस्य आचि (२) कचटबाहव यािें असते. भ ज 

लोंबता असताना जवळ खेििे या दोहींनी साधते. पि अगोदरि अपसारि केलेले असले म्हिजे 
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उपसारिास साहाय्य आिखी िार स्नायूंनी होऊ शकते ककवा अवश्य असते. (३) मोठा किीय (४) 
कोरकबाहव (५) चद्वदल आचि (६) चत्रदलािे दीघव दल. 

 
उप (सव्य) पचरवतवन, म्हिजे बाहू प ढून उपमध्य अंगाने पिागंाकडे वळविे. या कामी (१) मोठा 

प्राग विस्य (२) पचरस्कंधीय प ढील भाग (३) कचटबाहव आचि मोठा किीय. बाहू विालगत असताना 
प्राग स्कंधीय. 

 
अप (सव्य) पचरवतवन, म्हिजे बाहू अपमध्य अंगाने पिागंाकडे वळविे. या कामी (१) अववलभीय 

(२) अचधस्कंधीयािा मागील भाग आचि (३) छोटा किीय यािंा उपयोग होतो. 
 
हात डोक्यावर उभे करिे, एकादा पदाथव जोराने हातानंी खाली दाबिे, उजवा हात डावीकडे 

प ढून ककवा मागून नेिे, असल्या िलनामध्ये बाहवाबरोबर स्कंधीय अस्थीही हालचवला जातो. स्कंधीय 
उच्चालक आचि पचरस्कंधीय स्नाय ू स्कंधीयास्थी विाभोवती चवरुद्ध चदशानंी चफरचवतात. दोनही एकदम 
आक्रसतात तेव्हा स्कंधीयास्थी वर उिलला जातो. प्राक् क्रकि आचि छोटा प्राग विस्य स्नायूंनी स्कंधीय 
खाली ओढला जातो. प्राक् क्रकि, छोटा प्राग विीय आचि कचटबाहव या स्नायूंनी छातीभोवती स्कंधीय प ढे 
ओढला जातो. पचरस्कंधीय व स्कंधित रस्त्र यानंी स्कंधीय मागे ओढला जातो. पचरस्कंधीय व प्राक् क्रकि 
यानंी स्कंधीय प ढे चफरचवला जातो. स्कंधीयोच्चालक, स्कंधित रस्त्र आचि छोटा विस्य, यानंी स्कंधीय मागे 
चफरचवला जातो. सवव िलनामध्ये स्थैयव आिण्याच्या कामी प्राक् स्कंधीयािा उपयोग होतो. स्कंधीयगतव 
उथळ असल्याम ळे आचि भोवतालिे स्नाय ूबळकट असल्याम ळे गतामधून बाहव चनसटून जाण्यािा संभव 
सवव िलनामध्ये असतो. 

 
भ जािा कोपरापासून बोटापयंतिा भाग तो प्रबाहू होय. बोटे हालवता येिे आचि तळहाताला 

खोलवटी देता येिे या गोष्टी हाताने कामे करण्यास अवश्य असतात. या हालिालीला उपयोगी पडिारे 
स्नाय ूप्रबाहूत आचि हातात असतात. प्रबाहूिी दोन हाडे चमळून एक िपटा संि तयार होतो. त्याच्या प ढे 
काही स्नाय ूअसतात त्यानंी बोटे तळहाताकडे वळवता येतात, मागे काही स्नाय ूअसतात त्यानंी बोटे ताठ 
करता येतात. प ढिे वळि ते आक ं िन आचि मागले वळि ते प्रसारि होय. ते सबधं हाताच्या दृष्टीने तो 
उतािा व पालथा करिे होय. सहजगत्या हात अधववट उतािा ककवा पालथा राहतो, तळहाताला थोडा 
खळगा राहतो आचि बोटे काहीशी आक ं चित राहतात. उताण्या व पालर्थया प्रत्येक अंगाने स्नायूंिे दोन थर 
असतात, एक गूढ द सरा अगूढ. उताण्या अंगािे अगूढ स्नाय ूपाि असतात ते असे. हात पालथा करिारा 
एक, हात आक ं चित करिारे दोन, बोटे आक ं चित करिारा एक, आचि तळहाताच्या मासंावरील सूत्रल 
पापोद्रा ओढून धरिारा एक. या पािही स्नायूंिा एक समाईक उगम असतो तो बाहवास्थीच्या अधराग्रावर. 
या चठकािी िक्री असते. चतच्या उपमध्यागंाला एक ग ंठ (गाठ) असतो. त्याच्या वरिा जो पातळ फाटा 
असतो त्याला अचपग ंठ म्हितात. त्यापासून अंशतः या पािी स्नायूंिा उगम होतो. या खेरीज सवव स्नायूंवर 
ज्यािे आवरि असते त्या पचरष्ट्पटातही यािें मासंतंतू उगवलेले असतात. हा पचरष्ट्पट या चठकािी चवशषे 
जाड असून त्यापासून मासंकपडामध्ये सूत्रल पडदे गेलेले असतात त्या पडद्यावरही काही मासंतंतू उगम 
पावतात. 

 
प्रधान पयासक. (आ. ९·Ⅰ २) पयवसन म्हिजे पालथा करिे. हात पालथा करिारा हा प्रधान स्नाय ू

होय. यािा उगम समाईक उगमस्थानी तर होतोि पि त्याचशवाय अिीय अस्थीच्या चकरीटप्रसराच्या 
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उपमध्य अंगावरही होतो. हा, भाग बराि लहान असतो. यािा अंत प्रबाहूच्या मध्याच्या स मारास अरीय 
अस्थीच्या काडंमध्याच्या अपमध्य पिृावर होतो. कोपराच्या प ढील अंगाला एक चत्रकोिी प्रखात चदसतो 
त्यािी उपमध्य बाजू या स्नायचू्या अपमध्य काठाने बनलेली असते. 

 
अरीय करभकाकंुचक. (आ. ९·Ⅰ ४) प्रधान पयासकाच्या उपमध्यागंाला हा स्नाय ू असतो. 

प्रबाह मध्यापयंत यािे मासंतंतू असतात त्यापासून करभकाकड एक बारीक दोरीवजा स्नाव असतो. 
पयािास्थीला एक खोल िरा ककवा गव्हर असता त्यातून हा स्नाव पलीकडे द सऱ्या करभास्थीच्या 
तलपृिाच्या आरंभी ग ंतलेला असतो. याच्यापासून एक बारीक फाटा प ढे चतसऱ्या करभास्थीवरही गेलेला 
असतो. अंग ि उपसारक स्नायचू्या योगाने हे अन्य भाग ााकलेले असतात. पूवोक्त गव्हरात स्नेहपटल 
असते. यािी चक्रया नावाप्रमािेि घडते. 

 

 
आ॰ ६·९ वामप्रबाह  स्नायू, Ⅰ १ चद्वदल Biceps. २ प्रधान पयासक Pronator teres. ३ बाहवारीचयक 
Brachioradialis. ४ अरीय करभकाक ं िक Flexor carpi radialis. ५ दीघव प्रहस्तीय Palmaris longus. ६ 
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अगूढ अंग चल– आक ं िक Flexor digitorum sublimis. ७ अिीय करभकाक ं िक Flexor carpi ulnaris. ८ 
अगूढ अंग चल– आक ं िक, अरीय भाग. ९ दीघव अंग िाक ं िक Flexor pollicis longus. १० अनाचमकेिा 
स्नाव. ११ ऱ्हस्व. प्रहस्तीय Palmaris brevis. १२ ऱ्हस्व अंग िापसारक Abductor pollicis brevis. १३ 
ऱ्हस्व अंग िाक ं िक Flexor pollicis brevis. १४ अंग िोपसारक Adductor pollicis. Ⅱ गूढस्तर. १ चद्वदल. 
२ बाहवीय Brachialis. ३ बाहवारीचयक Brachio radialis. ४ ऱ्हस्व अरीय करभक-प्रसारक Extensor 
carpi radialis brevis. ५ उत्तानक Supinator. ६ दीघव अंग िप्रसाररक Flexor pollicis longus. ७ गूढ 
अंग चल– आक ं िक Flexor digitorum profundus. ८ अिीय करभकाक ं िक Flexor carpi ulnaris. ९ 
ित रस्त्र प्रबाहव Pronator quadratus. १० दीघव अंग िापसारक Abductor pollicis longus. ११ ऱ्हस्व 
अंग िापसारक. Abductor pollicis brevis. १२ ऱ्हस्व अंग िाक ं िक Flexor pollicis brevis. १३ 
अंग िोपसारक Adductor pollicis. १४ कचनचिका-अपसारक Abductor digiti minimi. १५ कचनचिका– 
आक ं िक. Flexor digiti minimi. १६ कचनचिका-प्रतीपक Opponens dig. min. (आक ं िक बाजूला 
केल्याने चदसतो) ल लूचमक. Ⅲ बोटातील चविकाम. १ अगूढ- अंग चल- आक ं िक स्त्राव. २ गूढ– अंग चल– 
आक ं िक स्त्राव. ३ आक ं िक वषे्टि. 

 
दीघय प्रहस्तीय. (आ. ९·५) अरीय करभाक ं िकाच्या उपमध्यागंाला हा स्नाय ूअसतो. बह धा यािा 

आरंचभक भाग मासंल असतो पि क्वचित स्नावरूपही असतो. द सरा चतसरा दोन तृतीयाशं बह धा स्नावरूप 
असतो पि क्वचित द सरा मासंल असून पचहला व चतसरा स्नावरूप असतात. प्रहस्त म्हिजे तळहात. त्यात 
एक बळकट पटस्नाव असतो त्यास यािा स्नाव जाऊन चमळतो. प ष्ट्कळ् प्रसंगी यातूनि एकादा फाटा 
अंगठ्याच्या छोया स्नायसू चमळालेला असतो. कधी कधी या स्नायलूा मासंतंतू नसतात. या स्नायचू्या 
योगाने तळहातािा पचरष्ट्पट ताठ होतो आचि ककचित् करभकाक ं िन होते. 

 
अक्षीय करभकाकंुचक (आ. ९·Ⅰ ७) इतरापं्रमािे यािा आरंभ बाहवास्थीच्या उपमध्य अचपग ंठावर 

होतो पि त्याखेरीज अिीयास्थीवरही होतो. हे आरंभस्थान चत्रदल स्नायचू्या अन्त्य स्थावाखाली 
अिीयाच्या पि सीमेच्या ऊध्वव दोन तृतीयाशंात असते. हा स्नाय ूप्रबाहूच्या अिीय सीमेवर असतो. शवेटिा 
तृतीयाशं स्नावरूप असतो. प्रस्त त स्नाव करभकात जाऊन गोलाभास्थीवर ग ंततो. तेथून प ढे त्यािा एकादा 
फाटा साकं श व पंिम करभीयास्थी यावर जाऊन ग ंततो. 

 
अिीय व अरीय करभाक ं िक चमळून करभकािे (मनगटािे) आक ं िन करतात. म िाम जोराने मूठ 

आक ं चित केली असता मनगटाच्या मध्यभागी अरीय करभाक ं िक त्याच्या उपमध्येस दीघव प्रहस्तीय आचि 
त्याच्याही अलीकडे अिीय करभाक ं िक यािें स्नाव उठून चदसतात. 

 
अगूढ अंगुल्याकंुचक. (आ. ९·६) यािा उगम समाईक उगमस्थानाखंेरीज अिीयाच्या कीरीट 

प्रसरापासून आचि अरीयाच्या प रःस्थ सीमेच्या प्रधान पयासकान्तावरच्या भागापासून होतो. यािे मासंल 
थर दोन असतात. त्यातील अगूढ पूवोक्त दोन स्नायूंच्या फटीत चदसतो. या थरापासून मध्यमा व अनाचमका 
याकडे जािारे स्नाव चनघतात. गूढ थर असतो त्यापासून तजवनी व अनाचमक याकंडे जािारे स्नाव 
चनघतात. प्रहस्तामध्ये हे स्नाव एकमेकापंासून दूर दूर होऊन नेदीय अंग लीय मूलाशी प्रत्येक स्नाव 
द भगंतो. प्रत्येक भाग उलट खाऊन पूवीिी गूढ बाजू अगूढ होते. दोनही भाग जवळ येऊन थोडेसे एका 
आड एक होऊन प नः अलग होतात, आचि मध्यम अंग लीयाच्या बाजूस ग ंततात. या स्नायचू्या योगाने प्रथम 
मध्यम नंतर नेदीय अंग लीय आक ं चित होते. याने करभाक ं िनास साहाय्य होते. 
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आ॰ ६·१० अरीयािीयास्थीवरील स्नाय स्थाने. वाम प्रबाहू.प ढून; मागून प ढून :— अगूढ अंग चल– आक ं िक 
Flexor digitorum sublimis. २ बाहवीय Brachialis. ३ प्रधान पयासक Pronator teres (आकृतीत ३ या 
अंकापासून काढलेली आडवी रेषा ५ च्या वचरि सीमेशी थाबंली आहे ती प ढे २ च्या िेत्राच्या अलीकडे 
लहानसे उभे िेत्र आखले आहे तेथपयंत लाबंवावी.) ४ दीघव अंग िाक ं िक (क्वचित) Flexor pollicis 
longus. (४ िे िेत्र आचि त्याच्या पलीकडील अिीय सीमारेषा याचं्या मध्ये पि सीमारेषेजवळ आचि चतला 
समातंर एक रेषा आहे ती उवानक Supinator स्नायिूी, रेषा समजावी.) ५ गूढ अंग चल–आक ं िक Flexor 
digitorum profundus. (स्नायिेू आरंभिेत्र जेथे हाडाच्या बाहेर जाते तेथे त टक रेषा काढली आहे.) ६ 
ित रस्र पयासक Pronator quadratus. ७ दीघव अंग िाक ं िक Flexor pollicis longus. ८ प्रधानपयासक 
Pronator teres. ९ अगूढ अंग चल–आक ं िक Flexor digitorum sublimis. १० चद्वदल Biceps. ११ 
उत्तानक Supinator. मागून :—१ उत्तानक. २ दीघव अंग िापसारक Abductor pollicis longus. ३ प्रधान 
पयासक. ४ दीघव अ अंग िप्रसारक Entensor pollicis longus. ५ ऱ्हस्व अंग िप्रसारक Extensor pollicis 
brevis. ६ तजवनी प्रसारक Extensor indicis. ७ कूपवरीय Aneoneus. ८ चत्रदल Triceps. अिीयास्थीच्या 
मध्यतृतीयाशंात उपमध्यसीमेजवळ ७ च्या िेत्राजवळपयंत एक रेषा आहे. या रेषेस एक पटस्त्राव लागलेला 
असून त्यापासून तीन स्नाय ूउगम पावतात ते असे. (१) अिीय करभकप्रसारक Extensor carpi ulnaris. 
(२) अिीय करभकआक ं िक आचि (३) गूढ अंग चल–आक ं िक. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रबाहूच्या प्रागंगाच्या गूढ थरात तीन स्नायू असतात ते असे. 
 
गूढ अंग ल्याक ं िक (आ. ९·Ⅱ ७) या स्नायिूा उगम अिीयास्थीच्या प रःस्थ आचि उपमध्य पिृावर 

बाहवीयस्नायू आचि ित रस्त्र पयासक स्नाय ूयाचं्यामधे होतो. याचशवाय आिखी तीन चठकािी यािे उगम 
असतात. (१) अिीयास्थीच्या चकरीट प्रसराच्या उपमध्य अंगावरील खोलवटा. (२) त्याि अस्थीच्या 
पिसीमेच्या ऊध्वव तीन ित थांशापासून चनघिारा पटस्नाव (३) आंतरास्थीय पटलाच्या प रःस्थ पिृािा 
उपमध्याधव. स मारे प्रबाह मध्यापयंत हा स्नाय ूमासंल असतो नंतर त्यातून िार स्नाव उगवतात. ते अगूढ 
अंग ल्याक ं िक स्नायचू्या स्नावाखंालून तळहातात उतरतात. तजवनीला जािारा स्नाव बह धा आरंभापासून 
अलग असतो. इतर तीन मात्र तळहातापयंत एकमेकाशी स्नावतंतंूनी आचि उपचहत गात्राने जोडलेले 
असतात. प्रबाहूच्या उपमध्यसीमेवर अिीय अस्थीच्या धारेच्या अलीकडे मागील अंगास जो उंिवटा चदसतो 
तो या स्नायचू्या मासंल भागाने आलेला असतो. नेदीय अंगलीयास्थींसमोर या स्नायचू्या स्नावािी अगे्र 
अगूढ अंग ल्याक ं िक-स्नावातून ओवनू पलीकडे जाऊन दवीय अंग लीयाचं्या आरंभीच्या करतलीन पिृावर 
ग ंततात. 

 
अगूढ अंग ल्याक ं िकाने मध्यम अंग लीये आक ं चित केल्यानंतर गूढ अंग ल्याक ं िकाने दवीय अंग लीये 

होतात. मनगट आक ं चित करण्यासही या स्नायिूा थोडासा उपयोग होतो. 
 
दीघय अंगुष्ठाकंुचक. (आ. ९·Ⅰ ९) गूढ अंग ल्याक ं िकाच्या अपमध्यागंास हा स्नाय ू असतो. यािा 

उगम दोन चठकािी होतो. (१) अरीयास्थीच्या काडं-भागाच्या प रःस्थ पिृावर त ंगाजवळ दवीयागंावर (२) 
त्या शजेारच्या आंतरास्थीय पटलावर ित रस्त्र पयासकापासून थोड्या अंतरावरील नेदीय भागावर गूढ 
अंग ल्याक ं िकाच्या जरा दवीयागंापयंत मासंल तंतू असतात. नंतर स्नाव असतो तो करतलात अस्थी व 
पटस्नावानंी बनलेल्या एका प्रिालामधून पलीकडे जाऊन आंगठ्याच्या दवीयागं लीयास्थीच्या आरंभ 
भागाच्या करतलीन पिृावर ग ंततो. याच्या योगाने अंग िागं लीयािे आक ं िन होते. 

 
चतुरस्त्र प्रबाहव. (आ. ९·Ⅱ ९) हा स्नाय ू मनगटाजवळ अिीय व अरीय या दोनही अस्थींच्या 

प रःस्थ अंगावर आचि मधल्या आंतरास्थीय पटलावर बसलेला असतो. तो बह ताशंी मासंल असतो. त्यािे 
इंग्रजी नाव पयासक या अथािे आहे. पयासक म्हिजे पालथा करिारा. तरी या नावान सार त्यािे कायव 
चकतपत घडते, याचवषयी शकंा आहे. म्हिून मराठी नाव साधे प्रबाहव असे चदले आहे. प्रबाहूिी दोन हाडे 
एकमेकास घट्टपिे जोडून ठेविे एवढेि कायव त्याने घडते. पजंा बह शः अरीयास्थीस जोडलेला असल्याम ळे 
पजंास प्रसंगी चमळिारा धक्का अरीयासि म ख्यत्वे चमळतो. अशा प्रसंगी दोन हाडे एकमेकापंासून 
चनखळण्यािा संभव असतो. असा धक्का या स्नायनेू थोपचवला जाऊन चनखळिे टळते. 

 
प्रबाहूच्या तळहाताकडील पिृास आक ं िक पिृ म्हितात. कारि त्याखालील प ष्ट्कळसे स्नायू 

मनगटािे ककवा बोटािें आक ं िन करतात. याच्या उलट प्रबाहूच्या मागील पिृास प्रसारक पृि म्हितात. 
कारि त्याखालिे प ष्ट्कळसे स्नाय ू मनगटािे ककवा बोटािें प्रसारक आहेत. आक ं िक पिृाखालिा एक 
स्नाय ू सागंावयािा राचहला आहे तो कोपरात आक ं िन करिारा आहे. त्यािा उल्लेख प्रबाहूच्या प्रसारक 
स्नायूंबरोबर करतात, कारि तो मागल्या व प ढील बाजूनेही दृष्टीस पडतो. कारि तो दोनही बाजंूच्या 
अपमध्य कोपऱ्यात असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

बाहवारीणयक. (आ. ९·1 Ⅱ ३. आ. ११·Ⅰ २) 
 
बाहवास्थीच्या अधराग्रािे दोन भाग िक्री व ग ंठ असे साचंगतले. त्याचं्यावरती अपमध्य व उपमध्य 

अंगास गोलसर उंिवटे असतात ते अचपग ंठ [Epicondyle.] होत. बाहवािी अपमध्य सीमा अपमध्य अचपग ंठाशी 
संपते. तेथे एक कठड्यासारखा उंिवटा असतो. त्याला अपमध्य अचधग ंठ कटक [Lateral supracondylar ridge.] 
म्हितात. त्याच्या ऊध्वव दोन तृतीयाशंापासून आचि मासंामधील सूत्रल पटलापासून यािा उगम होतो. 
प्रबाहूच्या मध्याच्या स मारास मासंल भाग संपून एक िपटा स्नाव स रू होतो तो अरीयास्थीच्या अधराग्राच्या 
अपमध्यागंावर ग ंतून संपतो. हात अधववट उतािा आचि अधववट पालथा ठेवण्याकडे यािी प्रवृत्ती असते. हा 
प्रबाह -आक ं िक आहे. 

 
कोपराच्या प ढील अंगास एक खोलगट चत्रकोि चदसतो. त्यािी अपमध्य बाजू या स्नायिूी असून 

उपमध्य बाजू प्रधान पयासक स्नायूिी असते. चत्रकोिािी चतसरी बाजू आखूड असून वरती असते. ती 
बाहवीय स्नायूिी बनलेली असते. या चत्रकोिास कोपरचत्रकोि [Cubital fossa (प्रखात).] म्हिाव.े 

 
दीघय अरीय–करभक–प्रसारक. (आ. ११·Ⅰ ६) हा स्नाय ू अंशतः बाहवारीचयकामागे लपलेला 

असतो. यािा उगम अंशतः बाहवाच्या अपमध्य अचधग ंठ कटकाच्या अधर तृतीयावर असून आंतरमासंीय 
पटलामधूनही होतो. मासंल भाग प्रबाहूच्या तृतीयाशंावरि संपतो. तेथून एक िपटा स्नाव चनघून 
अरीयास्थीच्या मागल्या अंगाने ककजल-प्रसरामागील गव्हारातून तळहातात जाऊन द सऱ्या करभास्थीच्या 
आरंभी पिागंावर ग ंतलेला असतो. 

 
ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक. (आ. ११·Ⅰ ५) यािा उगम िार चठकािी होतो. (१) बाहव अपमध्य 

अचपग ंठ (२) कोपरसाधं्यािे अपमध्य चनबंधन (३) त्यावरील पटस्नाव (४) आंतरमासंीय पटल. मासंल तंतू 
प्रबाह मध्यापयंत असतात. त्यानंतर स्नाव असतो तो पूवोक्ताच्या शजेारूनि तळहातात जाऊन चतसऱ्या व 
द सऱ्या करभास्थीच्या आरंभी पिृीन अंगात ग ंतलेला असतो. हा स्नाय ू पूवोक्त स्नायपेूिा आखूड असून 
त्यानेि ााकलेला असतो. हे दोनही करभकप्रसारक स्नायू मूठ वळताना उपयोगी पडतात. अंग लींिे 
आक ं िन करभकप्रसारिाबरोबरि घडते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ६·११ उजव्या प्रबाहूच्या पिागंािे पचहल्या थरातील आचि डाव्याच्या द सऱ्या थरातील स्नाय.ू Ⅰ १ 
चत्रदल Triceps. २ बाहवारीचयक Brachioradialis. ३ कूपवरीय Anconeus. ४ अिीय करभकाक ं िक 
Flexor carpi ulnaris. ५ ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक Extensor carpi radialis brevis. ६ दीघव अरीय 
करभकप्रसारक Extensor carpi radialis longus. ७ अंग चलप्रसारक Extensor digitorum. ८ कचनचिका-
प्रसारक Extensor digiti minimi ९ अिीय करभकप्रसारक Extensor carpi ulnaris. १० दीघव 
अंग िापसारक Extensor pollicis longus. Ⅱ दीघव अरीय करभकप्रसारक Extensor carpi radialis 
longus. २ चद्वदल व बाहवीय. ३ कूपवरीय. ४ उत्तानक. ५ दीघव अंग िापसारक. Abductor pollicis longus 
६ ऱ्हस्व अंग िप्रसारक Extensor pollicis brevis. ७ दीघव अंग िप्रसारक Extensor pollicis longus. ८ 
तजवनीप्रसारक Extensor indicis. ९ अिीय करभकप्रसारक Extensor carpi ulnaris. Ⅰ यात आंगठ्याच्या 
मागे दोन स्नाव चदसत आहेत त्यातील वरिा ऱ्हस्व अंग िप्रसारक आचि खालिा (उपमध्य) दीघव 
अंग िप्रसारक आहे. 

 
अंगुणलप्रसारक. (आ. ११ Ⅰ ७) या स्नायिूा उगम बाहवाच्या अपमध्य अचपग ंठापासून होतो. येथे 

आरंभस्थानी स्नाव असतो तो याला, ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारकाला आचि याप ढे सागंावयाच्या दोन 



 

अनुक्रमणिका 

प्रसारक स्नायूंना समाईक असतो. याचशवाय प्रस्त त स्नायूिे मासंतंतू आंतरमासंीय पटल आचि पचरष्ट्पट 
यापासूनही चनघतात. प्रबाह मध्याच्या स मारास याला िार स्नाव फ टतात. ते हस्त-पिृेवर जाऊन 
एकमेकापासून द रावतात. िार बोटाकंडे िार जातात. अनाचमका, मध्यमा आचि कचनचिका यािें स्नाव 
बारीक चतरकस बदंानंी एकमेकास जोडलेले असतात. हे स्नाव पिृीन चवस्तारपटलाचं्या योगाने त्या त्या 
बोटाच्या पचहल्या अंग लीयास्थीच्या आरंभी त्याच्या पाठीवर ग ंतलेले असतात. 

 
या स्नायचू्या योगाने चमटलेली बोटे उघडली जातात. प्रसंगी मनगटास पृिीन वळि देण्यास त्यािा 

उपयोग होतो. बोटे उलगडत असताना तजवनी, अनाचमका व कचनचिका, यािें अपसारि करण्याकडे थोडी 
प्रवृत्ती असते, मधल्या बोटाच्या बाबतीत मात्र ती नसते. 

 

 
आ॰ ६·१२ अरीय त ंगातून प्रबाहूिा आडवा छेद. म १ प्रधान पयासक. म २ अरीय करभकाक ं िक. म ३ 
अगूढ अंग चल–आक ं िक. म ४ अिीय करभकाक ं िक. म ५ गूढ अंग चल–आक ं िक म ६ उत्तानक. म ७ 
कूपवरीय. म ८ अिीय करभकप्रसारक. म ९ अंग चलप्रसारक. म १० ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक. म ११ दीघव 
अरीय करभकप्रसारक. म १२ बाहवीय. ि, अिीय र, अरीय. व, चद्वदलािा स्नाव. 

 
कणनणष्ठकाप्रसारक. (आ. ११·Ⅰ ८) हा स्नाय ूक्वचित् अंग चलप्रसारकाला जोडलेला असतो. तो तसा 

असला ककवा नसला तरी अंग चलप्रसारकाच्या उपमध्य अंगाला असतो. यािा उगम अंग चलप्रसारकाप्रमािेि 
असतो. प्रबाह मध्यापलीकड त्यास स्नाव येतो तो हातामध्ये जातो. या साधं्यापाशी त्यािे दोन चवभाग 
होतात. शवेटी ग ंतविूक इतरापं्रमािे करंगळीच्या बोटात होते. याने करंगळी उलगडता येते. 

 
अक्षीय करभकप्रसारक. (आ. ११ Ⅰ ९) यािा उगम समाईकपिे बाहवाच्या अपमध्य अचपग ंठापासून 

होतोि. चशवाय अिीयाच्या पिसीमेवरून एका पटस्नावाने होतो तसाि तो वरील पचरष्ट्पटापासूनही होतो. 
याच्या अन्ती स्नाव असतो तो अिीयािे अग्र आचि ककजल याचं्या मधून हातात जातो आचि पािव्या करभीय 
अस्थीच्या उपमध्य अंगाच्या आरंभी एक टेंगूळ (त ंग) असते त्यावर ग ंततो. मूठ वळत असताना बोटे 
आक ं चित होत असतात. त्याि वळेी त्यािंा तोल संभाळण्यासाठी मनगट पृिेकडे चफराव ेलागते. हे शवेटी 
साचंगतलेले िलन घडचवण्याकरता या स्नायिूा उपयोग होतो. या कामी त्याला अरीय करभक प्रसारकािंा 
सहकार असतो. करभकाक ं िकािी साथ चमळाल्यास याच्या योगाने हातािे उपमध्य िलन घडते. 

 
कूपयरीय. (आ. ११ Ⅱ ३) हा स्नायू म्हिजे चत्रदलस्नायिूाि चवस्तार असल्याप्रमािे आहे. यािा 

उगम बाहवाच्या अपमध्य ग ंठाच्या पिपिृापासून होतो. यािे मासंतंतू चवसकटून अरीयमार्थयाभोवती 
असलेल्या वलयचनबंधनात ग ंततात. या स्नायनेू चत्रदल स्नायूस कोपर ताठ करण्यास साहाय्य होते. 
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प्रबाहूच्या मागील अंगास गूढ स्नाय ूपाि आहेत ते असे. 
 
उिानक. (आ. ९ Ⅱ ५) यािा उगम पाि चठकािी होतो. ती चठकािे अशी : (१) बाहवािा अपमध्य 

अचपग ंठ (२) कोपरसाधं्यािे अपमध्य चनबंधन (३) ऊध्वव अरािीय संधीिे वलयचनबधंन (४) अिीयाच्या 
अरीय त ंगासमोरिा प रःस्थ पिृावरील तंसभाग आचि त्या शजेारच्या खळग्यािा पि भाग (५) त्यािे 
स्नावरूप वषे्टि. या स्नायूिी ग ंतिूक अरीयास्थीच्या नेदीय तृतीयाचं्या अपमध्य पिृावर होते. ही जागा 
प्रधान पयासक स्नायचू्या ग ंति कीच्या जागेजवळ असते. उत्तानकािी ग ंतिूक अंशतः अरीयाच्या प रःस्थ 
पिृावर आचि अंशतः पि पृिावर असते. या स्नायचू्या योगाने हात पालर्थयािा उतािा होतो. 
 

 
आ॰ ६·१३ उजव्या प्रबाहूतील उत्तानक स्नाय.ू अंशतः पि अपमध्य दशवन. प, अपमध्य अचपग ंठ. उ, 
उत्तानक. ि, अिीय. र, अरीय. 

 
दीघय अंगुष्ठापसारक. (आ. ११ Ⅱ ५) हा स्नाय ूउत्तानकाच्या दवीय अंगास असतो. यािा उगम तीन 

चठकािी होतो : (१) कूपवरीय स्नायचू्या ग ंति कीच्याखाली अिीयास्थीच्या काडंाच्या पिागंािा थोडा भाग 
(२) त्या शजेारच्या आंतरास्थीय पटलािा काही भाग (३) त्याच्या शजेारिा अरीयास्थीिा काही भाग. 
मनगटाजवळ अपमध्य काठावर यािा स्नाव स रू होतो. तो अरीयास्थीच्या अधराग्राच्या अपमध्य काठावर 
िरा असतो त्यातून पलीकडे हाताच्या काठावर जाऊन प्रथम करभीयास्थीच्या आरंभी ग ंततो. क्वचित हा 
स्नाव द हेरी असतो. क्वचित यािा प्रसार पयािास्थीवर होतो. याचशवाय एकादा बारीकसा प्रसारबधं ऱ्हस्व 
अपसारक स्नायसू जाऊन चमळतो. आरंभी जरी हा गूढ असला तरी मनगटाजवळ अगूढ होतो. स्नाव अगूढ 
असतो. ऱ्हस्व अपसारक स्नायसूमवते याने अपसारि घडते आचि प्रसारकासमवते प्रसारि घडते. 

 
ऱ्हस्व अंगुष्ठप्रसारक. (आ. ११ Ⅱ ६) हा स्नाय ूपूवोक्त स्नायचू्या उपमध्य व दवीय अंगास असतो. 

आरंभस्थान तसेि असते. स्नावही बह तांशी तसाि असतो. अंती तो स्नाव मात्र आंगठ्याच्या नेदीय 
अंग लीयास्थीच्या आरंभी पिृीन पिृावर ग ंततो. यािा उपयोग आंगठा उलगडून मागे वळवण्याकरता होतो. 
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आ॰ ६·१४ प्रबाह मध्यातून आडवा छेद. ि, अिीय. र अरीय. १ अगूढ अंग चल–आक ं िक. २ अरीय 
करभकाक ं िक. ३ ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक. ४ दीघव अंग िापसारक. ५ अंग चलप्रसारक. ६ दीघव 
अंग िप्रसारक. ७ अिीय करभकप्रसारक. ८ गूढ अंग चलप्रसारक. ९ अिीय करभक-आक ं िक. १० दाघव 
अंग ि आक ं िक. 

 
दीघव अंग िप्रसारक आचि ऱ्हस्व अंग िप्रसारक हे स्नाय ूप्रबाहूच्या दवीय तृतीयाशंात अगूढ (प्रकट) 

होतात ते ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक आचि अंग चलप्रसारक याचं्या मधे. 
 
दीघय अंगुष्ठप्रसारक (आ. ११ Ⅱ ७) हा स्नाय ू पूवोक्तापेिा मोठा असतो. तो त्याच्या उपमध्य व 

दवीय अंगास खेटून असतो. यािा उगम अिीयास्थी व जवळील आंतरास्थीय पटल यावर ऱ्हस्व 
अंग िप्रसारक व दीघव अंग िापसारक याचं्या शजेारी व उपमध्य दवीय अंगास होतो. यािा स्नाव 
अरीयास्थीच्या अधराग्रावरील एका बारीकशा िऱ्यातून मनगटावर जातो. तेथे तो चतरके वळि घेऊन ऱ्हस्व 
व दीघव करभकप्रसारक स्नायूंच्या स्नावानंा ओलाडूंन आंगठ्यावर जाऊन त्याच्या दवीयागं लीयास्थीच्या 
पिृीन अंगास चिकटतो. आंगठा मागे वळवला असता मागील पिृभागावर मनगटापासून आंगठ्याच्या 
आरंभापयंत दोन स्नाव उठून चदसतात त्यािंा अंग िारंभी एक कोन ाालेला असतो. या कोनािी उपमध्य 
बाजू दीघव अंग िप्रसारकािी बनलेली असून अपमध्य बाजू ऱ्हस्व अंग िप्रसारकािी असते. या कोनािा 
मधला भाग खोल असतो म्हिून या चत्रकोिी (कोिदार) खळगीस ‘शारीर तपकीर-कोठी’ म्हितात. 

 
तजयनीप्रसारक. (आ. ११ Ⅱ ८). पूवोक्त स्नायचू्या उपमध्य व दवीय अंगास लागून हा स्नाय ूअसतो 

हा त्यापेिा लहान असतो. यािा उगमस द्धा अिीयास्थी व आंतरास्थीय पटल यावर त्याशजेारीि होतो. 
यािा स्नाव मनगट ओलाडूंन गेल्यानंतर द सऱ्या करभास्थीच्या मार्थयासमोर अंग चलप्रसारकाच्या तजवनीला 
जािाऱ्या भागाशी चमलाफ पावतो. या स्नायचू्या योगाने तजवनीप्रसारि होते आचि करभकप्रसारिालाही 
त्यािे साह्य होते. 

 
पणरष्ट्पट. प्रबाहूिा गूढ पचरष्ट्पट शजेारच्या पचरष्ट्पटाशी सलग असून यापासून त्याने ााकलेल्या 

मासंात प ष्ट्कळ अंतरायपटले गेलेली. कोपराशी हा पचरष्ट्पट बाहवास्थीच्या अचपग ंठानंा आचि 
अिीयास्थीच्या फिाप्रसराला आचि पि सीमेला चिकटलेला असतो. चद्वदल व चत्रदलस्नायूंच्या अन्त्य 
स्नावापासून या पचरष्ट्पटात गेलेले धागे असतात ते चवशषे बळकट असतात. कोपराशी यािी जी बधंने आहेत 
तेथपासून खाली प्रबाह पचरष्ट्पट स रू होतो. हा पचरष्ट्पट प ढल्यापेिा मागे आचि वरच्यापेिा खाली कोपरापेिा 
मनगटाशी अचधक जाड असतो. करभक म्हिजे मनगट. तेथे हा पचरष्ट्पट चवशषे जाडी आचि बळकट 
असतो. याच्या खालून प्रबाहूतील स्नायूिे स्नाव हस्तात जातात. त्यानंा योग्य जागी पके्क ठेवण्यास त्यािा 
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उपयोग होतो. या कामी येिारे दोन आडवे पटे्ट असतात त्यानंा स्थानपरत्व ेप रःस्थ व पि करभकपटे्ट ककवा 
त्यानंी ााकलेल्या स्नावावरून आक ं िक आचि प्रसारक चनबधंके [Retinacula चनबधंके.] अशी नाव ेदेता येतात. 
करभकास्थींिी रिन अशी असते की उताण्या बाजूला एक खळगा ाालेला असतो. या खळग्यावर हा पट्टा 
पसरलेला असतो. त्याम ळे तेथे एक बोगदा चनमाि होतो. या बोगद्यातून आंक िक स्नायूंिे स्नाव हातात 
जातात. हा चनबंधक पट्टा उपमध्यागंास गोलाभास्थीस आचि साकं शास्थीच्या आकड्यास लागलेला असतो. 
अपमध्यागंास त्यािे दोन पदर होतात, एक गूढ द सरा अगूढ. अगूढ पदर नौकाभत ंगकास व पयािाच्या 
तंसास लागतो आचि गूढ पदर पयािाच्या गव्हराच्या उपमध्य काठाला लागलेला असतो. प्रस्त त गव्हरात 
अरीय करभकाक ं िक स्नायिूा स्नाव िपखलपिे बसलेला असतो त्याच्या मागेप ढे हे पदर पयािास्थीवर 
लागतात. आक ं िक चनबंधकािे हे पदर वरती प्रबाहवपचरष्ट्पटािा म ख्य पदर आचि त्यािाि अगूढ 
अंग ल्याक ं िकावर पसरलेला अंशपदर, याशंी सलग असतात. प्रस्त त चनबंधकाने बनलेल्या बोगद्याच्या 
अपमध्य कोपऱ्यात अरीय करभकाक ं िक स्नाव असतो. हा स्नाव दोन पदरामधे गवसलेला असतो. त्याच्या 
शजेारी संय क्त पदराआड दीघव अंग िाक ं िक स्नाव असतो. त्याच्याशजेारी गूढ आचि अगूढ अंग ल्याक ं िक 
स्नाव असतात. त्याचं्यापैकी उपमध्यकडेिे स्नाव साकं शाच्या आकड्यात गवसल्यासारखे असतात. प्रस्त त 
स्नावामध्ये परस्परात हालिाल बरीि बारकाईने होिे अवश्य असते. ते साधण्याकरता त्याचं्याभोवती 
स्नेहल कोशािंी योजना ाालेली असते. हे कोश वरती प्रहस्तात आचि खाली बोटातही गेलेले असतात. 
आंगठ्याच्या स्नावाला स्वतंत्र स्नेहलकोश आहे. इतर बोटांवर संय क्त तसे चवभक्तही कोश असतात ते 
आकृतीत दाखचवले आहेत. 

 

 
आ॰ ६·१५ प्रबाहूच्या दवीय अग्रािा आडवा छेद. नेदीय दशवन. आ. १ दीघव अंग ि–आक ं िक. आ २ अरीय 
करभकाक ं िक. आ. ३ अिीय करभकाक ं िक. आ ४ गूढ अंग चल–आक ं िक. अं, अगूढ अंग चल–आक ं िक. 
ह, दीघव प्रहस्तीय. सं, अधर अरीयािीयसंधी. अप, दीघव अंग ि–अपसारक. प्र. १ ऱ्हस्व अंग िप्रसारक. प्र २ 
दीघव अरीय करभकप्रासरक. प्र ३ ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक. प्र ४ अंग िप्रसारक. प्र ५ तजवनी प्रसारक. प्र 
६ अंग चलप्रसारक. प्र ७ कचनचिकाप्रसारक. प्र ८ अिीय करभकप्रसारक. 
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आ॰ ६·१६ डाव्या मनगटातून आडवा छेद. क, करभास्थी क्रमाकं १. प पयािास्थी. क. पयािकास्थी. स 
सम ंडास्थी. सा साकं शास्थी. क २ करभास्थी क्रमाकं २. क ३ करभास्थी क्रमाकं ३. न १ उपागं ि उंिवयािे 
मासं. न २ उपकचनचिक उंिवयािे मासं. आ १ अरीय करभकाक ं िक. आ २ दीघव अंग िाक ं िक. आ ३ 
अगूढ अंग चल–आक ं िक. आ ४ गूढ अंग चलआक ं िक. प्र १ ऱ्हस्व अंग िप्रसारक. प्र २ दीघव अंग चलप्रसारक. प्र 
३ दीघव अरीय करभकप्रसारक. प्र. ४ ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारक. प्र ५ तजवनीप्रसारक. प्र ६ 
कचनचिकाप्रसारक. प्र ७ अिीय करभकप्रसारक. स्नावाभोवती असलेले स्नेहल कोश चठपक्यानंी दशवचवले 
आहेत. 

 
आ॰ ६·१७ उत्तानहस्त– स्नावकोश. आक ं िक चनबंधकाच्या सीमा आडव्या रेघानंी दाखचवल्या आहेत. १ 
अरीय करभकाक ं िक. त्याखाली दीघव अंग िाक ं िक आहे. 

 
करभकाच्या पिृीन अंगास चतरका सूत्रल पट्टा असतो त्याला प्रसारकचनबंधक म्हितात. तोही 

प्रबाहूच्या गूढ पचरष्ट्पटाशी सलग असतो. तो उपमध्य अंगास अिीयास्थीच्या ककजलप्रसरास आचि शूलाभ व 
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गोलाभ या अस्थींना लागलेला असतो. अपमध्यागंास तो अरीयाच्या प रःस्थसीमेवर आचि त्याि हाडाच्या 
पिृेवरील कठड्यास लागलेला असतो. या चनबधंकाच्या आड सहा बोगदे असतात. अपमध्य काठापासून 
पाहता ते असे असतात :— (१) अरीयास्थीच्या ककजलप्रसराच्या अपमध्यागंास शीघव अंग ि अपसारक, 
ऱ्हस्व अंग िप्रसारक याकरता. (यापैकी पचहला आ. १८ मध्ये उजव्या कडेिा) (२) ककजलप्रसराच्या मागे 
दीघव व ऱ्हस्व अरीय करभकप्रसारकाकरता. (३) अरीय पिृात ंगकाच्या उपमध्यागंास दीघव 
अंग िप्रसारकाकरता. (४) आिखी उपमध्यागंास अंग चलप्रसारक आचि तजवनीप्रसारकाकरता. (५) अरीय 
व अिीय याचं्या मध्यंतरी कचनचिकाप्रसारकाकरता (६) अिीयािा पायथा आचि ककजलप्रसर याचं्यामध्ये 
अिीय करभकप्रसारकाकरता. या स्नावाभंोवती स्नेहकोश असतात. त्यािंी व्याप्ती चित्रात दाखचवली आहे. 

 

 
आ॰ ६·१८ पयवस्त हस्तस्त्रावकोश. १ अिीय करभकप्रसारक Extensor carpi ulnaris २ ऱ्हस्व व दीघव अरीय 
करभकप्रसारक Extensor carpi radialis longus and brevis. प्रसारक चनबधंकाच्या सीमा चतरक्या रेघानंी 
दाखचवल्या आहेत. ३ दीघव अंग िप्रसारक. 

 
प्रहस्तपटस्नाव– तळहातामध्ये जो गूढ पचरष्ट्पट असतो तो बह ताशंी प ष्ट्कळ जाड व बळकट 

असतो. दीघव प्रहस्तीय म्हिून जो स्नाय ूसाचंगतला त्यािा अंत्य स्नाव याति मनगटापाशी ग ंतलेला असतो. 
यािा चतकोनी आकृतीिा मध्यभाग चवशषे भक्कम असतो. या चत्रकोिािी रंुद बाजू बोटाकंडे आचि कोि 
मनगटाशी असते. याच्या आंगठ्याकडील व करंगळीकडील काठापासून खोलात करभीयास्थीपयंत सूत्रल 
अंतराय गेलेले असतात. बोटामध्ये रंुद पट्ट्या पसरलेल्या असतात. बेिकामधे बरेि सूत्रल धागे गेलेले 
असतात. त्यािप्रमािे सूत्रल बंध वरच्या कातडीतही गेलेले असतात. मधल्या चतकोिाच्या शजेारी दोन 
चत्रकोिी भागि असतात ते मधल्यापेिा बरेि पातळ असतात. मधल्या चतकोिी भागाने ााकलेल्या मासंल 
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भागािे अपमध्य व उपमध्य असे दोन कप्पे पाडिारा आिखी एक अंतराय मधल्या भागापासूनि उगवलेला 
असतो. िार बोटामधल्या बेिकावरील अगूढ पचरष्ट्पटािा भाग चवशषे जाडी असतो त्याला अगूढ करतलीन 
चनबधंन म्हितात. 
 

 
आ॰ ६·१९ प्रहस्त पटस्त्राव. उजवा हात उतािा. १ ऱ्हस्व अंग ि अपसारक. २ ऱ्हस्व अंग ि आक ं िक. ३ 
अंग िउपसारक चतरका भाग. ४ अंग ि उपसारक आडवा भाग. ५ पचहला लूचमक. ६ ऱ्हस्व प्रहस्तीय ७ 
कचनचिकापसारक ८ गोलाभास्थी. त्यास लागून अिीय ९ करभकाक ं िक स्त्राव. मधोमध प्रहस्तीय पटस्त्राव. 

 
हाताच्या उताण्या बाजूला आंगठ्यामागे एक आचि करंगळीमागे एक असे दोन उंिवटे असतात. 

प्रत्येक उंिवटा िार िार स्नायूंनी उत्पन्न ाालेला असतो. कतृवत्वदृष्टीने आंगठ्यामागले स्नाय ू अचधक 
महत्त्वािे आहेत. आकारानेही ते मोठेि आहेत. नर आचि वानर हे प्राण्याचं्या वचरि वगात गिण्यात येतात. 
मन ष्ट्यत्वािे लिि बोलता येिे हे आहे. वचरित्वािे लिि हाताने मूठ वळता येिे हे आहे. एकादा पदाथव 
पकडताना एका अंगाने िार बोटे आचि द सऱ्या अंगाने त्याचवरुद्ध अंगठा अशी पकड घेता येिे हे चवशषे 
कतृवत्व आहे. आंगठ्यालंा आक ं िक, प्रसारक, अपसारक, उपसारक असे िार स्नाय ूअसून पािवाही एक 
स्नाय ूआहे त्याला प्रतीपक असे नाव योचजले आहे. प्रतीप म्हिजे चवरुद्ध. इतर बोटाचं्या चवरुद्ध नेिारा 
असा त्यािा अथव. आंगठ्यािा प्रसारक इतरापं्रमािेि पालर्थया अंगाला आहे. बाकीिे तीन आचि िवथा 
प्रतीपक यानंी उपागं ि उंिवटा उत्पन्न होतो. 
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आ॰ ६·२० प्रहस्तस्नाय.ू उजवा तळहात. ल, लूचमक. Lumbrical. अ, अंतरास्थीय स्नाय.ू Interossei १ 
कचनचिकापसारक. Abd. dig. min. २ कचनचिकाक ं िक. Flexor dig. min. ३ कचनचिकाप्रतीपक. ४ 
अंग िोपसारक ५ ऱ्हस्व अंग िाक ं िक. ६ ऱ्हस्व अंग िापसारक. ७ अंग िप्रतीपक. ८ अिीय करभकाक ं िक. ९ 
अगूढ अंग चलप्रसारक. १० दीघव अंग िाक ं िक. ११ अरीय करभकाक ं िक. १२ ित रस्त्रपयासक. १३ अंग िािे 
दीघव व ऱ्हस्व अपसारक यानंा जोडिारी पट्टी काहीजिात आढळते ती. १४ दीघव अंग िापसारक. 

 
ऱ्हस्व अंगुष्ठापसारक (आ.९·Ⅰ १२ Ⅱ ११). उपागं ि उंिवयािा अपमध्यकाठ या स्नायूने 

व्यापलेला असतो. यािा म ख्य उगम आक ं िकचनबंधकापासून होतो. याचशवाय नौकाभत ंगक आचि 
पयाितंस यापासून काही तंतू चनघतात आचि काही तंतू दीघव अंग िापसारकस्नावापासून चनघतात. सवांिा 
शवेट एका पातळ व िपया स्नावात होऊन तो स्नाव आंगठ्याच्या नेदीय अंग लीयाच्या आरंभी 
अपमध्यागंाला लागतो. याच्यापासून एक कििोळी पट्टी दीघव अंग िप्रसारकास चमळते. याच्या योगाने आंगठा 
प ढे तळहाताच्या काटकोनी पातळीत आिता येतो. हे िलन म ख्यतः करभ-अंग लीय संधीत होते, पि 
थोडेसे करभकरभकीयसंधीतही होते. 

 
अंगुष्ठप्रतीपक (आ. २१·१). हा स्नाय ू पूवोक्ताने ााकलेला असतो. यािा उगम पयाितंस आचि 

आक ं िकचनबंधक यापासून होतो. यािा अंत आंगठ्याच्या करभास्थीच्या अपमध्यसीमेवर आचि त्याि 
अस्थीच्या उलर्थया पिृाच्या अपमध्याधावर होतो. या स्नायचू्या योगाने आंगठा इतर कोित्याही बोटाच्या 
समोर आिता येतो. 
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आ॰ ६·२१ म चष्टस्नाय.ू १ अंग िप्रतीपक Opponens policis. २ कचनचिकाप्रतीपक Opponens digiti 
minimi. ३ अंग िोपसारक Adductor pollicis. 

 
ऱ्हस्व अंगुष्ठाकंुचक [Flexor pollicis brevis.] (आ. २०·५). यािा उगम आक ं िकचनबधंक आचि 

पयाितंस यापासूनि होतो. यािा अंत मात्र आंगठ्याच्या नेदीय अंग लीयारंभी अपमध्य अंगाला होतो. 
याच्या स्नावामध्ये प ष्ट्कळ वळेी बारीकसे हाड आढळते. या स्नायचू्या योगाने आंगठ्यािे आक ं िन होते 
इतकेि नव्हे तर थोडेसे प्रतीपगमनही होते. 

 
अंगुष्ठोपसारक (आ. २१·३). या स्नायूला दोन दले असतात, एक आडव ेआचि द सरे चतरके. 

आडवे दल सवव करतलमासंात खोल असते. ते चतकोनी असून चतसऱ्या करभीयास्थीच्या प्राक् पिृाच्या 
दवीय दोन तृतीयाशंापासून उगम पावनू आंगठ्याच्या नेदीय अंग लीयारंभी उपमध्यागंास ग ंतते. चतरके दल 
सहा चठकािी उगम पावते. (१) सम ंडास्थी (२) पयािकास्थी (३ व ४) द सरे व चतसरे करभास्थी (५ व ६) 
करभचनबंधने व अरीय करभाकाक ं िकस्नावकोश. यािा अंत आडव्या दलाच्या शजेारी होतो. 
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आ॰ ६·२२ हस्ताक्स्थस्त्राय स्थाने.उतािा डावा हात. प, पयाि. क, पयािक. स, सम ंड. सा, साकं श. श, 
शूलाभ. ग, गोलाभ. ि, िदं्राभ. न, नौकाभ. १ ऱ्हस्व अंग िाक ं िक. २, ३, ४, अंतरास्थीय. ५ 
कचनचिकाप्रतीपक. ६ अंग िप्रतीपक. ७ दीघव अंग ि–अपसारक. ८ अंग ि–उपसारक. ९ अंग िप्रतीपक. १० 
ऱ्हस्व अंग ि–अपसारक ११ अरीय करभकाक ं िक १२ अंग ि–उपसारक, यािा चतरका भाग. १३ अंग ि–
उपसारक, यािा आडवा भाग. १४ कचनचिका आक ं िक. १५ कचनचिका–प्रतीपक. १६ कचनचिका–
अपसारक. Abd. digiti minimi १७ अिीय करभकाक ं िक. १८ अिीय करभकाक ं िकािा चवस्तार. 

 
उपागं ि उंिवयाप्रमािे उपकचनचिक उंिवयातही िार स्नाय ूअसतात. ते असे : आंगठ्याला 

मोठा उपसारक स्नाय ूआहे. करंगळीला उपसारक स्नाय ू नाही. परंत  करंगळीमागल्या उंिवयात एक 
बारीकसा स्नाय ूआहे त्यािे नाव ऱ्हस्व प्रहस्तीय [Palmaris brevis.] (आ. १९·६) हा स्नाय ू िौकोनी असून 
पातळ असतो. तो कातडीलगत असतो. आक ं िक चनबंधक आचि प्रहस्तीय पटस्नावािा मध्यभाग यापासून 
त्यािा उगम होतो. त्यािी ग ंतिूक हाताच्या उपमध्य सीमेवरील कातडीत होते. याच्या योगाने कातडीवर 
रेषा उमटतात. त्याम ळे तळहातािी खोलवटी वाढते आचि पयायाने म ठीिी पकड घेण्यािे सामर्थयव वाढते. 

 
कणनणष्ठकापसारक (आ. २०·१) तळहाताच्या उपमध्यकाठाला हा स्नाय ूअसतो. यािा उगम तीन 

चठकािी होतो : (१) गोलाभास्थी (२) गोलाभसाकं शचनबधंन आचि (३) अिीय करभकाक ं िक स्नाव. 
याच्या शवेटी स्नाव असतो त्यािी दोन दले असतात. त्यापंैकी एक करंगळीच्या नेदीय अंग लीयारंभाच्या 
उपमध्यागंावर आचि द सरा करंगळीच्या पिृीन अंग लीय चवस्तारपटलाच्या उपमध्यसीमेवर होतो. यािी 
चक्रया नावाप्रमािे होते. (आ. २२·१६). 
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कणनणष्ठकाकंुचक (आ. २०·२) पूवोक्त स्नायलूा खेटून अपमध्यागंाला हा स्नाय ूअसतो. यािा उगम 
साकं शास्थीच्या आकड्यावर होतो, तसाि आक ं िकचनबंधकापासूनही होतो. यािी ग ंतिूक 
कचनचिकापसारकाच्या शजेारी करंगळीच्या अंग लीयास्थीच्या आरंभीि होते. यािी चक्रया नावाप्रमािेि 
होते. (आ. २२·१४) 

 
कणनणष्ठकाप्रतीपक (आ. २०·३) हा स्नाय ूबह शः पूवोक्त दोहींनी ााकलेला असतो. यािा उगम 

साकं शाच्या आकड्यावर आचि त्याशजेारच्या आक ं िकचनबधंकावर होऊन ग ंतिूक पािव्या करभास्थीच्या 
उपमध्य काठावर होते. याच्या योगाने करंगळी आंगठ्याच्या रोखाने ओढली जाते. त्यािवळेी तळहातािी 
खोलवटी वाढते, त्याम ळे मूठ वळवनू पकड घट्ट करता येते. (आ० २१·२ व २२·५). 

 

 
आ॰ ६·२३ डावा पालथा हात. स्नाय स्थाने.१, २, ३, ४ पिृीन अंतरास्थीय. ५ दीघव अरीय करभक-प्रसारक. 
६ ऱ्हस्व अरीय करभक-प्रसारक ७ अिीय करभकप्रसारक. ८ दीघव अंग िप्रसारक. ९ ऱ्हस्व अंग िप्रसारक. 
िार बोटाचं्या द सऱ्या चतसऱ्या काडंावर ख िा आहेत त्या अंग चलप्रसारकाच्या समजाव्यात. सा, साकं श. स, 
सम ंड. क, पयािक. प, पयाि. न, नौकाभ. ग, गोलाभ. श, शूलाभ. ि, िदं्राभ. 

 
मध्यस्ि स्नाय.ू हातामध्ये मध्यस्थ स्नायू म्हिून काही स्नाय ूआहेत. त्यािे दोन गट आहेत. एका 

गटात िार स्नाय ूअसतात त्यानंा लूचमक म्हितात. द सऱ्या गटात प ढे िार आचि मागे िार असे आठ स्नायू 
असतात. या स्नायूंना आंतरास्थीय असे नाव चदले आहे. ते करभास्थींच्या सापटीत आचि बेिकेत असतात. 
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लूणमक स्नाय.ू लूम म्हिजे शपूेट. हे स्नाय ूगूढ अंग चल-आक ं िक स्नावाच्या जिू शपेया असतात. 
करंगळी व आंगठा सोडून मधल्या भागात ते असतात या अथाने ते मध्यस्थ असतात. गूढ स्नावानंा धरून 
असले तरी ते स्वतः अगूढ असतात. पचहला व द सरा स्नाय ूतजवनी व मध्यमा याचं्या स्नावापासून उगवतात. 
चतसरा मध्यमा व अनाचमका याचं्या स्नावापंासून त्याचं्यात बेिकेत आचि िवथा अनाचमका व कचनचिका 
याचं्या स्नावापासून त्याचं्याि बेिकेत उगम पावतो. त्यािंी ग ंतिूक त्या त्या बोटाच्या नेदीय 
अंग लीयास्थीच्या आरंभी त्या त्या बाजूला ाालेली असते. या स्नायूंच्या योगाने बोटाचं्या नेदीय काडंािें 
आक ं िन घडते. आक ं िक स्नायूंिीि ही शपेटे आक ं िनािेि काम करतात. Lumbricales. 

 
पृष्ठीन आंतरास्िीय स्नाय.ू हाताच्या मागल्या अंगात िार बेिकात िार स्नाय ू असतात. प्रत्येक 

स्नायलूा दोन पंख असतात. एकेका करभास्थीला एकेक पंख लागलेला असतो. मधल्या तीन 
करभास्थीच्या वायाला दोन दोन पखं येतात आचि पचहल्या व पािव्याच्या वायाला एकेकि पंख येतो. 
यािंी ग ंतविूक पचहल्या अंग लीयास्थीच्या आरंभी असते. मधल्या बोटाच्या वायाला दोन स्नायचू्या 
ग ंति की येतात. त्या शजेारच्या दोघा बोटाचं्या वायाला एकेकाि स्नायिूी ग ंतिूक येते ती मध्यमेपासून 
दूरच्या बाजूला असते. अशा रिनेम ळे मधले दोन स्नाय ू मधल्या बोटाला स्वतःच्या मध्यरेषेपासून दूर 
खेितात. राचहलेले दोन शजेारच्या बोटानंा त्याि रेषेपासून दूर खेितात. मधल्या बोटाला अन लिून हे 
स्नाय ूअपसारक ठरतात. करंगळीला अपसारक स्नाय ूस्वतंत्र आहे. या संिात नाही. 
Interosseous. 
 

 
आ॰ ६·२४ आंतरास्थीय स्नाय.ू Ⅰ पिृीन Ⅱ तलीन (उदरीन) 

 
उदरीन आंतरास्िीय स्नाय.ू हेही स्नायू िारि असतात. पि त्यािंा उगम एकेका करभीयास्थीवर 

होतो. मध्यमेच्या मागील करभीयावर असे स्नाय ूनसतात. पि इतरावर असतात. मध्यमेच्या बाजूिे त्या त्या 
करभीयािे जे अंग असते त्यावर त्यािा उगम होतो, आचि ग ंतिूक नेदीय अंग लीयास्थीच्या आरंभी त्याि 
अंगाला होते. या स्नायूंच्या योगाने ते ते बोट मधल्या बोटाकडे ओढले जाते. मधल्या बोटाला अन लिनू हे 
स्नाय ूउपसारक आहेत. आंगठ्यालाही यात उपसारक स्नाय ूआहे. आंगठ्याला स्वतंत्र उपसारक स्नायू 
आहेि. 

 
पृष्ठीन अंगुलीय णवस्तरि. नेदीय अंग लीयास्थीच्या पाठीवर एक सूत्रल पट तयार ाालेला असतो 

त्यात लूचमक आंतराक्स्थक आचि प्रसारक अशा तीनही स्नावािंा संबधं आलेला असतो म्हिून त्याला हे 
नाव चदले आहे. हा चवस्तारपट अंग लीयास्थीच्या आरंभभागाच्या बाजूसही पोिलेला असतो. त्यािी आकृती 
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चतकोनी असते. त्या चतकोनािा पायथा नेदीय असतो. तो बोट ताठ असताना करभागं लीय संधीच्या पिृीन 
व पार्मश्वक अंगानंा खेटून राहतो. या पटाच्या मध्यभागी प्रसारकस्नाव असतो. याच्या आचि संधीच्या मध्ये 
एक लहानशी स्नेहल कोचशका असते. चवस्तरिचत्रकोिाच्या पायर्थयाच्या दोन कोनाशी आंतराक्स्थक स्नायू 
चनगचडत असतात. प्रस्त त चत्रकोिािी उपमध्य बाजू आंतरक्स्थकाशी आचि अपमध्य बाजू लूचमकाशी सलग 
असते. चत्रकोिाच्या पायर्थयापासून कोिेकडे जाताना प्रसारक स्नावािे तीन भाग होतात. मधल्यािी 
ग ंतिूक नेदीय आंतरागं लीय साधं्याच्या चनबधंनात होते. उरलेल्या दोन भागापैकी एकािी ग ंतिूक 
आंतरास्थीयस्नावाशंाबरोबर आचि द सऱ्यािी ग ंतिूक लूचमकस्नावाबंरोबर दवीय आंतरांग लीयसंधीच्या 
चनबधंनात होते. करभागं लीय संधीशी आक ं िन केले असताना हा चवस्तारपट एकाद्या टोपिासारखा 
दवीयागंास सरकतो आचि त्या साधं्याशी प्रसारि केले असताना तोि नेदीयागंास सरकतो. लूचमक आचि 
आंतरास्थीय स्नाय ू चमळून नेदीय अंग लीयािे आक ं िन घडवनू आितात. प्रसारकस्नावाशंी त्यािंी सागंड 
असल्याम ळे त्यािे प्रसारिासही साहाय्य संभवते. 
 

 
आ॰ ६·२५ करपिृीन अंग चलचवस्तरिे. Dorsal digital expansion. त, तलीन आंतरास्थीय. अं प्र॰, 
अंग चलप्रसारक. चन, चनबधंन. ल, लूचमक. ग अं आ अगूढ अंग चल–आक ं िक. आ॰ वषे्टि, आक ं िक वेष्टि 
Fibrous sheeth. को॰ संचधकोश. पे॰ कोचशका Bursa. प॰ृ आं, पिृीन आंतरास्थीय. ऱ्हस्व सारक, ऱ्हस्व 
अंग ि अपसारक. ऱ्हस्व बंध Vincula brevis. दीघव बधं Vincula longa. उप अंग िउपसारक.खालच्या 
आकृतीत चवस्तरिपट तािून ठेवलेले आहेत. 

 
आकंुचकस्नावावरील वेष्टिे. आक ं िकस्नाय ूउदरीन अंगास असतात. त्यािें स्नाव करभ व अंग ली 

यातील अस्थींच्या उदरीन अंगालाि असतात. बोटामध्ये स्नाव थेट हाडालगत असतात. त्याशजेारी सूत्रल 
तट असतात आचि त्यातून सूते्र चनघून स्नावाभोवती वषे्टिेही ाालेली असतात. मधल्या आचि नेदीय 
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पेराच्या मध्यावर ही सूते्र चवशषे बळकट असतात. वषे्टि व स्नाव याचं्यामध्ये स्नेहल कोश असतात. प्रस्त त 
स्नावाचं्या ग ंतिस्थानाजवळ सभोवतालच्या स्नेहल कोशास त्यानंा जोडिारे सूत्रबधं असतात. अग्राजवळ 
ते आखूड असतात आचि त्याच्या अलीकडे ते थोडे लाबंट असतात. 

 
सबधं भ जािे स्नाय ूआता पाहून ााले आहेत. मन ष्ट्याच्या हातून ज्या कलाक सरीच्या गोष्टी घडतात 

त्यानंा चवशषे उपयोगी पडिारा शरीरावयव भ ज हाि होय. या अवयवात खादं्यािा साधंा आहे त्यात िलने 
प ष्ट्कळ संभवतात. बह तेक कामे आपि हातानंी करतो. हातानी पदाथव पकडता येिे ही या सवव कामातील 
सामान्य गोष्ट आहे. पकडीसाठी आंगठा िार बोटाचवरुद्ध वापरता येिे ही महत्त्वािी गोष्ट आहे. यासंबंधी 
उत्तम व्यवस्था हातामध्ये आहे. आंगठ्याला स्वतंत्र आक ं िकप्रसारक, अपसारक, उपसारक स्नायू आहेत. 
बोटे चवशषे चमटण्यािी व्यवस्था आहे. आंगठा व तजवनी यानंी चिमूट वळता येते. या दोन बोटानंीि प ष्ट्कळशी 
बारकाईिी कामे होतात. बळािी कामे करण्याकरता इतर बोटािंा उपयोग करंगळीपयंत क्रमशः कमी कमी 
होत असतो. मूठ व चिमूट वळवण्याकरता मनगटाच्या साधं्याशी होिाऱ्या िलनािंा उपयोग होतो. 
त्याच्याबरोबर हात उतािा पालथा करण्यािी व्यवस्थाही उपयोगी पडते. वाघ, कसह ककवा अस्वल यानंा 
बळकट पजें असतात पि त्यानंा मूठ वळता येत नाही, की चिमूट वळता येत नाही. बळ आहे पि कौशल्य 
नाही, अशी त्यािंी गत असते. चिमूट व मूठ वळण्यािे सामर्थयव वानरानंा मात्र असते. मूठ चिमूट वापरताना 
आक ं िक स्नायूंिा चवशषे उपयोग असतो त्या मानाने प्रसारकािंा उपयोग कमी असतो. अंग लीिे प्रसारक 
स्नाय ू एकेकि असतात, आक ं िक दोन दोन असतात. चवश्रातंी क्स्थतीमध्ये स द्धा स्नायूंना काही तरतरी 
असते. म्हिूनि हातािी बोटे अधववट आक ं चित राहातात. 
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प्रकरि ७ 
 

चरि स्नाय ू
 

शरीराच्या शाखा िार, दोन वरच्या दोन खालच्या. वरच्या शाखा ते दोन भ ज. त्यानंी बाह्य 
पदाथांिी पकड घेऊन त्याशंी नाना तऱ्हेिे व्यवहार करिे साधता येते. द सऱ्या दोन शाखा म्हिजे दोन 
िरि. त्यानंी सबधं शरीरािा भार सहन करून स्थलातंर करिे ही गोष्ट साधते. या शाखा वरच्या शाखापेिा 
प ष्ट्कळ अचधक बळकट असतात पि त्यात वरच्याइतके कमवकौशल्य नसते. या शाखा मोठमोठ्या स्नायूंनी 
कबंधास जोडलेल्या असतात. कचटित रस्त्र स्नायनेू िरि आचि बरगड्या जोडल्या जातात. दोन स्नायू 
कटीरात उगम पावनू माडंीमध्ये जातात. हे दोन स्नाय ू एकमेकास ज ळलेले असतात इतकेि नव्हे तर 
चकत्येक प्रसंगी चतसरा एक स्नाय ूत्यात सामील असतो. जाघन आचि मोठा कयूरवीय हे दोन प्रम ख स्नायू 
याचं्यात आिखी एक स्नायू बह धा आढळतो त्यािे नाव छोटा कयूरवीय. 

 
जाघन. (आ. १·Ⅰ ३) कटीरक-कच्छाच्या वर जो जघनीयास्थीिा भाग राहतो तो जाघन भाग होय. 

त्याच्या प रःस्थ अंगास खळगा असतो तो जाघन प्रखात होय. तो खळगा या स्नायनेू भरून चनघतो. या 
स्नायिूा उगम (१) जाघन प्रखातािा वरिा दोन तृतीयाशं, (२) जाघनतंसािा आतला काठ (३) प रःस्थ 
चत्रकजाघन कचटजाघन चनबधंने आचि (४) चत्रकाच्या अपमध्यकपडािे वरिे पिृ, यापासून होतो. 
विंिसंधीच्या कोशचनबधंनाच्या वरच्या भागापासून काही मासंतंतू यात सामील होतात. या स्नायूिे 
प ष्ट्कळसे मासंतंतू कयूरवीय स्नावाला जाऊन चमळतात पि थोडेसे स्वतंत्रपिे ऊरव्याच्या छोया 
उद्वताच्या खाली ग ंततात. 

 
कट्यूरवीय. (आ. १·Ⅰ २) हा स्नाय ूजाघनाच्या शजेारी आचि अंशतः त्याला जोडूनही असतो. यािा 

उगम (१) सवव कचटकशरेुकाचं्या आडव्या फायािंी प रःस्थ पिृे आचि खालिे काठ यापासून काही 
मासंतंतू चनघतात. (२) बारावी विःकशरेुका आचि पचहली कचटकशरेुका याचं्यामधली िकती आचि चतच्या 
शजेारच्या कशरेुकाकबंधािें काठ यापासून एका लाबंट मासंल पट्टीच्या रूपाने या खालच्या कशरेुकाचं्या 
सापटीतील िकत्यापंासून अशाि िार पट्ट्याचं्या रूपाने म्हिजे एकूि पाि पट्ट्याचं्या रूपाने काही 
मासंतंतू चनघतात. (३) या पट्ट्याचं्या मधला कशरेुकाकबंधावर सूत्रलतंतूच्या कमानी असतात. त्यापासून 
काही मासंतंतू चनघतात. सवव चमळून एक मासंकपड तयार होतो तो खाली कटीरकाच्या काठावरून जघन्य 
चनबधंनाच्या खालून माडंीत उतरून विंिसंधीच्या कोशचनबधंनाप ढे जाऊन ऊरव्यास्थीच्या छोया 
उद्वतावर एका स्नावद्वारा ग ंततो. याि स्नावात जाघनस्नायिूा बह ताशं येऊन चमळतो. संचधकोशचनबधंन 
आचि ग ह्यास्थी याचं्या आचि या स्नायूंच्या मध्ये एक स्नेहकोचशका असते. क्वचित् ती संचधकोचशकेशी सलग 
असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·१ ऊरूस्नाय.ू Ⅰ प ढून अगूढ स्तर Ⅱ गूढ स्तर Ⅲ पिागं. Ⅰ १ कचटित रस्त्र Qudratus lumborum. २ 
कट यरूवीय Psoas. ३ जाघन Iliacus ४ ऊरुपचरष्ट्पटीय Tensor fascia latae. ५ ग ह्योरवीय Pectineus ६ 
दीघव ऊरूपसारक Adductor longus. ७ महान ऊरूपसारक Adductor magnus. ८ तन ल Gracilis. ९ 
सरल ऊरव्य Rectus femoris १० अपमध्य चवप ल Vastus lateralis. ११ उपमध्य चवप ल Vastus medialis 
१२ स्वायत Sartorius. 
Ⅱ १ बाह्य गवािीय Obturator externus २ महान ऊरूपसारक. ३ ऱ्हस्व ऊरूपसारक Adductor brevis. 
४ दीघव ऊरूपसारक. 
Ⅲ १ महान चनतंबीय Gluteus maximus. २ मध्यम चनतंबीय Gluteus medius ३ लहान चनतंबीय Gluteus 
minimus ४ लकारीय Piriformis. ५ अंतगवत गवािीय Obturator internus ६ ऊध्वाधर गवािीय Superior 
and inferior gemellus. ७ बाह्य गवािीय Obturator externus. ८ ऊरवीय ित रस्त्र Qudratus femoris. 
९ महान उपसारक १० तन ल ११ साचमपटल Semimembanosus. १२ साचमकंडर Semitendinosus. १३ 
चद्वदल ऊरवीय Biceps femoris. १४ अपमध्य चवप ल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·२ डाव्या जघनीयास्थीच्या बाह्यागंावरील स्त्राय स्थाने. क १ क २ प रःस्थ जाघन कंटक. क ३ क ४ 
पि जाधन कंटक. स साम द्दग. ल १ ल २ मोठा व लहान लकार. (उद् वत हा शब्द काढून टाकून तंस हा 
चलहावा.) १ उदरािा अंतगवत चतरिीन Obliquus internus abdominis. २ उदरािा बाह्य चतरिीन 
Obliquus externus abdominis. ३ ऊरुपचरष्ट्पटीय Tensor fascia latae. ४ स्वायत Sartorius. ५ व ६ 
सरल ऊरव्य Rectus femoris. ७ ग ह्योरवीय Pectineus. ८ औदर सरल Rectus abdominis. ९ 
चत्रकोिाभ Pyramidalis १० दीघव ऊरूपसारक Adductor longus. ११ ऱ्हस्व ऊरूपसारक Adductor 
brevis. १२ तन ल Gracilis १३ बाह्य गवािीय Obturator externus. १४ महान ऊरूपसारक Adductor 
magnus. १५ ऊरवीय ित रस्त्र Qudratus femoris. १६ साचमपटल Semimembranosus. १७ चद्वदल व 
साचमकंडर Biceps and Semitendinosus. १८ ऊध्वव गवािीय Gemellus superior १९ महान चनतंबीय 
Gluteus maximum २० लहान चनतंबीय Gluteus minimus. २१ मध्यम चनतंबीय Gluteus medius. २२ 
कचटबाहव Latissimus dorsi. 

 
छोटा कट्यूरवीय. असा चतसरा स्नाय ू प ष्ट्कळ जिामंध्ये आढळतो. तो उदरात असतो. त्यािा 

उगम, बाराव्या विस्य आचि पचहल्या कटीय कशरेुकाचं्या ब ंधाचं्या बाजूवर आचि त्या कशरेुकाचं्या मधल्या 
िकत्यावर होतो. याच्या शवेटी एक लाबंट िपटा स्नाव असतो तो उपग ह्य रेषा [Pectineal line.] आचि ग ह्य 
त ंगक, जाघनग ह्य उंिवटा, [Pubie Tubercle] यामध्ये ग ंततो. यािाि ग ताव जाघनस्नायवूरील पचरष्ट्पटात 
देखील होतो. 

 
१. ग ह्यास्थीच्या ऊध्ववशाखेच्या ऊध्ववपिृािा मागला काठ तीि ग ह्य रेषा. 
२. जाघन व ग ह्य, या जघनीयाच्या दोन भागाचं्या साधं्यातील उंिवटा. 
 
जाघन व दोनही कयूरवीय याचं्या योगाने वििसंधीपाशी द मड उत्पन्न होते. उभे शरीर ओिवे 

करिे ककवा आडव्यािे बसले करिे हा यािंा उपयोग. 



 

अनुक्रमणिका 

सवव शाखावयवात माडंी (ऊरु) हा आकाराने मोठा अवयव असतो. यात हाड एकि असते ते 
ऊरव्य. त्याभोवती मास असते. प ढल्या भागात कटीरातून येिाऱ्या स्नायूंच्या अग्र-भागाखेरीज केवळ िार 
स्नाय ूअसतात. त्यापंैकी एक वरून खाली अपमध्य काठावरून उपमध्य काठाकडे जातो तो लाबंलिक 
असतो. द सरा आखूड असून अपमध्य काठाशीि वरच्या अध्यात असतो. चतसरा भला मोठा असतो तो तर 
सवव माडंी व्यापतो. िवथा लहानसा असतो तो या मोठ्याच्याि आड खालच्या भागात असतो. 

 

 
आ॰ ७·३ डाव्या जघनीयास्थीच्या अंतरंगावरील स्नाय स्थाने. कं १ कं २ प रःस्थ जाघन कंटक. कं ३ कं ४ 
पि जाघन कंटक. ल १ ल २ मोठा लहान लकार. (उद्धत हा शब्द काढून टाकून तंस हा शब्द चलहावा) 
१ कचटित रस्त्र Quadratus lumborum. २ चत्रक कंटकीय Sacrospinalis. ३ जाघन. Iliacus. ४ औदर अड्ड 
Transversus abdominis. ५ स्वायत Sartorius ६ सरल ऊरव्य Rectus femoris. ७ लहान कट यरूवीय. 
Psoas minor. ८ अंतगवत गवािीय Obturator internus. ९ ग दोत्सारक Levator ani १० मेहनीकंकि 
Sphincter urethae. ११ आडवा अगूढ पचरग दीय Transverse perinei superficialis. १२ ग दोत्सारक 
Levator ani १३ उपचत्रकीय Coccygeus. 

 
स्वायत (स  + आयत = स दीघव) (आ॰ १ Ⅰ १२). हा स्नाय ूसवात लाबं असून कििोळा आचि 

वळिदार असतो. जाघनािा प रःस्थ ऊध्वव कंटक आचि त्याच्या खालिा थोडासा भाग, यापासून यािा 
उगम होतो. ग डघ्याच्या उपमध्यागंास यािा स्नाव असतो तो िपटा असतो. ग डघ्याखाली स्नाव पसरट 
होतो. त्यािी ग ंतिूक नड गास्थीच्या काडंाच्या वरच्या भागाच्या उपमध्य पृिावर होते. 

 
या स्नायिूा पल्ला लाबंलिक असतो. त्यात दोन साधें येतात. विंि आचि ग डघा (जान ). या 

स्नायचू्या आकरसण्याने दोनही साधं्यात द मड पडते, आचि त्याि वेळी थोडी चफरकीही पडते. माडंी प ढून 
अपमध्य चदशनेे चफरवली जाते. 



 

अनुक्रमणिका 

ऊरुपणरष्ट्पटीय. (आ. १·Ⅰ ४) हा स्नाय ू स्वायताच्या शजेारी जाघन प रःस्थ ऊध्वव कंटक, जाघन 
तंस आचि कंटकाखालील खाि यापासून उगवनू माडंीच्या पचरष्ट्पटात खोिून ग ंतलेला असतो. माडंीच्या 
गूढ पचरष्ट्पटािा जाघनापासून नड गीयापयंतिा भाग चवशषे जाड आचि बळकट असतो. त्यािे दोन पदर 
असतात. त्यामध्ये हा खोिलेला असतो. याच्या योगाने पचरष्ट्पटािा हा चवचशष्ट भाग ताठतो त्याम ळे 
ग डघ्याला क्स्थरता येते. याने माडंीच्या अपसरिाला साहाय्य होते. अपसारक स्नाय ूजघनीयाच्या मागील 
अंगाला असतात. 

 
ऊरव्य चतुदयल 
 

ऊरव्य चतुदयल. बह तेक मासं ज्यात सामावले आहे असा एक स्नाय ूआहे तो हा होय. यािी िार 
मोठमोठाली दले ककवा भाग असतात, ते असे :— 

 
सरल ऊरव्य. (आ. १ Ⅰ ९) हा सरळ वरपासून खालपयंत जातो म्हिून त्यास हे नाव चदले आहे. 

याच्या आरंभी दोन स्नाव असतात. एक सरळ असतो तो प रःस्थ अधर जाघन कंटकापासून चनघतो तर 
द सरा वळिदार असतो तो विंिचववराच्या काठावरून चनघतो. दोहोचमळून एक पसरट स्नाव मासंल 
भागावर असतो त्यापासून मासंतंतू चनघालेले असतात. या स्नाय दलाच्या शवेटीही एक जाडी व रंुद 
पटस्नाव असतो तो मासंतंतंूच्या मागे असतो. अगदी शवेटी स्नाव अरंुद होऊन ग डघ्याच्या वाटीच्या तळात 
ग ंततो.  

 
अपमध्य णवपुल. (आ. Ⅰ १०) हे दल िारी दलात मोठे असते. याच्या आरंभी एक रंुद पटस्नाव 

असतो तो िार चठकािी ग ंतलेला असतो. (१) ऊरव्यािी ग्रीवा आचि काडं याच्या साधं्यात प ढील पिृावर 
उंिवटा (उद्धत रेषा) असतो त्यािा वरिा भाग. (२) मोठ्या उद्धताच्या प रःस्थ व अधर सीमा (३) चनतंबीय 
त ंगािा अपमध्य काठ आचि (४) उत्संगरेषेच्या अपमध्य काठािा वरिा अधव. हा पटस्नाव मासंपेशीच्या 
वरच्या तीन ित थांशावर पसरलेला असतो. खालच्या भागाच्या खोलीतील पृिापासून एक बळकट 
पटस्नाव चनघतो तो खाली अरंुद होतो. तेथे त्यास स्नावरूप येते. हा स्नाव ग डघावाटीच्या अपमध्य सीमेवर 
ग ंततो. यािाि पसारा प ढे ग डघ्याच्या साधं्याच्या कोशचनबधंनावर आचि तेथून प ढे जंघीयास्थीच्या अपमध्य 
ग ंठापयंत िालू असतो. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·४ उजव्या ऊरव्यास्थीवरील स्नाय स्थाने. (क कोशरेषा ३ अचपरोहरेषा) 
प ढून :— 

१ लकारीय Piriformis. २ लहान चनतंबीय Gluteus minimus. ३ अपमध्य चवप ल ऊरवीय Vastus 
lateralis femoris. ४ अचभमध्य चवप ल Vastus intermed. ५ जान संधीय. Articularis genus. ६ उपमध्य 
चवप ल Vastus medialis. ७ महान कट यरूवीय. Psoas major. 

मागून :—१ मध्यम चनतंबीय Gluteus medius. २ बाह्य गवािीय Obturator externus. ३ ऊरव्य 
ित रस्त्र Ouadratus femoris. ४ महान कट यूरवीय ५ अपमध्य चवप ल. ६ महान चनतंबीय Gluteus 
maximus. ७ महान ऊरूपसारक Adductor magnus. ८ ग ह्योरवीय Pectineus. ९ जाघन Iliacus. १० 
ऱ्हस्व ऊरूपसारक. ११ उपमध्य चवप ल Vastus medialis. १२ दीघव ऊरूपसारक Adductor longus. १३ 
अचधजंघीय Gastrocnemius. १४ जानव्य Plantaris १५ ऊरवीय चद्वदल, लघ दल Biceps femoris, short 
head. १६ अचभमध्य चवप ल ग डघ्याच्या वाटीवर. १ ऊरव्य ित दवल. २ उपमध्य चवप ल. ३ अपमध्य चवप ल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·५ १ स्वायत. ऊरव्य चत्रकोिाच्या टोकाशी घेतलेला आडवा छेद २ सरल ऊरव्य. ३ उपमध्य चवप ल. 
४ अचभमध्य चवप ल. ५ अपमध्य चवप ल. ६ मोठा चनतंबीय. ७ चद्वदल ऊरव्य, दीघवदल. ८ साचमकंडर. ९ 
साचमपटल. १० मोठा उपसारक. ११ तन ल. १२ ऊरव्य ऱ्हस्व उपसारक १३ ऊरव्य दीघव उपसारक. 

 
उपमध्य णवपुल. (आ. १·Ⅰ ११). या दलािा उगम प ढील चठकािी होतो : 
 
(१) उद्वत रेषेिा खालिा भाग. (२) वले्ल रेषा. (३) उत्संगरेषेिा उपमध्यकाठ (४) उपमध्य 

अचधग ंठ रेषेिा वरिा भाग (५) दीघव व महान उपसारक स्नायूंिे स्नाव आचि (६) उपमध्य आंतरमासंीय 
अंतराय. या स्नायचू्या खोलीतील पिृापासून एक पटस्नाव चनघतो तो ग डघावाटीच्या उपमध्य काठावर 
ग ंततो. यापासून एक पसारा प ढे नड गीयास्थीच्या उपमध्य ग ंठापयंत जाऊन तेथे ग ंततो. 

 
अणभमध्य णवपुल. (आ. ६·२) हे दल पचहल्या दोन दलानंी ााकलेले असते. यािा उगम ऊरव्याच्या 

काडंाच्या वरच्या दोनतृतीयाशंाच्या प रःस्थ व अपमध्य पिृापासून आचि अपमध्य आंतरमासंीय 
अन्तरायापासून होतो. याच्या शवेटी जो स्नाव तयार होतो त्यासि बाकीिी तीन दले येऊन चमळतात, 
आचि एकंदर ित दवलस्नाव तयार होतो. हा स्नाव ग डघावाटीच्या तळास जाऊन चमळतो. काही सूते्र 
वाटीवरून जाऊन जानवीय चनबधंनाशी एकजीव होतात. खरोखरी ग डघावाटी, जानवीयास्थी, हे ित दवल 
स्नायतू उत्पन्न ाालेले हाड आहे असे देखील मानण्यािी वचहवाट आहे. जानवीय चनबंधन जानवीयाच्या 
टोकापासून नड गास्थीच्या त ंगकापयंत गेलेले असते तोि खरा ित दवलािा स्नाव होय. याच्या डाव्या 
उजव्या काठापासून दोन चनबधंक पटे्ट ग डघ्याच्या पाश्ववभागी पसरलेले आढळतात. ग डघावाटीच्या वरिा 
ित दवल-स्नावािा भाग आचि ऊरव्यास्थी याचं्यामध्ये एक कोचशका असते चतला अचधजानवीय कोचशका 
म्हितात. नड गीयास्थीच्या प रोभागाच्या वरिा भाग आचि जानवीय चनबधंन याचं्यामध्ये एक स्नेहकोचशका 
असते. चतला अवजानवीय कोचशका म्हितात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

जानुसंधीय स्नाय.ू हा एक लहानसा स्नाय ू काही काही जिामध्ये सापडतो. यािा उगम 
ऊरव्यास्थीच्या काडंाच्या खालच्या भागाच्या प रःपिृापासून होतो. ग डघ्याच्या स्नेहपटलाच्या वरच्या भागी 
यािा शवेट होतो. प ष्ट्कळ जिात हा स्नायू वेगळा नसून ित दवलाति सामील ाालेला असतो. 

 

 
आ॰ ७·६ ऊरूमध्यातून आडवा छेद. १ सरल ऊरव्य. २ अचभमध्य चवप ल. ३ अपमध्य चवप ल. ४ उपमध्य 
चवप ल. ५ दीघव उपसारक. ६ महान उपसारक. ७ चद्वदल ऊरव्य, दीघव दल. ८ साचमकंडर. ९ साचमपटल. 
१० तन ल. 

 
शरीराच्या अधरशाखेस ग डघ्यात ताठ करण्याच्या कामी ित दवलािा उपयोग होतो. जान संधीय 

स्नाय ूहा त्यास साहाय्य करतो. जाघंाडात द मड उत्पन्न करण्यामध्ये जाघनकटयरूवीयास सरळ ऊरव्यािे 
साहाय्य होते. उपमध्य कवप लाच्या अंत्य भागािा चवशषे उपयोग ग डघ्यािी वाटी जाग्यावर ठेवण्याकडे 
होतो. ऊरव्यास्थीला वरून खाली उपमध्य कल असतो. त्याम ळे वाटी अपमध्येस सरकली असती. याम ळे 
ती जाग्यावर राहते. 

 
पणरष्ट्पट. कचटित रस्त्र, कटयरूवीय आचि जाघन या तीनही स्नायूंच्या प ढील अंगावर उदरामध्ये 

एकि सलग गूढ पचरष्ट्पट असतो. त्यािा उपमध्य काठ कशरेू व त्यावरील चनबधंने यास लागलेला असतो. 
तसाि तो जाघनग ह्य उंिवयास लागलेला असतो. आचि कटीरकाच्या काठालाही लागलेला असतो. 
अपमध्यकाठािा खालिा भाग जाघनतंसास लागलेला असतो. हा पचरष्ट्पट जघन्य चनबधंनाच्या पि सीमेत 
ग ंतलेला असतो. उदरातून माडंीत जािाऱ्या ज्या मोठ्या रक्तवाचहन्या आहेत त्याचं्यामागे हा पचरष्ट्पट 
असतो. जघन्य चनबंधन आचि जघनीयास्थी याचं्यामधील सापटीिे याम ळे उपमध्य व अपमध्य असे दोन 
भाग होतात. उपमध्य भागातून रक्तवाचहन्या जातात आचि अपमध्यातून ऊरव्य िेतनी आचि 
जाघनकटयरूवीय मासंपेशी जातात. 
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आ॰ ७·७ ऊरव्यास्थीच्या उपमध्य ग ंठावरील त ंगकापासून ४ cm वरती घेतलेला माडंीिा छेद. को कोचशका 
Bursa. १ ऊरव्य ित दवल. २ ऊरव्य चद्वदल. ३ साचमपटल. ४ स्वायत. ५ उपमध्य चवप ल. न महान ऊरव्य 
उपसारकावा स्नाव न २ तन लािा स्नाव. ३ शजेारी न साचमकंडरािा स्नाव. 

 
माडंीिा अगूढ पचरष्ट्पट असतो त्यािे अनेक पदर असतात. अगूढ रक्तवाचहन्या व िेतन्या या 

पदरात ग ंतलेल्या असतात. अगूढ प्रचतवापंैकी मोठी ‘स पीना’ गूढ पचरष्ट्पट भेदून खोल जाते. तेथे जे द्वार 
असते त्यावरील अगूढ पचरष्ट्पटािा भाग िाळिीवजा असतो. त्याला प ष्ट्कळ भोके असतात. चततउ म्हिजे 
िाळिी. त्यावरून तैतवपट म्हिजे िाळिीवजा पट असे त्याला नाव चमळालेले आहे. 

 
गूढ ऊरुपणरष्ट्पट [Fascia lata.] माडंीिा गूढ पचरष्ट्पट वरती आचि अपमध्येस जाघनतंसाला 

लागलेला असतो प ढे जघन्य चनबधंनाला लागलेला असतो. उपमध्येस ग ह्य अस्थीच्या दोनही शाखानंा 
लागलेला असतो आचि मागे तो चत्रकोपचत्रकानंा आचि कक ं दरतंसाला लागलेला असतो आचि खाली 
ग डघ्याशी ऊरव्य ग ंठ आचि जंघीय व नड गीयअस्थींच्या मार्थयानंा लागलेला असतो. या पचरष्ट्पटािा 
अपमध्य भाग जाड व बळकट असतो; उपमध्य भाग त्या मानाने बराि पातळ व द बवल असतो. अपमध्य 
भागाला जाघन नड गीय पट्ट [Iliotibial tract.] म्हितात. या पचरष्ट्पटापासून दोन पापोदे्र चनघतात ते 
ऊरव्यावरील उत्संगाच्या एकेका काठाला एकेक लागलेला असतो. याि रेषानंा धरून ते आिखी वर 
पसरलेले असतात. याखेरीज या पचरष्ट्पटापासून लहान लहान पापोदे्र प ष्ट्कळ चनघतात त्यामध्ये स्नायू 
गवसलेले असतात. ते आंतरमासीय अंतराय होत. 

 
माडंीच्या उपमध्य भागात पाि स्नाय ूअसतात ते असे :— 
 
तनुल. (आ. १·Ⅰ ८) हा अपमध्य बाजूिा पचहला स्नाय ूहोय. हा रंुद िपटा व लाबंटही असतो. 

यािा आरंभ ग ह्यास्थीच्या ब ंधाच्या उपमध्य भागी त्याि अस्थीच्या अधर शाखेवर आचि शजेारी 
कक ं दरशाखेवर एका पातळशा पटस्नावाने होतो. मासंतंतंूिा समूह प्रथम रंुद असतो पि मग चनम ळता 
होतो. शवेटी एक वाटोळा स्नाव असतो. तो स्वायतस्नावाच्या मागे राहून ऊरव्याच्या ग ंठामागनू खाली 
उतरून िपटा होऊन जंघग ंठाच्या खाली त्याच्या उपमध्य पृिाच्या ऊध्ववभागी ग ंततो. तेथे त्यांिा 
स्वायताच्या स्नावाशी अंशतः चमलाफ होतो. या स्नायूच्या योगाने ग डघ्यात द मड येते. जाघंाडात द मड 
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घेण्यासही यािे साहाय्य होते. याच्या योगाने जंघा उपमध्य चदशनेे चफरवता येते. याखेरीज यािा काही 
उपयोग माडंीिे उपसारि करण्यासही होतो. 

 
दीघय ऊरूपसारक. (आ. १ Ⅰ ६) हा स्नाय ूतन लाच्या शजेारी असतो. त्यािा उगम तन लाच्याि 

पातळीत अमळ वरती ग ह्यास्थीपासूनि होतो. उगमािी ही जागा ग ह्यतंस आचि साम द्दग याचं्या मध्ये 
असते. आरंभी स्नाव असतो तो बारीक असतो पि नंतर मासंपेशी बरीि मोठी असते. अंती पटस्नाव असतो 
तो ऊरव्यास्थीच्या उत्संगाच्या मधल्या तृतीयाशंात ग ंतलेला असतो. हा स्नायू उपमध्य चवप लाच्या मागे 
असतो. त्याच्याशी त्यािा थोडा चमलाफही ाालेला आढळतो. 

 
ऱ्हस्व ऊरूपसारक. (आ. १·Ⅱ ३) हा स्नाय ूदीघव उपसारकाच्या अधववट मागे असतो. हा आरंभी 

आक ं चित आचि अंती चवस्तृत असतो. यािा उगमग ह्यास्थीच्या ब धंावर आचि अधरशाखेवर होऊन अंत एका 
पटस्नावाने ऊरव्यास्थीवरील छोया उद्वतापासून उत्संगाकडे जािाऱ्या रेषेवर होतो. 

 
मोठा ऊरूपसारक. (आ. १ Ⅰ ७·Ⅱ २ Ⅲ ९) हा एक भला मोठा चतकोनी स्नाय ूअसतो. हा ऱ्हस्व व 

दीघव उपसारकाचं्या मागे तन लाला लागून असतो. यािा उगम ग ह्यास्थीच्या अधरशाखेवर, कक ं दर-
शाखेवर आचि कक ं दर-त ंगाच्या अधर भागाच्या अपमध्य भागापासून होतो. अंत जवळ जवळ ऊरव्यस्थीच्या 
इतका लाबं असतो. वरिे तंतू ऊरव्याच्या महान उद्वताच्या पायर्थयाजवळ खाली एक खडबडीत उंिवटा 
असतो त्यात ग ंतलेले असतात. याि उंिवयावर शजेारी अपमध्यागंाला चनतंबीय स्नाय ूलागलेला असतो 
म्हिून त्यास चनतंबीय त ंग म्हितात. याच्या खालिे तेथून खाली बऱ्याि अंतरापयंतिे तंतू एका पटस्नावािे 
द्वारा ऊरव्याच्या उत्संगावर आचि त्याला लागून असलेल्या अचधग ंठरेषेवर ग ंतलेले असतात. याच्या 
खालिे मासंतंतू एका वाटोळ्या स्नावावर जमा होतात. ऊरव्यास्थीच्या उपमध्य ग ंठावर एक त ंगक असते 
त्यात हे तंतू ग ंतून राहतात. या स्नावात एकाखाली द सरे याप्रमािे िार बारीक आचि एक मोठे, अशी भोके 
असतात. या भोकात रक्तवाचहन्या असतात. 

 
गुह्योरवीय. (आ. १·Ⅰ ५) हा स्नायू कटयूरवीयाच्या शजेारी उपमध्यागंास असतो. हा स्नायू िपटा 

व िौकोनी असतो. यािा उगम ग ह्यास्थीवरील कटीरककच्छावर आचि त्या शजेारच्या लहानशा 
अक्स्थभागापासून होतो. हा अक्स्थभाग जाघनग ह्य उत्सेघ (उंिवटा) आचि ग ह्य त ंगक याचं्यामध्ये असतो. 
अखेरीस मासंतंतंूिा शवेट, ऊरव्यास्थीवर छोटा उद्वत आचि तेथून उत्संगाकडे जािारी रेषा, यावर होतो. 
तीन उपसारकाचं्या मदतीस हाही एक स्नाय ूचदलेला असतो. 

 
ऊरूपसारक स्नाय ू नावाप्रमािेि कायव करतात. ते माडंी शरीरमध्य पातळीकडे ओढतात. 

याचशवाय त्यािंा ग ताव ऊरव्याच्या मागे असल्याम ळे ते माडंी प ढून अपमध्येस चफरचवतात. याखेरीज जाघेंत 
द मड आिण्यािेही काम ते करतात. या बाबतीत मात्र महान उपसारकस्नायिेू कक ं दरापासून उगविारे 
भाग अपवाद आहेत. ते विंिात ताठपिा आितात. घोड्यावर बसण्याच्या कमी या स्नायूंिा चवशषे उपयोग 
होतो. माडंी घालून बसण्यात ग डघे दूरदूर नेल्यानंतर त्यानंा चफरचविे आचि एकमेकाकडे ओढिे या गोष्टी 
प्रस्त त स्नायूंच्या योगाने घडतात. सामान्य िालण्यामध्ये िरि प ढे आिण्यास त्यािंाि उपयोग होतो. 
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णनतंब प्रदेश. कटीराच्या मागल्या अंगािा प्रदेश तो चनतंब, त्यात नऊ स्नाय ूअसतात. त्यापंैकी तीन 
मोठाले असतात आचि बाकीिे लहान लहान असतात. मोठाले असतात त्यानंा चनतंबीय म्हितात. 
इतरानंाही त्याचं्या स्थानावरून नावे चदली आहेत. 

 
महान णनतंबीय. (आ. १ Ⅲ १) (प्र. ४ आ. १७.) (प्र. ५. ४·२३) (प्र. ५. आ. १८) हा सवाबाहेरिा 

स्नाय ू होय. हा साधारि िौरस असून आतल्या सवावर ााकि घातल्यासारखा असतो. यािा उगम 
जघनीय अस्थीच्या बाहेरच्या पिृाच्या अगदी मागल्या भागावर होतो. तेथून खाली चत्रकोपचत्रकावरही अध्या 
भागािा उगम होतो. काही धागे चत्रककंटीय स्नायचू्या पटस्नावापासून चनघतात, आचि काही चत्रकत ंगीय 
चनबधंनापासूनही चनघतात. या स्नायचू्या खाली जो आंतरमासंीय अंतराय असतो त्यापासूनही काही 
मासंतंतू चनघतात. शवेटी आखूडसा पि पसरट स्नाव असतो तो जाघननड गीय पट्टात ग ंततो. खालिे 
खालिे धागे ऊरव्याच्या एका त ंगावर ग ंततात त्यास चनतंबीय त ंग असेि म्हितात. हा भाग अपमध्य चवप ल 
व महान उपसारक याचं्यामधे असतो. या स्नायचू्या खाली दोन तीन स्नेहकोचशका आढळतात; एक 
ऊरव्याच्या मोठ्या उद्वतावर, द सरी अपमध्य चवप लाच्या स्नावावर आचि चतसरी बह धा कक ं दर–त ंगाच्या 
वर. 

 
हा स्नाय ूऊरुप्रसारक आहे. जाघंाडात द मड असल्यास ती उलगडिे हे यािे काम असते. चनजून 

पाय आखडलेले असल्यास ते उलगडिे ही गोष्ट सोपी असते परंत  बसले शरीर उभे करिे या कामी बरेि 
श्रम कराव ेलागतात. ग डघ्यािी घडी आचि जाघंाडािी घडी या दोनही घड्या उलगडावयाच्या असतात. 
माडंीिे प ढले स्नाय ूपचहली घडी उलगडतात आचि प्रस्त त स्नायू द सरी घडी उलगडतो. ओिव ेशरीर उभे 
करताना हीि घडी उलगडावयािी असते. ऊरव्याचं्या मार्थयावरील सवव कटीर मागे चफरवावयािे असते. 
कटीराबरोबर वरिे सवव शरीरही असते, या कामी आयास प ष्ट्कळ कराव ेलागतात, त्याकरता एवढा मोठा 
मासकपड योजलेला आहे. या स्नायिूा अंश ऊरुपचरष्ट्पटात ग ंतलेला असतो. त्याच्या द्वारे उभे शरीर 
ग डघ्यामध्ये क्स्थर ठेवले जाते, ऊरव्यािी नड गीवरील ठेप संभाळली जाते. 

 
मध्यम णनतंबीय. (आ॰ १ Ⅲ २.) कटीराच्या बाहेरच्या अंगाला अपमध्यकडेला हा स्नाय ूअसतो. 

यािा पिाशं महान चनतंबीयाने ााकलेला असतो. यािा उगम जाघनास्थीच्या बाह्यागंावर तंसाच्या खाली 
आचि महान चनतंबीयाच्या अपमध्यागंास होतो. काही धागे वरील पचरष्ट्पटापासूनही चनघतात. ऊरव्याच्या 
मोठ्या उद्वतावर एक चतरका कठडा (कटक [Ridge.]) असतो त्यावर यािा अंत्य स्नाव ग ंतलेला असतो. 
याच्या व उद्वताच्यामध्ये एक स्नेह–कोचशका असते. 

 
छोटा णनतंबीय. (आ॰ १·Ⅲ ३) हा स्नाय ू मध्यम चनतंबीयाच्या खाली ााकलेला असून त्याहून 

लहान असतो. त्यािा उगम जाघनाच्या बाह्यागंाच्या क शीत होतो. याच्या अंती एक स्नाव असतो तो 
ऊरव्याच्या मोठ्या उद्वतावर ग ंततो. त्यापासून एक चवस्तरिपट्टी चनघून विंिसंधीच्या कोशचनबधंनास 
चमळते. प्रस्त त स्नाव व उद्वत याचं्यामध्ये एक स्नेहकोचशका असते. 

 
मध्यम व छोटा चनतंबीय हे दोनही स्नाय ूमाडंीिे अपसारक आहेत. त्यािे प रःस्थ अंश माडंी प ढून 

उपमध्येस चफरचवतात. िालताना एक पाय टेकून द सरा उिलावा लागतो. अशा वळेी अधातं्री पायाच्या 
बाजूला शरीर ा केल. या ा कावास प्रचतबधं प्रस्त त दोन अपसारक स्नायूंनी केला जातो, इतकेि नव्हे तर 
द सऱ्या बाजूला कटीर ा कते केले जाते, अधातं्री बाजू ककचित् उिलली जाते. 
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लकारीय (प्र॰ ५ आ॰ १७) (आ॰ १·Ⅲ ४) कटीराच्या मागल्या अंगाला दोन लकारखािा असतात. 
त्यापंैकी वरच्या खािेत हा स्नाय ूअसतो. तो कटीरात चत्रकास्थीवर उगवनू मोठ्या लकारातून बाहेर चनघून 
विंिसंधीच्या मागे जातो. तेथे एका वाटोळ्या स्नावाने तो ऊरव्याच्या मोठ्या उद्वताच्या वरच्या काठात 
ग ंततो. छोया चनतंबीयाच्या खाली त्याला खेटून हा स्नाय ूअसतो. दोनही स्नाय ूउद्वताभोवती काढलेल्या 
वत वळाच्या पाकळ्यापं्रमािे चदसतात. या स्नायचू्या योगाने मांडी प ढून अपमध्येस चफरचवली जाते. 

 
अंतगयत गवाक्षीय (आ॰ १·Ⅲ ५) जघनीयास्थीमधे जे गवाि असते त्यात एक पडदा असतो. त्या 

पडद्यावरून आचि भोवतीच्या अक्स्थभागावरून उगवनू या स्नायूिे मासंतंतू लहान्या लकारातून बाहेर 
पडतात. या चठकािी कक ं दरािा कंट आचि त ंग याचं्यामध्ये एक गव्हर असतो. त्यातून चनघालेले धागे 
आडव े होऊन विंिामागे जाऊन ऊरव्याच्या मोठ्या उद्वताच्या उपमध्य पिृावर एका वाटोळ्या स्नावाने 
ग ंतलेले असतात. आता साचंगतलेल्या गव्हरामध्ये आचि विंिाच्या सापटीत एकेक स्नेहकोचशका असते. 
गव्हरातील अस्थीवर कास्थीिा लेप असतो. या स्नायचू्या योगाने माडंी प ढून अपमध्येस चफरचवली जाते. 

 
ऊध्वाधर गवाक्षीय. Gemellus (आ॰ १·Ⅲ ६) अंतगवत गवािीय स्नावाला जोडून खालच्या वरच्या 

काठाशी दोन बारीक पट्टीवजा स्नाय ूअसतात त्यािंी ही नाव ेहोत. वरच्यािा उगम कक ं दरकंटकावर आचि 
खालच्यािा कक ं दरत ंगापासून होतो. अंती तीनही ज ळतात. 

 
ऊरवीय चतुरस्त्र. (आ॰ १ Ⅲ ८). हा स्नाय ू विंिाच्या मागे अधर उपगवािीय आचि मोठा 

उपसारक याचं्या काठामधे असतो. यािी आकृती साधारि िौरस असते. यािा उगम कक ं दर-त ंगावर 
होऊन अंत उद्वतीय तंसावर होतो. ऊरव्याच्या दोनही उद्वतानंा जोडिारा एक लाबंट उंिवटा असतो 
त्याला उद्वतीय तंस [Trochanteric crest.] म्हितात. छोटा उद्वत आचि हा स्नायू याचं्यामधे चकत्येकात एक 
स्नेहकोचशका आढळते. हा स्नाय ूपूवोक्त अनेक स्नायूंच्याप्रमािे माडंीिे अपमध्य पचरवतवन करिारा आहे. 

 
बाह्य गवाक्षीय (आ॰ १·Ⅱ १·Ⅲ ७) हा स्नाय ू कटीराच्या बाहेर गवािावर आचि त्याच्या अधर 

सीमेजवळील जघनीयास्थीच्या अंगावर उगवनू विंि संधीच्या अधर भागामागे जाऊन उद्वतीय खळग्यात 
ग ंततो. या स्नायचू्या योगाने माडंी प ढून अपमध्येस चफरचवली जाते. 

 
माडंी घालून बसताना माडंीिे अपमध्य पचरवतवन करावयािे असते. त्या कामी उपयोगी पडिारे 

स्नाय ू प ष्ट्कळ आहेत आचि उपमध्य पचरवतवन करिारे दोन चनतंबीय तेवढे आहेत. हे दोन स द्धा म ख्यतः 
अपसारक आहेत. उपमध्य पचरवतवक मोठाले आहेत आचि अपमध्य पचरवतवक लहान लहान आहेत. 

 
माडंीच्या स्नायूंपैकी आिखी तीनि स्नाय ूपाहिे राचहले आहे. ते स्नाय ूअसे :— 
 
ऊरव्य णिदल (आ॰ १·Ⅲ १३). हा स्नाय ूमाडंीच्या मागल्या अंगाला असतो. माडंीच्या खालच्या 

भागात हा अपमध्य सीमेवर असतो. यािी एका आड एक अशी दोन दले असतात. एकािा आरंभ 
कक ं दरत ंगावरील उपमध्य अंगावर होतो. या जागी एक स्नाव असतो तो दोन स्नायूंना समाईक असतो. 
यातील द सरा स्नाय ू साचमकंडर. या चद्वदल स्नायिेू काही धागे चत्रकत ंगीय चनबधंनापासून उगवतात. 
चद्वदलािे द सरे दल ऊरव्यास्थीवरील उत्संगाच्या अधरभागापासून चनघते. काही धागे अपमध्य 
आंतरमासंीय अंतरायापासूनही चनघतात. कक ं दरावरून चनघालेले दल लाबंलिक असते. ते 
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लाटण्यासारखे दोनही टोकाकडे चनम ळते असते. खालच्या भागाभोवती पटस्नाव असतो त्यासि द सऱ्या 
मासल दलािे धागे येऊन चमळतात. शवेटी एक वाटोळा स्नाव तयार होतो जो जंघीयास्थीच्या मार्थयाच्या 
अपमध्यागंात ग ंततो. त्यातून एक फाटा चनघून नड गीयास्थीच्या अपमध्यग ंठात ग ंततो. ग डघ्याच्या अपमध्य 
चनबधंनाच्या भोवती या स्नावािे धागे चवख रलेले असतात. 

 
साणमकंडर (आ. १ Ⅲ १२) हा स्नायू माडंीच्या मागील अंगाच्या उपमध्य काठावर असतो. याच्या 

आरंभी स्नाव असतो तो ऊरव्य चद्वदलाशी समाईक म्हिून साचंगतला तोि. या दोन स्नायूंमधे जो अंतराय 
असतो त्यापासूनही यािे काही धागे चनघतात. हाही स्नाय ूलाटण्याच्या आकृतीिा असतो. याच्या अखेरिा 
स्नाव माडंीच्या मध्याच्या स मारास स रू होतो. हा वाटोळा व लाबंलिक असतो. हा ऊरव्याच्या उपमध्य 
ग ंठाभोवती वळसा घेतो, आचि ग डघ्याच्या उपमध्य चनबधंनावरून पलीकडे जाऊन स्वायताच्या मागे आचि 
तन लाच्या खाली नड गीयाच्या काडंाच्या उपमध्य पृिाच्या वरच्या भागात ग ंतलेला असतो. येथे तो 
तन लाच्या स्नावाशी व माडंीच्या गूढ पचरष्ट्पटाशी एकजीव ाालेला असतो. 

 
साणमपटल. (आ.१ Ⅲ ११) हा स्नाय ू साचमकंडराच्याि शजेारी उपमध्यागंास असतो. तो फार 

पातळ असल्याम ळे त्यास हे नाव पडले आहे. यािाही उगम कक ं दरत ंगावर पूवोक्त स्नायचू्या उगमाशजेारी 
जरा वर व अपमध्येस होतो. याच्या अधराधात वाटोळा स्नाव असतो त्यािे अंती पसरट तीन भाग होतात. 
एक भाग अपमध्येस जाऊन ऊरव्याच्या अपमध्य ग ंठात ग ंततो. हे ग डघ्यािे चतरके पि चनबंधन होय. द सरा 
भाग खाली पिजानव्य स्नायवूर पसरतो आचि चतसरा ग डघ्याच्या उपमध्य चनबंधनाशी एकजीव होऊन 
जंघापचरष्ट्पटामध्ये चमळून जातो. आता साचंगतले ते तीनही स्नाय ूपि ऊरव्य स्नायू होत. 

 
पि ऊरव्य स्नायूंच्या योगाने ग डघ्यात द मड पडते. िालण्याकरता पाय उिलताना आपि प्रथम 

थोडी जाघंाडात द मड घेतो आचि मग ग डघ्यात घेतो. ओिव ेशरीर उभे करताना यानंी कबंध मागे ओढले 
जाऊन ऊरव्याच्या मार्थयावर क्स्थरावले जाते. ग डघ्यात अधी द मड घेतल्यावर चद्वदल ऊरव्याने जंघेिे 
अपमध्य पचरवतवन करता येते, ककवा साचमकंडर व साचमपटल यानंी उपमध्य पचरवतवन करता येते. 

 
जंघास्नाय,ू पुढून. आता जंघेिे स्नाय ूपहावयािे आहेत. त्यािे तीन गट आहेत, प रःस्थ अपमध्य 

आचि पि. पावलावर जािारे स्नाव ज्यािें आहेत असे स्नाय ूप रःस्थ गटात आहेत. ते िार आहेत. अपमध्य 
गटात दोन स्नाय ूआहेत, आचि पि गटात तीन अगूढ आचि िार गूढ आहेत. या दोनही गटातील स्नाव 
घोयाचं्या मागे जातात. 

 
जंघीय पणरष्ट्पट. जंघेमध्ये जो गूढपचरष्ट्पट असतो तो ग डघ्याशी जानव्यास्थी नड गीय ग ंठ आचि 

जंघीयास्थीिा माथा यास लागलेला असतो. ग डघ्याजवळच्या स्नावाशी त्यािा चनकंट संबंध असतो. 
नड गीच्या पयवक्स्थपटलाशी त्यािा चमलाफ ाालेला असतो. त्यािप्रमािे जंघीयाच्या मार्थयाच्या 
पयवक्स्थपटलाशी देखील त्यािा चमलाफ असतो. प ढल्या अंगास हा पचरष्ट्पट जाड असतो पि मागील अंगास 
पातळ असतो. याच्या पासून जंघामासंात जािारे आंतरमासंीय अंतराय चनघालेले असतात. 

 
पुरःस्ि नड गीय. (आ. ८·Ⅰ २) नड गीच्या प ढल्या कोरेशजेारी हा स्नाय ू असतो. यािा उगम 

नड गीयास्थीच्या काडंाच्या वरच्या अध्या अचधक पिृापासून आचि त्याच्याि अपमध्य ग ंठापासून होतो. 
याचशवाय त्यािे काही धागे शजेारिे आंतरास्थीय पटल पचरष्ट्पट आचि आंतरमासंीय अंतराय, यापासूनही 
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चनघतात. यािा स्नाव नड गीप ढून उपमध्येस वळून पावलावर जातो. तेथे तो उपमध्य काठावरून खाली 
वळून उपमध्य कीलाभास्थीच्या अधरपिृास आचि पचहल्या पदभास्थीच्याही अधरपिृास चिकटलेला 
असतो. शरीरािा भार पावलावर असतो. तेव्हा या स्नायचू्या योगाने पाऊलकमानीिा माथा उिलला जातो 
आचि पावलािा उपमध्य काठ वरच्या अंगास वळचवला जातो. पाऊल अंधात्री असताना याच्या योगाने ते 
पिृेकडे वळचवले जाते. 

 

 
आ॰ ७·८ उजव्या जंघेिे प्राक् व उपमध्य स्नाय.ू Ⅰ १ स्वायत Sartorius. २ प रःस्थ नड गीय Tibialis 
anterior. ३ दीघव अंग चलप्रसारक. ४ दीघव पचरजंघीय Peroneus longus. ५ दीघव अंग िप्रसारक Extensor 
hallucis longus. ६ पचरजंघीय Peroneus tertius. ७ ऱ्हस्व. अंग िप्रसारक Extensor hallucis brevis. ८ 
अचधजंघीय Gastrocnemius. ९ उपजंघीय Solius. Ⅱ १ उपमध्य चवप ल Vastus medialis. २ स्वायत 
Sartorius ३ तन ल Gracilis. ४ साचमपटल Semimembranosus. ५ साचमकंडर Semitendinosus. ६ 
अचधजंघीय ७ उपजंघीय ८ प रःस्थ जंघीय. ९ पि जंघीय Tibialis posterior १० दीघव अंग चलआक ं िक 
Flexor digitorum longus. ११ दीघव अंग िाक ं िक. Flexor hallucis longus. १२ अंग िापसारक Abductor 
hallucis. 

 
दीघय अंगुष्ठप्रसारक. (आ. ८ Ⅰ ५) हा स्नाय ूअंशतः प रःस्थ नड गीयाआड लपलेला असून अंशतः 

त्याच्या शजेारी असतो. त्यािा उगम जंघीयास्थीच्या प रःस्थ पिृािा मध्यभाग आचि शजेारिा आंतरास्थीय 
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पटलभाग यावर होतो. यािा स्नाव उपमध्य कलाने पावलावर जाऊन अंगठयाच्या दवीय 
अंग लीयास्थीयाच्या आरंभी ग ंतलेला असतो. पदभागं लीयसंधीसमोर या स्नावाच्या दोनही बाजूतून 
चवस्तार-पटले चनघून त्या साधं्यावर ग ंतलेली असतात. नेदीयागं लीयावरही एकादे चवस्तारपटल असते. 
द मडलेला आंगठा ताठ करिे हे यािे कायव आहे. याि अथाने हा स्नाय ू प्रसारक म्हटला जातो. याने 
अंग िप्रसारिानंतर पावलािे पिृाक ं िनही घडते. 

 
दीघय अंगुणलप्रसारक (आ. ८ Ⅰ ३) हा स्नाय ू पूवोक्त दोनही स्नायूंच्या काहीसा आड आचि त्या 

शजेारी असतो. त्यािा उगम नड गीयास्थीिा अपमध्य ग ंठ, जंघीयास्थीच्या काडंाच्या प रःस्थ पिृािा वरिा 
तीनित थांश, आंतरास्थीय पटलािा शजेारिा भाग आचि अवातंर पचरष्ट्पट, यापासून होतो. यािा स्नाव 
पावलावर जाऊन चवभागतो. त्यािे िार चवभाग होतात. ते हाताच्या बोटाचं्या प्रसारक स्नावाचं्या धरतीवरि 
चवभागतात. याच्या योगाने बोटे ताठ होतात. ही प्रसारिचक्रया प रती ााल्यानंतर आचि मासंसंकोि िालू 
राचहला तर पावलािे पिृाक ं िन घडते. 
 

 
आ॰ ७·९ वामजंघाक्स्थस्नाय स्थाने. प ढून व मागून. (क कोशरेषा अ अचपरोहरेषा) पुढून :—१ स्वायत 
Sartorius. २ तन ल Gracilis. ३ साचमकंडर Semitendinosus. ४ प रःस्थ नड गीय Tibialis anterior. ५ 
चद्वदल ऊरवीय. Biceps femoris. ६ दीघव पचरजंघीय. Peroneus longus. ७ दीघव अंग चलप्रसारक 
Extensor digitorum longus. ८ पि जंघीय Tibialis posterior ९ दीघव अंग िप्रसारक. Extensor hallucis 
longus. १० ऱ्हस्व पचरजंघीय Peroneus brevis. ११ पचरजंघीय Peroneus tertius. मागून :—१ 
उपजंघीय Soleus. २ पि जानव्य Popliteus. ३ पि नड गीय Tibialis posterior. ४ दीघव अंग िाक ं िक 
Flexor hallucis longus. ५ ऱ्हस्व पचरजंघीय. ६ दीघव अंग चल-आक ं िक. ७ (अ अ रेषेच्या शवेटच्या भागावर 
२ च्या उत्तर पूवेस) साचमपटल Semimembranosus. 
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पणरजंघीय. (आ. ८ Ⅰ ६) हा स्नाय ूदीघव अंग चलप्रसारकाच्याि खाली जंघीयास्थीवर उगम पावनू 
त्याच्याि शजेारून पावलावर जाऊन पािव्या पदभास्थीच्या आरंभी ग ंतलेला असतो ककवा पसरून त्याच्या 
काडंावर ग ंतलेला असतो. काही जिामध्ये हा स्नायू दीघव अंग चलप्रसारकास ज ळून असतो आचि काहीत 
म ळीि नसतो. ज ळून असतो तेव्हा तो त्यािाि जिू पािवा भाग असतो. या स्नायचू्या योगाने पावलािा 
अपमध्य काठ उिलला जातो. प्रसारकासमवते याने पिृाक ं िन होते. 

 
आता जंघेच्या अपमध्य गटातील स्नाय ू पहावयािे आहेत. ते दोनि आहेत. ते पचरजंघीय होत. 

त्यातील एक दीघव आचि द सरा ऱ्हस्व पचरजंघीय होय. 
 
दीघय पणरजंघीय. (आ. ८ Ⅰ ४) (आ. १० Ⅲ ४) हा स्नाय ूअगूढ असतो. यािा उगम जंघीयास्थीिा 

माथा आचि त्याच्या अपमध्य पिृावरिा दोन तृतीयाशं यापासून होतो. काही धागे भोवतीच्या 
पचरष्ट्पटापासूनही चनघतात. क्वचित काही नड गीयाच्या अपमध्य ग ंठापासूनही चनघतात. यािा स्नाव 
लाबंलिक असतो तो अपमध्य ग ल्फाच्या मागून तळपायात उतरतो. शवेटी तो पचहले पदभीयास्थी आचि 
त्यातील पदभकास्थी यात ग ंतलेला असतो. 

 
पाऊल तोलून ठेवण्याला हा स्नाय ूचवशषे उपयोगी आहे. यािा स्नाव तळपायाखाली मागून प ढे व 

अपमध्येकडून उपमध्येकडे जात असल्याम ळे पावलािा अधा तोल याने सावरला जातो. टािा उिललेल्या 
असल्या म्हिजे पावलािा कल अपमध्य अंगाला ा कतो. या स्नायचू्या योगाने तो उपमध्येकडे आिला 
जातो. एक पाय उिललेला असता, द सऱ्या पायाच्या जंघेिा तोल उपमध्येकडे जातो तो चवरुद्ध बाजूने 
साभंाळण्यािे काम या स्नायनेू साधते. जंघा पावलावर अपमध्येकडे ओढली जाते. पाऊल अधातंरी 
असताना याने पावलािे बाह्य पचरवतवन घडते. 

 

 
आ॰ ७·१० उजव्या जंघेच्या मागील अंगािे स्नाय.ू Ⅰ खोल (गूढ) थर, Ⅱ मधला थर, Ⅲ बाहेरिा (अगूढ) 
थर. १ पि जानव्य Popliteus २ उपजंघीय Soleus. ३ पि नड गीय Tibialis posterior. ४ दीघव पचरजंघीय 
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Peroneus longus. ५ दीघव अंग चल-आक ं िक Flexor digitorum longus. ६ दीघव अंग िाक ं िक Flexor 
Hallucis longus. ७ ऱ्हस्व पचरजंघीय Peroneus brevis. ८ अन जंघीय Plantaris. ९ अचधजंघीय 
Gastrocnemius. 

 
ऱ्हस्व पणरजंघीय. (आ. १० Ⅰ, Ⅲ ७) या स्नायिूा उगम दीघव पचरजंघीयाप ढे जंघीयास्थीच्या 

काडंाच्या अपमध्य पिृाच्या अधर दोन तृतीयाशंावर होतो. याचशवाय भोवतालच्या पचरष्ट्पटावरूनही काही 
तंतू चनघतात. यािा स्नाव दाघाच्या लगत प ढे अपमध्य घोयामागे असतो. नंतर तो पाषविास्थीच्या अपमध्य 
बाजूने तेथील त ंगकावरून प ढे जाऊन पािव्या पदभास्थीच्या आरंभी अपमध्यागंास ग ंततो. याच्या योगाने 
पाऊल अपमध्यागंाने चफरचवता येते. एरवी उपमध्य परावतवनािा तोल संभाळण्यास त्यािा उपयोग होतो. 
 

 
आ॰ ७·११ ग डघ्याखाली १० cm वर जंघेिा आडवा छेद. १ दीघव अंग चल आक ं िक. २ उपजंघीय. ३ 
अचधजंघीय. ४ अन जंघीय ५ अचधजंघीयािे अपमध्य दल. ६ उपजंघीय. ७ दीघवपचरजंघीय. ८ दीघव 
अंग चलप्रसारक. ९. प रःस्थनड गीय. १० पि नड गीय. 

 
पिजंघीय स्नायूंपैकी अगूढ स्नायूंिा आता चविार करिे आहे. हे स्नायू तीनि आहेत. क्वचित् 

चतहीच्या जागी िार देखील स्नाय ूअसतात. परंत  त्या सवांिा स्नाव एकि असतो तो टािेिा महास्नाव 
होय. म्हिून सवव चमळून चत्रदल, ित दवल ककवा पिंदल असा हा बह दल पि एकि स्नाय ूअसतो, असे 
म्हटले तरी िालेल. सवव वाटोळ्या स्नावात हा स्नाव मोठा असतो. 

 
अणधजंघीय. (आ. १० Ⅲ ९) हा जंघेिा सवात मोठा स्नाय ू होय. याच्याि मासंकपडाला पोटरी 

म्हितात. (पोटरी म्हिजे ढब)ू यािी दोन दले असतात ती ऊरव्याच्या दोन ग ंठाचं्या मागील पिृावर 
िपया स्नावानंीि ग ंतलेली असतात. यापंैकी उपमध्य दल अमळ द सऱ्यापेिा मोठे असते. दोनही दलािें 
काही धागे ग डघ्याच्या संचधकोशावरून चनघतात. स मारे अध्या जंघेपयंत मासंलभाग असतो. 

 
उपजंघीय. (आ. १० Ⅱ २) हा स्नाय ूमागल्या अंगाने अचधजंघीयाने ााकलेला असतो. यािा उगम, 

जंघीयास्थीिा माथा व काडंािा वरिा ित थांश याचं्या मागील पृिावर, नड गीयाच्या मार्थयाखाली मागील 
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पिृावरच्या चतरक्या रेषेवर आचि दोन हाडावर लागून असलेल्या एका सूत्रल दोरीवर होतो. या 
मासंपेशीच्या मागल्या अंगावर एक पटस्नाव तयार होतो. खाली तो चनम ळता होऊन अचधजंघीयस्नायसू 
चमळतो. काही मासंतंतू खालपयंत िालू असतात. संय क्त स्नाव (महाकंडर) खाली जाऊन पाषविास्थीच्या 
मागील पिृाच्या मध्यभागी ग ंतलेला असतो. 

 
अनुजंघीय. (आ. १० Ⅱ ८) हे नाव या गटातील लहानशा स्नायलूा चदले आहे. यािा उगम 

अचधजंघीयाच्या अपमध्यदलाच्या उगमाशजेारी ऊरव्यास्थीवर आचि जान संधीच्या चतरक्या पि 
चनबधंनापासून होतो. यािा मांसल भाग थोडासाि ग डघ्यामागच्या खळग्याप रताि असून बाकी लंब स्नाव 
असतो तो उपमध्य कलाने इतरानंा जाऊन चमळतो. हा स्नाय ू काही जिाना असतो, काहीना नसतो. 
अचधजंघीय व अन जंघीय यानंी ग डघ्यात आक ं िन होते. सवव स्नाय ूचमळून पाऊल तळाकडे म्हिजे खाली व 
मागे वळचवतात. देह उभा असताना कबंधािा प ष्ट्कळसा भार प ढेि असतो तो मागे सावरून धरण्याकरता 
पाठ कटीर माडंी व जंघा यातील स्नायू, यानंाि बळ लावाव ेलागते. म्हिून या सवव जागिे स्नाय ूमोठे व 
बळकट असिे अगत्यािे असते. तसे ते आहेतही. 

 
आता जंघेच्या पिभागातील गूढ स्नायू पहावयािे आहेत. ते िार आहेत. त्याचं्या व अगूढ स्नायूंच्या 

मध्ये एक अंतराय असतो. तो एका पिी नड गीयाच्या उपमध्य काठाला आचि द सऱ्या पिी जंघीयाच्या पि 
सीमेला लागलेला असतो. 

 
पश्चजानव्य (आ.१० Ⅰ, Ⅱ १) ग डघ्याच्या मागील अंगाला हा स्नायू असतो. यािा उगम ग डघ्याच्या 

साधं्याच्या कोशचनबधंनाच्या आत होतो. तो ऊरव्याच्या अपमध्य ग ंठावर असतो. जंघीयास्थींच्या काडंाच्या 
पि पिृावर उपजंघीय रेषेच्या वर एक चत्रकोिी जागा असते तेथे यािा अंत्य स्नाव ग ंतलेला असतो. या 
स्नायचू्या योगाने ग डघ्यात घडी पडते. नंतर नड गीयास्थी अपमध्येस चफरवला जातो. ग डघा ताठ असताना 
घडी घालू लागताि प्रथम याने असे पचरवतवन होते. 

 
दीघय अंगुष्ठाकंुचक (आ. १०·Ⅰ ६). यािा उगम जंघीयकाडंाच्या पि पिृाच्या शवेटिी थोडी जागा 

सोडून अधर दोनतृतीयाशंापासून, आंतरास्थीयपटलाच्या अधरभागापासून आचि भोवतालच्या 
पचरष्ट्पटापासून होतो. याचं्या पिागंापासून एक वाटोळा स्नाव चनघून नड गीयाच्या अधराग्रास ओलाडूंन 
पाष्ट्िास्थीच्या मागून आचि पाषविास्थीच्या गलर्थयाखालून तळपायात जातो. तेथे तो अंगठ्याच्या दवीय 
अंग लीयास्थीच्या आरंभी ग ंतलेला असतो. हा स्नाव ज्या हाडाखालून जातो त्यानंा त्याप रता िरा पडलेला 
असतो. (गलथा Sustentaculum) 

 
दीघय अंगुल्याकंुचक. (आ. १० Ⅰ ५). यािा उगम नड गीयाच्या काडंाच्या पि पिृावर होतो. हा उगम 

उपजंघीयाच्या उगमाखाली बराि खालपयंत असतो. याच्या सवव पिागंातून दोरीवजा स्नाव चनघून उपमध्य 
ग ल्फाखालून पाषविाच्या गलर्थयाशजेारून तळपायात जातो. तेथे तो दीघव अंग िाक ं िकास खालून ओलाडूंन 
प ढे जाऊन चवभागतो. त्याच्या िार चिरफळ्या होतात. त्या २, ३, ४, ५ क्रमाकंाचं्या बोटाचं्या दवीय 
अंग लीयास्थींच्या आरंभी ग ंतलेल्या असतात. नेदीय अंग लीयाच्या आरंभी प्रत्येक चिरफळी ऱ्हस्व 
अंग ल्याक ं िकातून ओवली जाते. दीघव अंग िाक ं िक स्नावापासून ओलाडं्याजवळून एक जोडपट्टी यास 
चमळालेली असते. हे दोन स्नाय ूअंग ल्याक ं िक आहेत इतकेि नव्हे तर पदाक ं िकही आहेत. 
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आ॰ ७·१२ उपमध्य ग ल्फाच्या ६ cm वर जंघाछेद १ दीघव अंग ि प्रसारक. २ पचरजंघीय. ३ दीघव 
अंग िाक ं िक. ४ ऱ्हस्व पचरजंघीय. ५ दीघव पचरजंघीय. ६ उपजंघीय स्नाव. ७ अचधजंघीय स्नाव. ८ 
अन जंघीय. ९ दीघव अंग चल-आक ं िक. १० पि नड गीय. ११ प रःस्थ नड गीय. १२ दीघव अंग चल-प्रसारक. 

 
पश्च नड गीय. (आ. १० Ⅰ ३) हा स्नाय ू दीघव अंग िाक ं िक आचि दीघव अंग ल्याक ं िक याचं्या मधे 

असतो. या दोहीखाली तो थोडथोडा लपलेला असतो. याि दोन स्नायूंच्या मध्ये नड गीय व जंघीय आचि 
आंतरास्थीय पटल यावर त्यािा उगम होतो. भोवतालच्या पचरष्ट्पटापासूनही काही धागे चनघतात. यािा 
स्नाव दीघव अंग ल्याक ं िकस्नावाबरोबर उपमध्य ग ल्फामागून पावलात जाऊन नौचनभाच्या त ंगकावर 
ग ंतलेला असतो. त्यापासून सूत्रल फाटे चनघतात ते मागे प ढे आचि अपमध्यागंास असिाऱ्या हाडावर 
ग ंतलेले असतात. पावलािा तोल उपमध्य बाजूने साभंाळण्यात या स्नायिेू चवशषे अंग असते. याच्या 
स्नावािा प्रसार पावलाखाली पदभापयंत असल्याम ळे पावलािी जी लाबंट कमान साचंगतली चतला यािा 
चवशषे द जोरा असतो. अधातं्री पाऊल उपमध्य चदशनेे वर चफरचविारा म ख्य स्नाय ूहाि आहे. 

 

 
आ॰ ७·१३ डाव्या पायाच्या घोयातून उभा छेद. अ अपमध्य ग ल्फ. १ ऱ्हस्व पचरजंघीय. २ दीघव पचरजंघीय. 
३ दीघव अंग िाक ं िक. ४ दीघव अंग चल-आक ं िक. ५ पि नड गीय. 

 
पावलाच्या पृिेवर एकि स्नाय ू असतो. हा अंशतः पचरजंघीय आचि दीघव अंग चलप्रसारक यािे 

स्नाव, यानंी ााकलेला असतो. यािे नाव ऱ्हस्व अंगुणलप्रसारक.[Extensor digitorum brevis.] (८ Ⅰ ३ व ६ याचं्या 
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आड). पाषविास्थीच्या ऊध्वव व अपमध्य पृिाच्या प ढल्या भागापासून, आंतरास्थीय पाषवपाषविचनबंधन आचि 
त्याशजेारिा पचरष्ट्पटभाग, यापासून या स्नायिूा उगम होतो. येथून यािे धागे उपमध्य कलाने प ढे जाऊन 
िार स्नावात ज ळतात. सवात उपमध्य स्नाव आंगठ्याच्या नेदीय अंग लीयास्थीच्या आरंभी ग ंततो. बाकीिे 
तीन स्नाव द सऱ्या चतसऱ्या व िवर्थया बोटास जािाऱ्या दीघव प्रसारकाच्या स्नावाचं्या अपमध्य अंगास 
ज ळतात. या स्नायिूी चक्रया त्याच्या नावात दशवचवलीि आहे. याच्याि अंग िसक्त भागाला ऱ्हास्व अंग ि-
प्रसारक म्हितात. 

 
णनबंधकपट्ट. मनगटापाशी तेथून हातात जािाऱ्या स्नावाभोवती जसे चनबधंक पटे्ट असतात तसे ते 

घोयाभोवतीही असतात. ते गूढ पचरष्ट्पटािे जाडी भाग होत. ते िार असतात. प्रसारक स्नावावर एक वर 
एक खाली असे दोन; आक ं िकावर एक आचि पचरजंघीयावर एक. ऊध्वव प्रसारक चनबंधक अपमध्यागंास 
जंघीयास्थीच्या प रःस्थ सीमेच्या अधराग्राशी आचि उपमध्यागंास नड गीयाशी ग ंतलेले असते. त्याखालून 
प रःस्थ जंघास्नाव जातात त्यापंैकी तेथे केवळ प रःस्थ नड गीयस्नावावर स्नेहकोचशका असते. 
अधरप्रसारकचनबधंक द बेळक्याच्या आकृतीिे असते. द बेळक्यािा ब ंधा अपमध्यागंास असतो. तो 
पाषविास्थीच्या ऊध्ववपिृास चिकटलेला असतो. दीघव अंग चलप्रसारक व पचरजंघीय याभोवती त्यािा एक 
वळसा असतो. त्याच्या उपमध्य काठापासून दोन पदर चनघतात एक वर एक खाली. वरच्या पदरािे दोन 
थर असतात एक गूढ द सरा अगूढ. गूढ थर अंग िप्रसारक व प रःस्थ नड गीय याचं्या मागे जाऊन उपमध्य 
ग ल्फापयंत पोितो. अगूढ थर अंग िप्रसारकाप ढून जाऊन गूढाशी एकजीव होतो. तो उपमध्यग ल्फापयंत 
पोितोि असे नाही. खालिा पदर अंग िप्रसारक व प रःस्थ नड गीय यानंा ओलाडूंन पावलािा उपमध्य काठ 
गाठतो. पचरजंघीय व दीघव अंग चलप्रसारक यानंा वेढिाऱ्या पदरापासून एक पट्टा चनघून पाषविाच्या 
ऊध्ववपिृास जाऊन चिकटतो. 

 

 
आ॰ ७·१४ ग ल्फसंधीमधून आडवा छेद. उ, उपमध्य ग ल्फ. अ, अपमध्य ग ल्फ. १ दीघव अंग िप्रसारक. २ 
प रःस्थ नड गीय. ३ पि नड गीय. ४ दीघव अंग चल–आक ं िक. ५ दीघव अंग िप्रसारक ६ उपजंघीय–
अचधजंघीय–स्त्राव. पाक्ष्ट्िवस्त्राव. Tendo calcaneus. 

 
आकंुचक णनबंधक. हा चनबंधक पडदा उपमध्य ग ल्फापासून पाषविास्थीपयंत पसरलेला असतो. 

त्याच्या आड हाडावर िरे असतात त्यावर यािे पटल आल्याम ळे जे बोगदे होतात त्यातून आक ं िन स्नाव 
जातात. ते अन क्रमे पि नड गीय, दीघव अंग चल-आक ं िक व दीघव अंग िाक ं िक असे असतात. 
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पणरजंघीय णनबंधक. ऱ्हस्व व दीघव पचरजंघीय स्नाव सावरून धरिारे पडदे दोन आहेत, ऊध्वव व 
अधर. ऊध्वव चनबधंक अपमध्य ग ल्फापासून खाली व मागे पाषविास्थीच्या अपमध्य बाजूपयंत असतो. 
अधरचनबंधक पाषविाच्या अपमध्य तटापासून चनघून अधरप्रसारकचनबधंकास जोडून असतो. ग ल्फसंधीच्या 
आसपास जे स्नाव आहेत त्याचं्यावर ही चनबधंके आहेत. त्याच्या आड स्नावावरती स्नेहकोचशका असतात. 
त्यािंी लाबंी कमी जास्ती असते ती आकृतीत दाखचवली आहे. 

 

 
आ॰ ७·१५ पदस्नाव-कोश. उजव ेपाऊल अपमध्य व उपमध्य पाश्वव. Ⅰ प रःस्थ नड गीय. Tibialis anterior. २ 
दीघव अंग िप्रसारक Extensor hallucis longus. ३ दीघव अंग चल प्रसारक Extensor digitorum longus ४ 
पचरजंघीय Peroneus tertius. ५ ऱ्हस्व पचरजंघीय Peroneus brevis ६ दीघव पचरजंघीय Peroneus 
longus. Ⅱ १ प रःस्थ नड गीय. २ पि नड गीय Tibialis posterior. ३ दीघव अंग चल–आक ं िक. Flexor 
digitorum longus. ४ दीघव अंग िाक ं िक. याि आकृतीत प्रसारक व आक ं िक चनबंधके Retinaculi चदसत 
आहेत. 

 
आता तळपायािे स्नाय ू पाहून घ्यावयािे आहेत. ते बरेि आहेत. त्यािें िार थर आहेत. 

तळपायाकडून जो पचहला थर तोि वास्तचवक सवात खालिा थर असतो. प ष्ट्कळ वळेा सवव शरीरािे ओाे 
तळपायालाि सहन करावयािे असते. त्या योग्यतेिेि पायािे कातडे ाालेले असते. ते जाड टिक आचि 
चिवटही असते. सवाबाहेरिा मृतशालकािंा थर जाडी ाालेला असतो. त्यालगतिा पचरष्ट्पटही जाड 
ाालेला असतो. तेथील गूढ पचरष्ट्पटाला तळपायािा पटस्नाव म्हितात. त्यािा मधला भाग चवशषे जाडी 
असतो. तो एकंदर पावलाप्रमािे मागे कििोळा आचि प ढे अमळ चवस्तृत असतो. मागे तो पाषविास्थीत 
ग ंतलेला असतो. पदभास्थीच्या मार्थयाचं्या स मारास त्यािे पाि चवभाग होतात. एकेक चवभाग एकेका 
बोटाच्या रोखाने प ढे जातो. बोटाचं्या आरंभी प्रत्येकाच्या दोन चिरफळ्या होतात एक गूढ एक अगूढ. 
त्यापंैकी अगूढ कातडीत ग ंतलेली असते. गूढ चिरफळीिे दोन भाग होतात. ते बोटाच्या आक ं िक स्नावानंा 
दोन बाजंूनी वेढतात. या स्नावाचं्या भोवतीच्या वषे्टिाशी ते एकजीव होतात. याम ळे आक ं िक स्नावानंा 
पलीकडे जाण्याला एक कमानीिी रागं रिली जाते. पटस्नावािे चवभाग आरंभाजवळ आचि शवेटाजवळ 
आडव्या सूत्रानंी एकमेकाशी बाधंलेले असतात. मधल्या पटस्नाव-चवभागाच्या दोनही काठापासून वर पडदे 
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गेलेले असतात आचि त्यापासून आडवे अंतरायही चनघालेले असतात. याचं्या योगाने स्नायूंिे िार थर स्पष्ट 
होतात, ते असे :— 

 
पचहल्या थरात तीन स्नायू असतात. अपमध्यागंास कणनणष्ठकापसारक. मधोमध ऱ्हस्व अंगुणल–

आकंुचक, आचि उपमध्यागंास अंगुष्ठापसारक. (आ. १९ Ⅲ ३) कचनचिकापसारकािा उगम पाषविास्थीच्या 
दोनही त ंगकापासून आचि त्याचं्या मधील हाडाच्या अधर पृिापासून होतो. आक ं िकािा उगम 
पाषविास्थीच्या उपमध्य त ंगकापासून होतो आचि अंग िापसारकािा उगम पाषविाच्या उपमध्य त ंगकापासून 
त्या शजेारीि होतो. तीनही स्नायूंिे काही धागे भोवतीच्या पचरष्ट्पटापासूनही चनघतात. 
कचनचिकापसारकािा स्नाव करंगळीच्या नेदीय अंग लीयास्थीच्या आरंभी ग ंततो. आक ं िकाला प ढील 
अंगास िार स्नाव असतात. ते िार अंग िेतर बोटाकडे जातात. नेदीय अंग लीयाच्या आरंभासमोर प्रत्येकािे 
दोन चवभाग होतात. त्यामधून दीघव अग ल्याक ं िकािा स्नाव ओवला जातो. नंतर त्या चवभागानंा आढी पडून 
आचि ते ज ळून एक पन्हळ तयार होतो. त्यात दीघव स्नाव राहतो. नंतर त्यािे प नः चवभाग होऊन मध्य 
अंग लीयास्थीच्या पाश्ववभागात ग ंततात. अंग िापसारकाला अंत्य स्नाव असतो तो आंगठ्याच्या नेदीय 
अंग लीयास्थीच्या उपमध्यागंात ग ंततो. या तीनही स्नायूंिी काये त्याचं्या नावानंी दशवचवली जाताति. 
त्याचशवाय त्यािें एक चनत्यािे काम असते ते म्हिजे पावलाच्या प रःप ि कमानी साभंाळिे हे होय. द सऱ्या 
थरात पाि स्नाय ू असतात. ते दीघव अंग ल्याक ं िकस्नावाशी संबद्ध असतात. प ढील अंगास िार आचि 
मागील अंगास एक. प ढील िार लूणमक आचि मागील एक अभ्यणधक होय. सववि स्नाय ूदीघव आक ं िकािे 
सहायक आहेत म्हटले तरी िालेल. दीघव आक ं िकािे जेथे िार चवभाग होतात तेथे ल चमकािें आरंभ 
होतात. उपमध्य चवभागाच्या उपमध्यागंावर प्रथम लूचमक उगम पावतो, इतर क्रमशः चवभागाचं्या बेिकामध्ये 
उगम पावतात. यािें अंत्य स्नाव त्या त्या बोटाच्या नेदीय अंग लीयाच्या पिृेवरील चवस्तरिपटलात ग ंतलेले 
असतात. अभ्यचधक स्नायूंच्या मासंल धाग्यािंा उगम दीघव अंग चल–आक ं िकाच्या स्नावाच्या मागल्या 
अंगापासून होतो. अंती त्यािे भाग असतात एक उपमध्य द सरा अपमध्य. उपमध्य भाग मासंल असून 
अपमध्यापेिा मोठा असतो तो पाषविास्थीच्या उपमध्य खोलगट पिृात ग ंतलेला असतो. द सरा भाग 
स्नावरूप असतो तो त्याि अस्थीच्या अपमध्य त ंगकात ग ंतलेला असतो. यािे काही धागे दीघव पदतलीन 
चनबधंनापासूनही उगवतात. 
 

 
आ॰ ७·१६ वाम पदतल–पचरष्ट्पट. १. पदतलीन धमनी (प्रवा). २ टािेच्या उपमध्य रक्तवाचहन्या. ३ 
टािेच्या अपमध्य रक्तवाचहन्या. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·१७ पायाच्या बोटातील चविकाम. २, ३, ४ क्रमाकंािी बोटे. १ ऱ्हस्व अंग चल-प्रसारक. २ दीघव 
अंग चल-प्रसारक. एकात एक स्नाव कापला आहे, द सऱ्यात केवळ वेष्टि काढले आहे. चतसऱ्यात वषे्टिही 
ठेवले आहे. 

 
आ॰ ७·१८ पदतलास्थीवरील स्नाय स्थाने. १ ऱ्हस्व अंग िाक ं िक आचि अंग िप्रसारक २ अंग िोपसारक 
आचि ऱ्हस्व अंग िाक ं िक. ३ दीघव अंग चल-आक ं िक. ४ ऱ्हस्व अंग चल-आक ं िक. ५ पदतलीन अंतरास्थीय. 
६ ऱ्हस्व. कचनचिका-आक ं िक आचि कचनचिका-अपसारक. ७ प रःस्थ नड गीय. ८ दीघव पचरजंघीय. ९ 
अंग िोपसारकािे चतरके दल. १० ऱ्हस्व अंग चल-आक ं िक. ११ पि नड गीय. १२ ऱ्हस्व पचरजंघीय. १३ 
ऱ्हस्व अंग ि-आक ं िक. १४ अभ्यचधक अंग चल-आक ं िक. १५ कचनचिका-अपसारक. १६ अंग िापसारक. 



 

अनुक्रमणिका 

पावलाच्या चतसऱ्या थरात तीन स्नाय ू असतात, दोन आंगठ्याचे आचि एक करंगळीचा. 
आंगठ्याच्यापैकी एक आकंुचक आचि द सरा उपसारक असतो. उपसारि मधल्या बोटाला अन लिून 
असते. करंगळीचा स्नाय ूआकंुचक असतो. हे तीनही पजंािे स्नायू असतात ते मागे टािेच्या हाडापयंत 
जात नाहीत. मध्यभागी जर चतरका दीघव पचरजंघीय स्नाव असतो त्याच्याप ढे या स्नायूंिा मासंलभाग 
असतो. अपमध्यागंाने दीघव पचरजंघीय आचि उपमध्यागंाने पि नड गीय, यानंी टाि वर ओढून धरलेली 
असते. यापैकी पि नड गीय स्नावापासून ऱ्हस्व अंग िाक ं िकािा उगम होतो, आचि पचरजंघीयवषे्टिापासून 
ऱ्हस्व कचनचिकाक ं िकािा उगम होतो. याचशवाय अंग िाक ं िकािा उगम अपमध्य कीलाभ आचि स्थूिाभ 
यापासून होतो, आचि कचनचिकाक ं िकािा उगम पािव्या पदभास्थीच्या आरंभापासून होतो. आंगठ्याच्या 
स्नायिूा अंत्य स्नाव द भगंून पचहल्या हाडाच्या आरंभी दोही अंगात ग ंततो. करंगळींच्या स्नायिूा अंत्य स्नाव 
पचहल्या हाडाच्या आरंभी अपमध्यागंास ग ंततो. अंग िोपसारकािे दोन स्पष्ट वगेळे भाग असतात, अंत्य स्नाव 
मात्र एक असतो, एक भाग चतरका आचि द सरा आडवा असतो. चतरक्या भागािा आरंभ दीघव 
पचरजंघीयाच्या वषे्टिापासून होतोि, चशवाय २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या पदभास्थींच्या आरंभापासून होतो. यािा 
अंत्य स्नाव ऱ्हस्व आक ं िकाच्या स्नावात सामील होतो. आडव्या भागात उगम ३, ४, ५ क्रमाकंाच्या 
पदभास्थीच्या अंग लीयाक्स्थसंधीच्या चनबंधनापासून आचि पदतलाच्या गूढ आडव्या चनबधंनापासून होतो. 
यािा अंत चतरक्या भागाच्या समवते होतो. 

 

 
आ॰ ७·१९ पदस्नाय.ू Ⅰ पदतलीन आंतरास्थीय स्नाय.ू Interossei. Ⅱ पदपिृीन आंतरास्थीय स्नाय.ू Ⅲ 
पचहला थर. १ कचनचिका अपसारक Abductor digiti minimi. २ ऱ्हस्व अंग चल-आक ं िक Flexor 
digitorum brevis. ३ अंग िापसारक. Abductor hallucis. IV द सरा थर. ल लूचमक १ ते ४. ५ अभ्यचधक 
अंग चल-आक ं िक Flexor digitorum accessorius. ६ दीघव अंग चल-आक ं िक Flexor digitorum longus. 
७ दीघव अंग िाक ं िक Flexor hallucis longus. V १ ऱ्हस्व अंग िाक ं िक Flexor hallucis brevis. २ 
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अंग िोपसारक, चतरके दल Adduotor hallucis, oblique head. ३ त्यािेि आडव े दल. ४ ऱ्हस्व 
कचनचिका-आक ं िक Flexor digiti minimi brevis. ५ दीघव पचरजंघीय. Peroneus longus ६ पि नड गीय 
Tibialis posterior. 

 
िवर्थया थरात आंतरास्िीय स्नायू मात्र असतात. हे स्नाय ू हातातील या नावाच्या स्नायूंच्या 

तोडीिेि असतात. परंत  त्यािंी रिना चतसऱ्या ऐवजी द सऱ्या बोटास अन लिनू ाालेली असते. पिृीन 
स्नाय ूपदभास्थींच्या बेिकात असतात. शजेार शजेारच्या दोन हाडावर त्यािंा उगम असतो. त्यािें अंत्य 
स्नाव नेदीय अंग लीयाच्या आरंभी आचि चवस्तरपटलात ग ंतलेले असतात. पचहल्यािा ग ताव द सऱ्या 
बोटाच्या उपमध्यागंात असतो. इतर २, ३, ४ क्रमाकंाच्या बोटाच्या अपमध्यागंात ग ंतलेले असतात. 

 
पदतलीन आंतरास्िीय स्नाय ू तीन असतात. ते पदभास्थींच्या खाली असतात ३, ४, व ५ 

क्रमाकंाच्या पदभास्थींच्या काडंारंभी आचि उपमध्यागंावर त्यािंा उगम होतो. त्यािंा अंत त्या त्या 
बोटाच्याि नेदीय अंग लीयास्थीच्या आरंभीच्या उपमध्यागंावर आचि चवस्तरिपटावंर होतो. पृष्ठीन 
आंतरास्िीय स्नाय ू अपसारक आचि तलीन उपसारक असतात. अपसरि व उपसरि द सऱ्या बोटाला 
अन लिून असते. 

 
पावलाच्या सवव स्नायूंिा संबधं बोटाशंी आहे. त्यातल्या एकेकािी काही चवचशष्ट चक्रया असते हे खरे 

पि बह शः पाऊल ज्या आधारावर असते त्यावर (बह शः भ ईवर) ते पके्क चनिलपिे राहचविे हे सवािे 
संय क्त कायव असते. पावलावर संबंध शरीरािा भार असतो तेव्हा पाऊलकमानी मजबतू राखण्यािी चवशषे 
गरज असते. त्याकरताही तळपायाच्या स्नायूंिा उपयोग असतो. हाताने मूठ वळता येते तशी पायाने येत 
नाही. हातात प्रतीपक स्नाय ू आहे तसा पायात नाही. तरी पावलाने भ ई पकडण्याकरता प रःपि 
कमानीबरोबर पाश्ववकमानही बळकट ठेविे अगत्यािे असते. या कामी अंग िोपसारक स्नायूिा उपयोग 
होतो. पावलावरील भार साभंाळण्याकरता उद् वतवक आचि न्यग वतवक स्नायूंना परस्परािंा तोल राखावा 
लागतो. ते स्नाय ू जंघेत असतात. नड गीय व पचरजंघीय एकामेकानंा तोलतात; आक ं िक आचि प्रसारक 
एकमेकानंा तोलतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ७·२० पदपिृा. अस्थीवरील स्नाय स्थाने. १, २, ३ कीलाभ Cuneiform. ४ स्थूिाभ Cuboid. ५ नौकाभ 
Navicular. ६ पाष्ट्िव Talus ७ पाषवि Calcaneus. ८ ऱ्हस्व अंग चल-प्रसारक. Extensor digitorum brevis. 
९ ते १६ आंतरास्थीय Interossei. करंगळीच्या पदभास्थीच्या मागील टोकाला ऱ्हस्व पचरजंघीय Peroneus 
brevis. त्याच्या जरा प ढे उपमध्यागंाला पचरजंघीय Peroneus tertius. पाषविास्थीवर सवात मागे महास्त्राव 
Tendo achilis. पाक्ष्ट्िवस्त्राव T. calcaneus. 

 
िालताना प्रथम एक टाि उिलून त्याि पावलाच्या िवड्यावर भार द्यावा लागतो त्या वळेी 

बोटातील अलीकडील साधं्यात आक ं िन व पलीकडील साधं्यात प्रसरि घडते, पि आंगठ्यात 
अलीकडल्यात प्रसरि व पलीकडल्यात आक ं िन घडते. अत्याक ं िनािा प्रचतबंध लूचमक व आंतरास्थीय 
स्नायूंनी घडतो. आंगठ्यािे अचतप्रसरि ऱ्हस्व आक ं िकाने प्रचतबद्ध होते. िालताना पजंा भ ईवर दाबनू टाि 
उिलून अंग प ढे ढकलावयािे असते. हा ढकला अचधजंघीयाने चमळतो. भारावलेली टाि उिलण्यािे 
महाप्रयास या स्नायनेू करता येतात. िालताना ििमात्र अंग एका पायावर तोलावयािे असते तेव्हा द सऱ्या 
अंगािा सवव तोल आतल्या दोन चनतंबीयानंी साभंाळला जातो. 

 
चालिे, पळिे. िालण्याच्या आरंभी प ढे टाकावयाच्या पावलािा उपमध्य काठ वर उिलला 

जातो, आचि पाऊलकमानी उंिावल्या जातात. (तळवा खोल केला जातो.) त्यािवेळी विंिात बाक येऊन 
कबंध थोडेसे प ढे ढकलले जाते. नंतर प ढारी पायािी टाि उिलली जाते; अथात् विंि व ग डघा आक ं चित 
होतात. मग ग डघा ताठ केला जातो, बोटे ताठ होतात आचि घोटा पृिाक ं चित होतो. सवव िरि प ढे सरकून 
टाि प नः जचमनीस टेकते. हे होताि प ढारी टािेवर भार येऊन माघारी पाऊल उिलले जाते. असे होत 
असता पाऊल भ ईवर दाबले जाऊन पजंा हा दंडाधार होतो आचि पाऊल-कमानीवर येिारा भार 
टािेच्यामागे लागलेल्या अचधजंघीयानंी उिलला आचि ढकललाही जातो. या वळेी ग डघा ताठ करून 
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ठेवण्यािे काम माडंीच्या प ढील स्नायूंनी करावयािे असते. धरिीला खाली रेटण्याच्या प्रयत्नानेि 
खरोखरी प ढे ढकला चमळत असतो. 

 
पाळण्यािालण्यात म ख्य भेद हा असतो की पळताना टािा टेकत नाहीत, पजंावर सववदा भार 

सहावयािा असतो. या प्रसंगी अचधजंघीयाच्या मदतीला उपजंघीय उपयोगास येतो, आचि एकदा आलेला 
ढकला चजरून न जाता उत्तरोत्तर वाढचवला जातो. 

 
ऊध्वाधर शाखावयवांची तुलना 
 

दोन पायावर सवव शरीर धारि करता येिे, हा मािसाच्या शरीररिनेिा चवशषे आहे. भ ज व िरि 
या शरीराच्या शाखा, खऱ्या पि भ ज या ऊध्वव शाखा बारकाईिी क शलतेिी कामे करण्याच्या धोरिाने 
रिलेल्या असतात तर िरि या शाखा भार सहन करून स्थलातंर करता येण्याच्या धोरिाने रिलेल्या 
असतात. स्कंधवलयाच्या हातात हालिाल प ष्ट्कळ संभवते कटीरवलयात तशी संभवत नाही, परंत  ती हाडे 
भक्कम आचि भार पायावर सोडण्यास सोयीिी असतात. विंिात सवव िलने संभवतात पि त्यािंा पल्ला 
खादं्यातील िलनापेिा प ष्ट्कळ कमी असतो. ग डघ्यात म ख्य िलन कोपरातल्या प्रमािेि संभवते पि 
त्याचशवाय थोडसे चफरिेही संभवते, ते माडंी घालून बसण्यास चवशषे उपयोगी असते. हाताच्या बोटानंी मूठ 
वळता येते तशी पायाच्या बोटानंी येत नाही. तथापी पावले भार घेण्यास आचि तोलण्यास चवशषे समथव 
असतात. 

 
येथपयंत सवव सागंाड्याच्या स्नायूंिा चविार ाालेला आहे. यात असे चदसून आले आहे की, ज्या 

साधं्यात अनेक प्रकारिी िलने संभवतात त्यात कोितेही एक िलन घडवण्याला काही स्नाय ू प्रधान 
िालक [Prime mover.] असतात. काही तद् चवरोधक [Antagonistic.] असतात काही तत् सहायक [Synergic.] 
असतात, तर काही इतर िलने थाबंचविारे असतात. या शवेटच्यानंा अचधिापक [Fixative.] म्हितात. 
विंिात आक ं िन घडिारे स्नाय ूप ढे आहेत तद् चवरोधक मागे आहेत. मोठा कटयूरवीय व जाघन हे प्रधान 
आक ं िक होत. त्यानंा ग ह्योरवीय व स्वायत हे सहाय असतात. मोठा चनतंबीय हा प्रधान प्रसारक स्नायू 
असून त्यास चद्वदलाचदकािें साहाय्य असते. माडंीिे आक ं िन प्रसारि होताना उपसारक आचि अपसारक 
स्नाय ूहे अचधिापक असतात. उपसारक नावािे स्नायूि प्रधान उपसारक असतात पि त्यानंा ग ह्योरवीय व 
तन ल हे सहायक असतात. अपसारिामध्ये मध्यम व लहान चनतंबीय प्रधान िालक असतात. त्यानंा स्वायत 
आचि उरुपचरष्ट्पटीय यािें साहाय्य असते. 

 
विंिात उपमध्य पचरवतवन करिारे स्नायू उरुपचरष्ट्पटीय व मध्यम व लहान चनतंबीयािें प रःस्थ अंश 

हे असतात. हे िलन जोरदार नसते. त्या मानाने अपमध्य पचरवतवन प ष्ट्कळ अचधक जोरदार असते. प्रधान 
िालक गवािीय स्नायू आचि ित रस्त्र ऊरवीय हे असून लकारीय, महान चनतंबीय, स्वायत व ऊरूपसारक 
स्नाय त्रय हे सहायक असतात. 

 
ित दवल स्नायूिे अचधिापक कायव मागे साचंगतलेि आहे. 
 
जान संधीमध्ये आक ं िन प्रसरि हीि दोन म ख्य िलने होतात. तथाचप जंघा अधाक ं चित असताना 

अपमध्य आचि उपमध्य पचरवतवनेही संभवतात. आक ं िनामध्ये प्रधान िालक चद्वदल, साचमकंडर व 
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साचमपटल हे असतात. त्यानंा साहाय्य तन ल, स्वायत आचि पि जानव्य यािें असते. पाऊल टेकलेले 
असताना अचधजंघीय आचि अन जंघीय यािेंही साहाय्य चमळते. प्रसारिािा प्रधान स्नायू ित दवल ऊरवीय 
हा होय. याला साहाय्य ऊरुपचरष्ट्पटीयािे चमळू शकते. उपमध्य पचरवतवकात प्रधान पि जानव्य, साचमकंडर 
व साचमपटल हे असून स्वायत व तन ल यािें साहाय्य संभवते. अपमध्य पचरवतवन केवळ चद्वदलानेि घडते. 

 
ग डघ्यात अधाक ं िन केले असताना उपमध्य व अपमध्य पचरवतवन बऱ्याि अंशी संभवते, परंत  केवळ 

आंक िन–प्रसारि करतानाही ते अल्पाशंाने नेमानेि घडते. पूिाक ं िन असताना ऊरव्य व नड गीय याचं्या 
संचधपिृािे मागील काठ एकमेकास ठेपून असतात. प्रसारि घडताना नड गीयािा माथा प ढे सरकतो आचि 
त्याबरोबर ज्या रेषेभोवती प्रसारि घडते ती रेषा देखील प ढे सरकते. दोन हाडाचं्या संपकािी रेषाि प ढे 
प ढे जाते. नड गीयाच्या मार्थयावर कास्थी असतात त्यािंी प ढिी टोके सरकतात चततकी मागली सरकत 
नाहीत. त्यािंा वळसा अचधक चवस्तृत होतो. प्रसारि जवळ जवळ संपले असताना अपमध्य पचरवतवन 
ककचित् घडते. देह उभा असताना प्रसरिािी परमावधी ाालेली नसते. चद्वदलाचद स्नायूंच्या तािाम ळे 
प्रसारि थाबंते. उभ्या अवस्थेत ित दवल स्नाय ूककचित सैल असतात. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ८ 
 

प्राशनाची इंणिये 
 

प्राशन म्हिजे खािेचपिे. खािे वज्यव करिे यास चनरशन म्हितात. वैचदक वाङमयात साशन आचि 
अनशन असे सृष्टीिे दोन वगव साचंगतले आहेत. अनशन आचि चनरशन दोहींिा अथव एकि. खािारी सृष्टी 
आचि न खािारी सृष्टी म्हिजेि सजीव सृष्टी आचि चनजीव सृष्टी होय. खािेचपिे म्हिजे बाहेरिे स्नाय द्रव 
पदाथव आत घेिे होय. खाल्ले प्यायलेले पदाथव पिवनू त्यातला पाचहजे तो अंश घेऊन नको तो टाकून देिे, 
एवढ्या सगळ्या कारभाराला अशन असे येथे म्हिावयािे आहे. तोंड हे खाण्याचपण्यािे इंचद्रय होय. 
खाद्यपेय चगळण्यािे एक इंचद्रय आहे, चगळलेले पिचवण्यािी इंचद्रये आहेत, पिलेले रक्तात घेण्यािी इंचद्रये 
आहेत, आचि न पिलेले बाहेर टाकून देण्यािी इंचद्रये आहेत. चगळण्यािे इंचद्रय ग्रीवते आचि विात आहे. 
इतर इंचद्रये उदरात आहेत. 

 
तोंड Mouth 
 

प्राशनािा आरंभ तोंडाने होतो. तोंड ही एक कोठडी आहे. या कोठडीच्या दाराच्या ाडपा ते ओठ 
होत. ओठाचं्या आत गालाचं्या आत आचि दाताचं्या बाहेर एक सापट राहते ते तोंडािे उपकोि होय. डाव्या 
उजव्या आचि प ढल्या अंगाला दात खाली जीभ वर तालू मागे घसा असा म ख्य त ंड– कोिािा पचरवार 
असतो. जीभ जरी दातास टेकत असली तरी चतिा प ढला काही भाग तोंडाच्या तळापासून स टा असतो. 
तळाशी मध्य पातळी शजेारी दोन उंिवटे असतात त्यानंा चपटक [Papilla.] म्हितात. त्याचं्या दोही बाजूस 
कफास्तराच्या [Mucous membrane.] दोन वळ्या असतात. एक वळी चपटकापंासून चजभेच्या शेंड्याकडे जाते. 

 
तोंडाच्या तटानंा जे आस्तर असते ते पारदशी असते. त्यातून पलीकडील रक्तवाचहन्या चदसतात. 

तटािे जे कठीि भाग आहेत त्यानंा लागून असलेला त्यािा भाग जाड असतो, इतरत्र तो पातळ असतो. 
ओठाशी ते बाहेरच्या कातडीशी सलग असते. दोन ओठामधे जी फट असते चतिा अपमध्य अंत तो तोंडािा 
कोपरा. तो वरच्या कातऱ्या दातापंैकी अपमध्याच्या समोर असतो. ओठाचं्या आतल्या अंगानंा मध्य पातळीत 
एक आस्तरािी घडी असते. अशा घडीस चनबंधिूिा [Frenulum.] म्हितात. ओठाचं्या चनबधंिूिापंैकी वरिी 
खालिीच्यापेिा अमळ मोठी असते. तोंडाच्या आस्तराला कफास्तर म्हटले आहे. या आस्तरातून द्रवस्त्राव 
चनघतो. या द्रवात श्लेश्मा असतो म्हिून त्यास हे नाव चदले आहे. वरच्या ओठाच्या मधोमध उभी पन्हळी 
असते. ओठािे कातडे व आस्तर याचं्या मध्ये मासं असते त्यास पोसिाऱ्या रक्तवाचहन्या असतात, िेतन्या 
असतात आचि सवांना एकत्र ठेविारे समन्वयी गात्र असते. 
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आ॰ ८·१ उघडे तोंड. १ चजव्हाचनबधं-वली. Frenulum linguae. २ चनगूढ चजव्हाप्रचतवा Vena profunda 
linguae. ३ िूिा-वली Plica fimbriata. ४ दोन अवचजव्ह चपटक Sublingual papillae ५ अवचजव्ह वली. 
प्रत्येक बाजूला खाली सात सात आचि वरती तीन तीन दात चदसत आहेत. 

 
दात Teeth 
 

तोंडामध्ये दातािें दोन संि असतात, क खाली हानवास्थीत आचि द सरा वर जंभीयास्थीत. दोनही 
दंतपकं्ती कंसरूप असतात. प्रत्येकात सोळा सोळा दात असतात, डावीकडे आठ, उजवीकडे आठ. 
मधोमध प्रत्येक बाजूला दोन कातरे [Incisors.] त्याशजेारी एक स ळा [Canines.], त्यामागे दोन उपदाढा 
[Premolars.], आचि त्यामागे तीन दाढा [Molars.]. का ²⁄₂ स  ¹⁄₁ उ ²⁄₂ द ³⁄₃ असा संिेपाने त्यािंा उल्लेख 
करतात. 

 
प्रत्येक दातािे माथा मान व मूळ असे तीन भाग स्पष्ट चदसतात. माथा चहरडीच्या बाहेर असतो मूळ 

जंभीय ककवा हानव हाडाच्या उखळीत ग ंतलेले असते. माथा व मूळ यािंा साधंा ती मान होय. दातंाच्या 
अंतरंगात मऊ भाग असतो त्याला कल्क म्हितात. त्या लगत चपवळस कठीि भाग असतो तो दंतीन होय. 
मार्थयाच्या दंतीनाभोवती कठीि कवि असते ते अचधलेप होय. अचधलेप अस्थीपेिा कठीि असतो. 
दंतमूळाच्या दंतीनाभोवती कठीि लेप असतो तो अन लेप होय. तो दंतीनाइतका कठीि नसतो तरी 
अस्थीइतका कठीि असतो आचि त्यािी रिनाही अस्थीच्या धरतीिीि असते. मार्थयाचवरुद्ध असलेल्या 
मूळाच्या टोकात एक बारीक नळी असते, चतच्यातून रक्तवाचहन्या व िेतनी यािंा प्रवशे होतो. प्रत्येक 
दाताकरता त्या त्या हाडात एक उखळी असते. त्या उखळीिे आस्तर आचि दंतमूळािे वषे्टि एकि असून 
ते पयवक्स्थपटलािे बनलेले असते. हे पटल चहरडीच्या सूत्रल पटलाशी एकजीव ाालेले असते. चहरडी 
सूत्रलि असते. 
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आ॰ ८·२ दात. Ⅰ प्रौढ दंतावली. उजवीकडून. Ⅱ बालदंतावली. Ⅲ दाढेिा उभा छेद १ माथा Crown, २ 
मान Neck, ३ मूळ Root. अंतयागी काळा, कल्क. Ⅳ दातािा उभा छेद १ अचधलेप Enamel. २ दंतीन 
Dentine. ३ अन लेप Cement. ४ दंतीय पचर-अक्स्थपटल. Dental periosteum. ५ हानवास्थी Mandible. 
६ कल्ककोष्ट Pulp-cavity. 

 
मध्यवती कातरे दात खालच्यापेिा वरच्या कंसात अचधक रंुद असतात. पि दाढा वरच्यापेिा 

खालच्यात अचधक लाबंीच्या असतात. वरच्या खालच्या कंसािी मागली टोके एकासमोर एक येतात, पि 
सहजगत्या वरिे कातरे खालच्याचं्या प ढे येतात. वरिा कंस खालच्याचं्या पेिा प ढे अचधक रंुद असतो. पि 
मागे कमी रंुद असतो. दाढावर दाढा टेकताना वरच्यािंा कल चजभेकडे तर खालच्यािंा कल गालाकंडे 
राहतो. उपदाढावर उपदाढा टेकतात पि वरिे स ळे व कातरे खालच्याचं्या बाहेर राहतात. वरिा एकेक 
दात अंशतः खालच्या दोन दोन दातासंमोर येतो, शवेटच्या दाढेसमोर मात्र एकि दाढ राहते. दातािंी 
िवविकर पिृे एका आडव्या पातळीत नसतात. खालच्या कातऱ्या दाताचं्या मागे िवविपातळीस खाली 
खोलवटी असते, आचि वरच्या कातऱ्या दाताच्या मागे िवविपातळीस खाली फ गवटी असते. 

 
कातऱ्या दाताच्या मार्थयाला चशपला असतो, काठाला आडवी धार असते. नवेपिी काठाला दोन 

बारीक उंिवटे असतात. नंतर ते जातात. ओठाकडील पिृ फ गीर आचि चजभेकडले खोलगट असते. 
मानेपाशी मात्र ते दोही अंगी फ गट असते. मन ककचित् आवळ असते. मूळ एकेरी असते. वरिे कातरे प ढे 
रोखलेले असून िवविसमयी खालच्याचं्या बाहेर राहतात. त्याचं्या चजभेकडील पृिास चशपले असतात. 
खालिे कातरे उभे असून त्याचं्या ओठाकडील पिृानंा चशपले असतात. वरच्या कातऱ्या दातािे मूळ वाटोळे 
असते खालच्यािे िपटे असते. उपमध्य–अपमध्य (दाताचं्या बाबतीत अपमध्य–उपमध्य हे शब्द डाव्या 
उजव्या कातऱ्या दाताचं्या मधील सापटीस अन लिून वापरावयािे असतात.) अंगे असून त्यात मधोमध घळ 
देखील असते. वरिे पचहले कातरे मोठे आचि खालिे लहान असतात. खालच्यािे मूळही वरच्यापेिा 
आखूड असते. 

 
स ळा दात दंतावलीमध्ये चवशषे ठळक असतो. त्यािे मूळ कातऱ्यापेिा लाबं असते त्यालगत 

हाडावर फ गवटी असते. माथा मोठा आचि शकूंच्या आकृतीिा असून शवेट बोथटलेले असते. मार्थयािे 
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ओठाकडील पिृ बरेि फ गीर असते आचि चजभेकडील पिृ ककचित् खोलगट असते. अपमध्य उपमध्यािें 
जवळ येऊन िपटेपिा आलेला असतो. त्या अंगानंा एकेक िराही असतो. वरच्या स ळ्यािे मूळ सवाहून 
जाड असते. खालच्या स ळ्यािे मूळ क्वचित् द हेरी असते. स ळ्याच्या मार्थयािंी उंिी इतराचं्या पेिा ककचित् 
अचधक असते. 

 
उपदाढा साधारिपिे िौरस असतात. उपदाढेच्या मार्थयािी रंुदी (म्हिजे गालाकडल्या आचि 

चजभेकडल्या पिृामधील अंतर) जाडीपेिा अचधक असते. मार्थयाला दोन चशखरे असतात, एक चजभेकडे 
द सरे गालाकडे. उपदाढेच्या म ळाच्या उपमध्य व अपमध्य अंगानंा एकेक खोल िरा असतो. क्वचित् 
पचहलीिे मूळ द भगं देखील असते. वरच्या उपदाढा खालच्यापेिा अमळ मोठ्या असतात. दाढा 
उपदाढापेिा मोठ्या असतात. दाढेिा माथा बह शः िौरस असतो. लाबंी रंुदी जाडी यात चवशषे फरक 
नसतो. गालाकडील व चजभेकडील पिृे फ गट व द सरी दोन सपाट असून िवविपृिास तीन िार ककवा पाि 
चशखरे असतात. ही चशखरे गोलसर असतात. बह धा पचहली दाढ द सरीपेिा मोठी आचि द सरी चतसरीपेिा 
मोठी असते. खालच्या दाढा वरच्यापेंिा मोठ्या असतात. खालच्या दाढानंा दोन दोन म ळे असतात तर 
वरच्यानंा तीन तीन असतात. तीन म ळापंैकी दोन गालाकडे आचि एक चजभेकडे असते. दोन म ळापंैकी एक 
उपमध्य आचि द सरे अपमध्य असते. चतसऱ्या दाढेिी दोन म ळे प ष्ट्कळ अंशी ज ळलेली असतात. दातािंी 
उगवि दोनदा होते. 

 
पचहल्या दोन वषात वीस दात उगवतात. त्यािंा क्रम असा :— 
 

खालिे मधले कातरे ६ ते ९ मचहने 
वरिे कातरे ८ ते १० 
अपमध्य कातरे व पचहल्या दाढा १५ ते २१ 
स ळे १६ ते २० 
द सऱ्या दाढा २० ते २४ 

 
एकाद्या म लाच्या तोंडात जन्मापासूनि एकादा कातरा असतो, आचि एकाद्या म लाच्या दाढा 

उगवायला ३० मचहने देखील लागतात, इतके व्यक्तीगत भेद असतात. केवळ द धानेि पोषि होत 
असताना त्यािंी उगवि स रू होते म्हिून या दातानंा द धे दात म्हितात. या दाताचं्याखाली द सरा दातािंा 
संि तयार असतो. त्याम ळे द ध्या दाढाचं्या म ळामंधले फाट प्रौढ दातामधल्या फाटापेिा मोठाले असतात. 
वाढ होत असताना हाडािंी लाबंी वाढून स ळा व दाढा याचं्यामध्ये उपदाढा येतात. द ध्या दाताचं्या संिात 
त्या नसतात. चतसरी दाढही पचहल्या संिात नसते. द सऱ्या संिािी उगवि होते ती या क्रमाने :— 

 
पचहल्या दाढा ६ वषे 
मधले कातरे (दशन) ७ वषे 
अपमध्य कातरे ८ वषे 
पचहल्या उपदाढा ९ वषे 
स ळे (रद)  ११ ते १२ वषे 
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द सऱ्या दाढा १२ ते १३ वषे 
चतसऱ्या दाढा १७ ते २५ वषे 
 
चकत्येकाचं्या चतसऱ्या दाढा अधववट उगवतात ककवा उगवतही नाहीत. चतसऱ्या दाढेस अक्कल–दाढ असे 
म्हितात, परंत  चतिा अकलेशी काहीही संबधं नाही. 

 
जीभ Tongue 
 

जीभ हे इंचद्रय िार कामे करते. िव घेिे, अन्न घोळिे आचि चगळण्यास मदत करिे ही कामे तर 
चजभेिी आहेति पि बोलण्यामध्ये साहाय्य देिे हे एक चवशषे महत्त्वािे काम जीभ करते. चजभेिा प ढला 
दोन तृतीयाशं तोंडाच्या तळात असतो तो फ गट असतो. त्यािा फ गवटा वर रोखलेला असतो. चजभेिा 
मागला तृतीयाशंही फ गट असतो पि त्यािा फ गवटा अंशतः वर व अंशतः मागे घशाकडे रोखलेला असतो. 
या दोन भागाचं्या सीमेवर एक काटकोनी िरा [V shaped furrow.] असतो. या िऱ्यािी कोि मागे रोखलेली 
आचि मधोमध असते. याचठकािी एक उथळ व मूक असे रंध् [Foramen caecum.] असते. तेथून िऱ्यािे दोन 
फाटे दोन बाजूला प ढे रोखलेले असतात. या काटकोनी िऱ्यास अंत्य सीत [Sulcus terminalis.] म्हितात. 
कारि तो तोंडातील चजव्हाभागाच्या अंती असतो. 

 
जीभ हे मासंल इंचद्रय आहे. त्यािा शेंडा स टा असून प ढे रोखलेला असतो. चजभेिा ब ंधा प ढे 

चिब कशृगंाटीय आचि मागे हानवशृगंाटीय या स्नायूंशी चनगचडत असतो. ब धंापासून वरती तालूपयंत कंस 
असतो त्यास ताल चजव्हीय कंस [Palatoglossal arch.] म्हितात. या कमानीच्या लगेि प ढे आस्तराला िार पाि 
उभ्या ि ण्या पडलेल्या असतात. त्या चजव्हीय िूिा [Folia linguae.] होत. त्याप ढील पृिास्तराला मधोमध एक 
िरा असतो आचि जागोजाग चपटक (प टक ळ्या) असतात. यात रुचिसंवदेना उत्पन्न होत असल्याम ळे 
त्यािंा चविार ज्ञानेंचद्रय-प्रकरिी करावयािा आहे. चजभेच्या तळािे आस्तर साफ असून त्यापासून तोंडाच्या 
तळाकडे आचि चहरड्याकडे पदर परतलेले असतात. मध्य पातळीत त्यास ि िी पडलेली असते चतला 
चजव्हीय िूिा म्हितात. या ि िेशजेारी दोन प्रचतवा (चशरा) ठळकपिे चदसून येतात. या प्रचतवाचं्या 
अपमध्यागंास चजभेच्या शेंड्याकडे रोखलेल्या आचि उपिूिा असलेल्या दोन ि ण्या असतात त्यानंा 
सोपागंिूिा [Plica fimbriata.] असे नाव आहे. 

 
चजभेिा जो भाग घशात असतो त्यावरिे आस्तर साफ असते. तरी त्यावर ठेंगिेसे उंिवटे असतात. 

त्याखाली कलफाल गात्राचं्या (या गात्रािे विवन अचभसरि प्रकरिी येईल). गाठी असतात. त्या सवांना 
चमळून चजव्हीय चगलाय [Lingual tonsil.] म्हिाव.े या आस्तराला तीन ि ण्या पडलेल्या असतात. एक मध्य 
पातळीत गळढापिापयंत जाते आचि दोन डाव्या उजव्या अंगाने घशाच्या तटास चमळतात. त्याचं्या दोन 
कमानी तयार होतात. मध्यवती ि िी ती चजव्हा गलछदीय िूिा [Glossoepiglottic fold.] आचि कमानी त्या 
ग्रसछदीय िूिा [Pharyngoepiglottic folds.] होत. 

 
जीभ ज्या स्नायूंिी घडलेली असते त्यानंा चजभेिे अभ्यंतर स्नाय ू म्हितात, आचि जीभ 

भोवतालच्या अवयवास ज्यानंी बाधंलेली असते त्यास चतिे बाह्यस्नाय ू म्हितात. चजभेच्या डाव्या उजव्या 
अंगाचं्या मधोमध एक सूत्रल पडदा असतो. तो खाली शृगंाटास्थीच्या ब ंधात ग ंतलेला असतो. प्रत्येक अंगात 
िार अंतःस्थ स्नाय ू असतात ते असे :— (१) चजभेच्या ब ंधाच्या खाली व मागे गळढापि असते. त्या 
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साधंीतील आस्तराखाली सूत्रल थर असतो. त्यापासून काही मासंतंतू चनघतात. काही मध्यवती सूत्रल 
पडदा (अंतराय) साचंगतला त्यापासून चनघतात. हे मासंतंतू चजभेच्या पिृास धरून चतच्या काठापयंत 
जातात. ते आस्तराति ग ंतलेले असतात. या मासंल थरास ऊध्वव अन्वायाम चजव्हीय [Longitudinalis linguae 

superior.] स्नाय ू म्हितात. (२) एक मासंल थर चजभेच्या ब धंापासून अग्रापयंत पसरलेला असतो. यातील 
काही तंतूिा उगम शृगंाटास्थीवर होतो. या थरातील काही धागे बाह्य स्नायशूी एकजीव होतात. या थरास 
अधर अन्वायाम चजव्हीय स्नाय ू [Longitudinalis linguae inferior.] म्हितात. (३) काही मासंतंतू मध्यवती 
सूत्रलपटलापासून चनघून आडवे चजभेच्या काठापयंत जातात. ते आस्तराखालील सूत्रलगात्रात ग ंतलेले 
असतात. यातील काही तंतू ताल ग्रसीय स्नायूंशी एकजीव होतात. या थरास अड्ड चजव्हीय [Tranversus 

linguae.] स्नाय ूअसे नाव आहे. (४) चजभेच्या अभ्यंतरमासंािे काही तंतू तळापासून पृिेपयंत गेलेले असतात. 
त्यािंी ग ंफि इतर थरातील, म ख्यतः आडव्या थरातील मासंतंतंूशी ाालेली असते. हे तंतू बह शः प ढल्या 
भागाच्या काठाशी असतात. या थराला उदग्र चजव्हीय [Verticalis linguae.] स्नाय ूम्हितात. 
 

 
आ॰ ८·३ चजव्हा आचि चतिा पचरसर. १ अभ्यंतरमासंतंतू उभे, आडवे, आडवे कापलेले कटबरूप. २ ककजल-
चजक्व्हक Styloglossus, ३ शृगंाटचजक्व्हक Hyoglossus. ४ चिब कचजक्व्हक Genioglossus. ६ 
चद्वकाडंस्नायिेू प रःस्थ काडं. ७ अवचजक्व्हक लालाप्रकपड Sublingual salivary gland ८ हानवशृगंटीय 
Mylohyoid. ९ अवहानव लालाप्रकपड Submandibular salivary gland. १० पचरग्रीव Platysma. 

 
चजभेिे बाह्य स्नाय ू डाव े उजव ेअसतात ते असे :— (१) णचबुकणजव्हीय. [चजक्व्हक = चजव्हीय.] हा 

स्नाय ू मध्यपातळीजवळ आचि त्यासमातंर असतो. त्यािा उगम हानवास्थीच्या साम द्दगावरील त ंगकावर 
होतो. तेथून मासंतंतू एकाद्या पखं्यासारखे पसरतात. वरिे वरिे तंतू चजभेच्या तळात ग ंततात, खालिे तंतू 
शृगंाटास्थीच्या ब धंाच्या प रःस्थ पिृात ग ंततात, आचि मधले तंतू चजभेच्या ब धंाशी जाऊन अभ्यंतरमासंात 
ग ंततात. या स्नायूंिा उपयोग, जीभ प ढे आिून तोंडाबाहेर आििे, चतिे काठ उिलून पन्हाळी करिे, या 
कामी होतो. (२) शंृगाटणजव्हीय. [चजक्व्हक = चजव्हीय.] या स्नायूंिा उगम शृगंाटास्थीच्या मोठ्या शृगंावर आचि 
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ब धं्याच्या अपमध्यभागाच्या प्राक् पिृावर होतो. तेथून मासंतंतू वर जाऊन अभ्यंतरस्नायचू्या काठाला 
ग ंततात. हा स्नाय ूपातळ आचि िौकोनी असतो. या स्नायनेू जीभ खाली आिता येते. 

 
(३) उपशंृगाटणजव्हीय [Chondroglossus.]. याही स्नायूिा उगम शृगंाटास्थीवर असतो. पि तो 

त्याच्या लहान शृगंापासून आचि त्यालगतच्या ब धंाच्या भागापासून होतो. यािे तंतू चजभेच्या अभ्यंतरमासंात 
चिब कचजक्व्हक व शृगंाटचजक्व्हक याचं्यामध्ये ग ंततात. या स्नायनेूही जीभ खाली आिता येते. 

 

 
आ॰ ८·४ शृगंाटास्थी (प्र॰ ४ आ॰ १० पहा) 

 
(४) ककजलणजव्हीय. क ं भीयास्थीिा ककजल फाटा आचि त्यापासून हानवास्थीवर जािारे चनबधंन 

यापासून प्रस्त त स्नायिेू मासंतंतू चनघतात, ते खाली व प ढे जाऊन चजव्हापिृेशी द भागतात. एक 
चजव्हापाश्वात ग ंततो आचि द सरा शजेारच्या शृगंाटचजक्व्हकात ग ंततो. या स्नायचू्या योगाने जीभ वर व मागे 
आिता येते. (आ॰ ३ व ७ पहा.) 

 

 
आ॰ ८·५ तालू आचि ग्रस यािें स्नाय.ू प पडजीभ. ज चजव्हा. ग गळढापि. क कृकनामक कास्थी. १ ताल -
उत्सारक Levator palati २ ताल -तानक Tensor palati ३ ऊध्वव ग्रससमाक ं िक. Constrictor pharyngis 
superior. ४ ककजलग्रसीय Stylopharyngeus. ५ उत्त ंगकीय Arytaenoideus ६ पि कृक–उत्त ंगकीय 
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Postorior Crycoarytaenoideus. ७ श्रवग्रसीय Salpingopharyngeus. ८ अधर ग्रससमाक ं िक Inferior 
constictor of pharynx (येथे घसा मागील अंगाने उकललेला आहे.) 

 
(५) तालुणजव्हीय [Palatoglossus.(आकृती, ज्ञानेंचद्रयप्रकरिी चजव्हा पहा.)]. तालूपासून चजभेच्या पाश्वांगाला 

गेलेल्या दोन कमानी असतात. एक प ढे एक मागे. या दोन कमानींच्या मधे डावीकडे एक व उजवीकडे एक 
अशा दोन गाठी असतात. त्यािें नाव चगलाय [Tonsils.]. प्रस्त त कमानीपैकी प ढल्या कमानीत हा स्नायू 
असतो. ताळूला लागून एक पटस्नाव असतो, तो तालव पटस्नाव होय. त्यापासून यािे मासंतंतू चनघतात. 
त्यापंैकी काहींिी ग ंतविूक खाली चजभेच्या पिृेच्या आस्तराखालच्या गात्रात आचि इतरािंी चजभेच्या 
अभ्यंतरस्नायूंपैकी आडव्या स्नायतू होते. तालूजवळ डावा उजवा स्नाय ू दोनही सलग असतात. या 
स्नायूंच्या योगाने जीभ उिलता येते आचि डावा उजवा स्नाय ूजवळ आिून तोंडािे मागील दार बदं करता 
येते. 

 
तालु Palate 
 

तोंडाच्या कोठ्यािे छत ती तालू होय. चहिा प ढला भाग कचठन तालू, [Hard palate.] मागला 
मृद तालू [Soft palate.] होय. कचठन तालूत जंभास्थी व तालवास्थी यािें अंश असतात. तालूच्या प रःस्थ व 
अपमध्य सीमेवर दाताचं्या उखळ्यािंी कमानदार रागं असते. हाडावर पयवक्स्थपटल असते ते दाट असते 
आचि त्याच्याबाहेर घट्ट बसलेले आस्तर असते. त्याला आडव्या घळ्या आचि वळ्या पडलेल्या असतात. 
मध्यपातळीत त्याला एक चशवि [Raphe.] असून चतिे प रःस्थ टोक जंभीयास्थीवरील कातऱ्यादातामागील 
प्रखातात [Incisivefossa.] असते, तेथे एक लहानसे चपटक असते. तालूिे ऊध्वव पिृ नासाक हरात असते. 

 
मृदुतालू हे एक पातळसे पटल असते. खालवर आस्तर आचि मध्यंतरी मासंतंतू, पटस्नाव, 

रक्तवाचहन्या, कलफवाचहन्या आचि िेतनावाचहन्या असतात. हे पटल कचठन तालूच्या पिसीमेपासून मागे व 
खाली एकाद्या पालर्थया वाटीच्या िात थांशासंारखे असते. या पटलालाही मध्यवती चशवि असते. यािा 
खालिा काठ ख ला असतो आचि डावी उजवी बाजू घशाशी ज ळलेली असते. याच्या मधोमध बारीक मासंल 
अवयव असतो तो उपचजव्हा [Uvula.] (पडजीभ) होय. उपचजव्हेपासून चजभेच्या डाव्या उजव्या काठापयंत 
दोन दोन ि ण्या गेलेल्या असतात. त्याचं्या योगाने दोन कमानी तयार होतात. त्यातील प रःस्थ ताल चजव्हीय 
आचि द सरी पि ताल ग्रसीय [Palatopharyngeal arch.] होय. या दोन कमानीमधल्या अवयवास त ंडग्रसीय संधी 
म्हितात. 
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आ॰ ८·६ चजव्हा व घसा यािें स्नाय.ू १ ऊध्वव ग्रससमाक ं िक Constrictor pharyngeus superior. २ मध्यम 
ग्रससमाक ं िक ३ अधर ग्रससमाक ं िक ४ गल्ल. Buccinator. ५ हानवशृगंाटीय Mylohyoid. ६ 
चिब कशृगंाटीय Genio hyoid ७ शृगंाटास्थी ८ घंचटक–कास्थी Thyroid cartilage. ९ श्वसना Trachea. 
१० चगळिी Esophagus. ११ अपमध्य चपच्छ Lateral pterygoid plate. १२ हानव िेतनी Mandibular 
nerve १३ मध्यम वमवगामीप्रवा Middle meningeal artery. 

 
एकेका बाजूला पाि पाि असे पाि स्नायू मृद तालूपासून चनघतात. त्या सवांना सामान्य असा एक 

स्नाव असतो, त्यािे नाव तालव पटस्नाव [Palatine aponeurosis.]. तो कचठन तालूच्या मागील काठापासून 
आचि त्याजवळच्या थोड्याशा भागापासून चनघतो. त्यािा प रःस्थ दोन तृतीयाशं जाड असून बाकीिा भाग 
पातळ असतो. याच्या दोन पदरात उपचजव्हीयस्नाय ूअसतो. तोंड व घसा याचं्यामधे मागे उतरता असा हा 
एक पडदा असतो. ताल स्नाय ूअसे :— (१) तालूत्सारक. नाकाच्या मागल्या द्वाराशजेारी अपमध्यागंास हा 
एक वाटोळा स्नायू असतो. यािा उगम क ं भीयास्थीच्या प्रस्तरीभागाच्या अधरपिृापासून आचि 
ग्रसश्रवनळीच्या उपमध्यकाक्स्थपत्रापासून होतो. ताल ग्रसीय स्नायचू्या दोन भागाचं्यामधे जाऊन यािे धागे 
तालवपटस्नावाच्या ऊध्ववपृिात ग ंततात. डाव्या उजव्यािें धागे एकमेकास चमळतात. या स्नायनेू मृद  तालू 
वर उिलली जाते. (आ. ५ १) 

 
(२) तालुतानक. हा स्नायू चतकोनी आसतो. तालूत्सारक स्नायू, ग्रसश्रवनळी व मूधवन्यास्थीिा 

उपमध्य प ंख, याचं्या अपमध्यागंास हा असून यािा उगम, प खंप्रसराचं्या अपमध्यागंावरच्या सापटीत एक 
नावसेारखी खाि [Scaphoid fossa.] असते, चतच्यातून, ग्रसश्रवनळीच्या अपमध्यकाक्स्थपत्रापासून, आचि 
मूधवन्यकंटकाच्या उपमध्यागंापासून होतो. प खंाग्राच्या-आकड्यापाशी तंतू वळि घेऊन उपमध्येस जातात. 
ते गल्लस्नायूस भेदून तालवपटस्नावास चमळतात. या स्नायनेू मृद तालू त्या बाजूला ओढली जाते. दोनही 
अंगी एकदम ओढ लागली म्हिजे ताल कंस घट्ट होऊन त्यािे वळि कमी होते. (आ.५ २ आचि प्र. ४. आ. 
९) 
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(३) उपणजव्हीयस्नाय ू [Musculus uvulae.] उपचजव्हा म्हिजे पडजीभ. मृद तालूच्या अधरसीमेच्या 
मध्यापासून एक लहानसा मासंल अवयव लोंबत असतो तो हा होय. यावर जे कफास्तर असते. त्यात 
खोिलेले मासंल धागे असतात. त्यानंा उपचजव्हीयस्नाय ू म्हटले आहे. हे धागे तालवपटस्नावाच्या दोन 
पदरातून चनघतात. या स्नायनेू उपचजव्हा वर ओढली जाते. 

 
(४) तालुणजव्हीय. चजव्हास्नायमूध्ये साचंगतला आहे. 
 
(५) तालुग्रसीय. चगलाय ज्या कोनाड्यात बसलेला असतो त्या कोनाड्यािा मागला काठ या 

स्नायनेू बनलेला असतो. या स्नायिेू दोन भाग, तालूत्सारकस्नायचू्या मागे एक प ढे एक, असे असतात. 
मागील उपमध्य आचि प ढील अपमध्य असाही त्यांिा संबंध असतो. डावा उजवा पि भाग एकमेकाशी 
लागून असतात. प रःस्थ भाग पिभागापेिा मोठा असून तालूच्या उत्सारक व तानक स्नायूंच्या मधे असतो. 
त्यािा उगम कठीि तालूच्या पिसीमेवर असतो. दोनही भाग चमळून खाली जाऊन घंचटक कास्थीच्या 
पिसीमेवर ग ंततात. या स्नायिेू काही मासंतंतू घशाभोवती जाऊन एकमेकास चमळालेले असतात. हे स्नाय ू
घसा जास्त आवळ करतात. आचि थोडासा वर व प ढेही ओढतात. 

 
तोंड व घसा याचं्या साधं्यात मृद  तालू असते. तालूत्सारक स्नाय ूती वर व मागे घशाकडे खेितात. 

ताल ग्रसीय स्नाय ू त्याि वेळी घसा आवळून त्यािा पितट मृद तालूच्या ऊध्वव पिृाशी आिून चभडवतात. 
त्याम ळे नाक व घसा यामधील वाट बंद होते. ताल तानकाचं्या योगाने मृद तालूच्या प रोभागी एक खोलवटी 
तयार होते. त्याम ळे घास चजभेवर दाबला जाऊन साहचजक तोंडातून घशात घसरतो. बोलण्याच्या प्रसंगी 
तालूिा प रःस्थ भाग खाली दाबण्यात चवशषे अथव नसतो. तरी हवेिा नाकात प्रवशे थाबंवण्यािा उपयोग 
असतो. फ ं कर मारताना तर या गोष्टीिी चवशषे आवश्यकता असते. 

 

 
आ॰ ८·७ घशािे स्नाय.ू १ ताल तानक Tensor palati. २ तालूत्सारक Levalor palati ३ दीघव करोटीय 
Longus capitis. ४ दीघव गै्रव Longus cervicis. ५ अपमध्य सरल करोटीय Rectus capitis lateralis. ६ 
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ऊध्वव चतरिीन Superior oblique. ७ अधर चतरिीन Inferior oblique ८ ककजल-चजव्हीय Styloglossus. 
९ ककजल-ग्रसीय stylopharyngeus १० ककजल-शृगंाटीय. Stylohyoid ११ मध्यम ग्रससमाक ं िक 
Constrictor pharyngeusmedius १२ अधर ग्रससमाक ं िक. १३ ऊध्वव ग्रससमाक ं िक १४ गल्लछेद. 
Buccinator cut. १५ शृगंाटचजव्हीय Hyoglossus. १६ चिब कचजव्हीय Genioglosus. १७ चिब कशृगंाटीय 
Geniohyoid. 

 
घास तयार करताना म ख्य उपयोग चजभेच्या अभ्यंतर स्नायूंिा होतो. तयार ाालेला घास 

चगळण्याकरता प्रथम चजभेच्या प ढील भागावर धरला जातो आचि चजभेच्या अभ्यंतर स्नायनूीि कठीि 
तालूवर दाबनू प ढून मागे रेटला जातो. याि वळेी प्रथम शृगंाटास्थी वर व प ढे ओढले जाते. या कामी त्या 
हाडावर लागलेले स्नायू उपयोगी पडतात. नंतर ककजलचजव्हीयाने चजभेिा ब धंा वर व मागे ओढला जातो 
मग ताल चजव्हीयानंी घास घशात सोडला जातो. द्रवपदाथव चगळत असताना चजभेच्या अभ्यंतरस्नायनेूि तो 
मागे फेकला जातो. मग केवळ हानवशृगंाटीयानंी चजभेिा ब धंा मागे मागे ओढला जाऊन घास घशात 
टाकला जातो. 
 

 
आ॰ ८·८ चगळण्याच्या दोन अवस्था. पचहल्या अवस्थेच्या आकृतीत घ च्यावर घास आहे द सरीच्या आकृतीत 
तो चगळिीतून खाली गेला आहे. अन नासपातळीतील अवयवाचं्या अवस्था दाखचवल्या आहेत. घ घसा. क 
कंठ. 

 
घसा, ग्रस Pharynx. णगलाय Tonsil. 
 

नाक, तोंड व कंठ याचं्यामागे घसा हा अवयव असतो. त्यािी वरिी सीमा म्हिजे करोचटतलािा 
पि भाग. त्यािी खालिी सीमा म्हिजे त्यािा चगळिीशी जोड. हा जोड गै्रव सहाव्या कशरेुकेच्या समोर 
येतो. त्यािी रंुदी वरती मोठी व खाली लहान असते. (३·५ cm व १·५ cm) त्याच्या प रःस्थतटात नासात ंड 
व कंठ यािंी द्वारे असतात. नासाद्वारािें काठ मूधवन्यास्थीच्या उपमध्य प ंखाला लागलेले असतात. 
त ंडद्वारािे काठ हानवास्थी व जीभ यानंा लागलेले असतात. आचि कंठद्वारािे काठ शृगंाटास्थी व 
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कंठकास्थी यानंा लागलेले असतात. नाकामागला घशािा भाग तो नासाग्रस आचि तोंडामागला भाग तो 
त ंडग्रस. या दोन भागाचं्या साधं्यातील द्वार घास चगळताना बंद होते ते मृद तालू वर उिलल्याने आचि 
शजेारच्या ग्रसतटातील मासंकंकि आवळल्याने. नासाग्रसाच्या पाश्ववतटात मध्यश्रोत्रातून चनघालेल्या 
नळ्यािंी द्वारे असतात. या द्वाराचं्या मागे थोडा उंिवटा असतो आचि त्यामागे एक खळगा असतो. 
नासाग्रसािा उध्वव व पि तट मूधवन्य मौलीय व चशरोधर कशरेुका याचं्या अन रोधाने उतरत आलेले 
असतात. (प्र. १०. आ. ५ नासाकंठ उभा छेद पहा) 

 
तंुडग्रस हा जो घशािा भाग साचंगतला त्यािा आरंभ मृद तालूपाशी होतो आचि अंत कंठाच्या ऊध्वव 

सीमेशी होतो. त्याच्या प ढील अंगास त ंडद्वार आचि त्याखाली चजभेिा पिभाग असतात आचि मागील 
तटाला गै्रव व द सरी व चतसरी कशरेुका यािंा आधार असतो. त्याच्या पाश्ववतटात चगलायकपड असून 
त्याचं्या मागे प ढे एकेक कमान असते. मागील कमान प ढल्या कमानीपेिा आक ं चित असते. या कमानी 
पडचजभेपासून खाली उतरलेल्या असतात. प ढील कमानीच्या कफास्तराच्या आत ताल चजव्हीय स्नायूिे 
मासंतंतू असतात. द सरीच्या आस्तराच्या आत देखील थोडेसे मासंतंतू असतात. चतला ताल ग्रसीय कमान 
म्हितात. 

 
णगलाय म्हिून जे कपड प्रस्त त कमानीमध्ये असतात म्हिून साचंगतले ते कलफाल  गात्रािे बनलेले 

असतात. लहान म लात हे कपड चजतके ठळक असतात चततके प्रौढात नसतात. या कपडाच्या उपमध्य 
पिृावर कफास्तर असते त्यात दहा पधंरा खािा असतात. त्यािंी द्वारे पिृाशी चदसतात. कपडािे आपमध्य 
अंग घशाच्या तटस्नायचू्या जवळ असते. त्यास एक सूत्रल वषे्टि असते. हे वषे्टि व तटमासं याचं्यामध्ये 
रक्तवाचहन्या असतात. 

 
कंठग्रस. त ंडग्रस भागाच्या खालिा ग्रसभाग तो कंठग्रस होय. कंठाच्या उध्ववसीमेवर गळढापि, 

गलछद, आचि तळसीमेवर कृक ही कास्थी असतात. चजव्हेवरून गलछदाच्या मध्यावर लागलेली 
कफास्तरािी ि िी असते चतला चजव्हागलच्छदीय िूिा म्हटले आहे. चतच्या दोन अंगानंा जे खळगे असतात 
त्यानंा अन चजव्ह [Vallecula.] खात असे नाव आहे. हे कंठाच्या प ढील अंगाला असतात. मागील अंगालाही 
दोन खािा असतात त्यानंा आकृचतसाम्यावरून क हरी [Piriform fossa.] (उद ंबरी) खािा म्हिावे. घशाला 
एकंदर सात द्वारे असतात. सातव ेद्वार सवात खाली असून ते चगळिीस जोडिारे असते म्हिून सप्तपथ 
म्हिजे घसा असा अथव ााला आहे. 

 
घशाच्या तटात तीन थर असतात. आत आस्तर, बाहेर मासं आचि मधे सूत्रपट. नासाग्रसािे 

आस्तर नासास्तरासारखे असते. तेथील पेचशकानंा वळवले तंतू असतात. त ंडग्रस व कंठग्रस यातील 
आस्तरानंा ते नसतात. कफ स्त्रविारे प्रकपड आस्तरालगत असतात. ग्रसश्रोत्र-नचलकाचं्या द्वाराभोवती ते 
दाट असतात. वरच्या भागात सूत्रपट जाड व बळकट असून तो खाली पातळ होत जातो. त्याच्या उलट 
मासंल थर वरती पातळ असून खाली जाड व बळकट होत जातो. मध्यरेषेत मात्र पितटात एक बळकट 
सूत्रल दोरी करोचटतळापासून खालपयंत िालत आलेली असते. मासंस्तरात तीन स्नाय ूअसतात ते घसा 
आवळिारे असल्याम ळे त्यानंा समाक ं िक म्हितात. 

 
(१) ऊध्वय ग्रससमाकंुचक. या स्नायिूा उगम मूधवन्यास्थीच्या उपमध्य प खंाच्या आकड्यापासून, 

क्वचित् त्या शजेारच्या प ंखपत्रापासूनही, प ंखहानचनबधंनापासून, हानवास्थीच्या आतील अंगावर 
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चिब कशृगंाटीय रेषेच्या मागील टोकापासून आचि चजभेच्या पाश्ववभागापासून होतो. सवव मासंतंतू पिागंाच्या 
स त्रलरज्जसू [Raphe.] चमळतात. या रज्जिेू वरिे टोक मौलीयास्थीस लागलेले असते. 

 
(२) मध्यम ग्रससमाकंुचक यािा उगम शृगंाटास्थीिे लहान शृगं, मोठ्या शृगंाच्या ऊध्ववसीमेिी 

समग्र रेषा आचि ककजल-शृगंाटीय चनबधंनािा अधर भाग, यापासून होतो. यािाही अंत पूवोक्त रज्जतू होतो. 
 
(३) अधर ग्रससमाकंुचक. कंठािे सवात मोठे कास्थी घंचटक, त्याच्या खालिे कृक या दोहीच्या 

मागील अंगापासून या स्नायूिा उगम होतो. (आ. ७·१२ आचि प्र. १०, आ. ६·१० पहा) यािा अंत द सऱ्या 
दोहीप्रमािेि सूत्रलरज्जतू होतो. उगमाच्या कास्थीवरून यािे दोन भाग घंचटक-ग्रसीय व कृकग्रसीय असे 
सागंतात. यािे सवात खालिे अथात कृकग्रसीय मासंतंतू चगळिीच्या मासंवलयाशी ज ळून असतात. हा 
भाग घशाच्या इतर भागापेिा रंुदीला कमी असतो. 

 
हे तीनही स्नाय ूजोडीजोडीिे डाव ेउजवे असे असतात. 
 
ग्रसकंकि [Pharyngeal sphincter.]. तालवपटस्नावाच्या ऊध्वव व अपमध्य पिृभागापासून काही 

मासंतंतू चनघतात. ते तालूत्सारकाच्या अपमध्यागंाने ऊध्ववग्रससमाक ं िक स्नायचू्या वरच्या काठास 
चमळतात. यास ग्रसकंकि म्हितात. 

 
घास घशात आल्याबरोबर मृद  तालू उिलून ताठ केली जाते. त्यािवळेी ग्रसकंकिाने घास 

घशाच्या मागील तटाजवळ आिला जातो. या कामी ऊध्वव ग्रससमाक ं िकाच्या वरच्या भागािाही उपयोग 
होतो. नासाग्रसद्वार बदं होते. घास वर जाण्यास बदंी होते. याि वेळी शृगंाटास्थीकडे कंठ खेिला जातो 
आचि त्याबरोबरि घसाही उिलला जातो. या कामी ताल ग्रसीय व घंचटकशृगंाटीय याचं्याि बरोबर 
श्रवग्रसीय आचि ककजल-ग्रसीय या दोन स्नायूंिा उपयोग होतो ते दोन स्नाय ूअसे :— 

 
श्रवग्रसीय. कानकोठडीपासून घशापयंत जािारी नळी ती श्रवग्रचसक नळी. चतच्यातील कास्थीच्या 

अधरपिृापासून मासंतंतू चनघून खाली ताल ग्रसीयास चमळतात. त्यानंा हे नाव चदले आहे. 
 
ककजलग्रसीय. हा स्नाय ूलाबंट असतो. नंतर रंुदट व पसरट होतो. यािा उगम ककजलप्रसरावर 

होऊन ऊध्वव व मध्यम समाक ं िकाचं्या मधून खाली घशाच्या कफास्तरालगत प्रसृत होतो. काही तंतू ताल -
ग्रसीयाबरोबर घंचटककास्थीवर जातात. 

 
या दोन स्नायूंनी घसा वर ओढला जातो. त्याि वेळी कंठस्नायूंनी कंठ आपल्या ढापिाखाली 

दडचवला जातो. एकामागून एक वरपासून खालपयंत तीनही समाक ं िकस्नायू यथाक्रम आक्रसतात व 
सैलावतात. त्याम ळे घास खाली चगळिीत उतरतो. 

 
णगळिी Esophagus. 
 

अन्नािा घास तोंडात तयार होतो. नंतर तो घशात ढकलला जातो. तेथे तो पकडला जाऊन खाली 
सोडला जातो. पकडिे या अथीि ग्रस धातू आहे. त्यावरून ग्रस हे नाव चदले आहे. घसा या शब्दािे मूळही 
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ग्रस हेि असावे, ककवा समजाव.े घशापासून जठरापयंत पोििारी जी नळी ती चगळिी होय. ती मासंल 
असते. मासंल थराचं्या आत उपास्तर आचि त्याच्या आत आस्तर असून सवाबाहेर सूत्रल थर असतो. 
चगळिीिे मासंतंतू दोन प्रकारानंी रिलेले असतात, बाहेर एक थर आत द सरा थर. बाहेरिे तंतू उभे 
घशाकडून जठराकडे गेलेले असतात, तर आतले आडव े मासंतंतू वाटोळे असतात. कंठाच्या तळातील 
कृककास्थीच्या पिागंाशी चगळिी स रू होते. या कास्थीच्या मागील अंगाला लाबंट मासंतंतूना ग ंतचविारा 
स्नाव असतो. आरंभी मागल्या अंगािी एक V आकृतीिी पट्टी न सत्याि वाटोळ्या तंतूनी व्यापलेली असते. 
हे वाटोळे तंतू अधरग्रससमाक ं िक मासंात ग ंतलेले असतात. चगळिीिा आरंभ साहव्या गै्रवकशरेुकेसमोर 
होतो. ग्रीवमेध्ये चगळिी डाव्या कलाने खाली जाते. हा कल ग्रीवचे्या तळापयंत तसाि राहतो. छातीत तो 
मध्यरेषेकडे वळतो. पािव्या विीय कशरेुकेसमोर चगळिी नेमकी मध्यरेषेत येते. सातव्या 
विःकशरेुकेपासून ती डावीकडे कलून शवेटी त्याि कलाने जठरास चमळते. चमळताना चतिा कल व रंुदीही 
वाढलेली असते. चगळिीिा शवेट ११ व्या विःकशरेुकेपासून आचि डाव्या सातव्या पश वकाकास्थीच्या 
उरःसंधीपासून एकादा इंि म्हिजे २·५ cm. डाव्या बाजूला असिाऱ्या कबदूच्या मागे असतो. कातऱ्या 
दातापासून त्यािे अंतर ४० cm. असते. 
 

 
आ॰ ८·९ चगलनीिी सूक्ष्म रिना. आडवा छेद.१ बह स्तरी आस्तर Stratified epithelium २ आस्तरमासं 
Muscularis mucosae ३ उपास्तर वषे्ट Submucous coat. त्यात प्रकपड. ४ वाटोळे मासंतंतू Circular 
muscle.५ अन्वायाम मासंतंतू आडवे कापले गेलेले Longitudinal musclefibres cut across.६ सूत्रल 
वषे्टि. Fibrous sheath. 

 
अन्नािा घास ककवा द्रवािा घोट आत असेल तेव्हाि त्याच्या वरील चगळिीिा भाग वाटोळा होतो, 

एरवी तो िपटा असतो.मासंतंतू कमी अचधक लाबंीिे होऊ शकतात. पि आस्तरािे तसे नाही. ते एरवी 
स रक तून राहते आचि आत काही असल्यावळेीि तािून साफ होते. चगळिीिी लाबंी स मारे २५ cm. असते. 
प्राशनीच्या सवव भागात चगळिी चनरंुद असते. 
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सूक्ष्मदशवनाने चगळिीच्या तटात िार थर आढळून येतात. आस्तर, उपास्तर, मासंल आचि सूत्रल 
असे ते िार थर होत. आस्तरात अचपस्तरपेचशकािे बह त स्तर असतात. त्याबाहेर आस्तरमासंािे त रळक 
तंतू असतात, त्याबाहेर उपास्तर असते त्यात कफस्त्राव करिारे प्रकपड असतात, त्याच्याबाहेर वाटोळे 
मासंतंतू असतात. त्याबाहेरही मासंतंतू असतात पि ते लाबंीला अन सरून असतात. आडव्या छेदात ते 
कापले जातात. त्या थराच्या बाहेर सूत्रल वषे्टि असते. 

 
प्रकपडातून कफ वाहिाऱ्या वाटा असतात त्या आस्तरातून मधल्या मोकळ्या वजेापयंत असतात. 

शजेारच्या आकृतीत त्या नाहीत. 
 
चगळिीच्या अगदी स रवातीला आस्तरमासंािे तंतू नसतात. खाली खाली ते असतात आचि 

उत्तरोत्तर अचधकाचधक दाट होत जातात. 
 
चगळिीच्या दोनही टोकाशी कफप्रकपड आस्तरमासं आचि आस्तर याचं्या मधे असतात. 
 
चगळिीच्या वरच्या दोन तृतीयाशंातील मासंल थर सपट्ट तंतूिा असतो. त्याखाली तो अपट्ट तंतंूिा 

असतो. सपट्ट इच्छाधीन तर अपट्ट इच्छातीत असतात. 
 

जठर Stomach  
 

जठर हा प्राशननळीिा सवात मोठा घेर असलेला भाग होय. यािा आरंभ चगळिीला लागून होतो 
आचि अंत आतड्यामधे होतो. याच्या उजव्या अंगाला यकृत, डाव्या अंगाला महापटल, प ढल्या अंगाला 
उदरतट आचि वरती महापटलि असते. जठर भरले ककवा मोकळे असेल त्या मानाने त्यािा आकार आचि 
आकृतीही चवचवध असतात. त्यािा कोठा १ ते १ ∥ चलटर असू शकतो. जठरािा आरंभभाग हृदयाजवळ 
असतो म्हिून त्याला अचभहृदय [Cardiac end.] अग्र म्हितात. ते महापटलात पके्क ाालेले असते. जठरािा 
अंतभाग आतड्याच्या आरंभी ज डलेला असून तो पि उदरतटास जखडलेला असतो. या दोन अग्रामधे 
जठरािी आकृती उकारासारखी ाालेली असते. या उकारािे दोन भाग एका करकोिाने स्पष्ट ाालेले 
असतात. अंताकडला भाग लहान असतो आचि आरंभाजवळिा भाग मोठा असतो. आरंभी त्याच्याही वर 
गेलेली फ गवटी असते चतला आधानी, शवेटच्या भागास प्रयािी आचि मधल्या भागास प्रधानी अशी नावे 
चदली आहेत. प्रधानी आचि प्रयािी याचं्यामधे करकोिा असतो. प्रयािीच्या शवेटीही एक करकोिा असतो. 
या करकोच्याखाली जठर व अंत्र याचं्यामधले मासंकंकि असते. त्यास प्रयािीय (मासं) कंकि [Pyloric 
sphincter.] म्हितात. मािूस चनजलेला असून जठर चरकामे असताना हे कंकि पचहल्या कचटकशरेुकेच्या 
खालच्या काठाशी १·२cm. मध्य रेषेच्या उजवीकडे असते. 
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आ॰ ८·१० बरगडीकमानीतून पाचहलेले जठर. त्या शजेारी चस. महाचसरा; अ, अचधवृक्क; वृ, वृक्क. 

 
आ॰ ८·११ जठर, उभा छेद. आधानी Fundus. प्रधानी Body. प्रयािी Pylorus. अंत्र क Duodenum. वल्ल 
Valve. 

 
जठरािी आकृती बाकदार असल्याने ती उकाराकृती आहे असे म्हिता येते. हा उकार बराि लाबं 

रंुद असल्याम ळे त्याला दोन काठ असतात, एक लहान आचि एक महान [Lesser and greater curvatures.] जठर 
चरकामे असतात, त्यािा महान काठ प ढे आचि ऱ्हस्व मागे असतो. पि ते भरले म्हिजे महान डावा आचि 
लहान उजवा होतो. वरिे पिृ प ढे आचि खालिे मागे रहाते. लहान काठाला मधेि एक खाि [Incisura 

angularis.] असते. दीघव काठ लहानापेिा िार पाि पट लाबं असतो. आरंभीि फ गवटी असल्याम ळे 
चगळिीच्या व त्याच्यामधे एक खाि असते चतला अचभहृद खाि म्हितात. फ गवटीिी उच्चतम पातळी डाव्या 
स्तनाग्राच्या लगत खाली येते. महान काठािा अधस्तम कबदू दहाव्या बरगडीच्या कास्थीपाशी येतो. लहान 
काठाला जेथे करकोिा असतो त्याच्या समोर महान काठास फ गवटी असते. या फ गवटीपासून प्रयािी स रू 
होते. या फ गवटीस प्रयािकोटरी [Pyloric antrum.] आचि त्यापलीकडील भागास प्रयािनळी [Pyloric canal.] 
म्हितात. जठर भरलेले असताना प्रयािकोटरी बेंबीच्या खाली जाते. हाि सवात खालिा जठरभाग 
असतो. 

 
जठराच्या तटािंी रिना पाचहली तर त्यात आस्तर, उपास्तर, मासंल आचि सचरल, [Serous.] असे 

िार थर आढळून येतात. सगळ्यात बाहेरिा सचरल थर साधं्यातील स्नेहल थरासारखाि असतो. तो 
अचतशय चवस्तृत असतो एवढे मात्र खरे. तो जठरावर तसा आतड्यावरही असतो. आतड्यावरून जठरावर 
तो सलगपिे िालत येऊन उदरतटासही आस्तरासारखा सलगपिेि लागलेला असतो. बह शः तो 
आतड्यावर ग रफटलेला असल्याम ळे त्यास पयंत्र [Peritoneum.] म्हितात. 
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जठराच्या मासंल थरात तीन पदर असतात. सवात बाहेरिा लाबंीला अन सरून असतो. त्याच्या 
आत वाटोळ्या तंतंूिा थर असतो. हे दोनही थर सववत्र असतात. जठरािे वाटोळे मासंतंतू आचि आतड्यािे 
मासंतंतू याचं्यामध्ये एक सूत्रल कडे असते, तसे ते चगळिी व जठर याचं्या तंतंूमध्ये नसते. वाटोळे तंतू 
आतड्याजवळ चवशषे दाट असून त्यािें एक स्पष्ट जाडी वलयि बनलेले असते. तेि प्रयािीय कंकि होय. 
जठराच्या या वाटोळ्या तंतंूच्या थराच्या आत चतरक्या मासंतंतंूिा थर असतो. हा थर प्रधानी भागाति चवशषे 
दाट असतो. इतरत्र तो त रळक आचि चवरळ असतो. सवव मासंतंतू अपट्ट असतात. जठरातील या 
मासंतंत रिनेम ळे त्यािी लाबंी आचि घेर यात फरक करिाऱ्या हालिाली होऊ शकतात, इतकेि नव्हे तर 
इतर रीतींनीही क सकरल्यासारख्या हालिाली होतात. 

 
जठराच्या उपास्तरात उपचहत गात्र असते. जठराच्या आस्तरास स रक त्या प ष्ट्कळ असतात. जठर 

पूिव भरते तेव्हा मात्र त्या नाहीशा होतात. जठराच्या आस्तरात खािा असतात. त्यातून स्त्राव चनघतो. 
खािातील पेचशकािें कमीत कमी दोन थर जवळजवळ येतात. त्याम ळे त्यािंा कपड बनतो त्यास प्रकपड 
[Gland.] म्हटले आहे. जठराच्या हृदयाजवळच्या (अचभहृदय) भागात साध्या एकेरी आखूड नळीवजा खािा 
असतात. आचि लाबं पि प ष्ट्कळ द मडलेल्या ज डगा करून ठेवलेल्या नळ्याही असतात. दोनही प्रकपडि; 
द सरे जचटल. आधानी जठर भागात प्रकपड असतात त्याच्या पचहल्या थरातून चवतंिक द्रव्य स्त्रवते आचि 
द सऱ्या थरातून अम्ल स्त्रवते. या द सऱ्या थरातील पेचशका असतात त्या त टक असतात. अचभहृदय [Cardiac.] 
प्रकपडात हा द सरा थर नसतो. प्रयािीत प्रकपड असतात तेही बह तेक असेि असतात. फरक इतकाि की 
त्यात नळ्या लाबं लाबं व जचटल असतात आचि काहीत अम्लप्रद पेचशका [Oxyntic cell.] असतात. पि 
प ष्ट्कळात म ळीि नसतात. शजेारच्या आकृतीत साधी एकेरी खाि दाखचवली नाही, द हेरी दाखचवली आहे. 
 

 
आ॰ ८·१२ जठरािे मासंतंतू १ अन्वायाम Longitudinal २ वाटोळे Circular ३ चतयवक् Oblique ४ अंत्र क 
Duodenum. अन्वायाम व वत वल मासंतंतंूिे थर अंशतः कोरलेले आहेत. 
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आ॰ ८·१३ आधानी जठर भागािे आस्तर. त्यात प्रकपड Gland सलग पेचशका तंिप्रद Zymogenic त टक 
१७ पेचशका अम्लप्रद Oxyntic. 

 
आ॰ ८·१४ जठराच्या प्रयािी भागातील प्रकपड Pyloric gland अंत्य भाग लाबंीन सार आचि इतर आडवे 
कापले गेले आहेत. 

 
अंत्रुक Duodenum 
 

जठरानंतरिा प्राशनीिा जो लाबंलिक भाग आहे त्यास आतडे (अंत्र) म्हितात. अंत्रािा जो 
पचहला स मारे वीतभर लाबंीिा भाग आहे त्यास त्याच्या आकृतीवरून अंत्र क असे नाव चदले आहे. यािी 
आकृती उकारासारखी असते. हा उकार प्रपािक प्रकपडाच्या मार्थयाभोवती रिलेला असतो. यािा आरंभ 
जठराच्या शवेटी आचि अंत मध्य पातळीपासून २·५ cm. डावीकडे आचि जठरप्रयािीच्या खाली १ cm. 
अंतरावर होतो. यािे िार भाग सागंतात. पचहला भाग चपत्ताशयाच्या मानेपयंत. हा ५ cm. लाबं असतो. 
यास मागे वर व उजव ेवळि असते. यानंतरिा द सरा भाग ८, १० cm. लाबंीिा असतो. त्याच्या आरंभीि 
चवशषे वळि असते. त्यास ऊध्वव चवकोि [Superior flexure.] म्हितात. हे वळि घेऊन खाली चतसऱ्या 
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कचटकशरेूच्या समोर अंत्र क आिखी एक वळि घेते. तेही चवशषे वळि म्हिून त्यास अधर चवकोि [Inferior 

flexure.] म्हितात. या चवकोिापाशी द सरा भाग संपून चतसरा स रू होतो. हा भाग उजवीकडून डावीकडे 
आडवा जातो. तो बेंबीच्या पातळीच्या ककचित् वर, वरच्या कलानेि जातो. यािी लाबंी १० cm. असते. 
उदरमहाप्रवसेमोर िवथा भाग स रू होतो तो २·५ cm. लाबंीिा असून द सऱ्या कचटकशरेुकेच्या पातळीपयंत 
थोड्या डाव्या कलाने िढतो. येथे आिखी एक चवशषे वळि होऊन अंत्र क प्राशनीच्या प ढील भागास 
चमळते. या भागास अंचत्रका [Jejunum.] असे नाव चदले आहे. 

 
अंत्र क हा अंत्रभाग उदरतटाला कशरेूच्या शजेारी बेंबीच्या पातळीच्या वर जखडलेला असतो. 

याच्या पचहल्या भागािे मात्र थोडेसे िलन संभवते. अंत्र कािा िवथा भाग आचि अंत्र क-अंचत्रका चवकोि हे 
एका स्नायनेू महापटलास बाधंलेले असतात. या स्नायिूा आरंभ महापटलाच्या उजव्या ख रापासून 
चगळिीजवळ होतो, आचि अंत अंत्र क-अंचत्रका चवकोिाच्या मागील पिृावर होतो. या स्नायूिा वरिा भाग 
पचट्टत मासंतंतंूिा आचि खालिा अपट्ट मासंतंतंूिा असून मध्यभागी स्नाव असतो. या स्नायसू उद् बधंक 
[Suspensory muscle.] स्नाय ूम्हितात. लहान आतड्याच्या सवव भागात अंत्र कािा घेर मोठा असतो. 

 

 
आ॰ ८·१५ अंत्र क आचि प्रपािक कपड. Duodenum and pancreas. १. आशयस्त्रोत. Cystic duct. २. 
प्रचतहारी वाचहनी Portal vein. ३ याकृत प्रवा Hepatic artery. ४ अभ्यचधक प्रपािक–स्त्रोत Accessory 
Pencreatic duct. ५ चपत्तस्त्रोतािे महाम ख Ampulla of bileduct. ६ प्रपािक स्त्रोत. शजेारी आस्तरािा 
देखावा, अंिचलका Villi व प्रकपड–द्वारे. 

 
अंत्र कािी तटरिना जठराच्याप्रमािे िार थरािंी असते. फरक असतो तो असा. वाटोळ्या 

मासंतंतंूच्या थराच्या मानाने लाबंट मासंतंतंूिा थर बराि पातळ असतो. चतरके मासंतंतू म ळीि नसतात. 
अंत्र कािे आस्तर जाडी असून त्यास वाटोळ्या ि ण्या असतात, त्या कायमच्या असतात. ते भरले असताही 
त्या ब जत नाहीत. अंत्र कािे आस्तर न सत्या डोळ्यानंी पाचहले तरी त्यात अगदी बारीक बारीक चठपके 
चदसतात. ती त्यातील प्रकपडािंी तोंडे होत. या शजेारीि बारीक स ते उभी राचहल्यासारखी चदसतात. त्यानंा 
अंिचलका [Villi. (एकविन villus).] म्हितात. प्रकपडातून स्त्राव चनघतात तर अंिचलकात पिनाने उत्पन्न ाालेला 
रस चजरतो. अंत्र कािा सवाबाहेरिा स्नेहल थर काही चवचशष्ट जागी मात्र असतो. त्यािे सचवस्तर विवन 
प ढील प्रकरिात येईल. 
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प्राशनीचे णवभाग Divisions of the alimentary canal 
 

जठरानंतरच्या सवव प्राशनीस अंत्र म्हितात. त्यातला पचहला भाग बराि लाबंलिक असतो. अंत्र क 
हा त्यािा आरंभािा २५ ते २७ cm. लाबं भाग. राचहलेला भाग िागंला ५, ६ m. लाबं असतो. या भागावर 
पयंत्रािा वढेा असून पयंत्रपटलानेि तो पि उदरतटाला बाधंलेला असतो, पि या बाधंिीने त्याला इकडे 
चतकडे हालण्याला बरीि सवड असते. यानंतरिा अंत्रभाग बह शः उदरतटास चनकटपिे बाधंलेला असतो. 
हा आचि येथपयंतिा अंत्रभाग यात घेरािा फरक असतो तो असा की, हा भाग रंुद आचि येथपयंतिा चनरंुद 
असतो. त्याम ळे या भागास मोठे आतडे आचि येथपयंतच्यास लहान आतडे म्हितात. मोठे आतडे अवघे 
१·५ m. लाबं असते. लहान आतड्यास अंत्रक असे नाव आहे. त्यािा पचहला भाग अंत्र का हा सागंून ााला. 
आता त्यानंतरिा पाहून घेतला पाचहजे. 

 
अंणत्रका व अतं्रका Jejunum and ileum 
 

अंत्रकािा अंत्र काला जोडून असलेला भाग तो अंचत्रका आचि शवेटी मोठ्या आतड्याला जोडून 
असलेला भाग तो अंत्रका होय. अंचत्रका व अंत्रका यामधील साधंा स्पष्ट नसतो. अंचत्रकेिा आरंभ आचि 
अंत्रकेिा अंत स्पष्टपिे चभन्न असतात. पि मध्यंतरी हा भेद कमी कमी ाालेला असला तरी नेमका अमक्या 
चठकािी नाहीसा ााला ककवा उत्पन्न ााला असे समजून येत नाही. अंचत्रकेिा घेर ४ cm. आचि अंत्रकेिा 
३·५ cm. असतो. अंचत्रकेच्या आस्तराला वाटोळ्या ि ण्या असतात. पि अंत्रकेच्या दवीय भागात तरी 
चनदान त्या नसतात. अंचत्रका-तट चिमटीत धरला तर या ि ण्या समजतात. दवीय अंत्रकेिा तट असा 
धरला तर त्या तेथे नाहीत, हेही समजते. अंत्र काच्या आस्तराला अंिचलका असतात तशा त्या अंत्रकाच्या 
अंचत्रका व अंत्रका या भागाचं्या आस्तरानंाही असतात. मात्र त्या उत्तरोत्तर चवरळ होत गेलेल्या असतात. 
अंत्रकाच्या स मारे ⅖ अंचत्रका आचि ⅗ अंत्रका असतात. अंचत्रकातटापेिा अंत्रकातट पातळ असतात. 
अंत्रकेिा अंत उजव्या जाघनास्थीप ढे होतो. तोपयंतिी सवव अंचत्रका व अंत्रका यािंी नळी चनऱ्या करून 
उदरकोिात राचहलेली असते. एकादी चनरी खाली कटीरात राचहलेली असते. ही शवेटिी चनरी असते. 
चतिा िढता भाग कयूरवीय स्नायचू्या प ढे असतो.  

 

 
आ॰ ८·१६ उदरातील पिनेंचद्रये. समोरासमोरिे बाि जोडले म्हिजे साकेंचतक उदरभाग तयार होतात. 
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मोठे आतडे, उंड Large intestine. Colon. 
 

मोठ्या आतड्याच्या एका भागाला उंड क असे आय वेदसंचहतेत नाव आहे. त्यावरून सबधं मोठ्या 
आतड्याला उंड असे नाव चदले आहे. अंत्रकापेिा उंड अचधक रंुद असते. त्याच्या आरंभभागािी रंुदी इतर 
भागापेंिा अचधक असते; तथाचप हा भाग लाबंीने लहान असतो म्हिून त्याला उंडक [Caecum.] म्हटले आहे. 
त्यािी रंुदी स मारे ७ cm. आचि लाबंी अथवा उंिी ६ cm. असते. त्याच्या डाव्या अथवा उपमध्य तटाच्या 
वरच्या अंगात अंत्रकेिा जोड ाालेला असतो. उंडक स्वतः खालच्या अंगाला म के असते. याि अंगाच्या 
शवेटी एक स मारे करंगळीच्याि लाबंीिी आचि घेरािी नळी जोडलेली असते ती आपल्या द सऱ्या टोकाशी 
म की असते. तथाचप उंडकाच्या वजेाशी या नळीिे वेज सलग असते. या नळीस उपोंडक [Appendix.] असे 
नाव चदले आहे. उपोंडक चतरके खाली कटीरात रोखलेले असते, ककवा उंडकाच्या मागे वळलेले असते, 
ककवा डावीकडे वरती रोखलेले असते. 
 

 
आ॰ ८·१७ उंड-उपोंडक. 

 
उंडािा एक चवशषे असा आहे की, उपोंडक वगळून इतरत्र त्याच्या तटातील लाबंट मासंतंतू अगूढ 

असतात, ते सवव घेर व्यापीत नाहीत. त्याचं्या तीन अरंुद पट्ट्या [उंडपट्ट्या. Taeniae coli.] ाालेल्या असतात. 
त्यातील एकि समोरून मध्यभागी चदसते, द सऱ्या दोन डाव्या उजव्या अंगाला असतात. या पट्ट्या 
लाबंीलाही तोकड्याि असतात. त्याम ळे उण्डास आडव ेकंगोरे उत्पन्न होऊन त्यामध्ये सापटीही राहतात. 
उपोंडकािा घेर लहान असतो. तो मात्र या तीन पट्ट्यानंी पूिव व्यापला जातो. उंडक व उपोंडक यावर 
स्नेहल पटल संपूिव असते. हे दोनही अवयव उदरतटापासून स टे असतात. इतर भागािंी व्यवस्था वगेळी 
असते. 

 
अंत्रका व उंडक यािंा साधंा बाहेरून जरी त्याच्या उपमध्यागंाला असला तरी आतून तो पिागंात 

असतो. त्याच्या आस्तराला वरिा खालिा असे दोन ओठ आलेले असतात. वाटोळा मासंल थर कंकिरूप 
असतो. तो वेळोवळेी चमटतो उघडतो. त्याम ळे काही वळेा अन्नाशं मागे थोपवनू धरून मग सोडला जातो. 
उपोंडकािे द्वार अंत्रकाद्वाराच्या अमळ खाली आचि उपमध्येस असते. या द्वाराजवळिे आस्तर वल्लरूप 
असते ककवा नसते. त्याचवषयी नेम नाही. उपोंडकाच्या लाबंीमध्येही बरीि चवचवधता आढळते. एकाद्यात ते 
बोटभर तर द सऱ्यात टीिभर देखील लाबं असते. प ष्ट्कळ प्रौढ मािसात ते ब जालेलेही आढळते. 
उपोंडकाच्या आरंभीिी बाह्य खूि सागंतात ती अशी : जाघन प्राक् कंटक आचि बेंबी जोडिारी जी रेषा 
चनघते चतिे तीन सारख ेभाग करावे, म्हिजे कंटकाकडील भागाच्या शवेटिे स्थान ते इष्ट स्थान समजाव.े 
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आ॰ ८·१८ ग द व महाग द. Ⅰ कटीरािा अन स्कंध छेद, प ढून पाचहलेला. प, पयंत्र, मू, मूत्रायिी, ध, 
महाधमनी. Ⅱ नवजात बालकािे ग दकाडं. Ⅲ ग दकाडंातून अन स्कंध छेद. उत् उत्सारक. 

 
उंडकानंतरच्या उंडािे िार भाग सागंतात; उंडाक [Ascending colon.], उंडीक [Transverse colon.], 

प्रत्य ंडाक [Descending colon.] आचि उंड क. [Pelvic colon.] उंडाक उंडकापासून वर उजव्या बरगडी-
कमानीखाली यकृतकपडापयंत िढते असते. ते मागील उदरतटाला बाधंलेले असते. त्यानंतरिे उंडीक 
मात्र असे बाधंलेले नसते. ते सैलपिे ग ंतलेले असते. त्यािे शवेट डाव्या बरगडी-कमानीखाली असते. 
तेथून खाली कटीरककच्छापयंत प्रचतउंडाक असते ते मात्र उंडाकाप्रमािेि मागे बाधंलेले असते. 
त्यानंतरिे अंत्रभाग कटीरकात असतात. त्यापैंकी उंड क हा पचहला सैलपिे ग ंतलेला असतो. द सरा भाग 
महाग द [Rectum.] आचि चतसरा ग द [Anus.]. ते कटीरकतटात पके्क ग ंतलेले असतात. 

 
उंड भागापैंकी उंडीक आचि उंड क हे सईलपिे ग ंतलेले असल्याम ळे त्यािें स्थान वगेवगेळे असू 

शकते. शजेारी जठरािी आकृती व आकार यात वरिेवर बदल होत असल्याम ळे उंडीक बेंबीच्या जरा वर, 
चतच्यासरसे, ककवा खालीस द्धा अंशतः असू शकते. अंत्रक चरते ककवा भरलेले असेल त्याप्रमािे त्याच्या 
चनऱ्यािंी ककवा वटेोळ्यािंी म्हिा जागा बदलते. या दोनही कोिागंाच्या अन रोधाने उंड काच्या स्थानात 
फरक पडतो. एका पिी प्रत्य ंडकाच्या अधराग्रास आचि द सऱ्या पिी महाग दास ते जोडलेले असते. हे 
दोनही अवयव पके्क असतात. मधला भाग मात्र िल असतो. या भागािी लाबंी ३० ते ५० cm. असते. डाव्या 
बाजूने तो कटीरकात उतरतो. प रुषात तो मूत्राशयामागे आचि चस्त्रयात गभाशयामागे असतो. 

 
उंड कानंतरिा ग दाच्या मागला जो उंडभाग त्याला महाग द असे नाव चदले आहे. महाग दािी लाबंी 

१२ cm. असून रंुदी उंड काप्रमािे आरंभी असते ती अखेरीला अचधक होते. त्यािा आरंभ चतसऱ्या 
चत्रककशरेुकेसमोर असून अंत उपचत्रकाच्या २, ३ cm. प ढे आचि ककचित खाली असतो. चत्रकोपचत्रकाचं्या 
खोलगटीस अन सरून त्याला मागे प ढे वळिे असतात. त्याचशवाय आरंभी उजवा मग डावा प नः उजवा 
असेही कल असतात. आरंभ आचि अंत मात्र मध्य पातळीत असतात. 
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प्राशनीिा अखेरिा भाग ग द होय. हा २, ३ cm. लाबं असतो. महाग दािा अखेरिा भाग प ढे 
रोखलेला असतो. पि ग द मागे व खाली असे चतरके रोखलेले असते. या दोन अवयवात आक ं चित कोन 
असतो. ग दाच्या भोवताली अंतःकंकि व बाह्य कंकि अशी दोन मासंतंतंूिी कंकिे असतात. याच्या बगलेत 
ग दोत्सारक स्नाय ू असतात. याच्या मागे प ढे सूत्रल गाठी असतात. प ढली पचरग द गं्रथी आचि मागली 
उपचत्रकीय गं्रथी होय. ग दाच्या पचहल्या अधाला कफास्तर असते. तर द सऱ्या अधाला कातडीिेि आस्तर 
असते. कफास्तराला उभ्या लाबंीस अन सरून घड्या असतात. त्या कमीत कमी सहा आचि अचधकात 
अचधक दहा असतात. दर दोन घड्याचं्या मधे सापट असते ती खोल असते. घड्या त्या वळ्या, [Columns.] 
सापटी ती साचमप टे [Sinuses.] आचि खालिा काठ ती वल्ले [Valves.] असे म्हिण्यािी पद्धत आहे. या घड्या 
प्रौढपिी प सट होत जातात. ग दनळीिा [Anal canal.] जो कातडी भाग असतो त्यालाही उभ्या घड्या 
असतात त्यानंा ि ण्या [Anal flods.] म्हितात. कफास्तर व कातडी यािंा साधंा रेखीव असतो पि ही संचधरेषा 
अमळ नागमोडी असते. या साधं्याच्या वर खाली रक्तवाचहन्या व िेतन्या वगेवगेळ्या चठकािाहून आलेल्या 
असतात. प्राशनीच्या शवेटी ग दद्वार [Anal orifice.] असते ते उपचत्रकाच्या प ढे व खाली ४ cm. अंतरावर 
असते. 

 

 
आ॰ ८·१९ उण्डक ग द महाग द. उण्डािा प रस्तट काढून टाकून अंत्रद्वार व उपोंडक–द्वार दाखचवले आहे. 

 
अंत्रतटरचना 
 

अंत्रािी रिना िार थरािंी असते. आस्तर उपास्तर मासंल व स्नेहल असे िार थर असतात. काही 
चठकािी स्नेहल थर नसतो. त्यािे विवन प ढील प्रकरिी येईल. अंत्रकामध्ये अंिचलका असतात. उंडात त्या 
नसतात. उंडातील मासंल स्तरापैंकी बाहेरिा थर तीन पट्ट्यात चवभागलेला असतो. उंडाच्या स्नेहल 
थरावर प टक ळ्या उगवलेल्या असतात त्यात मेद असते. त्यानंा वपाचपटक [Appendices epiploicae.] म्हितात. 
महाग दावर मासंल पट्ट्या नसतात आचि चपटकही नसतात. त्याच्या वरच्या दोन तृतीयाशंाभोवती स्नेहल 
थर असतो, इतरत्र नसतो. ग दाभोवतीही तो नसतो. महाग द चरकामे असताना त्याच्या शवेटच्या चवस्तृत 
भागाच्या आस्तराला लाबंीन सार स रक त्या पडतात. याचशवाय त्याच्या आस्तराला दोन ते पाि आडव्या 
घड्या पडलेल्या असतात. त्या मात्र कायमच्या असतात. नलकाडं भरले असताना उभ्या घड्या नाहीशा 
होतात, तशा या होत नाहीत. 
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आ॰ ८·२० Ⅰ अंत्रकािा, Ⅱ उंडािा आडवा छेद. Ⅰ १ अंिचलका Villi २ आस्तरमासं Muscularis mucosi ३ 
एकाखाली एक प्रचतवा Vein, प्रवा Artery, कलफायनी Lymphatic. ४ वाटोळे मासंतंतू Circular 
musclefibres. त्यात काही िैतन पेचशका nerve cells. ५ अन्वायाम मासंतंतू, कापले गेलेले. ६सक्ग्ल वषे्टि 
Serous coat. Ⅱ १ कफास्तर. त्यात एक कफप्रकपड. Mucous membrane. m. gland २ उपास्तर 
Submucous coat. त्यात दोन वाचहन्या. vessels. ३ कलफ प्रकपड Lymphatic gland. ४ वाटोळे मासंतंतू 
Circular m. २, ३ व ४ यात दोन िैतन पेचशका nerve-cells. 

 
प्राशनी–भागांची नावे –प्राशनीच्या जठरानंतरच्या भागानंा, अंत्र क अंचत्रका अंत्रका उंडक उपोंडक 

उंडाक उंचडक उंड क, अशी नाव ेचदली आहेत. ती ध्यानात ठेवण्याकरता य क्ती आहे ती अशी. पचहला भाग 
अंत्र क हे नाव त्याच्या उकार आकृतीवरून ध्यानात ठेवाव.े प्राशनी उत्पन्न होत असताना बेंबीतील 
नाळेपासून वर अंत्रक आचि खाली उंड उत्पन्न होते. त्याि अन रोधाने वर अ आ उ आचि खालीही अ आ उ 
हा विवक्रम ध्यानात आिावयािा. उंडाक आचि प्रत्य ंडाक ही नाव े चवरुद्ध चदशतेील िलनावरून ध्यानात 
ठेवावी. आडवा उभा वळलेला इत्यादी अथािी नावे केल्यास ती लाबंट होतात. स्पष्टतेकरता तीही 
वापरण्यास प्रत्यवाय नाही. परंत  पचरभाषेत अवश्य असिाऱ्या लघ तेकरता प्रस्त त नाव ेयोग्य आहेत. 
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प्रकरि ९ 
 

प्राशनीचा पणरवार 
 

लालाप्रकपड. गेल्या प्रकरिात प्राशनीनळी आरंभापासून अंतापयंत आपि पाचहली. आता चतच्याति 
अंशतः समाचवष्ट असलेल्या आचि समाचवष्ट नसले तरी चनकट असलेल्या अवयवािंा चविार करावयािा 
आहे. अगदी आरंभी तोंडात लाळेिे प्रकपड आहेत त्यातून चनघिाऱ्या स्त्रावाने अन्नावर पचहला संस्कार 
घडतो. अशा प्रकपडाचं्या तीन जोड्या आहेत. एक कानाखाली द सरी हानवास्थीखाली आचि चतसरी 
चजभेखाली. यानंा अवकिव [Parotid.] अवहानव [Submandibular.] आचि अवचजव्ह [Sublingual.] अशी नावे 
चदलेली आहेत. 

 
अवकिय प्रकपड सवात मोठा असतो. त्यािे वजन स मारे २ तोळे असते. (तोळा – १२ ग्राम) हा 

प्रकपड किवमागाच्या खाली असतो. अपमध्यागंाला तो हानवास्थीला टेकलेला असतो आचि उपमध्यागंाच्या 
पिभागाला उरििू कीय स्नायलूा टेकलेला असतो. हा प्रकपड प ढे जंभदाचंशक स्नायचू्या अगूढ पृिावरपयंत 
गेलेला असतो. येथील कपोलकंसाजवळिा लहानसा भाग बह शः म ख्य प्रकपडापासून त टक ाालेला 
असतो. या भागाला प रविी-प्रकपड [Accessary part.] म्हितात. या प्रकपडाभोवती एक पटलवेष्टि असते ते 
गूढ ग्रीवापटलािाि अंश असते. या प्रकपडािा अधर भाग चनम ळता असतो तो चद्वकाडं स्नायचू्या मागल्या 
काडंापयंत गेलेला असतो. यािा अगूढ पृिभाग, कातडीलगतिा पचरष्ट्पट व पचरग्रीवस्नायिूा मागला काठ, 
यापयंत आलेला असतो. यािा गूढ पिृभाग हानवसंधीजवळून उपमध्य िावविस्नायूपयंत पोिलेला असतो. 
याि पिृािा मागील भाग ककजलप्रसराचनकट असतो. या प्रकपडातून महत्त्वाच्या रक्तवाचहन्या व एक िेतनी 
बाहेर पडतात. 

 
अवकिव प्रकपडािा स्त्राव तोंडात नेऊन सोडिारी नळी असते चतला अवकिवस्त्रोत [Parotid duct.] 

म्हितात. या प्रकपडाच्या प रःस्थ भागामध्ये दोन नळ्या असतात त्याचं्या संगमाने हा स्त्रोत बनतो. तो 
जंभदाचंशक स्नायलूा लागून अपमध्यागंाने त्याच्या प रःस्थ सीमेशी जाऊन उपमध्य वळि घेतो, आचि 
गल्लस्नायतू प्रवशे करून तोंडाच्या आस्तरालगत प ढे जाऊन, द सऱ्या दाढेच्या चशखराशजेारी म खक हरात 
उघडतो. जंभदाकंशकाशी असताना प रविी प्रकपडािा स्त्रोत त्यास चमळतो. या स्त्रोताच्या तटात 
अपट्टमासंतंतू, त्याभोवती सूत्रल वषे्टि आचि आत कफास्तर असते. अंतगवत द्वाराशी यािे वजे बरेि कमी 
ाालेले असते. 
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आ॰ ९·१ लालाकपड. १ अवकिव Parotid. २ अवहानव Submandibular. ३ अवचजव्ह Sublingual. ४ 
अवकिवस्त्रोत Parotid duct. ५ अवहानवस्त्रोत ६ जंभदाचंशक Masseter. ७ गल्ल. Buccinator. ८ उरििू क 
Sternomastoid. 

 
अवहानव प्रकपड –एकाद्या अक्रोड-बी एवढा असतो. त्यािे गूढागूढ असे दोन भाग असतात. 

चद्वकाडं स्नायूच्या प रस्थः काडंापासून मागे ककजलहानव चनबंधनापयंत या प्रकपडािा अगूढ भाग पसरलेला 
असतो. या चनबधंनाला लागून मागे अवकिवकपड असतो. वरती यािा पसारा हानवास्थीच्या ब धंापयंत आचि 
खाली चद्वकाडं स्नायचू्या मध्यस्नावापयंत असतो. या स्नावाच्या दोनही बाजूला खाली यािे काही भाग 
जातात. ग्रीवापचरष्ट्पटाच्या शृगंास्थीस ग ंतलेल्या दोन पदरामध्ये हा प्रकपड ग रफटलेला असतो. यािा काही 
भाग पचरग्रीवापयंत खाली येतो. याच्या उपमध्यागंाला हानवशृगंाटीय स्नायू असतो आचि अपमध्यागंाला 
हानवास्थी आचि उपमध्य िावविस्नाय ू येतो. या प्रकपडािा गूढ भाग हानवशृगंाटीय, हानवचजव्हीय व 
ककजलचजव्हीय या स्नायूंजवळ असतो. या प्रकपडािा स्त्रोत हानवशृगंाटीय स्नायचू्या पि सीमेच्या थोडे मागे 
कपडाबाहेर चनघतो आचि त्या खालून जरा मागे व वर जाऊन हानवशृगंाटीय व शृगंाटचजव्हीय याचं्या मधून 
अवचजव्हीय प्रकपड व चजब कचजव्हीय याचं्या सापटीतून म खास्तराखाली जाऊन, चजभेच्या चनबधंिूिेशजेारी 
अवचजव्हीय चपटकावर म खक हरात उघडतो. 

 
अवणजव्हीय प्रकपड. अवहानवापेिा लहान साधारिपिे बदामबीएवढा असतो. हा 

म खकफास्तराच्या लगेि खाली हानवास्थीच्या आतील पिृाच्या खािेत साम द्दगालगत असतो. त्यािे वजन 
स मारे ित थांश तोळा असते. चजव्हाग्राखाली जो उंिवटा असतो तो यानेि आलेला असतो. याच्याखाली 
हानवशृगंाटीय स्नाय ू असतो. शजेारी उपमध्यागंास चिब कचजव्हीय स्नाय ू असतो. यािे छोटे चवसगवस्त्रोत 
[Excretory duct.] असतात ते स्वतंत्रपिे अवचजव्हीय आस्तरवलीच्या [Sublingual (mucous) fold.] मार्थयावर 
उमटतात. क्वचित् काही अवहानव स्त्रोतासही [Submandibular duct.] चमळतात. क्वचित् एकादा मोठा 
अवचजव्हीय स्त्रोतही आढळतो. 

 
स्त्राव. या तीन जोडीच्या प्रकपडाखेरीज तोंडामध्ये लहान लहान प्रकपड प ष्ट्कळि असतात. जीभ 

ओठ गाल तालू या तीनही अवयवात ते असतात. प्रस्त त प्रकपडातून चनघिारे स्त्राव दोन प्रकारिे असतात. 
एका प्रकारात पािी प ष्ट्कळ असते; इतर चवरघळलेली द्रव्ये थोडीशी असतात. द सऱ्या प्रकारात पािी थोडे 
असते आचि स ळस ळीत पदाथवि प्रम ख असतो. यास श्लेष्ट्मा (शमे) ककवा कफ म्हितात. पचहल्या प्रकारिा 
स्त्राव तो प्रजलस्त्राव आचि द सऱ्या प्रकारिा स्त्राव तो कफ ककवा कफद्रव [Mucous secretion.] होय. स्त्रावावरून 
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प्रकपडही प्रजली ककवा कफद्रवी म्हिावे. मोठ्या प्रकपडापंैकी अवकिव प्रकपडातून प्रजलद्रव चनघते. द सऱ्या 
दोन प्रकपडातून दोनही प्रकारिा स्त्राव चनघतो. अवहानवातून बह शः प्रजलस्त्राव चनघतो तर अवचजव्हीयातून 
बह शः कफस्त्राव चनघतो. खरी गोष्ट अशी आहे की, हे तीनही प्रकपड बह त प्रकपड चमळून ाालेले असतात. 
त्यापंैकी काही एका तर काही द सऱ्या प्रकारिे असतात. इतर बारीक बारीक प्रकपड म्हिून जे साचंगतले 
त्यात कफद्रवी प्रकपडािंाि भरिा चवशषे असतो, प्रजलस्त्रावी थोडे. 

[1 Serous secretion.] 
 
प्रकपड प्रकार. लाळेिे प्रकपड स्त्रावदृष्टीने संचमश्र प्रकारिे आहेति. पि रिनादृष्टीनेस द्धा संचमश्र 

प्रकारिे आहेत. रिनादृष्टीिे दोन प्रकार म्हिजे नचलकारूप [Tubular.] आचि संिीरूप [Saccular (Alvoeolar).] 
ककवा प चटकारूप. स्वदेप्रकपड नचलकारूप असतात. ही नचलका खूप ग ंडाळी पडलेली असते, इतकेि काय 
ते. केशकूपात खोिलेले क्स्वदाप्रकपड असतात ते संिीरूप ककवा प चटकारूप असतात. नचलकारूपात 
पेचशका एकरूप असतात संिीरूपात त्या दोन रूपाचं्या असतात. वहनमागातल्या पेिा स्त्रविस्थानातील 
(संिी ककवा प चटका यातील) पेचशका मोठाल्या असतात. प्रत्यि स्त्रवि िालू नसते तेव्हा पेचशका फ गलेल्या 
असतात. त्यात कोठा चरकामा असा फारि थोडा असतो. प्रत्यि स्त्रवि थाबंल्यानंतर त्या फ गू लागतात, 
पि िालू असताना त्या बारीक होतात आचि कोठा मोठा होऊन राहतो. प्रजलस्त्रावी प्रकपडातील 
पेचशकातील प्रकल मध्यवती असून वाटोळे असते. कफस्त्रावी प्रकपडात प्रकले िपटी असून शजेारच्या 
थराजवळ असतात. जठरामध्ये साधे नचलकाप्रकपड असतात तसे ते आतड्यातही असतात. अंत्र कात काही 
प्रकपड नचलकाप चटकारूप असे चमश्ररूप असतात. तसेि लालाकपडही चमश्रस्वरूपी असतात. शजेारच्या 
आकृतीत प्रकपडािें रिनाभेद चकती असू शकतात आचि ते चवकासक्रमाने कसे लावता येतात, ते दाखचवले 
आहे. शवेटी १० वा देखावा कभगातून पाचहलेल्या प्रजलस्त्रावी [Serous salivary gland.] लालाकपडाच्या छेदािा 
आहे. १ ते ८ देखाव ेलािचिक आहेत. त्यात प्रकले दाखचवली नाहीत. ९ हा बाह्यरूपािा देखावा आहे. 

 

 
आ॰ ९·२ प्रकपडप्रकार. १ स नचलक Tubular. क ं डचलत (Twisted). ३ शाचखत Branched. ४ पचरशाचखत 
Much branched ५ संचिक Saccular. ६ संशाचखत Branched seccular. ७ संपचरशाचखत Much 
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branched saccular. ८ ग क्च्छत Compound tubular saccular. ९ मंजचरत Compound racemose. १० 
प्रजललालाप्रकपड Serous Salivary gland. 

 
स्त्रावांचा उपयोग. प्राशननळीिे आस्तर दोन प्रकारे उपयोगी पडते. अन्न सरकताना ते स ळस ळीत 

असाव े अशा बेतािा स्त्राव त्यामधून चनघतो, हा एक उपयोग आहे. द सरा उपयोग अन्न पिचवण्याकरता 
त्यातून स्त्राव येत असतो हा आहे. हा उपयोग साववचत्रक नाही. जठर व अंत्र याति तो म ख्यतः आहे. तोंड व 
उंड यात तो थोडासाि आहे. ग द व महाग द यात तो म ळीि नाही. इतर उंडभागातही तो नाही, म्हटले तरी 
िालेल. रसशोषि ही अंत्रकािी चवशषे कामचगरी आहे. 

 
तोंडात एकादा अन्नपदाथव घातला तर तो एकदम चगळला जात नाही. पािी ककवा चततपत पातळ 

द सरा पदाथव बरोबर असला तर तो चगळला जातो. नाहीतर तो तोंडात काही वळे घोळला जाऊन ओला 
स ळस ळीत होतो, आचि मग चगळला जातो. साध्या बोलण्याच्या वळेी जी चजव्हाचदकािंी हालिाल करावी 
लागते ती करताना तोंड ओलेि असावे लागते. ते तेथील स्त्रावाने तसे होते. प्राशनीस आस्तर असते ते 
नेहमीि ओले राहते. तोंडातही कोरड्या अन्नाला गती नाही, मग प्राशनीच्या इतर भागानंा तरी कशी 
असिार? प्राशनीमध्ये प्रकपड कोयवधी असतात. एकया जठरात ते दीडकोटीच्या स मारात असतात. 
जठरात कफस्त्रावी थोडे, अंत्रकात त्याहून अचधक आचि उंडात तर प ष्ट्कळि असतात. कफ ज्यामधून 
स्त्रवतो त्या पेचशका कफप्रद द्रव्याने फ गतात आचि फ टतात तेव्हा ती उघड्या पेल्यासारखी चदसतात म्हिून 
त्यानंा पेल्लपेचशका असे नाव चदले आहे. जठराच्या हृदयचनकट भागाच्या आस्तरातील अशा दोन पेल्लपेचशका 
[Goblet cell.] आ. ८·१३ मधे दाखचवल्या आहे. 

 
प्रपाचक प्रकपड 
 

उदरात अंत्र काच्या वळशात ग ंतलेला एक प्रकपड आहे. त्याला प्रपािक असे नाव चदले आहे. 
पिनोपयोगी प्रकपडामध्ये तो प्रम ख आहे. आकाराने तो अवकिवलालाकपडापेिा मोठा आहे. त्यािी लाबंी १२ 
ते १५ cm. असते. तो आडवा पसरलेला असतो. अंत्र काच्या पकडीत राहिारा त्यािा भाग तो त्यािा माथा. 
[Head.] त्याहून त्यािे कबंध [Body.] लहान असते आचि द सरे टोक आिखी लहान असते ते त्यािे प च्छ 
[Tail.]होय. कबंधाला तीन धारा आचि तीन पिृे असतात. मागले पिृ ककवा पि पृि पि उदरतटास लागून 
असते आचि महापटलािा डावा खूर याि पिृाच्या डाव्या भागामागे येतो. यािे खालिे पिृ आरंभी अंत्र क-
अंचत्रका चवकोिावर लागून असते आचि यािा शवेट वाम उंडचवकोिावर असतो. यािे चतसरे (वरिे) पृि 
खोलगट असून प ढे कललेले असते. त्याच्यावर जठर असते. पि त्या दोहींच्या मधे स्नेहल कोश असतो. 
द सऱ्या-चतसऱ्या पिृामध्ये जी धारा असते ती प रःस्थ धारा होय. मागील पिृाच्या वरिी खालिी धारा त्या 
दोन धारा आचि ही चतसरी अशा तीन धारा ााल्या. यातली प ढली धारा अगदी बोथट असते. 

 
प्रपािककपडाच्या मार्थयाच्या खालच्या डाव्या भागापासून एक फाटा चतरका डावीकडेि वर गेलेला 

असतो त्याला त्यािे उपागं [Uncinate process.] म्हिाव.े हे उपागं आचि म ख्यागं याचं्या चिमटीत अंत्रपोषक 
रक्तवाचहन्यापंैकी वरच्या वाचहन्या [Superior mesenteric vessels.] असतात. प्रपािकािा माथा आचि कबंध यानंा 
जोडिारा भाग जो सहजि त्यािी (२ cm. लाबं) मान ठरतो. याच्या प ढे जठर-प्रयािी येते. मध्यंतरी पयंत्र 
मात्र येते. प्रपािकािे प च्छ डाव्या क शीत असलेल्या प्लीहाकपडाच्या जठरचनकट पृिाला लागून असते. 
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प्रपािकस्त्राव वाहिारा स्त्रोत त्या प्रकपडाच्या आत असतो. त्याला शाखोपशाखा असतात. 
उपशाखाचं्या भोवती प टक ळ्या रिलेल्या असतात त्याति स्त्राव उत्पन्न होतो. या प टक ळ्यानंा सोडून पि 
त्याचं्या साधंीफटीत काही पेचशका असतात. त्याचं्याभोवती रक्तवाचहन्या असतात. म्हिून त्या 
पेचशकासमूहानंा द्वीपे [Cell islets.] म्हितात. या द्वीपातून स्त्राव चनघतो तो थेट रक्तात जातो. त्यास द्वीपीन 
[Insulin.] असे नाव चदले आहे. पिलेल्या अन्नािा चवचनयोग करण्याकडे त्यािा चवशषे उपयोग होतो. प्रपािक 
स्त्रोत मार्थयापासून बाहेर चनघतो तेथे त्याच्या उजव्या अंगाला चपत्तस्त्रोत असतो. दोनही स्त्रोत अंत्र काच्या 
द सऱ्या भागाच्या उपमध्य तटात चशरून तेथे ज ळतात. मग हा संय क्त स्त्रोत चतरकसपिे अंत्र कास्तरापयंत 
जातो. तेथे त्यािे वजे अंत्राच्या वजेाला चमळते. त्या जागी उंिवटा असतो त्यास अंत्र क-चपचटका [Duodenal 

papilla.] म्हितात. हे स्त्रोतद्वार अंत्र काच्या उपमध्य व पितटाच्या कोपऱ्यात असते. संय क्त स्त्रोत फ गीर 
असतो त्यास चवप चलत [Ampulla (of bileduct).] चपत्तस्त्रोत म्हितात. क्वचित दोन स्त्रोत शवेटपयंत चवभक्ति 
राहतात. क्वचित प्रपािक कपडाच्या मार्थयाच्या अधर भागात स्वतंत्र स्त्रोत तयार होऊन अंत्र कात प्रचवष्ट होतो. 
त्याला अभ्यचधक स्त्रोत म्हितात.  
 

 
आ॰ ९·३ प्रपािक–द्वीप. भोवती सहा प्रकपडािंा वेढा आहे. 

 
यकृतप्रकपड 
 

अन्न पिचवण्याच्या कामी उपयोगी पडिारे लहानमोठे प ष्ट्कळ प्रकपड आहेत. त्या सवात मोठा प्रकपड 
यकृत् हा असून तो महापटलाखाली असतो. महापटल घ मटासारखा असल्याम ळे या प्रकपडािे मागले वरिे 
आचि प ढले पिृ त्याच्याशी ज ळते पि सलग असते. खालिे पिृ मात्र प ढल्या पिृाशी चभडते तेथे धारा 
आलेली असते. खालिे व मागले पिृ याचं्या मध्येही नीटशी धारा नसते, थोडी गोलाई असते. यकृतािे 
ऊध्ववपिृ महापटलाइतके चवस्तृत नसते. उजवी क शी यकृताने पूिव व्यापलेली असते. हा प्रकपड उजव्या 
बरगडी-कमानीच्याही थोडा खाली उतरलेला असतो. बरगड्याचं्या कोनाच्याही तो खाली थोडासा असतो. 
पि डाव्या बरगड्यामागे तो अप राि असतो. हा प्रकपड ताबं स जाभंळा असून चढसूळ असतो. यािे वजन १·४ 
चकलोच्या स मारात असते. चस्त्रयात याहून कमी आचि प रुषात अचधक असते. यािा थोडासा भाग पयंत्र-
पटलाने महापटलाशी जोडलेला असतो. तरी ती बधंने यािे वजन उिलून धरण्याइतकी भक्कम नसतात. 
उदरतटाचं्या दाबानेि तो सावरून धरलेला असतो. 

 
पयंत्रपटलािी एक घडी महापटल व प रःस्थ उदरतट यापासून चनघून यकृताच्या ऊध्ववप रःस्थ 

पिृाला लागते. याति समाचवष्ट असलेली एक दोरी बेंबीपासून चनघून यकृताच्या प ढील धारेला लागून 
खालच्या पिृालगत बरीि मागे जाते. यकृताच्या मागील पिृास अधर महाप्रचतवकेरता एक खाि असते. या 
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ख िाचं्या डाव्या उजव्या अंगािें यकृतािे भाग ते त्यािे मोठाले उजव ेडाव ेखंड होत. यासंबधंी जी पचहली 
घडी साचंगतली ती डाव्या बाजूने पाहता तकारासारखी चदसते. म्हिून त्यास तकार [Falciform ligament.] 
चनबधंन म्हिाव.े ककवा ते िदं्रकोरेसारखे असते, असे म्हिावयािे ााल्यास िदं्राशं [Falciform ligament.] 
चनबधंन म्हिाव.े िदं्रहास असे राविाच्या तलवारीिे पौराचिक नाव आहे. त्यावरून त्यास िंद्रहासस द्धा 
म्हटले तरी िालेल. यकृताच्या अधरपिृाच्या मध्याच्या स मारास एक आडव ेद्वार असते. त्याच्या उजव्या 
काठाशी चपत्तवाचहनी असते, डाव्या काठाशी याकृतप्रवा आचि मधे यकृताकडे अन्नरस नेिारी प्रचतवाचहनी 
असते. अन्नरसािे प्रवशेद्वार म्हिून या द्वारास चवशषे महत्त्व आहे. यकृत् हे एक मोठे उद्यमकायालय आहे. 
अन्नरसावर तेथे महत्त्वािे संस्कार केले जातात. अशा कायालयाच्या प्रवशेद्वारास प्रचतहार म्हितात. म्हिून 
या द्वारास याकृत प्रचतहार [Porta hepatis.] असे नाव चसद्ध होते. िंद्राशं- चनबंधनात समाचवष्ट जी सूत्रल दोरी 
साचंगतली ती प्रचतहारापयंत गेलेली असते. ती वाटोळी असते म्हिून चतला वृत्तदामचनबधंन [Ligamentum 

teres.] म्हितात. दाम म्हिजे दाव.े गभवकाळिी नाचभप्रचतवा ब जून ही दोरी तयार ाालेली असते. 
याकृताखाली एका उथळशा खळग्यात प ढच्या काठाजवळ प्रचतहारापयंत मागे एक ब धली असते तो 
चपत्ताशय [Gallbladder.] होय. तो नवव्या बरगडीच्या टोकामागे असतो. चपत्ताशय आचि वृत्तदाम याचं्या मधला 
जो यकृतभाग त्यास िौरस खंड [Quadrate lobe.] म्हितात. हे नाव अथात् आकृतीवरून चदले गेले आहे. 
प्रचतहारामागे महाप्रचतवचे्या डाव्या बाजूला थोड्या अंतरावर एक पयंत्रािी घडी गेलेली असते. चतच्या आचि 
महाप्रचतवचे्या मधल्या यकृत्-भागास त्यािा प च्छखंड [Caudate.lobe.] म्हितात. तो मागे असल्याम ळेि हे 
नाव चदले गेले आहे. 

 

 
आ॰ ९·४ यकृत Liver. १ वामखंड. २ दचिि खंड. ३ प च्छखंड Caudate lobe. ४ िौरस Quadrate ५ 
अचधवृक्कम द्रा Suprarenal impression ६ वृक्कम द्रा Renal impression. ७ अंत्र क म द्रा Duodenal 
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impression. ८ उंडम द्रा Colic Impression. ९ जठरम द्रा Gastric Impression. म अधर महाप्रचतवा 
Inferior vena cava. प्र याकृत प्रवा–शाखा Branch of hepatic artery. प्र ह प्रचतहारी शाखा Branch of 
portal vein. क उपखंडािी कें द्र प्रचतवा Central vein of lobule. म. स. प चपत्तस्त्रोचतका Bileductule 
ककवा चपत्तस्त्रोत Bileduct. चप चपत्ताशय Gall bledder. अ प पयंत्र नसलेले पिृ Nonperitoneal surface. 

 
णपिाशय 

 
चपत्ताशय ही एक चनम ळती चपशवी यकृताखाली समन्वयी गात्राने चिकटलेली असते. स्वतः या 

आशयािी खालिी बाजू आचि डावी उजवी बाजू याजवर पयंत्रािे वेष्टि असते. चहिी लाबंी स ॰ ८ cm. 
असून ४० c.c. असतो. या आशयािे बडू प ढे यकृताच्या काठाशी असते आचि टोक मागे असते. मानेशी 
स्त्रोत स रू होतो. तेथे वजे चिमटलेले असते. आशयस्त्रोत [Cystic duct.] ३, ४ cm. असतो. यकृतातून डावा 
उजवा असे दोन स्त्रोत चनघतात ते चमळून समाईक याकृतस्त्रोत [Common hepatic duct.] तयार होतो. हा 
आशयस्त्रोताला चमळून एक चपत्तस्त्रोत [Bileduct.] तयार होतो. हा स मारे ७ cm. लाबं असतो. चपत्तस्त्रोत मागे 
खाली व थोडा डाव्या कलाने जाऊन अंत्र काच्या पचहल्या भागाच्या मागून प्रपािक प्रकपडाच्या मार्थयाच्या पि 
पिृावरील िऱ्यात जातो. अंत्र काच्या द सऱ्या भागाच्या डाव्या बाजूला त्यािी प्रपािकस्त्रोताशी गाठ पडते. 
तेथून ते दोनही स्त्रोत अंत्र कतटात जाऊन संगम पावतात. संय क्त स्त्रोत चवप चलत होऊन अंत्र कचपटकावर 
उघड होतो. या चपटकािे जठरातंापासून अंतर स मारे ९ cm. असते. चपत्ताशयाच्या जवळ खाली उंडीकारंभ 
असतो. 

 
यकृतािा ऊध्वव पिृभाग सामान्यतः फ गट असतो तरी मध्यभागी त्यात उथळशी हृदयम द्रा 

उमटलेली असते. खालच्या पिृावर उजव्या अंगाला अचधवृक्क, वृक्क, अंत्र क, उंडाक, आचि डाव्या अंगाला 
जठर, याचं्या म द्रा [Impressions.] उमटलेल्या चदसतात. 

 
यकृताचे अंतरंग 
 

इतर पािक प्रकपडाच्या पेिा यकृत् प्रकपडािी रिना काही वगेळी असते. यकृतािे खंड व उपखंडही 
[Lobule.] असतात. प्रत्येक उपखंड एखाद्या भरीव वाटोळ्या काडंासारखा असतो. त्याच्या मधोमध एक चसरा 
(प्रचतवाचहनी) असते. या प्रचतवचे्या भोवताली यकृतपेचशकाचं्या [Liver cells.] द हेरी रागंा एकाद्या िाकाच्या 
अऱ्याप्रमािे लागलेल्या असतात. या रागंा एकावर एक देखील असतात. अशा ज डग्याभोवती मधून मधून 
चपत्तस्त्रोताच्या शाखा असतात. दर दोन याकृतपेचशकाचं्या रागंामध्ये एकेक चपत्तवाचहनी असून अशा अनेक 
वाचहन्या भोवतालच्या चपत्तस्त्रोताच्या शाखेस चमळतात. त्यातून चपत्त जमून याकृतस्त्रोतावाटे चपत्ताशयात 
जाते. तेथून ते प्रसंगान सार समाईक चपत्तस्त्रोतावाटे अंत्र कात उतरते. चपत्ताशयाला जे आस्तर असते त्याला 
स रक त्या असतात. त्यात श्लेष्ट्मा (कफ) स्त्रविारे प्रकपड असतात. या आस्तरात पािी व लविे शोषली 
जातात. यातील प्रकपड पचरशाचखत असतात. 

 
प्लीहा 

 
प्लीहा हा एक कपड उदरात असतो. त्यातून स्त्राव वाहण्यास स्त्रोत नसतो. त्याला रक्तप रवठा 

भरपूर असतो. त्यावर त्यािा संस्कार व्हावयािा तो होतो. एका पिी महापटल आचि द सऱ्या पिी म ख्यतः 



 

अनुक्रमणिका 

जठर याचं्या दामटीत तो राचहलेला असतो. यािी महापटलालगतिी बाजू साधारितः चत्रकोिी असते. 
द सऱ्या पिी याला तीन चत्रकोिीि पिृे असतात. एक वरिे जठरचनकट असते ते या चतहीत मोठे असते. 
द सरे त्याहून लहान वृक्कचनकट असते. ते अमळ खाली व मागे असते. चतसरे अपमध्येस आचि खाली असते, 
ते सवात लहान असते. त्यािा वरिा आचि प ढला भाग प्रपािकाचनकट असतो. उरलेला खालिा आचि 
मागला भाग डाव्या उंडचवकोिाचनकट असतो. जठरचनकट असिाऱ्या पिृाच्या मागल्या आचि वरच्या 
सीमेवर रक्तवाचहन्याकंरता द्वार [Hilum.] असते. एवढी जागा वगळून इतर सववत्र स्नेहल वषे्टि असते. या 
वषे्टिाच्या आत तन्य सूत्रल वषे्टि असते. या वषे्टिापासून पापोदे्र चनघून प्लीहाकपडात कप्पे [Trabeculae.] 
बनलेले असतात. या कप्प्यामधील अवकाशात मऊ चढसूळ असा कल्क [Pulp.] असतो. प्लीहेिी अंतगवत 
रिना एकाद्या कलफगं्रथीसारखी असते. 

 

 
आ॰ ९·५ प्लीहा Spleen व चतिे शजेारी. 

 
प्लीहा डाव्या नऊ दहा अकरा क्रमाकंाच्या बरगड्याच्या शवेटच्या भागाचं्या आड असते. चतिी 

लाबंी १२ cm. आचि रंुदी ७ cm. असते. चतिी जाडी फारतर ४ cm. असून वजन २०० ग्राम (१६ तोळे) 
असते. 

 
उदरप्रदेश 
 

शरीरामध्ये उदर हा एक मोठा कोठा आहे. त्यातली पिनािी इंचद्रये आपि पाचहली. शजेारी प्लीहा 
हा एक चनराळाि कपड पाचहला. याखंेरीज सगव व उत्सगव या कायांिी इंचद्रयेही उदरात असतात ती प ढे 
स्वतंत्र प्रकरिात पाहावयािी आहेत. उदराच्या तळात एक लहान कोठा आहे त्याला कटीरक असे आपि 
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म्हटले आहे. चत्रकािा प्रोत्सेध नामक उंिवटा, त्याला धरून दोही अंगास जािाऱ्या कंसरेषा, त्यानंतर ग ह्य 
तंस, आचि ग ह्यसाम द्दगािा वरिा काठ ही कटीरकािी वरिी सीमा असते. सगोत्सगािी बह तेक इंचद्रये 
कटीरकात असतात; काही वरती उदराच्या मोठ्या कोठ्यातही असतात. उदरािा कोठा मोठा असून त्यात 
बरीि इंचद्रये असल्याम ळे त्यािे नऊ साकेंचतक भाग कल्पून इंचद्रयािें स्थान त्यापंैकी अम क भागात असते 
असे सागंतात. दोन उभी आचि दोन आडवी प्रतले कक्ल्पली म्हिजे नऊ प्रदेश चसद्ध होतात ते असे : 

 
 दचिि उपजाठर अचपजाठर वाम उपजाठर 
R. Hypochondriac Epigastric L. Hypochondriac 
 दचिि कटीय नाभ्य वाम कटीय. 
R. Lumber Umbilical L. Lumber 
 दचिि जाघन अवजाठर वाम जाघन. 
R. Iliac Hypogastric L. Iliac 

 
– याकरता उदरतटावर ज्या रेषा कल्पावयाच्या त्या अशा :— 
 
(१) वरिी आडवी रेषा. उरःशीषव व ग ह्य याचं्यामधील कचटशरेुका क्रमाकं १ पश वका क्रमाकं ९ िा 

शवेट यानंा टेकून जाते ती. (प्र. ८ आ. १६ पहा.) 
 
(२)खालिी आडवी रेषा. जाघन तंसावरील त ंगकातून जाते ती. 
 

(३) डावी उभी रेषा. } प रस्थः ऊध्वव जाघन कंटक व ग ह्य साम द्दग यानंा 
जोडिाऱ्या रेषेच्या मध्यकबदूमधून जाते ती. (४) उजवी उभी रेषा. 

 
येथे आखिीच्या दृष्टीने रेषा असा उल्लेख केला परंत  प्रत्यि आपल्याला त्या रेषेस धरून येिाऱ्या आडव्या 
अन पद ककवा उभ्या अन नास प्रतलािंाि चविार करावयास हवा. उदरतटाच्या बाह्यागंी बेंबी ही एक मोठी 
खूि असते. परंत  चतिे स्थान इतर अवयवाचं्या अपेिेने पाहता सवात सारखे नसते. तरुिामध्ये ते चतसऱ्या 
िवर्थया कचटकशरेुकाचं्या मधील सापटीसमोर असते. िाचळशीच्या प ढे उदरतटास चढलाई येऊन ते खाली 
सरकण्यािा संभव असतो. बालपिी कटीरकािा चवकास ाालेला नसल्याम ळे अंतकरचद्रयािंी स्थाने चनराळी 
असतात. पोट प ढे असते, बेंबी खाली असते. यकृत, प्लीहा, उंडाक, प्रत्य ंडाक, महाग द, ग द, हे अवयव 
जागच्या जागी असतात, पि प्राशनीिे इतर अवयव तसे नसतात. ते भरले ककवा चरकामे असतील 
त्याप्रमािे त्यािंी सरकासरक होते. यकृत् दचिि उपजाठरात आचि अंशतः द॰ कटीयात आचि 
अचपजाठरात असतो. उंडक द॰ जाघनात, उंडाक प्रत्य ंडाक द॰ व वाम कटीयात आचि महाग द 
कटीरकातील चत्रकाच्या वळशात असतात. प्लीहा वाम उपजाठरात असते. जठर, उंडीक, उंड क व अंत्रक 
याचं्यात स्थलातंरे थोडीबह त वरिेवर होतात. जठर, अचपजाठर, वाम उपजाठर व नाभ्य प्रदेशात असते. 
अंत्र क नाभ्य प्रदेशाच्या वरच्या उजव्या अधात असते. अंत्रका बह शः नाभ्य प्रदेशात असते. तथाचप ती 
शजेारच्या कोित्याही प्रदेशात घ सू शकते. अंचत्रका अवजाठर व कटीरकीय प्रदेशात असते. उंडीक द॰ 
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उपजाठर, अचपजाठर व वाम उपजाठर प्रदेशात असते. उंड क बह धा कटीरकात असते. परंत  भरलेले 
असताना ते वर उदराच्या अवजाठर प्रदेशात येते. ग द व महाग द कटीरकात असतात. 

 
पयंत्र 

 
उदरामध्ये प्राशनािी इंचद्रये आहेत. त्यािंा आकार वरिेवर लहान मोठा होिे ही गोष्ट अपचरहायव 

आहे. त्याम ळे त्याचं्यात सरकासरक होिे हेही अपचरहायव आहे. ही गोष्ट घासाघाशी न होता व्हावी याकरता 
उदरात व्यवस्था असते. एकमेकापासून सरकत्या इंचद्रयावर स ळस ळीत आवरि असते. चवशषे गोष्ट अशी 
की, या आवरिािा पदर सवांवर सलग असा असतो. या इंचद्रयात प्रम ख इंचद्रय जे अंत्र त्यावरून या 
आवरिपटलाला पयंत्र असे नाव चदले आहे. उदरातील इंचद्रयानंा कोिागें म्हितात. कोि म्हिजे कोठा. 
त्यात असलेले अंग ते कोिागं. कोिागंाला लागून जो पटलभाग त्यास कोिागंी [Visceral.] पटल आचि 
उदरतटाला लागून जो पटलभाग असतो त्याला प्राकारी [Parietal.] पटल ककवा थर (स्तर) म्हितात. 
वास्तचवक दोनही पदर सलग असून दोहोंिी सूक्ष्मरिनाही एकसारखीि असते. प्राकारी व कोिागंी दोही 
पदर सलग असल्याम ळे सवव चमळून एक ि ण्या द रमड्या पडलेली चपशवीि असते असे म्हटले पाचहजे. या 
चपशवीत काय असते म्हिाल तर केवळ द्रवि असते. ते इतके थोडे असते की, दोन पदरामध्ये एका 
थेंबाच्याि जाडीिा अवकाश असतो, अचधक नाही. हे द्रव स ळस ळीत असते. त्यास सचरल [Serous fluid.] असे 
नाव चदले आहे. या द्रवात बह शः पािी असते. त्यात काही प्रोतीन द्रव्य असते, परंत  ओषट नसते. 

 
पयंत्र म्हिून ज्याला म्हटले त्या पटलािी सूक्ष्मरिना असते ती अशी : एक पातळ आस्तर असते 

त्यात बह कोिी फरशी -सारख्या एकाशी एक लागलेल्या पेचशका असतात. त्यात बारीक चिवट तंतूिे जाळे 
असते. त्यात रक्त आचि कलफवाचहन्या असतात. आस्तराला आधार सूत्रल समन्वयी गात्रािा असतो. 

 

 
आ॰ ९·६ पयंत्रपटलािी सूक्ष्म रिना. 

 
उदरतट मासंल असतात त्यास पचरष्ट्पटािे आस्तर असते. त्यासि पयंत्रस्तर चमळून गेलेला 

असतो. त्यानंा जोडिारे उपचहतगात्र म बलक असते. पयंत्राबाहेरच्या या गात्राला पयंत्रबाह्य [Extraperitoneal 

tissue.] गात्र म्हितात. हे गात्र महापटलाच्या अधरागंास आचि श्वेतरेषेस घट्ट धरून असते, पि इतर 
चठकािी ते बरेि सईल असते. चवशषेतः बेंबीपासून खाली ग ह्यतंसापयंतच्या चत्रकोिी जागेत ते सईल 
असते. मूत्राशय त ड ंब भरून फ गतो तेव्हा तो पयंत्र व प्राकार यामंध्ये घ सतो, आचि पयंत्रपटल इतर 
प्राकारापासून सोलून काढल्यासारखे होते. उदराच्या पितटाच्या वृक्काजवळपासच्या पयंत्रबाह्य गात्रात 
मेदािा भरिा बराि असतो. कोिागंी पयंत्रपटलािा थर त्या त्या अवयवास घट्टपिे चिकटलेला असतो. तो 
त्या अवयवाच्या तटाच्या जिू भाग बनलेला असतो. 
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दोन पयंत्रकोष्ठे 
 

पयंत्रािा कोिागंी आचि प्राकारी थर यामध्ये अचतशय आक ं चित अशी जी सापट असते चतलाि 
पयंत्रकोि [Peritoneal cavity.] म्हितात. या कोिातही महाकोि [Greater sac.] व लघ कोि [Lesser sac.] असे 
दोन कोठे असतात. जठर व त्याच्या मागले अवयव यात लघ कोि असते आचि इतरत्र महाकोि असते. हे 
दोनही कोठे एकमेकास एका द्वाराशी चमळालेले असतात. हे द्वार [Aditus.] यकृताच्या उजव्या खंडाच्या 
खाली आचि प्रचतहारी प्रचतवचे्या मागे असते. 

 

 
आ॰ ९·७ उदरािा प रःस्थतट, आतून पाचहलेला. म, मूत्रायिी, बस्तीच्या शजेारी वीयवस्त्रोत. त्याच्या वरच्या 
टोकापासून कंसरेषेपयंत अचपजठरीय रक्तवाचहन्या. 

 
यकृताची णनबंधने 
 

पयंत्रािा थर बेंबीपासून सभोवार कसा पसरलेला आहे ते आता पाहून घेऊ या. बेंबीपासून 
यकृतापयंत वृत्तदाम चनबंधन असते हे मागेि साचंगतले आहे. त्याम ळे उदर प रःस्थ प्राकार आचि 
महापटलािे अधरागं. यापासून पयंत्रािी एक चत्रकोिी घडी उिलली जाते. चतलाि िदं्राशं चनबंधन असे 
म्हटले आहे. या चनबधंनािा वरिा भाग यकृताच्या ऊध्वव व प रःस्थ पिृाकडे जातो. महापटलावरून 
यकृतावर जाताना िदं्राशं चनबधंनािे दोन पदर एकमेकापासून दूर होतात. एक यकृताच्या उजव्या खंडावर 
जातो आचि द सरा यकृताच्या डाव्या खंडावर जातो. पचहल्यािा समावशे यकृताच्या चकरीट [Coronary 

ligament.] चनबंधनात आचि द सऱ्यािा वाम चत्रकोिी [Triangular ligament.] चनबधंनात होतो. यकृताच्या वरच्या व 
प ढच्या पिृाच्या पयंत्रािीि िाल खालच्या पिृावर होते. येथे चपत्ताशयाच्या उजवीकडे पयंत्र यकृताच्या 
उजव्या खंडाच्या मागल्या पिृावरून उदराच्या पि प्राकारावर जाते. पयंत्रािा हा भाग चकरीट–चनबधंनािा 
अधरस्तर असतो. तेथून पयंत्रािा प्रसार अंत्र कािा वरिा भाग आचि दचिि उंडचवकोि यावर होतो. 
यकृताच्या उजव्या काठाकडे चकरीट चनबधंनािे ऊध्वाधर पदर जवळजवळ येतात आचि शवेटी ते ज ळून 
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एक चत्रकोिी घडी तयार होते. या घडीस यकृतािे दचिि चत्रकोिी चनबधंन म्हितात. याने यकृतािा उजवा 
खंड महापटलास बाधंला जातो. 

 

 
आ॰ ९·८ यकृचन्नबधंने. चत्र॰, चत्रकोिी द॰ चत्र॰ दचिि चत्रकोिी. प्र., प्रवा. प्रचत, प्रचतवा. चप, चपत्तस्त्रोत. १ 
डावा खंड २ उजवा खंड दोहीमधे वृ वृत्तदामचनबधंन, Ligmentum Teres. ३ प च्छखंड. ४ िौरस खंड. ५ 
अचधवृक्कम द्रा. ६ वृक्कम द्रा ७ अंत्र कम द्रा ८ उंडम द्रा. ९ जठरम द्रा. 

 
आता चपत्ताशयाच्या डावीकडे पयंत्ररिना कशी असते पाहू. चपत्ताशयाच्या दोनही बाजू व अधरागं 

यावर प्रचतहारापयंत, यकृतािा ित ष्ट्कोिी खंड, डाव्या यकृत-खंडािे अधरागं, यावर पयंत्र पसरलेले 
असते. वाम खंडाच्या पि सीमेवरून पयंत्रािा पदर महापटलावर जातो. हाि वाम चत्रकोिी कनबधंनािा पि 
स्तर होय. प्रचतहारवाचहन्यानंा मागून प ढून आचि उजव्या अंगाने ग रफटून एक पयंत्रवली यकृतापासून 
जठराकडे जाते. या वलीिे थर जठराला वढेतात. ते जठराच्या खालच्या अंगाला प नः ज ळतात आचि 
तसेि प ढे लोंबत जाऊन माघारी वर वळतात. नंतर ते उंडीकाला वेढतात. आचि त्याच्या पलीकडे प नः 
ज ळतात. हा जोड थर आता मागील उदरतटापयंत जातो. जठराला वर यकृताशी बाधंिारी पयंत्रवली ती 
लहान [Lesser omentum.] वपा आचि जठरापासून खाली लोंबिारी पयंत्रवली ती मोठी वपा [Greater omentum.] 
अशी नाव ेआहेत. लहान वपेत दोन पदर असतात तर मोठ्या वपेत िार पदर असतात. या पदरामध्ये 
रक्ताचदवाचहन्या आचि मेद यािंा भरिा असतो.  

 
(प्र. ९ आ. १० व १३ पहा) 
 

 



 

अनुक्रमणिका 

आ. ९·९ लहान वपेिे अंतरंग. चप, चपत्ताशय. स, चपत्तस्त्रोत. य, यकृतािा प च्छखंड. चस. महाचसरा. म 
महापटलस्तंभ. ह, प्रचतहारी चसरा (प्रचतवा). ध याकृत धमनी (प्रवा) 

 
प्लीहाणनबंधने 
 

लहान वपा म्हिून जी पयंत्रवली साचंगतली चतने जठराबरोबरि अंत्र कािा आचि आरंभ-भाग 
यकृताला जोडला जातो. म्हिून ती अंशतः यकृतजठरीय आचि अंशतः यकृतातं्र कीय चनबधंन या स्वरूपािी 
आहे. या वपेच्या उजव्या काठाच्या मागे महाकोि आचि लघ कोि यानंा जोडिारे द्वार असते. जठर 
सवांगानंी पयंत्राने वेढलेले असते. केवळ आरंभािा एक लहानसा चत्रकोिी स मारे ५ cm. रंुद भाग थेट 
महापटलाला टेकलेला असतो. अंत्र कािे प रःस्थ पिृ आचि पि पृिािा केवळ आरंभािा थोडासा भाग 
पयंत्राने वढेलेला असतो. प्रपािकप्रकपडाच्या कबंधाच्या आचि मानेच्या प रःस्थ पिृाला पयंत्रािा लेप 
असतो. चशराच्या थोड्याशा भागालाही त्यािा लेप असतो. प्लीहा जठराच्या मागे असते ती सवव बाजंूनी 
पयंत्राने वढेलेली असते. चतच्यापासून दोन सलग घड्या चनघून एका पिी जठराला आचि द सऱ्या पिी 
वृक्काला जोडलेल्या असतात. या पयंत्रवलींना अन क्रमे जठरप्लीहन्य [Gastrosplenic.] व वृक्कप्लीहन्य 
[Lienorenal.] चनबधंने म्हितात. 

 
उंडीक धणरत्रा 
 

उंडीक जठराच्या खाली असते. पि उंडीकाला पि उदरतटाशी बाधंिारी पयंत्रवली जठराच्या 
मागे असते. या वलीतील पयंत्ररिना बारकाईने पाचहली पाचहजे. ही घडी दोन पदरािी आहे असे वर 
चलचहले आहे. पि या दोन पदरापंैकी प ढील पदरालंा आिखी दोन पदर चिकटलेले असतात. जठराच्या 
प रःस्थ पिृावरून आलेला पदर महान वपेिा प्रथम प रःस्थ पदर होतो मग तो द मडून महान वपेिाि पि (-
तम) पदर होतो. हा पदर उंडीकाशी जाऊन एकदम त्याच्यामागे जात नाही. तर त्याच्या वरच्या अंगाने 
प ढेि जातो. जठराच्या मागून जाऊन महान वपेत प्रथम प रःस्थ (द सरा) आचि नंतर पि (चतसरा) ाालेला 
थर उंडीकाला धरून वरच्या अंगाने उदरपितटापयंत जातो. हाि थर प्रपािकाला ओलाडूंन वरती 
उदरपि तटाला धरून पसरतो. जठराच्या प ढून महान वपेत जाऊन मागे वळिारा पदर उंडीकाच्या 
वरच्या अंगाला धरून प्रपािकापयंत पोिून पलीकडे जात नाही मागे वळतो आचि उंडीकाच्या वरून व 
प ढून त्याच्याि मागे वळतो आचि तेथून उदरपितटाशी पोिून खाली वळतो. मग तो अंत्रका धारि 
करिाऱ्या पयंत्रवलीत सामील होतो. येिेप्रमािे उदरपितटापासून उंडीकापयंतच्या पयंत्रवलीत िार 
पयंत्रस्तर असतात. प्रथमतः ते दोनि चदसतात, पि सोलून िार वगेळे चनघू शकतात. काही थोड्या 
मािसामंध्ये या िार थरापंैकी सवात प ढला थर इतरापंासून पृथक् असा आढळतोही. बह तेकात िारही थर 
एकमेकाशी चिकटलेले असतात. चतसऱ्या िवर्थया मधे उंडीकपोषक वाचहन्या असतात. उंडीक धारि 
करिारी घडी ती उंडीकधरा [Transverse mesocolon.] आचि अंत्रक धारि करिारी घडी ती अंत्रकधरा 
[Mesentery] अशी नाव ेआहेत. काही मािसात उंडीकधरा आचि वपा अलग असतात, तर बह तेकात ती 
एकमेकास चिटकलेली असतात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·१० मोठ्या वपेिे पदर. ज, जठर. 

 
लघुकोष्ठसीमा 
 

पयंत्रािे लघ कोि म्हिून जे साचंगतले त्याच्या मयादा आता पाहून घेतल्या पाचहजेत. या कोिाच्या 
प रःस्थ तट, जठराच्या पिाधर पिृािे पयंत्र आचि त्याला धरून वरती लहान वपेिा पि पदर व खालती 
मोठ्या वपेच्या प रःस्थ दोन पदरापैकी मागला पदर, असा असतो. लघ कोिािा पि तट मोठ्या वपेच्या 
मागील दोन पदरापंैकी प ढला थर आचि त्याला धरून वरती प्रपािकाच्या प रःस्थ धारेला लागून पि 
उदरतटावर पसरलेला थर होय. या थरामागे प्रपािकशीषाच्या प रःस्थागंािा एक लहानसा भाग आचि 
त्याि प्रकपडािी मान व कबधं यािंा प रःपिृभाग हे येतात. त्यािप्रमािे वृक्क व अचधवृक्क यािंीही प रःपिृे 
येतात. वृक्कािे पिृ थोडे व अचधवृक्कािे बह शः येते. पयंत्राच्या लघ कोिािी वरिी सीमा बरीि अरंुद असते. 
ती चगळिीच्या उजव्या काठापासून अधर महाचसरेपयंत असते. या चठकािी प्रस्त त कोिाच्या पि तटािा 
पयंत्रपदर महापटलापासून चनघून लहान वपेिा पि पदर होतो. लघ  कोिािी अधर सीमा म्हिजे महान 
वपेिीि अधर सीमा होय. तथाचप बह धा प्रौढ मािसात या वपेिे िारी थर एकमेकात ग ंततात म्हिून ही 
सीमा उंडीकापासून चवशषे खाली जात नाही. लघ कोिािी उजवी सीमा अधर भागात मोठ्या वपेिीि सीमा 
असते हे उघड आहे. त्याच्यावर ती प्रपािकाच्या शीषव व ग्रीवा यापासून अंत्र कारंभापयंत आचि तेथून 
कोिद्वाराच्या तळापयंत जाते. त्या द्वारापासून वर ही सीमा अधर महाचसरेच्या डाव्या काठाच्या अन रोधाने 
यकृताच्या प च्छखंडापयंत जाते. लघ कोिािी डावी सीमा उंडीकाच्या खालच्या भागात महान वपेिीि सीमा 
असते. त्याच्यावरच्या भागात ही सीमा वृक्कप्लीहन्य व जठरप्लीहन्य चनबधंनानंी बनलेली असते. ही दोनही 
चनबधंने वरती ज ळून एक जठरमहापटलीय चनबधंन तयार होते. या चनबधंनािे दोन थर चगळिीशी जाताना 
द रावतात. येथेि जठरािा थोडासा भाग पयंत्रचवरचहत राहतो. याि चठकािी या सीमेिा चमलाफ छताशी 
होऊन जातो. महापटल हे ते छत होय. वृक्क, अचधवृक्क, प्लीहा प्रपािक ही इंचद्रये जठराच्या मागे असतात 
आचि ककचित खालीही असतात. म्हिून सवा चमळून ‘जठरािी शय्या [Stomach bed.]’ म्हितात. जठराच्या 
हालिाली होताना शय्येशी संभाव्य घासाघीस टाळिे हा लघ कोिािा उपयोग आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·११ जठरशय्या. 

 
अंत्रकधणरत्रा 

 
लहान आतड्याभोवती पयंत्र-पटल असते त्यािी घडी उदरपितटापयंत गेलेली असते चतला 

अंत्रकधरा [Mesentery.] म्हितात. या घडीिा उगम उदरतटाशी होतो. तेथे उदरतटान गत लाबंी १५ cm. 
असते. आरंभ द सऱ्या कटीय कशरेुकेच्या डाव्या अंगाशी होतो. तेथून ती कयूरवीय स्नाय ू ओलाडूंन 
उजव्या जघनीयचत्रक संधीच्या ऊध्ववसीमेपयंत जाते. उगमाशी ती जरी इतकी आखूड स मारे टीिभर असली 
तरी आतड्याशी ती स मारे १२ हात लाबं असते. चतच्या या दोन काठामधील समोरासमोर अंतर मध्यंतरी 
असते ते २० cm. दोनही टोकाशंी ते यापेिा थोडे कमीि असते. या घडीच्या दोन पदरामध्ये 
रक्ताचदवाचहन्या आचि मेद असते. 

 
उंडधणरत्रा 
 

उंडकाभोवती पयंत्र असते ते मागील अंशाने उलटून पि उदरतटावर िालू होते. तेथे घडी नसते. 
उपोंडकाला मात्र थोडीशी घडी असते. चतला उपोंडकधरा [Mesentery of the appendix.] असे नाव सहजि प्राप्त 
होते. उंडाक प्रत्य ंडाक यानंाही घड्या नसतात. उंडीकाला घडी असते. उंड कालाही असते. उंड कधरा 
[Pelvic mesocolon.] िूिा एका रेषेत नसते. चतला मध्यंतरी कोपरा असतो. या कोपरािा एक डावा बाहू 
कयूरवीय स्नायचू्या उपमध्य बाजूने खाली चतरका येतो. उजवा बाहू त्याहून लाबं असून बराि खाली 
येतो. तो कटीरकात उतरून चतसऱ्या चत्रककशरेुकेपयंत पोितो. या पयंत्रवलीतही रक्ताचदवाचहन्या व मेद 
असते. मेदाने भरलेल्या लहान लहान प टक ळीवजा पयंत्राचं्या चपशव्या उंडाकभर असतात. उंडीक व 
उंड क याजवरल्या िागंल्या स्पष्ट असतात, उंडक व उपोंडक याजवर त्या त रळक व लहानशा असतात. 
महाग दावर त्या नसतात. त्यानंा वपाचपटक [Appendices epiploicae.] असे नाव आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ९·१२ उदरकोिािे पि तट. यात पयंत्र काळसर केले असून ते जेथे नाही तेवढ्या जागा कोऱ्या ठेवल्या 
आहेत. पल = प्लीहा Spleen. 

 
आ॰ ९·१३ उदरािा उभा छेद. पयंत्रपटल छायाचंकत आहे. महाकोिातून लघ कोिात बाि नेला आहे. ध 
महाधमनी (महाप्रवा). प्र प्रपािक. Pancreas उं उंडीक Transverse colon अं अंत्रक Small intestine. म 
मूत्राशय Urinarybladder. ग ग दद्वार Anal opening. 

 
महाग दाच्या वरच्या दोन तृतीयाशं भागाप ढे मात्र पयंत्रािे आवरि असते. मागील अंगाने हा 

अंत्रभाग उदराच्या पितटाशी बाधंलेला असतो. दोनही बाजंूनी पयंत्रािे आवरि असते, पि मागे नसते. 



 

अनुक्रमणिका 

ग दापयंत अथाति पयंत्र-पटल पोित नाही. कटीरकातील पयंत्रािी रिना सगोत्सगेचद्रयाचं्या बरोबर 
पाहण्यात येईल. 

 

 
आ॰ ९·१४ उदरािा आडवा छेद. पयंत्र छायाचंकत. जठराच्या समोर पयंत्रवचेष्टत तीन वत वळे :—उपमध्य 
याकृत प्रवा Hepatic artery. अपमध्य चपत्तस्त्रोत आचि पि प्रचतहारी (प्रचतवा) पाठकण्यावर डावी महाप्रवा 
उजवी अधर महाचसरा. 

 
कपड आणि प्रकपड हे दोनही शब्द येथे वापरलेले आहेत. कपड म्हिजे गोळा. प्रकपड म्हिजे स्त्रावी 

कपड. प.ृ २५५ वर यासंबंधी चवविेन केले आहे. येथे बचहःस्त्रावी कपडि साचंगतले आहेत. याखेरीज अंतःस्त्रावी 
कपडही असतात. त्याचं्यासंबधंी चवविेन प ढे प्रकरि ५४, ५५ त केले आहे. येथे साचंगतलेल्या 
प्रपािककपडािी गिना दोनही वगात होते. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि १० 
 

श्वसनाची इंणिये 
 

श्वसन हे चजवंतपिािे प्रम ख लिि आहे. श्वसनािी इंचद्रये छातीत असतात. त्यापासून बाहेरच्या 
हवपेयंत हवेला मागव असतो. नाकातोंडाच्या मागे घसा आचि त्याखाली कंठ व श्वासनळ्या असा हा संि 
असतो. तोंड हे पिनाच्या कामी उपयोगी पडिारे इंचद्रय आहे. नाक हे श्वसनाच्या कामी उपयोगी पडिारे 
आहे. तथाचप त्यात अडथळा असेल तेव्हा तोंडाने श्वास घ्यावा लागतो. तोंड व घसा यािें विवन अगोदर 
केलेलेि आहे. आता प्रथम नाकािी रिना पाहून घेऊ या. 

 
नाक, नासा 
 

म खवयामध्ये जे नाक बाहेरून चदसते त्यापेिा ते बरेि मोठे असते. तोंडाप ढे आलेला भाग तेवढा 
चदसतो पि तोंडाच्या वरिा भाग चदसत नाही तोही नाकािाि असतो. तोंडाच्या छताच्या सागंाड्यात 
जंभीयािा तालवप्रसर आचि तालवास्थीिी आडवी िकती असते. त्यांच्यावर मधोमध सीराभास्थी आचि 
कारंडास्थीिी उभी िकती असते. सीराभास्थीही िकतीवजाि असते. या दोनही िकत्या चमळून नाकाच्या 
कोठ्याच्या मधला पडदा अंशतः ाालेला असतो. पडद्यािा राचहलेला अंश कास्थीिा बनलेला असतो. या 
कास्थीला अंतरायकास्थी म्हितात. हा अंतराय [Septum.] नेमका मधोमध सहसा नसतो. तो थोडा डावीकडे 
ककवा उजवीकडे ा कता असतो. नाकािे जे अक्स्थमय कोंडाळे असते त्यात वरती भालीय व नासीय 
अस्थीिा तसा जंभीयािाही समावशे असतो. प ढल्या नाकाच्या प्रत्येक बाजू–तटात दोन दोन मोठी आचि 
तीन तीन लहान कास्थी असतात. प ढल्या नासाद्वाराशी बाजूतटात कास्थींच्या खाली सूत्रल मेदस्वी 
गात्राचं्या पायऱ्या असतात. 

 
(प्र. २ आ॰ ६, ७ आ॰ २, ३, ४, नासास्थी कारंडस चषर पहा) 

 

  
 

आ. १०·१ नासाबाह्यागं न, 
नासास्थी. ज, जंभास्थीिा 
भालीय प्रसर. क, इ॰ कास्थी. म, 
मेदसूत्रगात्र. 

आ॰ १०·२ नासाकंकाल भ, 
भालीय स चषर. न, नासास्थी. क 
१ क २ कास्थी. ता तालवास्थी. 
ज जंभीयास्थी. 

आ॰ १०·३ नासा; बाह्यद्वारे. क २, 
३, ४, कास्थी. ज जंभीयास्थी, 
मध्यंतरी चठपके 
अंतरायकास्थीतील. 
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आ॰ १०·४ नाकाच्या हाडािें चवचवध देखाव.े २, ५ डाव्या वरच्या खालच्या कोपऱ्यात तालवास्थी. ३, ४ 
मध्यंतरी कारंडास्थी. उजवा अपमध्य देखावा, आचि मागला देखावा. १ वरती उजव्या नेत्रक हरािा अपमध्य 
तट. ६ खालती डाव े जंभीय स चषर; अपमध्यागंाने उघडे केलेले. २ त ि उपमध्य िाववि स्नायूिे स्थान. 
medial pterygoid muscle ३ व ४ क २ मध्य नासाकंगोर middle concha ४ क १ ऊध्वव नासाकंगोर 
Superior nasal concha ६ क ३ अधर नासाकंगोर Inferior nasal concha. १ व ६ ता, तालवास्थी 
Palatine bone. मू, मूधवन्यास्थी Sphenoid bone. भ, भालीयस चषर Frontal sinus, प खंपत्र = चपच्छपत्र 
Pterygoid plate. ६ दृ, दृचष्टरंध्. Optic foramen. वृत्त, वृत्तरंध् Foramen rotundum. साचद साचदगतव 
Sella tercica. का, कारंडास्थीिा अंबकोय भाग. Lamina orbitalis of ethmoid. ता. तालवास्थी Palatine 
bone. प ंखप्रिाल=चपच्छाप्रिाल Pterygoid gteater canal. तालवीय प्रिाल Greater palatine  
canal (प.ृ ४४७) 

 

 
नाकाच्या छतािा मधला भाग कारंडास्थीच्या आडव्या िकतीिा असतो. या िकतीत १५, २० भोके 

असून त्यातून गंधवाही िेतन्या बाहेर येतात. याच्या मागला छदभाग मागे उतरता असतो तो मूधवन्यास्थीिा 
असतो. त्याति कारंडास्थीिी उभी िकती आचि सीराभास्थी ग ंतलेली असतात. तोंडािे छत तोि नाकािा 
तळ. दोन तालवास्थींच्या आडव्या िकत्या मधोमध एकमेकीशी ज ळतात आचि प ढे जंभीयाच्या प्रसराशंी 
ज ळतात. त्याचं्या साधंीत कातऱ्या दाताकंडे गेलेली एक नळीवजा [Incisive canal दशन-प्रिाल.] वाट असते. 
नाकाच्या तळािे डावे उजव े काठ थोडेसे उिललेले असून प ढून मागे ककचित् उतार असतो. नाकािी 
प ढील दोन द्वारे बह शः खाली रोखलेली असतात, पि मागली द्वारे बह शः मागे आचि ककचित् खाली 
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रोखलेली असतात. मागील द्वाराचं्या अपमध्य काठात मूधवन्यािी उपमध्य चपच्छपते्र [Pterygoid plates.] 
असतात. 

 
नाकािा मधला पडदा, अंतराय, बह तेक उभा सरळ साफ असतो. काही जिात तो थोडासा एका 

अंगाला क बड आलेला असतो. हे क बड बह धा सीराभ व कारंड याच्या चशविीत आलेले असते. थोडेसे 
क बड असल्यास श्वसनास काही व्यत्यय येत नाही. नाकाच्या अध्यािा हाि उपमध्य तट असतो. आता 
अपमध्य तट पहाता तो बराि खडबडीत व चतरका असल्यािे आढळते. नाकाच्या तळापेिा छत आक ं चित 
असते, प ढे-मागे आचि आजूबाजंूनीही. त्याम ळे अपमध्य तट चतरका असतो. या तटात तीन कंगोरे 
[Conchae.] असतात. दोन कंगोरे कारंडास्थीपासून उगवलेले असतात, आचि चतसरा कंगोरा हे स्वतंत्र हाड 
असते. कारंडास्थी छतात असते. आचि त्यापासून वरिा व मधला असे दोनही कंगोरे चनघतात. अपमध्य 
तटात प ढे जंभीय व मागे तालवािी उभी िकती अशी हाडे असतात. अधर कंगोरािे स्वतंत्र हाड या दोहींशी 
साधंलेले असते. कंगोरे उपमध्य तटाच्या चदशनेे प ढे आलेले असतात पि ते त्या तटापासून थोड्या 
अंतरावर समाप्त होतात. त्यानंा थोडेबह त खाली वळि असते. हे वळि अधर कंगोराला सवात कमी 
असते. तरी या कंगोरािा चवस्तार इतर दोहोंपेिा मोठा असतो. या कंगोराखंाली जी पोकळी राहते चतला 
नासामागव [Conchae.] म्हितात. तथाचप कपार [meatus.] म्हििे िागंले. कारि मागव अंतरायापयंत असतो, 
कपार त्यापेिा लहान असते. तीन कंगोऱ्याखाली तीन कपारी चसद्ध होतात. वरच्या कंगोऱ्याच्याही वरती 
काही ख ला मागव राहतो, त्याला न सती सापट [(sphenoethmoidal) recess संप टक.] म्हितात. 

 
मधले कंगोरास्थी वरच्यापेिा मोठे आचि खालच्यापेिा लहान असते. ते कारंडास्थीपासून 

प्रसररूपाने चनघते पि मागे तालवाच्या उभ्या िकतीशी साधंते. या कंगोऱ्याच्या आडोशाला अपमध्य तटात 
चवशषे योजना ाालेल्या आढळतात. त्या अशा :—कारंडास्थीला एक फ गा आलेला असतो. त्याच्या 
पलीकडे अनेक स चषरापंैकी मधली स चषरे असतात. या फ ग्याच्या शजेारी प ढे व खाली एक फट असते. ती 
मागे व खाली गेलेली असते. चतला िदं्राशं पाचटत [Semilunar hiatus.] म्हितात. या फटीच्या अग्राजवळ एका 
चनसरनळीिे [Infundibulum.] द्वार असते. ती नळी थेट भालीय स चषरापयंत गेलेली असून चतलाि कारंड– 
स चषरापंैकी प ढच्याचं्या वाटा चमळालेल्या असतात. हे चनसरद्वार होय. या द्वाराच्या मागे वरती मध्य 
कारंडस चषरािंी द्वारे असतात. आचि खाली जंभीय - स चषरािें द्वार असते. मध्य व वचरि कंगोरामंधे वचरि 
कपार असते. चतच्यात पि कारंडस चषरािंी द्वारे असतात. अगदी वरच्या सापटीत मूधवन्य स चषरािे द्वार 
असते. आचि अगदी खालच्या कपारीत प ढच्या व मधल्या तृतीयाशंाचं्या साधं्यात अश्र वाही [Nasolacrimal 

canal.] नळीिे द्वार असते. अंतराय व कंगोरे याम ळे नाकािा कोठा कमी होतो, तरी आस्तर-पिृ प ष्ट्कळि 
वाढते. भोवताली स चषराशंी जोड असल्याम ळे कोठाही प ष्ट्कळ वाढतो. 
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आ॰ १०·५ श्वासमागव. चशरोग्रीवा मधोमधी छेद. १ मध्य कारंड स चषरद्वारे २ पिकारंड स चषरद्वारे. ३ भालीय 
स चषरद्वारे. ४ मूधवन्यस चषरद्वारे ५ जंभीय स चषरद्वार. ६ ग्रसश्रचवक द्वार. Pharyngotympanic. ७ चगलाय 
Tonsil. 

 
कोष्ठभाग 

 
नासाकोिािे तीन भाग स्थानपरत्वे आचि कायवपरत्वेही सागंता येतात. प ढील नासाद्वारापासून 

आतील पचहल्या फ गवटीपयंत उपकोि ककवा अकलद [Vestibule.] म्हितात. यािे आस्तर कातडीस्वरूपािे 
असते, कफस्त्रावी नसते. यात केस असतात ते द्वाराबाहेर रोखलेले असतात. हवेबरोबर येिारे कि त्याम ळे 
आडवले जातात. यात द्वाराजवळ क्स्वदाकपड असतात. त्यातून स्त्रविाऱ्या क्स्वदेने तेथे मऊपिा राखला 
जातो. अकलदामागे बह ताशंी श्वसनप्रदेश [Respiratory region.] असतो. वचरि कंगोर आचि त्या समोरिा 
अंतरायभाग गंधग्राही [Olfactory.] असतो. या भागास बचधरता आििारे औषध लावले असता ककवा त्यास 
काही चवकार जडला असल्यास गंधग्रहि होत नाही. त्यावरून ही गोष्ट कळून येते. 

 
आस्तररचना 

 
नाकाच्या तटाच्या अस्थी आचि कास्थी याचं्यावर पयवस्थी व पचरकास्थी पटले असतात. 

त्याच्याबाहेर कफास्तर असते. अकलदामधे मात्र ते नसते. आस्तरात रक्ताचदवाचहन्या असतात. 
कंगोऱ्यावरती वाचहन्या प ष्ट्कळ दाट असतात. कफास्तर कंगोऱ्यावर आचि अंतरायावर जाडी असते. 
कपाऱ्या, तळ आचि शजारिी स चषरे यावरही कफास्तर असते पि ते बरेि पातळ असते. सववत्र आस्तर 
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सलग असते. श्वसन–प्रदेशाच्या आस्तरातील अचपस्तर-पेचशका लाबंट ठोकळ [Columnar.] असून त्यास 
केसल [cilia.] असतात. मधून मधून त्यात कफस्त्रावी पेचशका असतात. आस्तराखाली सूत्र आचि कलफमय 
गात्र असते. याच्याही खाली कफस्त्रावी आचि सचरलस्त्रावी प्रकपड असिारा थर असतो. गंधग्राही भागात 
चवशषे अवयव असतात त्यािें विवन गंधज्ञान–प्रकरिी येईल. 

 
नासा–सुणषरे 

 
नाकाभोवती जी स चषरे आहेत त्यापंैकी सवात वरिी दोन भालीये होत. ती भ वयाचं्या मागे असतात. 

आकाराने ती सारखी असतात असे नाही. बह धा चवषम असतात. त्याचं्यामधला पडदा नेमका मधोमध 
नसतो. जरा डावा उजवा असतो. भालीय स चषरातून मधल्या कपारीपयंत एक स्वतंत्र वाट असते, ककवा ती 
वाट प रःस्थ कारंडस चषरातून चनघिाऱ्या वाटेस चमळालेली असते. या वाटेसि चनसरवाट म्हितात. 
कारंडस चषरे लहान मोठी असतात. त्यात मोठ्या दोन दोन स चषरािें तीन गट होतात, प ढला मधला व 
मागला. प ढील गटािी चनकालवाट आताि साचंगतली. द सऱ्या म्हिजे मधल्या गटाच्या चनकालवाटाही 
मधल्या कपारीति असतात. त्या कपारीत जो फ गा असतो त्याच्यावर त्या वाटा उघडतात. हा फ गा 
मध्यस चषरानंीि ाालेला असतो. त्याच्या प ढे व खाली जी चनसरवाट साचंगतली ती कारंडास्थीच्याि 
आकडेवजा [Uncinate.] प्रसराने ाालेली असते. कारंडस चषरापंैकी मागल्या स चषरांच्या वाटा वचरि कपारीत 
वचरि कंगोराखाली येऊन उघडतात. सवव कारंडस चषराचं्या पोकळ्या एकमेकास जोडलेल्या असतात. सवव 
कारंडस चषरे चमळून जो संि असतो त्यास कारंडग ंफा [Labyrinth.] म्हितात. कारंडस चषरे लहान लहान 
असतात. भालीय त्याहून मोठी असतात. मध्यम आकाराच्या भालीय स चषरापेंिा मध्यम मूधवन्य स चषर बरेि 
लहान असते. या स चषरािी चनकालवाट वचरि कंगोऱ्याच्याही वरच्या सापटीत उघडते. जंभीय स चषर हे 
सवात मोठे असते. याच्या वरच्या तटाच्या वर नेत्र आचि खालच्या तटाखाली दाढा असतात. यािी 
चनकालवाट द सऱ्या (मधल्या) कपारीत उघडते. कारंडास्थीतील स चषरावंरती नेत्र आचि मूधवन्यास्थीतील 
स चषरावरती मेंदू आचि मागे चपचहतप्रकपड [Pituitary gland.] असतो. एकाि मािसाच्या डाव्या उजव्या 
स चषराचं्या आकारआकृतीत थोडीबह त चवषमता असते तशी व्यक्ती व्यक्तीतही असते. 

 
कंठ Larynx 

 
कंठ हे ध्वनी उत्पन्न करण्यािे इंचद्रय आहे. त्यास ध्वचनपेचटकाही म्हितात. दोन सूत्रल तंतू 

छेडल्याने ध्वनी उत्पन्न होतो. छेडण्यािे काम श्वास बाहेर टाकण्याने होते. ग्रीवेत घशाच्या लगेि खाली 
कंठ असतो. त्याखाली श्वासनळी असते, ती आिखी खाली फ प्फ सात गेलेली असते. कंठ हे इंचद्रयही 
वाटोळसर असते. त्यािा वरिा काठ चजव्हामूलाशी असतो. कंठािी मागली बाजू तीि घशािी प ढील बाजू 
असते. कंठाच्या प ढे कातडीच्या गूढागंास पचरष्ट्पट आचि शृगंाटास्थी खाली ओढिारे स्नाय ूअसतात. प्रौढ 
प रुषात कंठ ग्रीवचे्या ३, ४, ५ क्रमाकंाचं्या कशरेुकासंमोर असतो. चस्त्रयात व बालात तो अमळ वर असतो. 
प रुषािंा कंठ चस्त्रयाचं्यापेिा मोठा असतो. रंुदी थोडीशी पि जाडी बरीि अचधक, स मारे दीडपट, असते. 
कंठािा सागंाडा कास्थींिा असतो. कास्थी नऊ असतात. एक घंचटक, [Thyroid.] एक कृक, [Cricoid.] एक 
अचपगल, [Epiglottis.] दोन उत्त ंगके, [Arytenoids.] दोन कर्मिकले [Corniculates.] आचि दोन िूिागंके. 
[Cuneiforms.] 
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आ॰ १०·६ कंठरिना Ⅰ Ⅱ Ⅲ कंठकास्थी पिदशवन स्नाय स्थाने. Ⅰ ढापि बसण्यािी जागा बािाने दाखचवली 
आहे. १ व २ याच्या ख िापयंत वर रेघा काढल्या आहेत. Ⅳ कंठचनबधंने पिदशवन Ⅴ कंठ दचििपाश्वव 
स्नाय स्थाने. Ⅵ कंठ दचििपाश्वव. घंचटक दचििाधव व तत्संबंधी स्नाय ू काढून टाकून पाचहलेले. Ⅶ 
कंठस्नाय मागून. १ उपगेहवली Vestibular folds २ वाग वली Vocal fold ३ घंचटक–गलछदीय 
Thyroepiglottideus. ४ घंचटक उत्त ंगकीय. Thyro arytenoideus. ५ ककजलग्रसीय Stylopharyngeus. Ⅱ 
६ उत्त ंगकीय Arytenoideus. Ⅲ ७ कृक-उत्त ंगकीय Cricoarytenoideus ८ चगलनी Esophagus िे 
मासंतंतू ग ंतण्यािी जागा. Ⅴ ९ ककजलग्रसीय. (Ⅰ ५) १० अधर समाक ं िक Inferior constrictor. ११ 
उरोघंटीय. Sternothyroid. १२ घंट-शृगंाटीय. Thyrohyoid. १३ कृकघंटीय Cricothyroid. Ⅵ १४ 
उपगेह–वली Vestibular fold. १५ वर आडवी डावी वाग -वली, खाली आडवे उजव ेवाग-चनबंधन. Left 
vocal fold and right vocal ligamant. Ⅶ ६ उत्त ंगकीय. ७ कृक-उत्त ंगकीय. 

 
गळ्यािी घाटी ज्या कास्थीिी बनलेली असते ते कास्थी घंचटक होय. त्याच्या डाव्या उजव्या 

भागामध्ये कोन असतो. प रुषात तो ९०° आचि बायकात १२०° असतो. वरच्या अंगाला मध्यावर याला एक 
कोिदार खाि असते. खािेमागे उतार असतो आचि शवेटी एकेक कशग [Horn.] असते. मागील काठाला वर 
तसे खालीही एकेक कशग असते. वरच्यापेिा खालिी कशगे आखूड असतात. खालच्या कशगाच्या लगेि प ढे 
वर रोखलेली कमान असते. आचि चतच्याप ढे त ंगक [Tubercle.] असते. असेि एक त ंगक वरील 
कशगाशजेारीही असते. डाव्या उजव्या मागील काठामध्ये स मारे ४० mm. िी फट असते. 

 
कृककास्थी हे एकाद्या म चद्रकेसारखे असते. म चद्रका म्हिजे छाप उठवण्यािी आंगठी. अशा 

आंगठीिी एक बाजू रंुद आचि द सरी अरंुद असते. कृकरूप आंगठीिी मागली बाजू रंुद आचि प ढली अरंुद 
असते. प ढली बाजू घंचटककास्थीच्या खाली असून मागली घंचटकाच्या मागल्या कखडीत असते. कृकािी 
मागली उंिीस द्धा घंचटकाच्या प ढल्या कोनरेषेच्या अधी असते. कृक घंचटकापेिा लहान असले तरी त्यापेिा 
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जाडी व बळकट असते, या वाटोळ्या कास्थीच्या मागल्या रंुद भागास पत्र [Lamina.] आचि प ढल्या व डाव्या 
उजव्या भागास कमान [Arch.] म्हितात. पत्र व कमान याचं्या दोनही साधं्यात ठळक वाटोळी संचधपीठके 
असतात. तेथे घंचटकाच्या अधरशृगंाशी ती साधंलेली असतात. कृकपत्राच्या वरच्या काठाच्या मधोमध खाि 
असते. चतच्या शजेारी डाव्या उजव्या अंगास फ गट संचधपीठके असतात. येथे उत्त ंगके साधंलेली असतात. 

 
उत्त ंगके ही लहानशी चत्रकोिी कास्थी असतात. त्यानंा साधारितः चत्रकोिी अशा तीन बाजू आचि 

एक चत्रकोिी तलपृि (बठैक) असते. हे तलपिृ खोलगट असल्याम ळे कृककास्थीच्या पीठकाशी नीटपिे 
जमते. उत्त ंगकािे चशखर मागे वळलेले असते. त्याला थोडा उपमध्य कलही असतो. त्याशी कर्मिकले 
साधंलेली असतात. ही कास्थी मोहरीएवढी असतात. उत्त ंगकापासून अचपगलापयंत आस्तरािी घडी असते 
चतच्यात ती ग रफटलेली असतात. या कास्थीच्या प ढे कास्थी असतात. तीही आस्तराच्या ि िीमध्ये 
असतात, म्हिून त्यानंा िूिागंके म्हटले आहे. 

 
कंठातील साधें 

 
घंचटकािंी अधर शृगें आचि कृक याचं्यातील साधें स्नेहल प्रकारिे असतात. त्यानंा कोशचनबधंने 

असतात. चशवाय एका पिचनबधंनािी प ष्टी असते. दोनही साधं्यातून जािाऱ्या रेषेभोवती कृककास्थी चफरू 
शकते. याखेरीज चवचवध चदशात अगदी थोडी घसरिही होऊ शकते. कृक आचि उत्त ंगक याचं्यामधील 
साधेंही स्नेहलि असतात. या साधं्यानाही बळकट पि चनबधंने असतात. या साधं्यात दोन प्रकारिी िलने 
घडतात. एक, एका उभ्या अिाभोवती उत्त ंगकािें भ्रमि आचि द सरे दोन उत्त ंगके एकमेकाजवळ येिे ककवा 
द राविे. 

 
गलच्छद 

 
गळढापि ककवा गलच्छद हे एक पाढंऱ्या िाफ्याच्या पाकळीच्या आकृतीिे कास्थी गळ्याच्या वर 

असते. गळ्यािी घाटी म्हिजे घंचटक कास्थी. त्याला प ढे जो उभा कोपरा असतो त्याच्या आतल्या अंगाला 
गळा असतो. गळा म्हिजे खरोखरी दोन सूरपट्ट्यामधली फट. प्रस्त त सूरपट्ट्या घंचटकाच्या आतील 
पिृापासून उत्त ंगकापयंत गेलेल्या असतात. त्याचं्या आरंभाच्या लगत वर घंचटकासि गलच्छद ग ंतलेले 
असते. गलच्छद पाकळीसारखे असते. या पाकळीिे डेख घंचटकाशी ग ंतलेले असते. या छदािा वरिा काठ 
चजव्हामूलाच्या मागे असतो. छदािे प ढील पिृ स टे असते. त्यावर कफास्तर असते. ते तेथून उलटून प ढे 
चजभेवर आचि बाजूला ग्रसतटावर गेलेले असते. त्यात एक मध्यवती चजव्हाछदीय [Glossoepiglottic fold.] िूिा 
आचि दोनही बाजंूना दोन ग्रसछदीय [Phyryngoepiglottic.] ि ण्या ाालेल्या असतात. त्याम ळे दोन बाजूना दोन 
खळगे पडतात. त्यानंा अन चजव्ह [Vallecula.] खात असे नाव चदले आहे. गलच्छदाच्या मागील अंगालाही 
कफास्तर असते. त्याच्या खालच्या भागावर टेंगूळ असते ते त ंगक [Tubercle.] होय. कफास्तर काढून 
टाकल्यास कास्थीत बारीकसे खळगे चदसतात त्या कफस्त्रावी प्रकपडाच्या जागा असतात. 

 
घास चगळताना कंठ वर उिलला जातो तेव्हा तो छदाखाली येतो. तथाचप छद हा काही अवश्य 

अवयव आहे, असे नाही. कारि तो आजाराने नाहीसा ााला असता चगळिे चबघडत नाही. 
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घंचटक, कृक व बह तेक उत्त ंगक या स्वच्छ कास्थी असतात. वृद्धपिी त्यात अक्स्थचवधान घडते. 
उत्त ंगकािी टोके, अचपगल (गलच्छद) िूिागंक व कर्मिकल ही चिवट सूत्रल कास्थी असतात. यात 
अक्स्थचवधान सहसा घडत नाही. 

 
णनबंधमे 

 
कंठाच्या कफास्तराखाली सूत्रल व चिवट तंतंूिे पटल असते. उत्त ंगकापासून घंचटकापयंत स्पष्ट 

पट्ट्या गेलेल्या असतात. तेथून खाली कृकापयंतच्या भागास कृकवाि [Cricovocal.] पटल म्हिून सागंतात. 
कारि त्याच्या वरच्या सीमेने वािा उत्पन्न करिारे कंप उत्पन्न होतात. या कृकवाि पटलाने घंचटक, कृक व 
उत्त ंगक कास्थी एकमेकाशी बाधंले जातात. कृकवाि भाग बह शः चिवट तंतंूिाि बनलेला असतो. 
घंचटकाच्या उभ्या कोनात यातील एक तंत प जं ग ंतलेला असतो. या प जंािे मागले टोक उत्त ंगक प्रसराला 
लागलेले असते. खाली यािा पसारा कृकाच्या वरच्या काठापयंत असतो. मागील प ढील ग ंति कीच्या 
जागामध्ये कृकवािपटलािा कंगोरा ख ला असून थोडा जाडीही ाालेला असतो. या कंगोऱ्यास 
वािाचनबधंन [Vocal ligament.] म्हितात. 

 
वािाचनबधंन हे कंठािे अंतगवत चनबंधन ााले. कंठाला बाह्य चनबधंने दोन आहेत, एक 

घंटशृगंाटकीय (पटल) आचि द सरे कृक– श्वसनीय. पचहल्याने घंचटकाकास्थी शृगंाटास्थीस बाधंले जाते. 
आचि द सऱ्याने कृक श्वसनानळीस बाधंले जाते. 

 
1 Thyrohyoid membrane.2 Cricotrachial ligament 
 
कंठक हर. [Cavum laryngis.] कंठ घशाच्या प ढील तटात गोवलेला असतो. कंठात हविेा प्रवेश 

घशातून होतो. हे प्रवशेद्वार बह शः मागे पि ककचित् वर रोखलेले असते. कंठािा प्राक् तट पितटापेिा 
बराि अचधक लाबं असतो. प्रवशेद्वाराच्या प रोभागी गलच्छदािा वरिा काठ असतो. पि भागी दोन 
उत्त ंगकािे कफास्तरि असते. हेि आस्तरि लाबंत जाऊन उत्त ंगकाचं्या टोकावरून गलच्छदाच्या 
बाजूतटावर पोिते. या आस्तरिाखाली काही सूते्र आचि मासंतंतूही असतात. यालाि उत्त ंगक-
गलच्छदीयिूिा [Aryepiglottic fold.] म्हितात. या िूिेच्या स या काठावर कर्मिकल व िूिागंक यािें उंिवटे 
चदसतात. या डाव्या उजव्या उंिवयाच्या मधे फट असते या फटीच्या खाली कंठस चषर [Sinus of the larynx.] 
असते. 

 
आस्तरचूिा 
 

कंठक हरात दोन आस्तरिूिा असतात. या िूिा बाजूतटातून मध्यंतरी डोकावत असतात. या 
वरिी व खालिी अशा दोन असतात. यातील खालिीत वािाचनबधंन असते म्हिून चतला वाक्-िूिा [Vocal 

fold.] म्हितात. वरच्या िूिेस अकलदिूिा [Vestibular fold.] म्हितात. म ख्य कोठ्याच्या जवळिे क हर ते 
अकलद. म्हिून अकलदिूिा असे नाव चदले आहे. अकलदतिूिेत कफास्तराखाली रक्तवाचहनीधारक पटल 
असते तसे वाक् िूिेत नसते, म्हिून अकलदिूिा ग लाबी पि वाक् िूिा पाढंरी फटक चदसते. या िूिेतही 
चिवट तंतू असतात त्याच्या संिास अकलद चनबंधन असते. अकलदिूिा आचि वाक् िूिा याचं्यामधे आचि 
थोडे बाजूला जे क हर राहते ते कंठस चषर होय. कंठस चषराच्या वरिा कंठक हरािा भाग अकलद होय. त्या 



 

अनुक्रमणिका 

खालिा कंठक हरभाग कृकाच्या तळापयंत थोडा रंुदावत गेलेला असतो. प रुषात वाक् िूिा २३ mm. लाबं 
तर चस्त्रयात १७ mm. लाबं असते. दोन वाक् िूिामधील जी फट असते चतला वािीय अंतराचलका [Rima 

glottidis. Glottis गळा.] म्हितात. 
 

 
आ॰ १०·७ कंठ वरून पाचहलेला. १ वाम वाक्–वली. २ घंचटक–उत्त ंगकीय. ३ अपमध्य कृक-उत्त ंगकीय. 
४ पि उत्त ंगकीय. उत्क उत्त ंगक. ५ उत्त ंगकीय. 

 
सुणषरके 

 
कंठस चषराच्या डाव्या उजव्या अंगाला एकेक फाटा असतो. तो शकूंच्या आकृतीिा असून थोडा 

मागे रोखलेला असतो. हा फाटा कंठच्छद व घंचटक या कास्थींच्या मधल्या सापटीत असून, बह धा 
घंचटकाच्या वरच्या काठाच्या खालीि राहतो. या फायाच्या आस्तराखाली ५०, ६० कफप्रकपड असतात, 
आचि भोवताली थोडेसे अपट्ट मासंतंतू असतात. याचशवाय घंचटकच्छदीय स्नायूिे मांसही असते. या 
मासंाच्या योगाने प्रकपड दाबले जाऊन वाक् िूिा ओल्या राखण्याप रता कफस्त्राव होतो. कंठस चषराच्या या 
फायास कंठस चषरके [Saccules of the larynx.] म्हिाव.े 

 
कंठाचे अंतगयत स्नाय ूआणि आस्तर 
 

कंठािे वगेवगेळे भाग एकमेकास जोडिारे स्नाय ूआहेत त्यास अंतगवत स्नाय ूम्हितात. गळ्यािी 
फट कमीअचधक करिे, वािा-तंतू लाबं आखूड करिे आचि त्यानंा कमी अचधक ताि देिे ही काये त्याचं्या 
योगाने साधतात. ते स्नाय ूअसे :— 

 
कृकघंणटकीय. डावा उजवा असे हे दोन आहेत. अपमध्यागंाला ते िागंले चदसतात. याच्या योगाने 

कृकािी कमान उिलून पत्रभाग मागे कलता होतो. वािातंतू तािले जातात. 
 
पश्चकृक–उिुगंकीय. डावा उजवा असे हे दोन आहेत. पिागंाला िागंले चदसतात. याचं्या योगाने 

उत्त ंगके अपमध्यागंास ा कतात. त्याम ळे वािातंतूमधील फट वाढते. 
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अपमध्य कृक–उिुगंकीय. डावा उजवा असे हेही दोन असतात. अपमध्यांगाला कृक–घंचटकीय 
स्नायचू्या आड असतात. याचं्या योगाने उत्त ंगकीये एकमेकाकडे वळवली जातात. वािातंतू जवळजवळ 
येतात. 

 
आडवा उिुगंकीय. हा एकटाि स्नाय ू असतो. यािे तंतू दोन उत्त ंगकीयानंा जोडतात. अथात् 

त्याचं्या योगाने ती कास्थी जवळ येऊन वािातंतूमधील फट कमी होते. हा पिागंाला चतरक्या स्नायचू्या 
आड असतो. 

 
णतरका उिुगंकीय. हे डावा उजवा असे दोन असतात. पिागंाला िागंले चदसतात. याचं्या डाव्या 

उजव्या तंतूिी फ ली ाालेली असते. याचं्या योगाने उत्त ंगके व गलच्छद एकमेकाजवळ ओढली जातात. 
म्हिून कंठप्रवशेद्वार आवळले जाते. यािे मासंतंतू थेट गलच्छदीय िूिेत गेलेले असतात. त्यािंा एक 
उिुगंक गलच्छदीय स्नाय ूगिला जातो. 

 

 
आ॰ १०·८ Ⅰ कंठ पाश्ववदशवन, घंचटकाधव काढून टाकून. Ⅱ कंठािा अन स्कंध छेद. Ⅰ १ उत्त ंगक गलच्छदीय. 
Aryepiglotlicus. २ घंचटक उत्त ंगकीय Thyroarytaenoideus. ३ अपमध्य कृक–उत्त ंगकीय 
Cricoarytaenoideus ४ पि कृक-उत्त ंगकीय. ५ कृकघंटीय Cricothyreoideus ६ घंचटकगलच्छदीय 
Thyroepigloticus. Ⅱ ७ उपगेहवली. (अकलदिूिा) Vestibular fold. ८ वाक् िूिा, वाग वली Vocal fold, 
९ घंचटकउत्त ंगकीय. 

 
घंणटक–उिुगंकीय. हे डावा उजवा असे दोन असतात. घंचटका–पाश्वव काढून टाकल्याने 

चदसतात. याचं्या योगाने उत्त ंगके घंचटकाच्या मध्यरेषेकडे ओढली जातात. याचशवाय उत्त ंगकानंा उपमध्य 
वळिही चमळते. त्याम ळे वािातंतू चढले व आखूड होतात. यािें काही तंतू गलच्छदापयंत जातात. त्यािंा 
एक स्नाय ूघंणटक–गलच्छदीय या नावाने ओळखला जातो. 

 
घशात आरसा सरकवनू त्यावर उजेड टाकला असता आरशात गल आचि त्यािा पचरसर चदसू 

शकतो. उंिा सूर काढताना वािातंतूमधील फट रेषामात्र असते. सामान्य श्वास घेता–सोडताना ती मागे 
रंुद प ढे चनरंुद होते. आचि म िाम मोठा श्वास घेत असताना दोनही कडे रंुद व मधे चवशषे रंुद अशी होते. 
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आ॰ १०·९ गळा वरून पाचहलेला. Ⅰ उंच्या आवाजात. Ⅱ सामान्य श्वसनात. Ⅲ मोठा आंतरश्वास िालताना. 

 
कंठािे कफास्तर वािातंतू, उत्त ंगक-गलच्छदीय िूिा आचि त्याजवळिे भाग यास दृढपिे 

चिकटलेले असते. गलच्छदािे प ढिे पृि आचि उपगतव यास ते बरेि चढलेपिी लागलेले असते. मध्यंतरी 
बरेि उपचहत गात्र असते. इतरत्र ते साधारि घट्ट असते. वािातंतू आचि जवळपासिे िेत्र यावर 
अचपस्तरािे अनेक थर असतात. इतरत्र अचपस्तर– पेचशका लाबंट ठोकळ [Columner.] असून त्यास केसल 
[Cilia.] असतात. 

 
श्वसनमागय 

 
कंठ हे श्वसनाच्या मागातले इंचद्रय आहे. श्वसनाने रक्तावर संस्कार व्हावयािा असतो. तो 

होण्यािी व्यवस्था फ प्फ सात असते. फ प्फ से छातीत असतात आचि रक्त त्यात आिण्यािे काम करिारे 
इंचद्रय, हृदय हे दोन फ प्फ साचं्यामधे छातीति असते. फ प्फ सात वाय  आिण्यािी वाट वरती मानेत असते. 
कंठापासून खाली एक नळी असते. चतिे नाव श्वसना. [Trachea] चतला शवेटी डाव्या उजव्या फ प्फ सात 
जािाऱ्या शाखा फ टतात त्या श्वसन्या. [Bronchus] प्रत्येक श्वसनीला शवेटी फाटे फ टतात त्या श्वसचनका 
[Bronchiole] प्रत्येक श्वसचनकेला अंती शाखा असतात त्या संप टनचलका. [Alveolar duct.] या नचलकेभोवती 
बारीक बारीक प टक ळ्यािें ा ंबर असते. त्या प टक ळ्यािें नाव प चटका [Atria]. प चटकानंा प टक ळ्या आलेल्या 
असतात ती प टके [Air saccules.] होत. प टकारंभी प चटका असतात. (अन प ट गभवप्रकरिी पहा) 
 

 
आ॰ १०·१० श्वसनमागव. Ⅰ कंठ ते श्वसचनका Laryanx to bronchiole. Ⅱ श्वसचनका ते प टक. Bronchiole 
to air-saccule Ⅲ वाय चवचनमयस्थान. ‘श्वसचनकसंप टक’ ही अिरे संप टनचलकेत चलचहली आहेत. 
त्याभोवतीिे ा ंबर स द्धा संप टक होय. 
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आस्तराणद रचना 
 

वर जे प टक ळ्यािें ा ंबर म्हटले आहे तेि खरे श्वसनप्रत्यंग [Respiratory unit] होय. त्यात प ष्ट्कळ 
प चटका असतात म्हिून त्यास श्वसचनक संप टक [Atrium] म्हितात. त्याति रक्तावर अचनलसंस्कार घडतो. 
श्वसचनक संप टक, रक्तवाचहन्या, कलफवाचहन्या आचि िेतन्या उपचहतगात्राने जोडलेल्या असतात. असा 
एक संि म्हिजे फ प्फ साच्या खंडािा खंड ककवा उपखंड [Lobule.] होय. प चटकािे आस्तर साध्या िपया 
अचपस्तर-पेचशकािें बनलेले असते. त्याच्या बाहेर रक्तवाचहन्यापंैकी अंचतम एकेरी एकपदरी वाचहन्यािें 
जाळे असते. या जाळ्याचं्या फटी तेथील वाचहन्याचं्या रंुदीपेिा लहान असतात. प चटकानंा या जालकाच्या 
बाहेर चिवट तंतंूिे मात्र आवरि असते. संप टनचलकानंा थोडेसे मासंतंतू असतात. नचलकापासून वरती 
कफास्तर असते, त्यात कलफगात्र असते, कफप्रकपड व त्यािें स्त्रोत असतात, आचि लाबंीन सार भरपूर 
चिवट तंतू असतात. अचपस्तर ठोकळ आचि केसलवतं पेचशकांिे असते. श्वसनीनचलकानंा आस्तराबाहेर 
मासंतंतंूिा थर असतो. पि तो सलग पटलरूप नसतो, जाळीदार असतो. या नचलकानंा मासंल थराबाहेर 
एक सूत्रल थर असतो. त्यात कफस्त्रावी प्रकपड असताति पि त्याचशवाय स्वच्छ कास्थींच्या िकत्या 
असतात. नचलकेच्या आकाराप्रमािे त्या कमी अचधक असतात. मोठ्यात प ष्ट्कळ लहानात थोड्या. श्वसना 
आचि फ प्फ साबाहेरील श्वसनीनळ्या यात अपूिव स्वच्छकाक्स्थवलये असतात. श्वसनानळीत वलये केवळ 
पिागंास खंचडत असतात. ही वलये सूत्रलपटलात गोचवलेली असतात. त्याति मासंतंतही असतात. आत 
कफास्तर असते. कफवाहण्यािी चदशा वरती असते. 

 
रक्तावर जेथे वाय संस्कार होतो त्या प टकाचं्या संख्येिा अदमास काढलेला आहे. तो असा :—७ x 

१०⁸.श्वसचनकेच्या अन्त्य शाखेिा व्यास ०·२ mm. असतो. 
 
श्वसना १० cm. लाबं असते. चतिी रंुदी प रुषात २ cm. आचि चस्त्रयात १·५ cm असते. 

श्वसनानळीिा आरंभ सहाव्या गै्रव कशरेुकेसमोर होतो, आचि शवेट ५ व्या ककवा ६ व्या विस्य 
कशरेुकेसमोर होतो. मोठा श्वास घेताना ती खाली ओढली जाते. श्वसना आचि कशरेु याचं्या मधे चगलनी 
असते. श्वसनानळी मागील बाजूने िपटी असते. इतर बाजू चमळून पाऊि वत वळ होते. श्वसनी नळी उजवी 
डावीकडे अचधक रंुद आखूड आचि उभ्या रेषेशी कमी कलती असते. नंतरिा शाखाचवस्तार शजेारच्या 
आकृतीत दाखचवला आहे. (प्र. १०, आ. ११) 

 
क्लोमन्, पल्मन्, फुप्फुस. Lung. Pulmone. 
 

फ प्फ सास वैचदक वाङमयात क्लोमन म्हटले आहे. त्याि अथी लीटीन शब्द पल्मन आहे. ही इंचद्रये 
उजव ेडाव ेअशी दोन असतात. गभािे पल्मन ग लाबी रंगािे असते. उत्तरोत्तर त्यािा रंग काळसर होत होत 
वृद्धावस्थेत काळाि होतो. सरसकट काळा नसतो, तर काळ्या रेषा आचि चठपके असतात. पल्मन्य उपचहत 
गात्रात काबवनी केर साठतो त्याने हा रंग आलेला असतो. तो प ढल्यापेिा मागल्या काठाला अचधक असतो. 
गभािे पल्म पाण्यापेिा जड असते. जन्मोत्तर ते पाण्यापेिा हलके होते, कारि उघडि आहे की त्यात हवा 
चशरून राचहलेली असते. पल्मनात चिवट तंतू प ष्ट्कळ असतात. म्हिून शरीरातून काढून घेतल्यावर त्यािा 
आखडून गोळा होण्याकडे कल असतो. बोटानी दाबले असता त्यातून क रक र आवाज चनघतो. 
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आ॰ १०·११ Ⅰ श्वसनमागाच्या शाखोपशाखा. Ⅱ श्वसनानळीच्या शाखा होिाच्या वरच्या जागी आडवा छेद. 
उजव्या शाखेवर शाखा. Ⅲ श्वसनानळीिी सूक्ष्म तटरिना. १ स्तचरत अचपस्तर. २ लाबंीन सार चिवट तंतू. ३ 
उपास्तर, त्यात प्रकपडछेद. ४ सूत्रल पटल ५ स्वच्छ कास्थी ६ सूत्रल पटल. Ⅳ डाव ेपल्मन Ⅴ उजव ेपल्मन 
१ अवासंीय प्रवसेाठी िरा. ३ महाप्रवसेाठी िरा. ४ ऊध्वव महाचसरेसाठी िरा ५ अचतय गी प्रचतवसेाठी िरा. ६ 
अधर महाचसरेसाठी खळगा. स चसरा (प्रचतवा). ध धमनी प्रवा.ं चननावी कोंडाळी, श्वसनी नळ्या. 

 
पल्मनािी आकृती उभ्या कापलेल्या सोंगटीसारखी असते. डाव्यािी डाव्या शकलासारखी आचि 

उजव्यािी उजव्या शकलासारखी. दोनही पल्मनाचं्या मधे हृदय असते आचि तत् संबंधी वाचहन्याही 
असतात. मागील अंगाला चगळिी असते. हृदय, चगळिी आचि वाचहन्या याचं्या ख िा पल्मनाचं्या बाह्यागंावर 
उमटलेल्या असतात. पल्मनाचं्या खाली महापटल असून त्याखाली यकृत, प्लीहा, जठर इत्यादी इंचद्रये 
असतात. हृदयािा कल डावीकडे असतो आचि यकृतािा उजवा खंड डाव्यापेिा मोठा असतो. त्याम ळे 
उजव्यापेिा डाव्या पल्मनाला हृदयान बंधी पोिा [Impression.] मोठा असून तो उजव्यापेिा अचधक खोल 
गेलेला असतो. पल्मनािे प ढले काठ मागल्यापेंिा अचधक रेखीव आचि िपटे असतात. उजव्याच्या 
तळातला पोिा डाव्याच्यापेिा खोल असतो. पल्मनािें खालिे काठ महापटल आचि विस्तट यामधे 
चिमटलेले असतात. पल्मनािे चशखर प ढील अंगाने पचहल्या बरगडीच्या कास्थीच्या ३, ४ cm. वर 
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चनघालेले असते. तथाचप ते बरगडीच्या मानेच्यावर चनघालेले नसते. अंसीयास्थीच्या उपमध्य तृतीयाशंाच्या 
वर २·५ cm. ते चनघालेले असते. संथपिे श्वसन िालते तेव्हा पल्मनािा खालिा काठ काखेच्या मध्यावर 
आठव्या पश वकेपयंत उतरतो. 

 

 
आ॰ १०·१२ पल्मने Ⅰ डाव ेअपमध्य अंग ⅠⅠ डाव ेअपमध्य अंग ⅠⅠⅠ उजव ेअपमध्य अंग Ⅳ उजव ेअपमध्य अंग 

 
पल्मन हे रक्तावर हवेिा संस्कार घडचवण्यािे इंचद्रय आहे. हविेा मागव आपि पाचहलाि. रक्ताच्या 

मोठाल्या वाचहन्याही त्याशजेारीि असतात. कलफ आचि िेतना वाहिाऱ्या वाचहन्या यािंाही शजेार असतो. 
काही समन्वयी गात्र असते. सवव चमळून पल्मनािे ब धं [Root (मूळ)] म्हितात. हे त्याच्या मध्याच्या स मारास 
असते. वाचहन्या जेथे पल्मनात प्रवशे करतात तेथे त्यािे द्वार [Hilum] असते असे म्हितात. ब ंधा बराि जाडी 
पि अगदी आखूड असतो. उरािे हाड आचि त्या शजेारिा डाव्या बरगड्यामागील थोडासा भाग हृदय 
आचि त्यािा पचरवार यानंी व्यापलेला असतो तो उरोदेश होय. उरोदेश [Mediastinum] आचि पल्मन 
याचं्यामध्ये सापट अगदी थोडी असते. पल्मने फ गण्याला आचि आकरसण्याला सवड देण्याप रती लाबंी 
त्याचं्या ब ध्यानंा असते. 

 
दोनही पल्मने अगदी सारखी नसतात. डाव्यािी रंुदी कमी आचि उंिी अचधक असते. ब ंधामधील 

वाचहन्यािंी रिनाही थोडी चभन्न असते. डाव्याच्या द्वारात वाय वाचहनीच्या वर आचि शजेारी मोठ्या 
रक्तवाचहन्या व खाली लहान रक्तवाचहन्या असतात. उजव्यात वाय वाचहनीच्या शजेारी आचि खाली 
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मोठाल्या रक्तवाचहन्या असतात. डाव्याला आचि उजव्यालाही ब ंधापयंत गेलेला एक चतरका फाट [Fissure] 
असतो. त्याने त्यािे पिाधर आचि प्रागूध्वव असे दोन खंड [Lobe] ाालेले असतात. उजव्यािे प्राक् आचि 
ऊध्वव असे दोन खंड वगेळे करिारा आिखी एक फाट असतो तसा तो डाव्याला नसतो. उजव्याच्या 
द्वारामागे चगळिीिा ठसा उमटलेला असतो आचि डाव्याच्या द्वारामागे महाप्रविेा ठसा उमटलेला असतो. 
उजव्याच्या चशखराशजेारी प्रविेा एक उभा ठसा प ढच्या काठावर असतो आचि डाव्याच्या चशखराप ढे 
रक्तवाचहन्यािे दोन उभे ठसे असतात. उजव्यािे वजन आचि कोठाही डाव्यापेिा अचधक असतात. 
पल्मनािंी ब ंधे उरातील ५, ६, ७ कं्रमाकंाच्या कशरेुकासंमोर असतात. 

 
3 Anterior (यालाि Middle Lobe मध्यखंड म्हितात.) 
 

पणरपल्म पटल Pleurae 
 
आतड्याच्या भोवती सचरल पटल असते त्यास आपि पयंत्र म्हटले आहे. पल्माच्या भोवतीही एक 

सचरल पटल असते त्यास आता पचरपल्म ककवा संिेपतः परीप म्हिू या. पयंत्रपटलािे जसे पयंत्रकोि 
बनलेले असते तसे पचरपल्म पटलािेही पचरपल्म कोि बनलेले असते. हे कोि हवाबंद असते. या पटलािा 
एक पदर पल्माभोवती ग रफटलेला असतो त्यास कोिागंी (पल्मन्य) परीप म्हितात. प्रस्त त पटलािा 
द सरा पदर भोवतालच्या विस्तटाच्या आतल्या अंगास आचि उराच्या त्या बाजूच्या बाह्यागंास 
आस्तराप्रमािे लागलेला असतो. त्यास प्राकारी पचरपल्म म्हितात. प्राकारी पचरपल्मािे तीन भाग होतात. 
एक पश वकागत, द सरा महापटलगत आचि चतसरा उरोगत. डाव्यािे एक आचि उजव्यािे एक अशी दोन 
स्वतंत्र चपरपल्म-कोिे असतात. उराचं्या हाडाच्या वरच्या भागाच्या मागे काही थोड्या अंतराति मात्र ही 
दोन कोिे एकमेकास टेकून असतात. पल्मनाचं्या मागल्या अंगाने ही कोिे एकमेकाजंवळ असतात तरी 
टेकून नसतात. त्याच्यामधे चगळिीरूप आडोसा असतो. उजव े पचरपल्म-कोि डाव्यापेिा रंुद असते. 
दोनही कोिे वरती एकाि उंिीपयंत गेलेली असतात. खालच्या मयादा स द्धा दोघाचं्या एकाि पािसळीत 
असतात. काही जिात मात्र डाव ेकोि उजव्यापेिा काखेच्या मध्यरेषेत थोडेसे खाली असते. कोिागंी परीप 
पल्मनाला पके्क चिकटलेले असते. ते सोलून चनघू शकत नाही. पल्मखंडाचं्या सापटीत ते चशरलेले असते. 
सापटीत शजेार-शजेारिे पदर वगेळे असतात. मध्यंतरी कबद मात्र द्रव असते. पल्मनाचं्या ब ंधाभोवती त्यािा 
वढेा असून तोि घडीसारखा खाली गेलेला असतो. या घडीस पल्मन्य चनबधंन म्हितात. 

 

 
आ॰ १०·१३ विःपिृावर पल्मन व परीप याचं्या ख िा. 
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उराच्या वरच्या व मधल्या भागात कोन असतो. या कोनापासून खाली मध्येरेषेत िवर्थया 
पश वकाकास्थीपयंत डाव ेउजव ेपरीप एकाला एक लागून असते. त्याच्याखाली दोनही परीपाचं्या सीमारेषा 
दूर जातात. उजवी रेषा प खंसंधीपयंत उतरते. डावीकडे सीमारेषा उरस्याच्या डाव्या काठाच्या पलीकडे 
थोड्या अंतरावर जाऊन खाली सहाव्या पश वकाकास्थीच्या पयंत उतरते तेथून ही रेषा दहाव्या बरगडीपयंत 
उतरति जाते, पि थोडी कास्थीपासून मागे राहते. अकराव्या व बाराव्या बरगड्याशंी ही रेषा थोडी वर 
सरकत जाते. डाव्यापेिा उजव्यात ही रेषा ककचित् वर असते. मागील बाजूला ही रेषा बाराव्या 
गै्रवकशरेुकेच्या मार्थयाच्या अपमध्यकोपऱ्याजवळ जाते. 

 
पचरपल्मकोिािी खालिी सीमा स्वतः पल्मनाचं्या अधरसीमेपासून काही अंतरावर खाली असते. 

तरी महापटलाच्या ग ंति कीच्या जागेपयंत ती पोित नाही. म्हिून या सीमेच्या खाली महापटलािा प्रत्यि 
संपकव  पश वकाकास्थीशी आचि त्याजवळच्या पश वकास्नायशूी होत असतो. सामान्य श्वसनात पल्मने 
पल्मकोिाच्या अधरसीमेपयंत पोित नाहीत. त्याम ळे अगदी तळाजवळ महापटलगत आचि पश वकातटगत 
परीप यािंा संपकव  ाालेला असतो. या दोहोमध्ये कबद मात्र रंुद सापट राहते. चतला पश वकामहापटलीय 
सापट [Costodiaphragmatic recess.] (संप टक) म्हितात. याि धरतीवर उरस्यास्थी आचि पश वकाकास्थी 
याचं्या मध्येही एक सापट राहते चतला पश वका-उरोदेशीय सापट [Costomediastinal recess.] म्हितात. सामान्य 
श्वसनात पल्मनािंी अधर सीमा आचि पल्मकोिािी अधरसीमा याचं्यामधे स मारे ५ cm. अंतर असते. 

 
श्वसनणक्रया 

 
हवा शरीरात घेिे आचि आतील हवा बाहेर टाकिे या द हेरी चक्रयेस श्वसन म्हितात. पचहली चक्रया 

ते आश्वसन आचि द सरी चक्रया ते चनःश्वसन होय. श्वसन करताना अंतकरचद्रयात काय काय घडते ते पाहू 
या. आपि श्वास आत घेतो तेव्हा छातीिा कोठा मोठा होतो. विस्तटाबरोबर त्यास लागलेला पचरपल्मािा 
पदरही सरकतो. पचरपल्मसंप टात त्यािे दोन पदर जेमतेम अलग ओले राखण्याइतपति द्रव असते. 
प्राकारी पचरपल्मपदर सरकले म्हिजे पल्मन्य पदरावर ओढ उत्पन्न होते, तोंडाने हवा आत ओढताना 
ओठावर ओढ येते तशी. पल्मनात जी प ट़के असतात त्यािें तट ओढले जातात, प टके फ गवली जातात. 
त्यात हवा असते ती याम ळे चवरळ होऊ पाहते. थेट नाकातील हववेरही हा पचरिाम होतो. ओढ बाहेरच्या 
हवपेयंत पोिते. बाहेरिी हवा आत येते. श्वास बाहेर पडताना याच्या उलट चक्रया घडतात. छातीिा कोठा 
कमी होतो. पल्मने दाबली जातात. प चटकाचं्या भोवती जे चिवट तंतू असतात त्यावरील ताि जातो. ते 
आपि होऊनही आकरसतात. प चटकािंा कोठा कमी होतो. आतली हवा बाहेरच्या हवपेेिा दाट होते, आचि 
दाटीिा अचधकपिा नाहीसा होईतोपयंत अंशतः बाहेर पडते. आश्वसनाकरता विस्तटाच्या स्नायचू्या 
संकोिनाने प टकावर जी ओढ उत्पन्न केलेली असते ती चनःश्वसनात तेि स्नायू सैलावण्याने नाहीशी होते. 
पल्मनाचं्या चिवट तंतूम ळे त्यािें प्रत्यावतवन [Recoil.] होते. ती पचहल्यासारखी संकोि पावतात. 

 
आपल्या विःकोिात पल्मने असतात त्यात हवा असते, पि पल्मनाभोवती पचरपल्मसंप ट असते 

त्यात हवा नसते. परीपसंप टात वाट करून चदली तर हवा आत घ सते, पल्मने आकरसतात आचि 
नाकातोंडावाटे हवा बाहेर पडते. एरवी पल्मने तािलेली असतात, कारि आतून हविेा दाब असतो 
बाहेरून नसतो. वाय दाब मापण्याकरता जे साधन केलेले असते त्यात पाऱ्यावर पोकळी केलेली असते. 
परीपप डात पोकळ स ईने वाट केली आचि ती दमनमापकातील [Manometer.] एका भ जाशीि जोडली तर 
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चतकडे पारा वर िढतो ककवा वर ओढला जातो म्हिा. वस्त तः तो द सऱ्या भागातील हवचे्या दाबाने पहल्या 
भागात ढकलला जातो. यावरून वातावरिातील दाबापेिा चतकडे दाब चकती कमी आहे हे कळते : 

 
मोठ्यात मोठा श्वास सोडल्यावर तो १·५ ते २·०० mm Hg 
सामान्य श्वास सोडल्यानंतर तो २ ते ३. 
सामान्य श्वास घेतल्यानंतर तो ४ ते ५ 
मोठ्यात मोठा श्वास घेतल्यानंतर तो १० ते १५ असतो. 

 
– पचरपल्मदाब नेहमीि उिा म्हिजे वातावरिापेिा कमी असतो. यािा अथव असा की पल्मने 

पूिवपिे आकरसलेली कधीि नसतात. ती थोडीबह त तािलेलीि असतात. जन्मापूवी ती पूिव 
आकरसलेली असतात. त्यात हवा म ळीि नसते. जन्म ााल्याबरोबर जो पचहला श्वास घेतला जातो त्याने 
ती तािली जातात, आचि तापलेलीि राहतात. जन्मानंतर पल्मनाचं्या वाढीपेिा विस्तटािंी वाढ अचधक 
होते आचि परीपप ट तर हवाबदं असते, म्हिून विस्तट पल्मनापासून दूर ओढले जातात. पल्मने चिवट 
असल्याने उलट आकरसू लागतात. अशा या ओढातािीने उिा दाब उत्पन्न होतो. उिा दाब आचि ओढ 
एकि. 

 
विःकोिात पल्मनाखेरीज हृदय व त्याला लागून रक्तवाचहन्या असतात त्यावर या ओढीिा 

पचरिाम होतो तो लक्ष्यात घेण्याजोगा असतो. रक्तवाचहन्यापंैकी प्रवा टिक असतात त्या या ओढीला दाद 
देत नाहीत. पि प्रचतवा तशा नसतात. त्याचं्यावर पचरिाम होतो. श्वासाने ओढ चवशषे वाढते तेव्हा 
प्रचतवाचहन्यात रक्त वाहण्यास चवशषे साहाय्य होते, चनःश्वासात साहाय्य कमी होते. प्रचतवाचहन्याप्रमािे 
हृदयाच्या आदायक प टावरही तसाि पचरिाम होतो. श्वास आत घेण्यािी हालिाल केली पि प्रत्यि हवा 
आत येऊ चदली नाही, नाक तोंड बदं ठेवले तर प्रस्त त ओढ बरीि वाढते आचि अचभसरिावर अन कल 
पचरिाम होतो. उलट चनःश्वास-चक्रया करून हवा सोडली नाही तर दाब वाढतो व प्रचतकूल पचरिाम होतो. 
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प्रकरि ११ 
 

रुणधराणभसरिव्यहू 
 

रक्ताच्या वाटा 
 
आपल्या शरीरािे अवयव प ष्ट्कळ आहेत. ते परस्परावलंबी आहेत. एकात आयात केलेले अन्न 

सवांस चमळते. अथाति ते ज्या त्या स्वरूपात चमळते असे नाही. पिनेंचद्रयात अन्नािा रस होतो आचि तो 
रक्तवाचहन्यात शोषला जातो. रक्तवाचहन्या सवव अवयवात असतात. रक्त म्हिजेि रुचधर. रक्तािे सवव 
अवयवात चफरिे म्हिजेि रुचधराचभसरि. यासंबंधात जो व्यहू तो अचभसरिव्यहू. त्यातील मध्यवती अवयव 
हृदय आचि प्रातंवती अवयव ते चसरा [Veins.] धमन्या [Arteries.] आचि कलफवाचहन्या [Lymphatics.]. चसरा 
आचि धमन्या त्याि रक्तवाचहन्या. धमन्या त्याि प्रवा [Arteries.] ककवा प्रवाचहन्या, हृदयापासून इतरत्र रक्त 
नेिाऱ्या आचि चसरा त्याि प्रचतवा [Veins.] ककवा प्रचतवाचहन्या, हृदयापयंत इतर चठकािाहून रक्त 
आििाऱ्या वाचहन्या. कलफवाचहन्या प्रचतवास चमळालेल्या असतात. सवव चमळून एकि व्यह तयार होतो. 

 
हृदयसंपुटे 

 
रक्तावर हविेा संस्कार व्हावयािा असतो तो पल्मनात होतो, आचि संस्काचरत रक्तािा उपयोग 

व्हावयािा असतो सववत्र. हृदयात िार कोठे असतात. एकात साववचत्रक रक्त आदा होते आचि द सऱ्यात 
संस्काचरत रक्त आदा होते. ही दोनही आदायक [Atria.] संप टे होत. संस्काराकरता हृदयातून रक्त नेिारे 
संप ट असते आचि संस्काचरत रक्त उपभोगाकरता नेिारे संप ट असते. ही दोनही चवसजवक संप टे 
[Ventricles.] होत. आदायकास चसरा (प्रचतवा) चमळतात आचि चवसजवकातून धमन्या (प्रवा) चनघतात. 
साववचत्रक रक्त आििाऱ्या चसरा मोठाल्या असून दोन असतात. त्यानंा महाचसरा ककवा महाप्रचतवा [Vena 

cava.] म्हितात. साववचत्रक रक्त नेिारी धमनी एकि असते चतला महाधमनी ककवा महाप्रवा [Aorta.] 
म्हितात. महाप्रचतवा उजव्या आदायक संप टास चमळतात आचि महाप्रवा डाव्या चवसजवकातून चनघते. 
उजव्या चवसजवकातून पल्मन्य [Pulmonary.] धमनी ककवा प्रवा चनघते आचि डाव्या आदायकास पल्मन्य चसरा 
ककवा प्रचतवा चमळतात. 

 

 
आ॰ ११·१ हृदय व फ प्फ से (पल्मने). हृदय दाखचवण्यासाठी पल्मनािें प ढले काठ बाजूला ओढले आहेत. 
आदा, आदायक कोठा Atrium. चवसगव, चवसजवक कोठा Ventricle. क Auricle. म स, महाचसरा Vena 
cave. प स, पल्मन्य चसरा (प्रचतवा) 
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रक्तविय 
 
उपभ क्त आचि मचलन रक्त दोन महाप्रचतवा-वाटे उजव्या आदायकात येते. नंतर तेि उजव्या 

चवसजवकातून पल्मन्य प्रववेाटे पल्मनात जाते आचि तेथे हविेा संस्कार होऊन ते पल्मन्य प्रचतवा ंवाटे डाव्या 
आदायकात येते. तेि डाव्या चवसजवकातून महाप्रववेाटे सवव अवयवाकंडे जाते. तेथे उपभोगाने मल उत्पन्न 
होतात. मलािंा काही अंश प्रचतवावाटे वाहतो आचि काही कलफवाचहन्यात वाहतो. उपभोगापूवी संस्काचरत 
रक्त ताबंडे असते. उपभोगानंतर तेि मचलन व चनळे होते. 

 
रक्तचलत्व 
 

आपल्या शरीरात रक्त असते ते क्स्थर नसून िल असते ही गोष्ट थोड्याबह त अवलोकनाने कळून 
येिारी आहे. तोंडािे जे आस्तर असते ते पारदशवक असते. त्यातून पलीकडील रक्तवाचहन्या चदसतात. 
डोळ्याच्या आस्तरातूनही रक्तवाचहन्या चदसतात. ओठ, तळहात, नखे, याचं्या त्विेतूनही पलीकडील 
रक्तािी लाली चदसून येते. जोराने मूठ वळून सोडली म्हिजे चनमेष – मात्र तळहात पाढंरा फटक चदसतो, 
पि प नः लाल होतो. इत्यादी अन भवावरून रक्त िल असते हे ध्यानात येते. रक्तािे िलत्व, चठकचठकािी 
ज्या नाड्या बोटाला धरके देतात त्यावरून आचि हृदयािे ठोके नळीच्या साहाय्याने ऐकू येतात त्यावरून 
कळून येते. हृदयािे ठोके बंद पडिे हे म ळी मृत्यिेू लिि गिले गेले आहे. रक्तवाचहन्यात रक्त फेकले 
गेल्यानेि हृदयािे ठोके उत्पन्न होतात. हृदयानेि रक्त खेळचवले जाते. 

 
हृदयमांस 

 
हृदय मासंल असते. हृदयािे मासं इतर अवयवाचं्या मासंाहून चनराळे असते. मासंपेचशका असतात 

त्या साधारि िौरस असतात. त्याचं्या रंुदीपेिा लाबंी चतप्पट ककवा फार तर िौपट असते. या पेचशकािे 
प्राकल पटे्टरी असते. त्यात एकेकि प्रकल असते. द सरी एक गोष्ट अशी की सवव पेचशका एकमेकीस न सत्या 
ठेपलेल्या असतात. इतकेि नव्हे तर त्यातील प्राकल अंशतः सलग असते. पेचशकािंी तटबदंी पचरपूिव 
नसते. तटपटले. काही थोड्या भागाप रती ल प्त असतात. त्याम ळे हा एकसंधी पेचशका– समूह ाालेला 
असतो. याला संपेचशक [Syncytium.] असे नाव आहे. 

 

 
आ॰ ११·२ हृदयािे मासंतंतू चववर्मधत. 

 
उरोदेश 

 
उरस्यास्थीच्या मागे कशरेूपयंत आचि विःप्रवशेद्वारापासून ते महापटलापयंत आचि दोनही 

पचरपल्मकोिामधे जो बाधं तो उरोदेश. त्यातील म ख्य इंचद्रय हृदय. उरःशीषव आचि कबंध याचं्या साधं्यातून 
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मागे गै्रव िवर्थया कशरेुकेच्या पायर्थयापयंत, वरून खाली उरोदेशािा ऊध्वव भाग समजतात. याच्या 
खालच्या भागास हृदय असते. हृदय हे एका सूत्रल आचि सचरल पटलाने वेढलेले असते. या पटलास 
हृत् परीत [Pericardium.] ककवा न सते परीत म्हितात. परीताच्या प ढे बारीकशी सापट मात्र राहते. कारि 
दोही बाजूनी परीपटले आलेली असतात. उरोदेशाच्या या भागास प्राक् [Anterior mediastinum] उरोदेश 
म्हितात. त्यात थोडे उपचहत गात्र, कलफकपड आचि रक्तवाचहन्या आचि उरस्य–परीत–चनबधंने मात्र 
असतात. हृदयाच्या मागे उरोदेशािा जो भाग असतो तो पि [Posteror mediastinum.] उरोदेश. त्यात म ख्यतः 
चगळिी आचि महाधमनी यािंा समावशे असतो. पि उरोदेशाच्या प ढे हृदयाच्या-श्वननानळीिी चवभागिी 
आचि पल्मन्य प्रवाप्रचतवा असतात, तसेि हृदयाच्या खाली महापटलािा मागला भाग असतो. 

 

 
आ॰ ११·३ विािा आडवा छेद. वरून पाचहलेला. प ध पल्मन्य धमनी (प्रवा) Pulmonary artery म स ऊध्वव 
महाचसरा. श Bronchus. म. ध महाधमनी (महाप्रवा) Aorta चगल चगळिी Esophagus. चग व ल. 
याचं्यामध्ये चवगूढा िेतनी Vagus nerve. परीप Pleura. परीत Pericardium. 

 
परीत ही एक उभी सूत्रल चछन्न शकूंच्या आकृतीिी चपशवी असते. या चपशवीत हृदय आचि 

तत्संबंधी मोठात्या रक्तवाचहन्या असतात. उरोदेशाच्या अधोभागािा मध्य भाग याने व्यापलेला असतो. हा 
भाग उरस्यकबंध, २ ते ६ क्रमाकंी पश वकाकास्थी याचं्यामागे आचि ५ ते ८ क्रमाकंी कशरेुकाचं्या प ढे असतो. 
परीतािे दोन पदर असतात, बाहेरिा आचि आतला. बाहेरिा पदर सूत्रल असतो आचि आतला सचरल 
असतो. सूत्रल पदर जाडी व बळकट असतो. आतला सचरल पदर पातळ नाजूक आचि स ळस ळीत असतो. 
हाि पदर वरती रक्तवाचहन्यावंर जाऊन हृदयावर परावृत्त ाालेला असतो. त्याम ळे त्यािे प्राकारी आचि 
कोिागंी (ककवा प्रत्यंगी) असे दोन पदर होऊन, त्यामध्ये द्रवकबद मात्र रंुदीिी कोठी तयार होते. परीतरूपी 
जी सूत्रल चपशवी साचंगतली चतिा तळ महापटलाच्या मध्यवती स्नावावर आधारलेला असतो. काही भाग 
त्याच्या डाव्या मासंल भागावर देखील असतो. दोहोमधे सईल सूते्र असतात. परीतकोशािे चशखर बोथट 
असते. सूत्रल पदर मोठ्या रक्तवाचहन्याचं्या बाह्य पदराशी एकजीव ाालेला असतो. आतील सचरल पदर 
हृदयावर येताना दोन प्रवा चमळून एक आचि सवव प्रचतवा चमळून एक अशी दोन वषे्टिे तयार होतात. 
प्रवावषे्टि प ढे आचि प्रचतवावषे्टि मागे असते. प्रत्येक वषे्टिाखाली एकेक बळद राहते. प्रवाखालच्या 
बळदास आडव े चबल [Transverse sinus.] आचि प्रचतवाखंालच्या बळदास चतयवक्–चबल [Oblique sinus.] 
म्हितात. 
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हृदयाचा आकार भार इ॰ 
 

हृदयािा आकार ज्याच्या त्याच्या म ठीएवढा असतो. त्यािी ठेवि अमळ चतरकी असते. उजवा भाग 
थोडा खाली सरकलेला असून डावा थोडा मागे वळलेला असतो. रंुद पिृाला तळ म्हितात पि तो उजव्या 
व मागल्या अंगाला रोखलेला असतो. तो म ख्यतः डाव्या आदायकाने आचि अंशतः उजव्या आदायकाने 
बनलेला असतो. हृदयािे अग्र प ढे खाली व डावीकडे रोखलेले असते. ते डाव्या चवसजवकाने बनलेले 
असते. एकंदर हृदयाच्या तृतीयाशं उरस्यास्थीच्या मागे शरीरमध्यपातळीच्या उजव्या अंगाला आचि 
राचहलेला अंश डाव्या अंगाला असतो. हृदयािे प रःस्थ पिृ बह शः उजव्या चवसजवकािे असते. डाव्या 
चवसजवकािा थोडासा भाग त्यात असतो. वरती आचि उजव्या कोपऱ्यात आदायक भाग असतो तो 
उजव्यािा असतो. डाव ेआदायक बह शः मोठ्या प्रवाचं्या मागे लपलेले असते. प्रवाचं्या डाव्या अंगाला डाव्या 
आदायकािा कोपरा मात्र चदसतो. सवव रक्तवाचहन्या वरच्या अंगाशी जोडलेल्या असतात. उजव ेआदायक 
आचि उजव ेचवसजवक याचं्या मधे आचि दोन चवसजवकाचं्या मधे गव्हर [Groove.] असतात. त्यात हृदयाच्या 
स्वीय रक्तवाचहन्या असतात. प्रस्त त गव्हर कंबर कल्पून वाचहन्यानंा मेखचलका [Coronary.] असे नाव चदले 
आहे. मेखला म्हिजे कमरपट्टा. हृदयाच्या प ढे परीत, त्याप ढे परीपवचेष्टत पल्मन आचि त्याप ढे विस्तट 
असतात. 

 

 
आ॰ ११·४ Ⅰ हृत् परीतािे अंतरंग. प ढून पाचहलेले. म स महाचसरा=महाप्रचतवा. मध महाधमनी = महाप्रवा. 
प ध पल्मन्य महाधमनी (धमनी = प्रवा). Ⅱ हृदयािा उभा छेद. चवस्तरि होत असताना. आ आदायक 
संप ट Atrium. चव चवसजवक सप ट. Ⅲ हृदयाच्या उजव्या संप टातून छेद. १, २, ३, चपटकमासं Papillary 
muscles. ४ चवसजवक पटल membranous part of ventricular septum. एका बािापासून द सऱ्या 
बािापयंत आदाचवसजवकवृंद Atrioventricular bundle. Ⅳ हृदयािा उभा छेद. संकोिन होत असताना. 



 

अनुक्रमणिका 

हृदयािे वाम पिृ म ख्यतः डाव्या चवसजवकािे असते. डाव्या आदायकािा थोडासा भाग चवशषेतः 
त्यािे टोक त्यात येते. त्यात आदायक व चवसजवक याचं्या मधला गव्हर असतो. हृदयािे अधरपृि म ख्यतः 
डाव्या चवसजवकािें असते. त्यात काही अंश उजव्या चवसजवकािाही असतो. त्याच्या आचि तलपृिाच्या 
साधं्यात आदाचवसजवकामधल्या गव्हरािा पिभाग असतो. दोन चवसजवकामधला गव्हरही या पिृाच्या 
प ढल्या मागल्या काठामधे येतो. 

 
हृदयािे वजन चस्त्रयात २५० ग्राम व प रुषात ३०० ग्राम या स मारास असते. 
 

डावा उजवा भेद 
 

हृदयािी जी िार संप टे असतात त्यातल्या उजव्या डाव्यामध्ये अंतराय असतात. संप टाचं्या 
तटापंैकी आदायकािें तट चवसजवकाचं्यापेिा पातळ असतात. अंतरायात स द्धा चवसजवकातल्यापेिा 
आदायकातला पातळ असतो. डाव्या संप टाचं्या तटापेिा उजव्यािें पातळ असतात. चवसजवकात डाव्यापेिा 
उजव्यािे तट एक चद्वतीयांश-तृतीयाशं इतके पातळ असतात. हाि फरक प्रवा-प्रचतवामधेही आढळतो. 
प्रचतवापेिा प्रवािें तट प ष्ट्कळ जाडी असतात. 
उजवे आदायक 
 

उजव ेआदायकसंप ट हृदयाच्या उजव्या काठाशी असते. त्याच्या मागल्या भागाच्या वरच्या काठाशी 
ऊध्वव महाप्रचतवा चमळते आचि मागल्याि भागाच्या खालच्या काठाशी अधर महाप्रचतवा चमळते. ऊध्वव 
महाप्रचतववेाटे ऊध्वांगातून मचलन रक्त येते. या आयातीच्या द्वारािा रोख खाली व प ढे असतो. या द्वाराशी 
वल्ल नसते. अधर महाप्रचतविेे द्वार अंतरायाच्या शजेारी खोलात खोल जागी असते. या द्वाराशी प रःस्थ 
तटाशी एक लहानशी ाडप असते. जन्मापूवी या ाडपेने रक्त अंतरायाकडे रोखले जाते. जन्मापूवी 
अंतरायातून डाव्या आदायकात जािारी वाट असते ती नंतर ब जून जाऊन ाडप चनकामी होते. या ाडपेिा 
आकार सवात सारखा नसतो. त्यात फार फरक असतो. या आदायकातून चवसजवकात रक्त जाण्याला एक 
द्वार असते त्याला तीन चत्रकोिी ाडपा असतात. त्या ाडपा रक्त आदायकात माघारी येऊ देत नाहीत. 
म्हिून त्या द्वाराला चत्रदली वल्ल [Tricuspid valve.] म्हितात. या आदायकािा एक भाग लहानशा 
कानासारखा चदसतो तो महाप्रववेर िढलेला पि चतजपासून स टा असतो. आतल्या अंगाने अंतरायापासून 
ऊध्वव प्रचतवचे्या प ढून या भागापयंत गेलेला मासंल उंिवटा [Crista terminalis चसरान्त- (मासं)-कटक.] असतो आचि 
त्या शजेारी आिखी थेट टोकापयंत गेलेल्या उठावाच्या रेषा [Musculi pectinati. चसरान्त जालक.] असतात. या 
भागात रक्त जात असेल की नाही शकंाि आहे. रूपावरून त्याला कर्मिका [Auricle.] असे नाव चदले आहे. 
याच्या बाह्यागंावर काही खािा असतात. हृद् संप टात स मारे ७० cc. रक्त मावते. 

 
 

उजवे णवसजयक 
 

उजव ेचवसजवक संप ट उजव्या आदायकातून येिारे रक्त पल्मन्य प्रवेत लोटून देते. याचं्या मागे व 
डाव्या अंगाला डाव े चवसजवकसंप ट असते. त्यािे तट याच्या द प्पट चतप्पट जाड आचि वाटोळे असून 
अंतरायही त्यातलाि एक तट असल्याम ळे त्यािी फ गवटी या संप टािा कोठा आडवते. या कोठ्यािे दोन 
भाग स्पष्ट चदसतात. चत्रदल वल्लाच्या खालिा आयाती [Inflowing.] भाग आचि त्याच्या प ढून वर गेलेला 



 

अनुक्रमणिका 

चनयाती [Outflowing.] भाग. आयाती कोठ्याच्या तटात मासंल प टक ळ्या [Trabeculae carneae.] आलेल्या 
असतात, चनयाती भागात तसे काही नसते. मासंलचपटकािें तीन प्रकार असतात. काही केवल चपटकि 
[Musculi papillares.] असतात. काही कठडेवजा पसरट असतात आचि काही आरंभी बोजड असून नंतर 
बारीक स्नाव [Cordae tendineae] तंतू होऊन अखेर चत्रदली वल्लाच्या ाडपानंा चिकटलेल्या या चतसऱ्याम ळे 
ाडपा साभंाळल्या जातात, आचि इतरानंी रक्तािा वेग थोपवला जातो. आयाती व कनयातीच्या भागामध्ये 
एक ग ळग ळीत [Iafundibuloventricular crest चनसरचवसजवक तंस.] उंिवटा असतो. त्याने रक्ताला पल्मन्यप्रवचे्या 
आरंभाकडे चदशा चदली जाते. ज्या चपटकावर ाडपा पकडिारे तंतू असतात त्यापंैकी एकाला सायंाचमक 
बधं [Moderator band.] असे म्हितात. चनयातीच्या द्वाराशजेारिा कोठ्यािा भाग नसराळ्यासारखा असतो 
त्याला चनसरकोि [Infundibulum.] म्हितात. 

 
वल्ल–दल–रचना 
 

पल्मन्य प्रवचे्या आरंभी वल्ल असते त्याला तीन पाकळ्या (दले [Cusps.]) असतात. एक पि एक 
डाव े व एक उजव.े या पाकळ्या िदं्रकोंरी [Semilunar] आकृतीच्या असून त्यािें स टे काठ वाचहनीच्या 
वजेाकडे रोखलेले असतात. या दलाच्या दोही अंगी आस्तर असते. या आस्तराच्या घडीत सूत्रल गात्र 
असते. काठाशी जादा सूते्र असतात, ती स्नाववजा असतात. स या काठाच्या मध्यभागी बारीक जाड 
चटकली [Nodule] असते. हृदयास्तर फरशीवजा अचपस्तर असते. पेचशका फरशीप्रमािे एकाशी एक 
खेटलेल्या असतात. अशा रिनेला क चिमरिना [Pavement] म्हितात. क चिम म्हिजे फरशी. गभावस्थेतील 
आद्यथरापंैकी हे आतल्या थरापासून चनमाि होत असल्याम ळे या अचपस्तरास अंतरचपस्तर [Endothelium] 
म्हितात. वरिे सचरल पटल असते त्यातले अचपस्तर आद्यथरापंैकी मधल्या थरातून चनमाि होते म्हिून 
त्यास मध्याचपस्तर [Mesothelium] म्हितात. परीत पटल त्यापंैकी होय. पल्मन्य प्रवेतील वल्लदलाच्या मानाने 
आदाचवसजवक [Atrioventricuar.] वल्लदले बरीि मोठी असतात तरी तीही अशीि अंतरचपस्तराच्या घडीिी 
बनलेली असतात. आदाचवसजवकािे वजे िार बोटे आत जातील इतके असते तर पल्मन्य द्वारािे वजे 
आंगठा जाईल इतकेि असते. 

 

 
आ॰ ११·५ हृदयमासंपवे. Ⅰ हृदयािा उभा छेद. म स महाचसरा. Vena cava. क कर्मिका Auricle. आ 
आदायक संप ष्ट Atrial ehamber. १, २, ३, ४, ५, द्वारपते्र. बािानंी आदाचवसजवकवृदं व त्याच्या शाखा 



 

अनुक्रमणिका 

दाखचवल्या आहेत. प स पल्मचसरा Pulmonary veins. Ⅱ हृदयाच्या चवसजवक संप ष्टािंा आडवा छेद. 
 

डावे आदायक 
 

डाव ेआदायक संप ट उजव्यापेिा ककचित् लहान असते तरी त्यािे तट अचधक जाड व बळकट 
असतात. त्याच्या डाव्या काठापासून प ढे गेलेली एक कोिदार चपशवी लहानशा कानाप्रमािे प ढे वळून 
राचहलेली असते. या चपशवीला कर्मिका म्हितात. या कर्मिकेच्या बाह्यागंावर उजव्याच्या पेिाही अचधक 
खािा असतात. या संप टाच्या प ढे मोठ्या प्रवाचहन्यािंी ब धें असल्याने त्यािा बरािसा भाग प ढून चदसत 
नाही. यािा मागला भाग चतरके बळद म्हिून जे साचंगतले त्याच्या प ढे असतो. डाव्या उजव्या दोन दोन 
प्रचतवा यात येऊन चमळालेल्या असतात. त्या त्याच्या मागील पिृातूनि, याचं्या द्वारात वल्ले नसतात. क्वचित् 
डाव्या दोन प्रचतवािंी द्वारे एकवटलेली आढळतात. या संप टाच्या तटामध्ये बारीक भोके आतून चदसतात. 
ती हृदयाच्या स्वीय प्रचतवािंी द्वारे होत. कर्मिकेच्या आतील पिृावर मासंल उठावरेषा (तंसतंतू) असतात. 
आदायकातंरीय अंतरायावर एक िदं्रकोरी उठावरेषा आचि त्याशजेारी तसाि िराही क्वचित आढळतो. 
उजव्या आदायकात याच्याि तोडीला एक उथळसा खळगा असतो. त्याला चववृत्तप्रखात [Fossa ovalis.] 
म्हितात. गभात येथे एक द्वारि असते त्यािा हा अवशषे असतो. 

 
डावे णवसजयक 
 

डाव ेचवसजवक संप ट उजव्यापेिा ककचित् मोठे असते. त्यािे तट उजव्या पेिा दोन तीन पट जाडी 
असतात. डावा तट बाहेर फ गीर आचि डाव्या उजव्या मधला अंतरायही बाहेरि फ गीर असल्याम ळे सबंध 
संप ट ही एक अग्राकडे चनम ळती नळीि ाालेली असते. वरच्या उजव्या कोपऱ्यात महाप्रवते रक्त जाण्यािी 
वाट असते. त्याच्या डाव्या व खालच्या भागात आदायकातून रक्त येण्यािी वाट असते. आदाचवसजवक 
द्वाराला दोन ाडपा ककवा दले असतात ती खालच्या चदशतेेि रक्त वाहू देतात. हे एक चद्वदल वल्ल तयार 
होते. यािी दोनही दले चत्रकोिी असून उजव्या आदाचवसजवकातील दलाचं्या पेिा अचधक मोठी व बळकट 
असतात. त्यातल्या त्यात मोठे असते ते प ढे असते आचि लहान असते ते मागे असते. मोठे तेि उजव ेआचि 
लहान तेि डावहेी असते. उजव्यातल्या प्रमािेि डाव्यातल्या वल्लदलािंी रिना असते. मासंचपटक आचि 
स्नावतंतू उजव्यातल्या प्रमािेि पि संख्येने कमी व बळाने अचधक असतात. महाप्रवाद्वारात चत्रदली वल्ल 
असते त्यािी दले, एक प रस्थ दोन पि, अशी असतात. रिनाचदकानंी ती पल्यन्य प्रवेतल्याप्रमािेि 
असतात. ती अचधक मोठी जाडी व बळकट मात्र असतात. आदाचवसजवक चद्वदली वल्लािे वजे दोन तीन बोटे 
चशरकतील इतक्या बेतािे असते. महाप्रवाद्वार आंगठा चशरकेल इतक्या वजेािे असते. या द्वाराच्या लगेि 
खालिा संप टभाग असतो त्याला महाप्रवा–अकलद [Aortic vestibule.] म्हितात. त्याच्या तटात मासाऐवजी 
सूत्रतंतू असतात. 

 
दोन चवसजवकामधील अंतराय बह ताशंी मासंल असतो. महाप्रवचे्या प रःस्थ व दचिि वल्लदलाच्या 

साधं्याखाली जवळि एक लहानसा भाग केवळ सूत्रल असतो. इतर भाग केवळ सूत्रल नसतो, मासंल 
असतो. इतर भागापेिा तो पातळ असल्याम ळे त्यास िाम [Membranous part.] भाग असे नाव चदले आहे.  
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छातीचा आराखडा 
 

हृदयाच्या सीमा छातीच्या पिृभागावर दाखवावयाच्या त्या आकृतीत दाखचवल्या आहेत. हृदयािा 
अग्रस्पदं बह धा चदसतो आचि ऐकूही येतो तो डाव्या स्तनाग्राच्या खाली एक बरगडी सोडून चतच्या खालच्या 
पश वकातंरात मध्य प्रतलाकडे २ cm. अंतरावर. हृदयािा ब धंा उजव्या चतसऱ्या बरगडीच्या टोकापाशी 
उरस्याच्या काठापलीकडे १ cm. आचि डाव्या चतसऱ्या बरगडीच्या टोकापलीकडील चततक्याि अंतरावर 
पि जरा वर असतो. डाव्या चतसऱ्या बरगडीच्या टोकापासून उजव्या सातव्या बरगडीच्या टोकापयंत एक 
रेघ ओढली असता चतच्या वरच्या ¾ त वरून खाली ओळीने पल्मन्य, महाप्रवीय, चद्वदल आचि चत्रदल द्वारे 
येतात. 

 

 
आ॰ ११·६ हृदयािा पिृ रेखापट. प, पल्मन्य वल्ल. म महाधमनीवल्ल. द, चद्वदल वल्ल Bicuspid valve, त 
चत्रदल वल्ल Tricuspid v. आवाज बािचदशनेे जातात. 

 
हृदयतटरचना 
 

हृदयतटात सूत्रल तंतू आचि मासंतंतू यािंा भरिा असतो. प्रवाद्वारे आचि आदाचवसजवकद्वारे यांत 
सूत्रल वलये असतात. उजव्यापेिा डाव्या भागात ती अचधक बळकट असतात. आदायक व चवसजवक 
संप टािें मासंततू त्यात ग ंतलेले असतात, इतकेि नव्हे तर वल्लदलेही त्यात ग ंतलेली असतात. प ढे 
महाप्रयावलय आचि माग आदाचवसजवक वलय याचं्या मधे दोन सूत्रलपट असतात. त्यातला डावा 
उजव्यापेिा लहान असतो. चनसरकोिाच्या तटातही सूत्रल पट असतो. प्रवाद्वाराच्या वलयात त्या त्या 
वाचहन्या आचि त्यािंी वल्लदले ग ंतलेली असतात. 

 
आदायकसंप टात मासं–तंतू असतात त्यातले काही अगूढ असतात ते दोहींना सामान्य असतात 

आचि काही गूढ असतात ते प्रत्येक संप टािें वेगवगेळे असतात. काही तंतूच्या वेलायंा ककवा उकार 
असतात तर काहींिी पूिव वलये असतात. प्रचतवाद्वारे आचि चववृत्त खात अशा भोवती वलये असतात. 
इतरत्र वलयखंड असतात. चवसजवकातील मासंतंतू फारि ग ंताग ंतीिे असतात. यातही गूढ व अगूढ असे 
थर असतात. यातले प ष्ट्कळसे तंतू मांसचपटकात ग ंतलेले असतात. चनसरकोिाच्या तटातून चनघालेले तंतू 



 

अनुक्रमणिका 

हृदग्राजवळ जाईपयंत एक समग्र वढेा घेऊन अंतराय चपटकापयंत मागे वळतात. काही तंतू डाव्या 
संप टतटातून प िव वढेा घेऊन उजव्यात संपूिव ककवा अचधकही वढेा घेतात. पचहले अगूढ आचि द सरे गूढ 
असतात. गूढ मासतंतूिे वढेे ∞कारासारखे चदसतात. 

 
हृदयािे मासंतंतू इतर इंचद्रयाचं्या मासंतंतंूपेिा चनराळे असताति पि केवळ हृदयाच्या मासंतंतूत 

देखील सामान्य आचि चवशषे असे दोन प्रकार आढळतात. सामान्य प्रकार मागे साचंगतला. चवशषे प्रकारच्या 
मासंपेचशकात पटे्ट कमी असतात आचि मांसाबं  अधीक असते. सामान्य हृदयमासंतंतूिे कायव इतर 
मासंतंतूच्या प्रमािेि संकोि-चवकास पावण्यािे असते. परंत  हृदयाच्या चवचशष्ट मासंतंतूिे कायव िेतना 
वाहण्यािे आहे. रिनादृष्टीने त्यािें िेतनावाही तंतूशी साम्य नाही, मासंतंतंूशी आहे, म्हिून त्यानंा मासंतंतू 
म्हिावयािे. ते िेतनावाही मासंतंतू होत. या तंतूिी स्थापना दोन चठकािी ाालेली आढळते. 
आदायकारंभी एक गाठ [Sinoatrial node चसरान्त गं्रथी] असते. ते एक स्थान. आदायकचवसजवकसंप टाचं्या 
साधं्यात गाठ [Atrioventricular node आदाचवसजवकीय गं्रथी.] असते ते द सरे स्थान, या द सऱ्या गाठीतून एक तंत बंद 
[Atrioventricular bundle आदाचवसजवकीय वृन्द.] चनघून दोन चवसजवकाचं्या मधील अंतरायाच्या िामभागावर जाऊन 
चवभागतो. डावी उजवी अशा त्याच्या दोन शाखा होतात. त्या अंतरायाच्या दोनही अंगानंी अग्राकडे जाऊन 
मागे वळतात. त्याचं्या उपशाखा आस्तरापयंत जातात. हृदयाच्या आस्तरा-लगत काही चवचशष्ट पेचशकािंा 
क ं ज असतो. त्याना पचरक ं जपेचशका [Purkinje cells.]असे नाव चदले आहे. या पेचशकापयंत चवचशष्ट तंतंूिी अगे्र 
पोितात. 

 

 
 

आ॰ ११·७ हृदयातील मासंतंतंूिा चपळोखा. 
चनसरापासून मासंचपटकापंयंत 

आ॰ ११·८ हृदयाच्या मासंतंतूिा आडवा वळसा. 
छेद खालून पाचहलेला. 

 
रक्तवाणहन्याचंी रचना 
 

हृदयातून बाहेर पडलेले रक्त प्रवाचहन्यातून सवव अवयवाकडे वाहते. आरंभाच्या प्रवाचहन्या दोन 
महाप्रवा [Aorta.] आचि पल्मन्यश डंा. [Pulmonary trunk.]या दोनही वाचहन्या आंगठ्या इतक्या रंुद असतात. 
प्रवानंा शाखोपशाखा होत होत अखेरीस सूक्ष्मवाचहन्याशंी त्या सलग असतात. या सूक्ष्मवाचहन्या केवळ 
अचपस्तरगात्राच्या नळ्या बनलेल्या असतात. यािें जाळे ग ंफलेले असून त्या द सऱ्यापिी प्रचतवाचहन्याशंी 
सलग असतात. सूक्ष्मवाचहन्यातून रक्तातील द्रवाशं बाहेर पाारू शकतो आचि बाहेरिा काही द्रवाशं आत 
चारपून येऊशी शकतो. पचहल्या चक्रयेस अन लिनू सूक्ष्मवाचहन्यानंा पचरवाचहन्या [Capillaries.] असे नाव चदले 
आहे. पचरवाचहन्याशंी जोडलेल्या प्रचतवा अगदी बारीक असतात त्या ज ळत ज ळत मोठाल्या प्रचतवा तयार 
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होऊन शवेटी दोन महाप्रचतवा, ऊध्वव व अधर, हृदयाच्या आदायक कोठ्यास चमळतात. ज्या लहान प्रचतवा 
चमळून मोठ्या तयार होतात त्यानंा मोठ्याचं्या भाचगन्या [Tributaries.] असे म्हितात. प्रवा तशाि प्रचतवा यािें 
तट चतहेरी असतात. अंतस्तट [Tunica intima.] मध्यतट [Tunica media.] आचि बाह्यतट [Tunica externa.] असे 
तीन थर असतात. अंतस्तट, आस्तर व उपास्तर यािंा बनलेला असतो. आस्तर हे अचपस्तरी असते. 
चवशषेतः ते अंतरचपस्तर असते. याच्या बाहेर उपास्तर असते. त्यात चिवट तंतू आचि काही मासंतंतू 
असतात. याच्या बाहेर मध्यतट असतो. त्यात म ख्यतः एक चिवट तंतंूिे पटल आचि सूत्रचमश्र मासंतंतू 
असतात. याच्या बाहेर बाह्य तट असतो, त्यात सूत्रल व चिवट तंतंूिे चमळून बनलेले पातळसे पटल असते. 
ते सभोवारच्या समन्वयी गात्राशी सरचमसळ ाालेले असते. हे समन्वयी गात्र उपचहत प्रकारिे असते. 
थोडेबह त पसरता ककवा आवरता येते. 

 

 
आ॰ ११·९ Ⅰ प्रवाव्यहू. Arterial system Ⅱ प्रचतवाव्यहू Venous systems. Ⅲ प्रवा-प्रचतवािें आडव ेकाप. Ⅳ 
उलगडलेली प्रचतवा. 

 
प्रवाप्रणतवा भेद 

 
प्रत्येक प्रवशेजेारी एक ककवा अनेक चतच्या तोडीच्या प्रचतवा असतात. अशा प्रवाप्रचतवाचं्या तटािंी 

त लना करता चदसून येते की, त्यातून म ख्य फरक तटाच्या जाडीिा असतो. प्रवमेध्ये मध्य तट बराि जाडी 
असतो. प्रचतवेमध्ये तो तसा नसतो. चिवट तंतू व मासंतंतू या दोहींिा भरिा प्रचतवेपेिा प्रवते अचधक असतो. 
पचरवामध्ये मध्य व बाह्य तट नसताति. पि त्या शजेारच्या त्याशी जोडलेल्या प्रवाप्रचतवामध्ये थोड्याशा 
अंतरापयंत मध्यतट नसतो आचि त्यापलीकडे थोड्या अंतरापयंत मध्यतट असतो पि बाह्य नसतो. त्याच्या 
पलीकडे तीनही तट असूनही वाचहन्या बारीकि असतात. अशा वाचहन्यानंा उपप्रवा [Arteriole.] आचि 
उपप्रचतवा [Venule.] म्हितात. प्रचतवाचहन्याचं्या रिनेिा असा एक चवशषे आहे की, त्यातील बह तेकाचं्या 
तटात वल्ले असतात त्यािंी योजना रक्त हृदयाचभम ख वहाते रहावे अशी असते. अंतरचपस्तराच्या घडीत 
मासंल व चिवट तंतू गोवलेले अशी वल्लािी रिना असते. भाचगन्या जेथे मोठ्या वाचहनीस चमळतात तेथे एक 
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बह धा दोन ककवा क्वचित तीन वल्ल–दले शजेारी शजेारी ककवा समोरासमोर असतात. हृदयाचभम ख रक्त 
वहात असते तोवर दले तटास िापून बसतात रक्त उलटे चफरते तेव्हा वल्लदले तट सोडून एकमेकास 
चभडतात आचि रक्तािी वाट आडवतात. 

 
वाणहनीसंगम 

 
सामान्यतः प्रवा आचि प्रचतवा यानंा मध्यस्थ पचरवा असतात. तथाचप चकत्येक चठकािी लहान प्रवा 

द सऱ्या तत्सम प्रवशेी चमळालेली असते. याला समसंगम [Arterial or venous anastomosis.] म्हितात. प ढील 
अवयवाला जािाऱ्या रक्तािी वाट आडली तर द सरी िालू राहून अचभसरि सफल होते. अशःि रीतीिा 
समसंगम प्रचतवामध्येही चठकचठकािी असतो. याखेरीज काही चठकािी लहान प्रवा आचि तत्सम प्रचतवा 
यािंा संगम ाालेला आढळतो. अशी स्थाने तळहात तळपाय आचि काही थोडी इतर चठकािे यात 
आढळतो. येथे संगम पाविाऱ्या प्रवा-प्रचतवा एकंदर व्यहूात लहान असल्या तरी त्याच्या तोडींच्या 
वाचहन्यापेिा बऱ्याि जाडी तटाच्या असतात. चशवाय यात जे लहानसे वजे असते ते प ष्ट्कळ ख ले ककवा 
अगदी बदं कऱण्यािी िेतनीतंत द्वारा व्यवस्था असते. हा णवषमसंगम [Arteriovenous anastomosis.] होय. 
सामान्य संगम तो असम [Capillary circulation.] –संगम होय. सामान्यतः असम–संगम कायवरत असतो. चवशषे 
प्रसंगी चवषमसंगम कायवरत होतो. याने रक्त उपभोगास ख ले न होता न सते व्यहूात िालू राहते. 
समसंगमािा उपयोग बाह्य दडपिाने आडचवलेले अचभसरि ख ले करण्याच्या कामी होतो. 

 
प्रणतवाप्रकार 

 
हृदयािे स्वीय उपभ क्त रक्त उजव्या आदायकात आििारी प्रचतवा संपूिवपिे हृन्मासंाने वढेलेली 

असते. ही बरीि रंुद असल्याम ळे चहला सचरत्र [Sinuses (coronary)] असे नाव चदले आहे. मेंदूच्या भोवताली ते 
पचरवमव नामक आवरि असते त्याच्या दोन थरात केवळ आस्तरािे तट असलेल्या रंुद रंुद वाणहन्या 
असतात. त्यानंा वमवचसरा [Sinuses (of the dura).] म्हितात. त्यात वल्ले नसतात. हाडातील मगजात हृदयात, 
यकृतात, अचधवृक्क व पचरघंचटक कपडात अंचतम रक्तवाचहन्या पचरवाचहन्यापेिा चनराळ्या असतात. त्याचं्या 
तटात त्र टी असतात त्यािंी वजेे मोठाली आचि वेडीवाकडी असतात. त्याचं्या अंतरचपस्तरपेचशका 
तंचदचद्रयपेचशकानंा खेटून असून त्यात पराक्रम क पेचशका असतात. या वाचहन्यानंा सचरत्रक [Sinusoids.] असे 
नाव चदले आहे. 

 
प्रवाप्रणतवाव्यहू 
 

रक्तवाचहनीव्यहूापंैकी प्रवाव्यहूािा आरंभ महाप्रवपेासून होतो. प्रथमि महाप्रवलेा वलेाटंीसारखे 
कमानदार मागे वळि चमळते. आरंभी चतला लहान शाखा फ टतात त्या हृदयािेि तट पोसिाऱ्या असतात 
नंतर कमानीपासून तीन मोठ्या शाखा चनघतात. त्यातल्या डावीकडे दोन आचि उजवीकडे एक असते. या 
उजव्या शाखेच्या जवळि दोन शाखा होतात. एकूि ग्रीवारंभी िार प्रवा असतात. त्यातील दोन शाखा 
होतात. एकूि ग्रीवारंभी िार प्रवा असतात. त्यातील दोन वरती करोटीकडे आचि दोन बाजूला भ जाकडे 
जातात. भ जशाखा बाहूत द भगंते. चतच्या दोनही शाखा द भगंतात. त्या प ढे प्रबाहूत जाऊन द भगं चतभगं 
पावतात. शाखा उपशाखा फ टून दूर दूर रक्त पोिवतात. चठकचठकािी भरपूर समसंयोग होतात. चवशषेतः 
ते खादंा कोपर मनगट अशा साधं्याशंी ठळक असतात. काही थोड्या चठकािी मोठाल्या शाखा त्विेच्या 
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लगेि खाली असतात, पि बह तेक चठकािी त्या खोलात असतात. त्विेच्या अचपिमव भागात वाचहन्या 
नसतात. िमात असतात त्या फार बारीक असतात. केस, नख,े डोळ्यािे कनीयस आंभस वारुि हे भागही 
रक्तवाचहनीरचहत असतात. इतर सववत्र रक्त पोिचविाऱ्या वाचहन्या असतात. 

 

 
आ॰ ११·१० मानेतून मेंदूपयंत रक्त प रवठा. ग चगळिी Esophagus. वर रोखलेला बाि अनाचमक 
Innominate प्रवते आहे. खाली आचि उजवीकडे रोखलेले बाि करोचटतटाकडे रोखलेले आहेत. गै्रव 
कशरेुकाचं्या आडव्या फायातून, कशरेुकीय प्रवा, वर जात आहे. अनाचमकेतून समाइककरोटीय आचि 
चतच्यातून अंतगवत करोचटय प्रवा चनघत असून ती क ं भीयास्थीमधील करोटीय प्रिालातून वर चनघत आहे. 

 
महाप्रवचे्या कमानीिी िाल पाठकण्याशजेारून खाली कटीराच्या काठापयंत होते. तेथे ती द भगंते. 

प्रत्येक शाखा कटीराच्या काठावरून जाघंाडातून माडंीत जाते. त्यापूवी चतिी एक शाखा कटीरात जाते 
आचि काही शाखा उदरतटात जातात. पाठकण्याजवळच्या महाधमनीभागातूनही प ष्ट्कळ शाखा चनघून 
उदरतटात व कोिागंात जातात. माडंीत उतरेली प्रवा शाखोपशाखा-संपन्न होत होत थेट पायाच्या 
बोटापयंत रक्त पोिवते. उदर व िरि यात भरपूर समसंयोग आढळतात. 

 
मानेत जािारी प्रवा कंठाजवळून वर द भगंते एक चवभागिी म खवयावर िढते आचि द सरी कशरेू 

प ढून जाऊन करोटीत चशरते. बाजूला वळून भ जात जािाऱ्या प्रवसे आरंभीि एक शाखा फ टून ती 
कशरेुकाचं्या आडव्या फायात ओवनू वर करोटीत चशरते तेथे त्यािंा संगम होतो. म खावरच्या कशरेू 
शजेारच्या आचि कशरेूच्या आतल्या अशा तीनही प्रवाचं्या शाखामध्ये परस्पर संगम घडतात. 

 
एका प्रवलेा अनेक शाखा येतात ककवा शवेटी एकीिे दोन चवभाग होतात ककवा काही चठकािी जे 

अचधकही चवभाग होतात तेव्हा, त्या एकीच्या रंुदीपेिा त्या अनेकािंी चमळून रंुदी अचधक असते. त्या 
रक्ताला पसरण्याला अचधकाचधक िेत्र लाभते. वृक्क आचि यकृत यात अचभसरिािी चवशषे व्यवस्था असते 
ती प ढे चवशषे विवन देताना साचंगतली जाईल. 
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प्रवापेिा प्रचतवा पातळ असतात. प्रवा सहसा िेंबल्या जात नाहीत, प्रचतवा िेंबल्य तात. चरकामी 
प्रवा वाटोळीि राहते तशी चरकामी प्रचतवा राहात नाही िपटी राहते. प्रचतवािंी संख्याही प्रवाचं्या द प्पट 
असते. मोठ्या प्रवाबंरोबर एकेक मोठी आचि मध्यम प्रवबेरोबर तेवढ्याि रंुदीच्या दोन दोन प्रचतवा 
असतात. त्यानंा सहिरी म्हितात. अगूढ पचरष्ट्पटामधे मोठाल्या प्रचतवािें जाळे असते. गूढ प्रचतवामध्ये 
समसंयोग असताति पि अगूढात ते प ष्ट्कळि असतात. 

 
कलफवाणहन्या. कलफायन्या. 

 
शरीरातील गात्ररिनेमध्ये गात्रपेचशका आचि त्याभोवतीिे द्रव्य यात मधून मधून पोकळ्या असतात 

त्यानंा गात्रावकाश [Tissue-spaces.] म्हितात. या अवकाशात गात्राच्या घटकातून काही द्रव पाारते तो 
गात्ररस [Tissue fluid.]होय. याचशवाय पचरवाचहन्यात पाारून काही द्रव येते त्याला कलफ [Lymph.] असे नाव 
आहे. प्रवापचरवा–प्रचतवा याखेरीज गात्रागात्रात द सऱ्या वाचहन्या असतात. त्यात कलफ प्रवेश करते. 
कलफवाचहन्या [Lymphatics Lymph-vessels.] प्रवानंा जोडलेल्या नसतात. लहान लहान वाचहन्या ज ळून मोठ्या 
वाचहन्या तयार होतात आचि त्या मानेतील प्रचतवास चमळतात. आरंभी कलफवाचहन्यानंा द्वारे नसतात. त्यािंी 
तोंडे बदं असतात. कलफवाचहन्यािंी चदशा मानेतील प्रचतवाकंडे असते. त्या दोनि असून त्यास चमळिाऱ्या 
कलफवाचहन्या त्या प्रम ख कलफायन्या आचि बाकी सगळ्या त्याचं्या भाचगन्या असे म्हिाव े लागते. 
कलफायन्यािंी रिना रक्तायन्याच्या [Bloodvessels.] सारखीि, चवशषेतः प्रचतवासंारखीि, असते. मोठाल्या 
कलफायन्यानंा अंतस्तट मध्यतट व बाह्यतट असतात. लघ तमानंा केवल अंतस्तटि असतो. कलफायन्यािें 
तट रक्तायन्याचं्या पेिा अचधक नाजूक असतात. तरी पाण्यात न चवरघळिारे द्रव्य रक्तायन्यात चशरत 
नाही, पि कलफायन्यात चशरते. प्रचतवात असतात तशी कलफायन्यात वल्ले असतात ती बरीि जवळ जवळ 
असतात. त्याम ळे या वाचहन्या मचिमालेसारख्या चदसतात. लघ तम कलफायन्या पचरवाचहन्यांपेिा मोठ्या 
असतात. पि ग रुतम कलफायन्या प्रचतवापेिा प ष्ट्कळ लहान असतात. लहान लहान कलफायन्यािें तट 
पारदशी असतात. लहान लहान कलफायन्यािें अगदी दाटीने चविलेले जाळे असते. 
 

 
आ॰ ११·११ कलफवाचहन्यािंा आरंभ. १ कलफायनी Lymphatic vessel. २ रक्त पचरवाचहनी Capillary 
bloodvessel ३ कलफप्रकपडातून चनघालेली कलफायनी. 
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आ॰ ११·१२ Ⅰ चलफकपड Lymphgland. Ⅱ कलफायन्या व कलफपवे lymphnodes ऊध्ववदेशीय. 
ⅢⅣभ जिरिातील, Ⅴकबंधातील अगूढ Ⅵकबंधातील गूढ. 

 
लहान आतड्यात कलफ नेिाऱ्या वाचहन्यात ओषट पदाथांिे थेंब वाहतात त्याम ळे त्यात दूध 

असल्यासारखा भास होतो. म्हिून तशा द्रवास िीर [Chyle.]आचि ते वाहिाऱ्या वाचहन्यास िीरायण्या 
[Lacteals.]म्हितात. 

 
काही कलफवाचहन्या न सत्या डोळ्यानंी चदसिाऱ्या आहेत पि त्या उदरात बऱ्याि खोलवर आहेत, 

वरकरिी चदसण्याजोग्या नाहीत. प्लीहा म्हिून जो कपड साचंगतला तो चहवतापाच्या आजाराने वाढतो आचि 
डाव्या नवव्या पश वकाग्रामागून बेंबीच्या रोखाने त्यािे एक टोक पसरते, असे वारंवार आढळते. कातडीला 
लहान मोठा अपाय होऊन ध ळीिा संपकव  ााला असता जवळच्या एकाद्या चठकािी अवधािा येतो. हा 
अवधािा म्हिजे प्लीहेसारख्याि पि वालवाटाण्याच्या आकाराच्या कपडािंा समूह असतो, त्यात सूज येिे 
होय. चहवतापाने प्लीहा स जते. ध ळीच्या संसगाने हे कपड स जतात. अवधानकपड या कलफवाचहन्याचं्या 
मागातील गाठी असतात. कलफगं्रथीिी [Lymph gland.] रिना अशी. सवाबाहेर कोश [Capsule.] असतो तो 
म ख्यतः सूत्रािा बनलेला असतो. त्यात थोड्याशा समन्वयी पेचशका असतात. या कोशापासून आत सूत्रल 
पडदे [Capsule.] गेलेले असतात त्याचं्या समोर गं्रचथद्वार [Hilum.] असते पि तेथपयंत पडदे पोित नाहीत. 
आत ते स टेि असतात. पडद्याचं्या मधल्या अवकाशात सूत्रल चढले जाळे असून त्यात श्वेतपेचशका असतात. 
या अवकाशात बाहेरून प्रसंगचवशषेी येिारे शल्यकि ककवा चवषकि आडवले जातात. तेथील पेचशका 
त्यानंा पिवण्यािे काम करतात. गं्रथीतून आयात चनयात करिाऱ्या कलफायन्या असतात. ज्या समन्वयी 
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गात्रात पेचशकाबाह्य द्रव्य बह शः कलफ स्वरूपािे असते अशा गात्रास कलफाल  गात्र [Lymphoid tissue.] 
म्हितात. आतल्या जालकरिनेम ळे त्यालाि जालबद्ध [Reticular tissue.] गात्र असेही म्हितात.  
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प्रकरि १२ 
 

सगोत्सगेंणिये (Urogenital organs.) 
 

सगव म्हिजे उत्पत्ती, अपत्यािी उत्पत्ती. उत्सगव म्हिजे मल बाहेर टाकिे सगािी इंचद्रये आचि 
उत्सगािी इंचद्रये चनरचनराळी असतात. तथापी ती एकामेकाच्या शजेारी असतात; इतकेि नव्हे तर त्यािंा 
काही भाग समाईकही असतो. म्हिून त्यािंा उल्लेख एकत्र करण्यािा प्रसंग येतो. प्रथम आपि उत्सगाच्या 
इंचद्रयािंा चविार करू. रक्तातून गात्रात अन्नचवपाक जात असतात आचि गात्रातून रक्तात मल-द्रव्ये येत 
असतात. रक्तात अन्नद्रव्यािंा भरिा होतो तो प्राशनीतून. रक्तातील मलद्रव्यािंा चनिरा होतो तो वृक्क 
[Kidney.] कपडातून. या कपडातून मूत्रायिीवाटे [Ureter.] मूत्र मूत्राशयात [Urinary bladder] उतरते आचि तेथून 
मेहनीवाटे [Urethra.] बाहेर पडते. 

 
वृक्क हे दोन डावा उजवा असे कपड पयंत्रपटाच्या मागे उदरात असतात. त्याचं्या भोवती काही मेद 

आचि उपचहतगात्र असते. त्याचं्या वरच्या सीमा बाराव्या कशरेुकेच्या वरच्या काठाच्या स मारात असतात. 
डावा अचधक उंिीवर आचि उजवा कमी उंिावर असतो. त्यािी खालिी सीमा चतसऱ्या कटीय कशरेुकेच्या 
वरच्या काठाशी येते. डावा कपड उजव्यापेिा ककचित् लाबंट कििोळा आचि मध्यपातळीच्या अचधक जवळ 
असतो. वृक्कािा लाबंट अि खाली अपमध्यागंी ा कलेला असून आडवा अि अपमध्यागंी मागे ा कलेला 
असतो. उदरप्रदेशात जी दोन आडवी चवभागप्रतले आखतात त्यातील वरिे उजव्या वृक्काच्या द्वाराच्या 
वरच्या भागामधून जाते आचि डाव्या वृक्काच्या द्वाराच्या खालच्या भागातून जाते. वृक्कािी रंुदी ६ cm. आचि 
जाडी ३ cm. असते. वृक्कद्वार मध्यप्रतलापासून ५ cm. अंतरावर असते. वृक्कािी आकृती वालाच्या सारखी 
असते. 

 
वृक्कांचे शेजारी 
 

डाव्या उजव्या वृक्काचं्या स्थानात उंिीिा फरक असतो तसा त्याच्या शजेाऱ्यामंधेही फरक असतो. 
दोनही वृक्कािंी वरिी अगे्र अचधवृक्कालगत असतात. उजव्याच्या अग्रा शजेारी पयंतवचेष्टत भाग असतो 
त्याच्याप ढे यकृत तर डाव्यात अशाि पयंत्रवचेष्टत भागाप ढे जठर आचि प्लीहा असते. उजव्या 
वृक्कद्वाराशजेारी लगत अंत्र क येते तर डाव्याच्या द्वाराच्या वरच्या भागालगत प्रपािक प्रकपड येतो. 
प्रपािकाच्या खाली डाव्या अंगाला प ढे अंत्रकािी काही वटेोळी असतात. अथात् ती पयंत्रवचेष्टत आचि 
तेथील वृक्कही पयंत्रवचेष्टत असतात. डाव्या वृक्काच्या अपमध्य काठाच्या अधराधाला लागून उंडचवकोि येतो. 
उजव्या वृक्काच्या अधर तृतीयाशंाप ढे अंत्र का पलीकडे उंड लागून असते आचि अंत्र काखालच्या थोड्याशा 
भागास मात्र पयंत्रवषे्टि असते. वृक्काचं्या मागील अंगास पयंत्रवषे्टि नसते. उपचहत गात्र आचि मेद भरपूर 
असते. उजव्याच्या मागे बाराव्या बरगडीिा थोडासा भाग असतो, डाव्याच्या मागे बाराव्यािा काही भाग 
असून अकराव्यािी ककचित् कोर असते. वृक्क आचि बरगड्या याचं्या मध्ये महापटल असतो. बरगड्याचं्या 
खाली वृक्कानंा लागून उदराच्या आडव्या स्नायिूा स्नाव, कचटित रस्त्र स्नाय ूआचि कयूरवीय स्नाय ूयािें 
अंश असतात. जन्मतः वृक्कािें दहा बारा ज ळे खंड असतात त्याम ळे त्यािें बाह्यागं खडबडीत ाालेले असते. 
प्रौढपिी सवव खंड एकवटतात आचि पिृ साफ होऊन राहते. 
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आ॰ १२·१ उदरातील इंचद्रये. वृ वृक्क Kidney अ ते अ वळसा अंत्र क Duodenum प्र प्रपािक Pancreas. अ 
अंत्रािा अंत. उंडक Coecum उंड क Sigmoid colon. 

 
आ॰ १२·२ Ⅰ वृक्क प रःस्थ पिृ. शजेार १ अचधवृक्क. २ यकृत. ३ अंत्र क. ४ उंड. ५ अंचत्रका ६ जठर. ७ प्लीहा. 
८ प्रपािक ९ अंचत्रका. १० उंड. म मूत्रायिी, ध धमनी. श, चशरा. Ⅱ वृक्क पि पिृ. शजेार ११ बारावी 
बरगडी. १२ उंडीक. १३ कचटित रस्त्र. १४ कयूरवीय. Ⅲ बालकाच्या शरीरातील वृक्क आचि अचधवृक्क. 

 
वृक्किार 

 
वृक्काच्या द्वाराशी मूत्रायिीिा आरंभ असतो तो एकाद्या नसराळ्याच्या पसरट भागासारखा असतो 

त्याला द्रोि [Pelvis.] असे नाव चदले आहे. द्वारातून आत जाताि एक कोठा असतो ते वृक्कािे अकलद [Sinus.] 
होय. वृक्कािे जे आवरि [Capsule.] असते त्यािाि पदर आत येऊन त्यािे अकलदास आस्तर ाालेले असते. 
अकलदात द्रोिाखेरीज त्याभोवती रक्ताचदवाचहन्या असतात. अकलदतटात प ष्ट्कळ प टक ळ्या असतात. 
त्यातल्या एकेका चपटकावर [Papilla.] मूत्रचनयात करिाऱ्या सूक्ष्मनचलकािंी द्वारे असतात. अकलदात द्रोिािे 
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दोन तीन चवभाग ाालेले असतात. त्या चवभागानंा िषक [Calyx major.] म्हितात. यािें आिखी अनेक (७ ते 
१३) पोटचवभाग होतात ते उपिषक [Calyx minor.] होत. एकेका उपिषकाने एक दोन ककवा तीन चपटक 
वढेले जातात. वृक्काच्या सूत्रल आवरिाच्या आत थोडेसे मासंतंतू असतात. 

 

 
आ॰ १२·३ वृक्क उभा छेद. ि िषक Calyx. द्र द्रोि Pelvis. शकूं Pyramid. म मूत्रायिी Ureter. 

 
वृक्काचे अंतरंग 

 
वृक्कािा उभा छेद घेतला तर त्यातं साल [Cortex.] आचि गीर, [Medulla.] गीिांश, असा भेद स्पष्ट 

चदसतो. दोनही भाग लाल चदसतात. त्यातल्या त्यात साल अचधक दाट रंगािी असून गीिािा रंग अमळ 
चफका असतो. गीिामध्ये द्वाराकडे चनम ळते असे शकूं [Pyramid.] चदसतात तेि अगोदर साचंगतलेले चपटक 
होत. एका उभ्या छेदात ते १२, १३ असतात. सालीत काळसर चठपके चदसतात. ते कभगाने पाचहले असता 
पचरवाचहन्यािें ा पके असल्यािे कळून येते. त्यानंा ग च्छक [Glomerulus.] म्हितात. एका वृक्ककपडात ते ८, १० 
लाख असतात. ग च्छकावर एक वषे्टि [Capsule.] असते. ते त्याच्या डेखाला चिकटून असून तेथून, मधे 
कबद मात्र रंुदीिी सापट सोडून मागे चफरून ग च्छकचशखरावर एकवटते. तेथून सापटीिे रूपातंर नळीत 
होते. या नळीला प्रथम अनेक वळसे असतात; वजे बारीक असून आस्तर जाडी असते. या नळीच्या भागाला 
पचरवचलत [Convoluted tube.] भाग म्हितात. याच्या नंतर त्या नळीिी िाल सालीतून गीरात जाते. तेथे एकि 
लाबं ाोळीवजा वळसा असतो. त्याच्या पचहल्या उतरत्या भ जात आस्तर पातळ असते, द सऱ्या िढत्या 
भ जात ते जाडीि असते. ही नळी सालीत िढून तेथे थोडेसे वळसे घेऊन एका उत्तरोत्तर अचधकाचधक रंुद 
वजेाच्या नळीत रुपातंचरत होते. ही नळी चपटकावर जाऊन तेथे उघड होते. याि नळीतून मूत्र-चनयात 
होते. ाोळ– नळीस विेचनका [Henle’s loop.] आचि शवेटच्या नळीस संकलनी [Collecting tubule.] म्हितात; 
कारि अशा एका नळीस प ष्ट्कळ वेिनी – नळ्या येऊन चमळालेल्या असतात. 
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आ॰ १२·४ Ⅰ मूत्रायिीिा आडवा छेद. १ लाबंीसरसे मासंतंतू. २ वाटोळे मासंतंतू. ३ उपस्तर Subepithelial 
connective tissue. ४ अचपस्तर वचेष्टत वेज Ⅱ वृक्कािे अंतरंग. Ⅲ मूत्राशयािा उभा छेद. १ लाबंीसरसे तंतू. 
२ वाटोळे मासंतंतू. ३ लाबंीसरसे मासंतंतू. ४ उपास्तर ५ आस्तर. 

 
वृक्कातील अणभसरि 
 

वृक्कामधून िालिारे रुचधराचभसरि असामान्य असते. येथे ग च्छकात पचरवाचहन्या असतात त्याचं्या 
दोनही टोकाशी प्रवाचहन्याि असतात, एक आयातीिी [Afferent.] प्रवा आचि द सरी चनयातीिी [Efferent.] 
प्रवा. ग च्छकातील पचरवाचहन्यातून काही मचलन द्रव पाारून प ढे पचरवचलतेत जाते. चनयातप्रवतूेन प नः 
पचरवाचहन्यािें जाळे चनमाि होते. ते अंशतः पचरवचलते भोवती आचि अंशतः वेिचनके भोवती असते. या 
नळ्यातून पाारा आचि चारपाही होतो. एकूि वृक्क-संस्काराने मूत्र तयार होते ते संकलनीत जाते. द सऱ्या 
पचरवाचहन्यािें जाळे प ष्ट्कळ चवस्तृत असते. ते एका पिी चनयातप्रवसे जोडलेले असते तर द सऱ्या पिी 
प्रचतवास जोडलेले असते. या प्रचतवातून मूत्रचवम क्त रक्त वाहते. 

 
मत्रायण्या 
 

वृक्कापासून मूत्राशयात ज्या नळ्यानंी मूत्र उतरते त्यानंा मूत्रायण्या म्हितात. मूत्रायिीिा आरंभािा 
भाग नसराळ्या सारखा असतो त्याला आपि द्रोि म्हटले आहे. मूत्रायिी तेथून खाली अपमध्य कलाने 
कयूरवीय स्नायचू्या प ढून कटीरकात उतरून मूत्राशयास चमळते. चतिी लाबंी २५ ते ३० cm. असते. 
डावीपेिा उजवी थोडी आखूड असते. शरीरपिृावर चतिी छाया एका रेषेने दाखचवता येते. ती रेषा अशी :—
उदरप्रदेशाच्या चवभागिीिी आडवी वरिी रेषा घेऊन चतजवर शरीरमध्यरेषेपासून ५ cm. अंतरावरिा कबदू 
येईल तो ग ह्यत ंगकाला जोडावा. उजवी मूत्रायिी अंत्र काच्या द सऱ्या भागाच्या आड असते. कटीरकाच्या 
प्रवशेद्वाराशी ती अंत्रधरेच्या खालच्या भागामागे आचि अंत्रकाच्या शवेटाच्याही मागे असते. ती कटीरकाच्या 
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प्रवशेद्वारी, कटीरकातील उंडामागे आचि अथात् त्याच्या धचरत्रामागे असते. कटीरकात मूत्रायिी 
पयंत्रामागे मोठ्या लकारखािेच्या प रःस्थ सीमेच्या अन रोधाने उतरते. मोठ्या लकाररंध्ाच्या समोर ती 
उपमध्येस आचि प ढे वळून मूत्राशयाच्या अपमध्य कोपऱ्याशी पोिते. मूत्राशयाच्या तटातील मूत्रायिी-मागव 
चतरका असतो आचि शवेटी द्वार िपटे असते. 

 
मूत्रायिीिे तट तीन थरािें बनलेले असतात. बाहेरिा थर सूत्रल असतो. मधला थर मासंल 

असतो आचि आतला थर कफास्तरािा असतो. द्रोि आचि तेथपासून अध्या लाबंीपयंत मासंात दोन पोटथर 
असतात, बाहेरिा वाटोळा आचि आतला लाबंट. आत मासंल थर असतो तो लाबंीन सार असतो. खालच्या 
भागात मासंल थर चतहेरी असतो, मधे वाटोळा आचि आत बाहेर लाबंीन सार. याचं्यापैकी आतला बाहेरच्या 
पेिा पातळ असतो. 

 
मूत्राशय अिवा बस्ती. मूत्राशयाला बस्ती असे ज ने नाव आहे. मूत्राशय ही एक चपशवी असते. ही 

कटीरकाच्या तळाशी असते. चहिा कोठा स मारे २०० cc. एवढा असतो. या चवषयी व्यक्क्तभेद प ष्ट्कळ 
असतात. एकाद्यात तो १२० तर एकाद्यात तो ३२० असतो. मूत्राशय चरकामा असला म्हिजे त्यािी आकृती 
िार कोिािंी असते. एक कोि प ढे ग ह्यसाम द्दगाच्या वरच्या काठाशी असते, एक कोि पचरग दगं्रथीच्या प ढे 
प रुषािा उपरेतलकपड [Prostate gland.]असतो त्यात खोिलेली असते आचि चस्त्रयात कटीरकपचरष्ट्पटात 
खोिलेली असते. दोन कोिा मूत्रायण्याचं्या अंताशी असतात. दोन मूत्रायण्यािंी टोके आचि चतसरे 
कटीरकपचरष्ट्पटातले द्वार यानंी मयाचदत जो चत्रकोि तो मूत्राशयािा तळ आचि ग ह्य साम द्दगाजवळिी कोि 
ते मूत्राशयािे अग्र समजतात. हा तळि काय तो क्स्थर असतो. आत मूत्र थोडेबह त असेल त्या मानाने 
बाकीिे चतनही तट संकोि व चवस्तार पावत असतात. अथात् मूत्राशयािी आकृती आचि आकार या दोहीत 
भेद होत जातात. 

 
कटीरक-पयंत्र 
 

आता कटीरकातील पयंत्ररिना पाहून घेतली पाचहजे. मूत्राशयाच्या मागे महाग द असते. त्याच्या 
वरच्या आचि मधल्या तृतीयाशंाच्या साधं्यापयंत वरून पयंत्रपटल आलेले असते. तेथून ते प ढे मूत्राशयाच्या 
ऊध्वव पिृावर जाते. महाग द आचि मूत्राशय याचं्या मधे पयंत्रािी ाोळी तयार होते चतला पाय बक्स्तप्रसेव 
[Rectovesical pouch.] म्हितात. या प्रसेवाच्या तळ ग दद्वारापासून स मारे ७ cm. अंतरावर असतो. 
मूत्राशयाच्या अग्रकोिेच्या दोन बाजूच्या टोकापासून पयंत्रािी घडी आचि प ढल्या टोकापासून ही एक 
पयंत्रािी घडी चनघून वर बेंबीपयंत जातात. या घड्यानंाि पाश्ववस्थ आचि मध्यवती नाचभचनबधंने [Umbilical 

ligaments.] (आ॰प॰ृ २८०) म्हितात. मूत्राशय भरलेला असतो तेव्हा त्यािी प ढील कोि वर िढते आचि 
नाचभचनबधंने प रःस्थ उदरतटापासून दूर मागे सरतात. त्याम ळे मूत्राशयािे प रोधर पृि उदरपिृालगत येते. 
पयंत्रपटल महाग द व मूत्राशय यावरून कटीरकपाश्वाकडे जाताना पाय पार्मश्वक [Pararectal.] आचि 
बक्स्तपार्मश्वक [Paravesical.] प्रसेव (पोते) तयार होतात. मूत्राशयाच्या पाश्वावरून मागे चत्रकाच्या दोनही 
बाजंूना दोन पयंत्राच्या ि ण्या असतात त्यानंा बक्स्तचत्रकीय [Sacrogenital.] िूिा म्हितात. पाय  = महाग द. 
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णरकामा-भरला मूत्राशय 
 

मूत्राशय चरकामा असताना तो संपूिवपिे कटीरकात असतो. त्याच्या ऊध्ववपिृावर उंड आचि अंत्रक 
यािंी वटेोळी असतात. मूत्राशय भरत जातो तसतसे वरिे पिृ फ गट होत जाऊन वर उिललेही जाते. ते 
कटीरकातून वर चनघते, आचि उध्ववपिृाच्या सीमा ब जून जाऊन एकंदर आकृती अंड्यासारखी होते. या 
आकृतीिा लाबंट अि चतरका असतो. वरिे टोक प ढे कललेले आचि खालिे टोक मागे कललेले असते. 
रंुदी वरच्यापेिा खाली अचधक असते. प रोधर पिृ उदर तटालगत ग ह्यास्थीला टेकून राहते. पाश्ववपिृािे 
पयंत्रबधं नाचभचनबधंनापयंत वर सरकतात. नाचभचनबधंन आचि उदरतट याचं्या साधं्याच्या वर मूत्राशयािी 
फ गवटी जाऊ शकते. अशा प्रसंगी प रःस्थ उदरतट आचि मूत्राशयािे चशखर याचं्या मध्ये एक ाोळी तयार 
होते. 

 
मूत्राशयास्तर 

 
मूत्राशयािे अंतरंग पाचहले असता त्यािे आस्तर तळाशीि फक्त साफ असते. इतरत्र त्याला 

स रक त्या पडलेल्या असतात. मूत्राशय भरतो तेव्हा अथात् या स रक त्या नाहीशा होत असल्या पाचहजेत. 
बक्स्ततल चत्रकोिी असतो. चत्रकोिािी वरिी व मागली सीमा मूत्रायण्याचं्या द्वाराचं्या जरा पलीकडे 
असतात आचि खालील व प ढील सीमा म्हिजे मूत्रचनयातीिे द्वारि असते. या द्वारामागे थोडी फ गवटी 
असते, आचि आयातीच्या (मूत्रायण्याचं्या) द्वारामागे थोडीशी वरवंडी असते ककवा कठडा ककवा कटक 
असतो. दोन आयातींच्या द्वारामधील अंतर २·५cm. असते. चनयातीद्वारापासून त्यांिी अंतरे देखील तेवढीि 
असतात. बस्ती भरून गेला म्हिजे ही अंतरे द पटीपयंत वाढतात. 

 
बस्स्ततटरचना 

 
बक्स्ततटात िार थरािंी रिना असते. बाहेरिा सचरल [Serous.] थर पयंत्रभाग असतो. आतले 

कफास्तर अचपस्तर पेचशकािें असते त्यातं चवचवध प्रकारच्या पेचशका असतात म्हिून त्यास चमश्राकृचतपेचशक 
ककवा संिेपतः चमश्रपेचशक [Transitional.] अचपस्तर असे नाव चदले आहे. आस्तराखाली उपास्तर [Submucous 

coat.] असते ते बरेि चढले असते. त्याम ळे आस्तरास स रक त्या येऊ जाऊ शकतात. मासंल थर िेपक 
[Detrusor.] मासं या स्वरूपािा असतो. त्याच्या संकोिनाने मूत्र बाहेर फेकले जाते. मासंािे तंतू तीन थरात 
रिलेले असतात. बाहेरिा मधला आचि आतला, असे ते तीन थर असतात. बाहेरच्या थरातले तंतू लाबंीला 
अन सरून असतात. तल व पाश्वव यात त्यािंा सलग वढेा असतो. यातलेि काही तंतू मागे पायवूर [Rectum.] 
जातात. पाश्ववतटातले तंतू थोडे चतरके असून एकमेकास ओलाडंतात. मधल्या थरातले मासंतंतू वाटोळे 
असतात. बस्तीच्या अधर कोिेत चनयातीिे द्वार असते. त्या भोवती यािंा दाट वेढा असतो, इतरत्र ते चवरळ 
असतात. यात बराि चतरकेपिा असतो. आतल्या थरातील तंतू लाबंीला अन सरूनि असतात, पि त्यात 
स द्धा थोडाबह त चतरकेपिा असतो. हा थर एकंदरीत पातळ असतो. 
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आ॰ १२·५ प रुषसगेंचद्रये. मेहनी सरळ करून लाबंीन सार छेद आचि कटीरािा मधोमधी छेद. १ उपरेतल 
Prostate. २ कंदमेहनीय प्रकपड Bulbourethral gland. ३ कंद Bulb. ४ चशश्नपद Crus penis. म 
मूत्रायिी Ureter. व वीयवस्त्रोत Vas deference. ब बस्ती Urinary bladder. 

 
जन्मतः कटीर प ष्ट्कळ आवळ असते. मूत्रचनयातीिे दार ग ह्यसाम द्दगाच्या वरच्या काठाशी असते. 

अथात् बस्ती [Urinary bladder.] त्याच्याही वर असतो. ग ह्य व नाभी याचं्या मधल्यापैकी खालच्या दोन 
तृतीयाशं उदरतटापयंत बक्स्तप्रस्तर असतो. 

 
मेहनी 

 
मूत्राशयाच्या मानेपासून प ढील मूत्रमागास मेहनी [Urethra.] असे नाव चदले आहे. चमह या धातूिा 

अथव मूत्र बाहेर सोडिे असा आहे. प रुषामध्ये मेहनीिी लाबंी १८ ते २० cm. असते. चतिे तीन भाग 
सागंतात. पचहला भाग उपरेतलीय. बस्तीिी अधर कोि ज्या कपडात खोिलेली असते तो उपरेतल [Prostate 

gland] –प्रकपड. त्यातून स्त्राव चनघून रेतात चमसळावयािा असतो, म्हिून त्याला हे नाव चदले आहे. 
उपरेतलातून जािारा मेहनी भाग बह शः उभा असतो. त्यानंतरिा भाग पटलीय. [Membranous.] प्रस्त त 
पटल म्हिजे पचरग द– पटल [Perineal membrane.], दोन ग ह्यास्थींना जोडिारे चत्रकोिी पटल. हा मेहनी 
भाग अथाति अगदी आखूड असतो. पचहला ३ cm. तर द सरा ०·५ cm. असतो. यानंतरिा चतसरा भाग 
चशश्नामधे असतो. 

 
उपरेतलीय मेहनीभागािी आकृती लाटण्यासारखी ककवा करगण्यासारखी असते. मधे रंुद दोन्ही 

टोकाला अरंुद. या भागाच्या पि तटावर एक कटक (कठडा) उगवलेला असतो. त्याला मेहनीतंस 
[Urethral crest.] म्हितात. या तंसाच्या दोनही बाजंूना एकेक उथळ खळगा असतो. या खळग्यानंा उपरेतल 
[Prostatic utricle.] क हर म्हितात. या क हराचं्या तळात उपरेतलस्त्रोतािंी द्वारे असतात. या कटकाच्या 
मध्यभागी एक ग चलका असते. या ग चलकेला रेतोग चलका [Colliculus seminalis.] म्हितात. या ग चलकेवर एक 
चिरेसारखे द्वार असते. या द्वारापासून उपरेतल कपडात वर व मागे स मारे ५ mm. पयंत गेलेली एक नळी 
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असते. ती चस्त्रयाचं्या गभाशयाच्या तोडीिी असते. चनषेकनळ्यािंी [Ejaculatory ducts.] टोकेही याि ग चलकेवर 
उघड होतात. 

 

 
आ॰ १२·६ उघडलेला मूत्राशय, प ढून पाचहलेला. बाि मूत्रायिीत. तारकेसारखा मेहनीिा आरंभ. मूत्राशय 
व त्यािे शजेारी. १ वीयवस्त्रोत Vas deference. २ मूत्रायिी Ureter. ३ रेतःकोष Seminal vesicle. ४ 
उपरेतल प्रकपड. Prostate gland. 

 
मेहनीिा पटलीय भाग सवात आखूड तसा कििोळाही असतो. प्रथम हा भाग अधोम ख पि नंतर 

प रोम ख असतो. ग ह्य साम द्दगाखाली २·५ cm. अंतरावर तो पचरग दपटलास वेधून प ढे चनघतो. येथे जे 
वळि असते त्याच्या मागे चशस्नकंद असतो तो पचरग दपटलास खेटून असतो, पि प ढच्या अंगाला त्याच्या 
व पटलाच्या मधे थोडे अंतर असते. याम ळे पटलीय मेहनीिा प रस्तट २ cm. लाबं तर पितट १·२५ cm. 
लाबं असतो. या मेहनी भागाभोवती मेहनीकंकि स्नाय ूअसतो. मेहनीिा अखेरिा भाग चशस्नाच्या स्पजंी 
भागात असतो. त्यािी लाबंी स . १५ cm. असते. ग ह्यसाम द्दगाच्या खालपयंत त्यािी चदशा प ढे असते. नंतर 
अन क्त्थत चशस्नात ती प ढे व खाली वळते. चशस्नस्थ मेहनीिा व्यास ६ mm. असतो. आरंभी व शवेटी मात्र 
तो अचधक असतो. आरंभी बाजू व तळ चवस्तृत असतात. या चवस्तृत भागास कंदाभ्यंतर [Intra bulber fossa.] 
गतव म्हितात. शवेटच्या चवस्तृत भागास मिौचवस्तार [Fossa terminalis.] म्हितात. चशस्नकंदाच्या वरती 
पचरग द पटलाच्या गूढागंाला पटलीय मेहनीभागाच्या डाव्या उजव्या अंगाला वाटाण्याएवढे अंशतः खंचडत 
असे प्रकपड असतात. त्यानंा कंदमेहनीय [Bulbourethal.] प्रकपड म्हितात. त्याच्यापासून दोन स्त्रोत चनघून ३ 
cm. अंतरावर कफास्तराखाली स्पजंी मेहनीत उघडतात. ही द्वारे २·५.cm. अंतरावर पचरग दपटलाखाली 
असतात. हे प्रकपड मेहनीच्या कंकिस्नायचू्या आडव्या मासंतंतंूनी वढेलेले असतात. यातून काही स्त्राव 
चनघून रेतात चमसळतो. हे प्रकपड उतारवयात लहान लहान होत जातात. 

 
मेहनीमध्ये शवेटिा थोडासा भाग सोडून इतरत्र जे आस्तर असते त्यात प ष्ट्कळ प्रकपड व क टीर 

यािंी द्वारे असतात. हे प्रकपड व क टीर उपास्तरात असतात. त्यानंा मेह-प्रकपड [Urethral glands.] म्हितात. 
त्यातून कफस्त्राव होतो. (लहानशा एकेरी प डािा प्रकपड ते क टीर होय.) याच्या स्त्रविमागािा रोख 
चशस्नाग्राकडे असतो. एक मोठीशी खाि अन्त्य गताच्या छतात असते. मेहनीच्या उपरेतलीय भागािा 
आडवा छेद कमानीसारखा असतो, पटलीय भागािा तारकेसारखा असतो, स्पंजी भागािा तो आडव्या 
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फटीसारखा असतो आचि शवेटी उभ्या फटीसारखा असतो. मेहनी चरकामी असताना चतला स्पजंी भागात 
लाबंीन सार स रक त्या पडलेल्या असतात. मेहनीिे आस्तर आरंभापासून चनषेकनचलकाचं्या द्वारापयंत 
मूत्राशयातल्याप्रमािे चमश्र अचपस्तर स्वरूपािे असते. त्यानंतर ते ठोकळ अचपस्तर असते. अशा पेचशकािें 
दोन तीन थर असतात. अगदी अखेरच्या द्वाराशी मात्र शल्कस्तररूप असते. आस्तराखाली उपास्तर 
असते. त्यात रक्तवाचहन्या प ष्ट्कळ असतात. त्याबाहेर लाबंीन सार मासंतंतू असून त्याबाहेर वाटोळे मासंतंतू 
असतात. 

 

 
आ॰ १२·७ शजेारी दाखचवलेल्या सरळ रेषेत कागदावर दाखचवलेल्या पातळीच्या काटकोनात घेतलेला 
प रुषकटीरािा छेद. म, मेहनी. ग, ग ह्यास्थी. स, साम द्दग. म मेहनी. उ प रे, उपरेतल प्रकपड. पचर, 
पचरग द– गं्रथी. 

 
कंकिे. 

 
मेहनीभोवती दोन कंकिस्नाय ू असतात, एक आंतर आचि द सरे बाह्य. अंतगवत स्नायलूा 

बक्स्तकंकि [Sphincter vesicae.] म्हितात. कारि त्यािा काही भाग बस्तीच्या भोवती असतो, आचि इतर 
भाग चनषेकद्वारापयंतच्या उपरेतलीय मेहनीभोवती असतो. हे अंतगवत कंकि इच्छातीत असते. द सरे 
बाह्यकंकि म्हिजे पटलीय मेहनीभोवती असते ते. हे इच्छाधीन असते. यािा उल्लेख पूवी पािव्या 
प्रकरिात येऊन गेला आहे. 

 
चस्त्रयामध्ये मेहनी ४ cm. लाबं असून चतिी रंुदी ६ m m. असते. चतिा आरंभ बक्स्तकोिेशी असून 

प्रसार खाली व प ढे योचनतटातून ग ह्यसाम द्दगाच्या मागे पोितो. ही मेहनी पचरग दपटलाला भेदून 
चशक्स्नकाग्रामागे २·५ cm. अंतरावर जाऊन थाबंते. या मेहनीिे अंत्यद्वार म्हिजे एक प रःपि फट असते. 
ही फट योचनद्वारासमोरि असते. मेहनी चरकामी असताना चतिे प रःस्थ व पि तट एकामेकास टेकून 
असतात. या मेहनीमध्ये बऱ्याि खािा आचि बारीक बारीक प्रकपड असतात. त्यानंा मेहनीय [Urethral.] प्रकपड 
म्हितात. बाह्य मेहनीद्वाराशजेारी बारीक बारीक प्रकपड असतात. त्यांिे स्त्राव वाहिारा एकेक स्त्रोत एकेका 
डाव्या उजव्या बाजूच्या उपास्तरातून मेहनीच्या बाह्यद्वाराच्या अपमध्य काठापयंत जाऊन उघडतो. त्यास 
पचरमेहनीय [Paraurethral.] स्त्रोत म्हितात. 
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सगेंणिये 
 
उत्सगािी इंचद्रये पाचहली. आता सगािी म्हिजे प्रजोत्पादनािी इंचद्रये पाहून घेतली पाचहजेत. 

मन ष्ट्यािी प्रकृती चकतीही स दृढ असली तरी त्याच्या आय ष्ट्याला अंत हा असतोि. तो येण्यापवी बह तेकास 
संतती होते. संतती स्त्रीप रुष दोघानंा चमळून होते. स्त्रीप रुषत्वािी चवचशष्ट इंचद्रये जन्मापासून असतात पि 
कायविम नसतात. ती प्रौढपिी कायविम होतात. प रुषाच्या शरीरातून चनघून एक पेचशका स्त्रीशरीरातील 
एका पेचशकेशी संयोग पावते. दोहो चमळून एक पेचशका बनते. त्या पेचशकेपासून पूिव अपत्यदेह तयार होतो. 
आरंचभक प रुष – पेचशका ते रेत क, [Spermatozoon.] आरंचभक स्त्रीपेचशका ते अंद क [Ovum.] होय. प रुषाला 
दोन म ष्ट्क [Testis.] असतात त्यात रेत के तयार होतात आचि चस्त्रयानंा दोन अंद की [Ovary.] असतात तेथे 
त्यािंी अंद के तयार होतात. रेत क स्त्रीशरीरात पोिचवण्याकरता प रुष – सगेंचद्रये [Genital.] असतात आचि 
रेत क घेऊन त्याला अंद कािी जोड देऊन व वाढवनू जन्म देण्याकरता स्त्रीिी सगेंचद्रये असतात. 

 
वृषि 
 

पचरग दाखाली कातडे लाबंलेले असून त्यात म ष्ट्क ठेवलेले असतात. उजव्या डाव्या भागामध्ये एक 
चशवि [Raphe.] असते. कातड्याच्या आतील अंगास मासंतंतू असतात. त्याच्या पटलास चशक्यमासं [Dartos 

muscle.] म्हितात, कारि त्यािा घाट कशक्याच्या सारखा असतो. एकंदर कातड्याच्या चपशवीस वृषि 
[Scrotum.] म्हितात. मधली चशवि मागे ग दद्वारापयंत आचि प ढे चशस्नाच्या खालच्या अंगास गेलेली असते. 
डावा भाग बह धा उजव्यापेिा अचधक लाबं असतो. बाहेरच्या हवचे्या तपमानान सार वृषिाच्या आकारात 
फरक पडतो; थंडीत ते आकरसते. कातडीत क रळे केस आचि क्स्वदाप्रकपड असतात. त्यातून चवशषे 
गंधय क्त स्त्राव चनघतो. 

 

 
आ॰ १२·८ म ष्ट्क व रेतोमागव. बस्ती Bladder. साम द्दग Symphysis. उपरेतल Prostate. रेतःकोष 
Seminal vesicle. चनषेकनळी Ejaculatory duct. वीयवस्त्रोत Vas deference. उपम ष्ट्कपूरक Appendix of 
epididymis. उदीचरका Vasa efferentia. दाचयका Vasa recta. म ष्ट्कजाल Rete testis. अचधम ष्ट्क 
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Tunica albuginea. रेतोरज्ज  Spermatic cord. पचरम ष्ट्कीय पचरष्ट्पट Cremasteric fascia. पचरम ष्ट्क 
Tunica Vaginalis. अचपम ष्ट्क Epididymis. म ष्ट्क Testis. म ष्ट्कपूरक Appendix of testis (मोठी आकृती 
लािचिक आहे.). 

 
मुष्ट्क 

 
म ष्ट्क रेतोरज्जचू्या योगाने वृषिात टागंलेले असतात. चशक्यमासंापासून एक पटल चनघून चशवि 

आचि चशस्नमूल यानंा जोडून मध्यंतरी अंतरायरूपाने उभे असते. दोनही अंगास दोन मोठ्या कोठ्या तयार 
होतात त्यात एकेक म ष्ट्क असते. चशक्य आचि आतले अवयव याचं्यात उपचहत गात्रािा भरिा असतो. 
त्याम ळे त्यावर कातडे सहजपिे सरकू शकते. म ष्ट्कािी आकृती अंड्यासारखी असते. तथाचप त्यािे 
पाश्ववतट थोडे िपटलेले असतात. लहान टोक खाली असते. ते थोडे मागे आचि उपमध्यागंास कललेले 
असते. अथात् मोठे टोक वर असते ते प ढे आचि अपमध्यागंास कललेले असते. म ष्ट्ककपडाच्या मागील 
सीमेला रेतोरज्ज ूलागलेली असते. याि सीमेच्या अपमध्यागंास उपम ष्ट्क [Epididymis.] या नावािा अवयव 
असतो. हा अवयव वळिदार असतो. तो म ष्ट्काच्या वर बसलेला असतो. त्याला एकेक शीषव कबधं आचि 
प च्छ असते. शीषव प ढे वाकलेले, कबंध वर वळलेले आचि प च्छ मागे व खाली वळलेले असते. उपम ष्ट्काच्या 
शीषाखाली म ष्ट्काच्या वरच्या भागावर एक लहानशी चबनरेख गोळी असते चतला म ष्ट्कपूरक [Appendage of 

testis.] म्हितात. उपम ष्ट्काच्या मार्थयावर एक लहानशी डेखवाली गोळी असते चतला उपम ष्ट्कपूरक 
[Appendage of epidydymis.] म्हितात. 

 
म ष्ट्काभोवती तीन आवरिे असतात. सवांत वरिे ते पचरम ष्ट्क [Tunica vaginalis.] त्याच्या आतले ते 

अचधम ष्ट्क [Tunica albuginea.] आचि त्याच्याही आतले ते रक्तम ष्ट्क. [Tunica vasculosa.] रक्तम ष्ट्क हे 
रक्तवाचहन्या आचि उपचहत गात्र यािे बनलेले असते. अचधम ष्ट्क हे सूत्रल गात्रपटल असते. म ष्ट्काच्या 
पिसीमेवर त्याच्यातून एक उभा पडदा आत जातो. तो समोरच्या तटापयंत मात्र पोित नाही. त्याला 
म ष्ट्कातंराय [Mediastinum testis.] म्हितात. या पडद्याच्या काठापासून आचि अलीकडूनही आत उत्तरोत्तर 
लहान आचि समोरच्या अचधम ष्ट्कपटलाच्या ककचित् मागे राहिारी उपपटले उगवलेली असतात. याचं्या 
योगाने म ष्ट्कािे शकं रूप खंड तयार ाालेले असतात. या शकंूंिी ब डे पचरसराकडे आचि टोके अंतरायाकडे 
एकवटलेली असतात. अंतरायात म ष्ट्कद्रव्यातून येिाऱ्या जािाऱ्या रक्तवाचहन्या आचि स्त्रोतसे असतात. 

 
पचरम ष्ट्क हे सचरलपटल असते. त्यािे दोन पदर असतात. दोन पदरामधे कबद मात्र सापट असते 

त्यात सचरलद्रव असते. एक पचरम ष्ट्ककोशि बनलेला असतो. हा खरोखरी पयंत्रकोिािा एक भाग 
उदरातून बाहेर आलेला असतो. गभामधे म ष्ट्क तयार होते ते पयंत्रकोिालगत वृक्काचं्या शजेारी. तेथून ते 
खाली घसरत घसरत जघन्य कनालामधून खाली वृषिात उतरते. असे करताना ते पयंत्रकोिािा एक भाग 
घेऊन येते. प्रथमतः पयंत्रकोि आचि पचरम ष्ट्ककोि सलगि असतात. मग मधला भाग चिमटून जाऊन 
पयंत्र व पचरम ष्ट्क चवभक्त होतात. बह तेकात हे चवभाजन पूिव होते आचि आचि चिमटून गेलेल्या 
जोडभागाचं्या जागी सूत्रल दोरी मात्र राहते. ती रेतोरज्जचू्या प ढच्या अंगास राहते. काही जिात चिमटलेला 
भाग थोडासाि असतो तर काहीत तो म ळीि नसतो. पयंत्राप्रमािे पचरम ष्ट्कािेही दोन पदर असतात, एक 
कोिागंी आचि द सरा प्राकारी. पचरम ष्ट्कािा कोिागंी पदर म ष्ट्कािी दोनही पाश्वे आचि प रःस्थ काठ (कच्छ) 
यास पूिवपिे आच्छादून असतो, पि पि कच्छािा मात्र बरािसा भाग त्याने आच्छाचदला जात नाही. 
पिकच्छाच्या उपमध्यागंापासून पचरम ष्ट्कपटल प ढे उलटून प्राकारी पटलाशी सामील होते. पिकच्छाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

अपमध्यागंापासून हे पटल उलटून उपम ष्ट्काच्या उपमध्य अंगाला जाते. मध्यंतरी म ष्ट्क व उपम ष्ट्क याचं्यामधे 
सापट असते चतच्यातही या पटलािा लेप बसतो. या सापटीस उपम ष्ट्कसाचमप ट [Sinus of the epididymis.] 
म्हितात. पचरम ष्ट्कािा प्राकारी पदर कोिागंी पदरापेिा चवस्तृत असतो. तो म ष्ट्काच्या थोडा खाली जातो 
आचि वर रेतोरज्जचू्या प ढे आचि उपमध्यागंापयंत थोडासा िढतो. हाि भाग काही जिात थोडासा तर काही 
जिात अचधक, थेट वर पयंत्रकोिाच्या पदरास चमळालेले असतो.  

 

 
आ॰ १२·९ अंत्रगळािे कोि. डाव्या आकृतीत पयंत्रकोिापासून म ष्ट्काभोवती कोि चवभक्त ााल्यािे 
दाखचवले आहे. वरच्या पयंत्रकोिात अंत्र येते. उजव्या आकृतीत पयंत्रकोि म ष्ट्कास चभडलेले दाखचवले 
आहे. यातही अंत्र येते. हाि अंत्रगळ. कटीराबाहेर आलेले पयंत्रकोि चिमटून दोरीवजा होिे ही चनकोप 
अवस्था असते. 

 
म ष्ट्कािे जे शकं रूप खंड साचंगतले ते स्थानपरत्व ेलहानमोठे असतात. टोकाकडिे लहान आचि 

मधले मोठे असतात. त्यािंी संख्या २५० ते ४०० असते. प्रत्येक खंडात बारीकशा दोन ककवा तीन नळ्या 
असतात. त्यानंा आढेवेढे बरेि असल्याम ळे संवचलता [Convoluted tubules.] म्हितात. त्यािें आढेवेढे सोडवले 
असता त्यािंा आरंभ एकतर म का असतो ककवा त्यातल्या दोन एकमेकीस जोडलेल्या तरी असतात, असे 
चदसून येते. त्याचं्या आवतीभोवती उपचहत गात्र असते. प्रत्येक संवचलतेिी लाबंी ७० cm. आचि व्यास 
स मारे ०·२ mm. असतो. प्रत्येक संवचलतेला आस्तरपटल आचि आधार [Basement membrane.]पटल असते. 
आधारपटलात चिवट तंतू असतात. आधारपटलाच्या आत अचपस्तर पेचशकािें तीन थर असतात. त्यातल्या 
बाहेरच्यात ठोकळ [Cubical cells.] अष्टकोिी पेचशका असतात त्यातील काहींिे रूपातंर उपरेत कात 
[Spermatogonia.] होते. मधल्या थरात बह कोिी पेचशका असतात त्यानंा रेत का [Spermatocytes.] म्हितात. 
सवांच्या आतल्या थरातही बह कोिी पेचशका असतात पि त्या मधल्यापेिा बऱ्याि लहान असतात. यापासून 
रेत कपेचशका तयार होतात, म्हिून यानंा आरेत के [Spermatide.] म्हितात. रेत के तयार ााल्यावर ती 
नळ्याचं्या पोकळीत स टी होऊन राहतात. 

 
म ष्ट्कखंडाचं्या टोकाशी रेतोनचलकािें आढेवढेे नाहीसे होतात तेव्हा त्यानंा रेतोदाचयका [Semiriferous 

tubule.] म्हितात अशा दाचयका अनेक चमळून एकेका अशा ३०, ४० सरल रेतोदाचयका तयार होतात. या 
सरलदाचयका [Vasa recta.] अंतरायात चशरतात. नंतर त्या मागे आचि वरती िालू राहतात, त्याम ळे त्यािें 
एक म ष्ट्कजाल [Rete testis.] तयार होते. अंतरायाच्या मार्थयाशी स मारे वीस नळ्या म ष्ट्कातून चनघून 
उपम ष्ट्कात चशरतात. त्यानंा उदीचरका [Efferent ductule.] म्हितात. उपम ष्ट्कात त्या नळ्या प नः आढेवेढे 
घेतात. अशा संवचलतािें गट उपम ष्ट्काच्या मार्थयात तयार होतात त्यानंा उपम ष्ट्कािे खंडक म्हितात. 
उपम ष्ट्काच्या कबंधात व प च्छात सवव नळ्या चमळून एक अचतशय आढेवढेे असलेली नळी तयार होते. 
उपम ष्ट्कप च्छापासून तीि नळी वढेे चवशषे न घेता िालू होते. चतलाि वीयवस्त्रोत [Vas deference.] म्हितात. या 



 

अनुक्रमणिका 

नळ्यािें आस्तर लाबंट ठोकळ [Columnar.] अचपस्तर पेचशकािें असून त्या पेचशकानंा केसलही [ciliated.] 
असतात. उपम ष्ट्कातील नचलकाचं्या तटात मासंतंतू असतात. ते बह धा वाटोळे रिलेले असतात. 

 
वीययस्त्रोत उपम ष्ट्काच्या प च्छाच्या शवेटी तयार होतो. प्रथम त्याला आढे वढेे थोडेसे असतात ते 

कमी होत होत नाहीसे होतात. म ष्ट्काच्या वर चनघाल्यावर ते म ळीि नसतात. हा प्रथम म ष्ट्काच्या मागील 
काठावर आचि उपम ष्ट्काच्या उपमध्यागंास असतो. म ष्ट्कावर चनघाल्यावर तो रेतोरज्जचू्या मागील अंगास 
असतो. गूढ जघन्य वलयापयंत तो तसाि जातो. तेथे अधर अचपजठरीय [Inferior epigastric artery.] प्रवलेा 
अपमध्यागंाने ओलाडूंन बाह्य जाघन [External iliac artery.] प्रवपे ढे २·५ cm. पयंत तो जातो. नंतर तो जरा मागे 
व खाली वळून बाह्य जाघन वाचहन्या ओलाडूंन कटीरकात उतरतो. तेथे तो अपमध्य कटीरकतटान रोधाने 
अवरुद्ध नाचभप्रवचे्या [Oblitarated umbilical artery.] उपमध्यागंाने, मूत्रायिी चतच्या उपमध्यागंाने ओलाडूंन 
मूत्राशयािा तळ गाठतो. येथे त्यािी चदशा एकदम बरीि बदलून तो मध्यपातळीत जातो. तेथे दोन वीयवस्त्रोत 
एकमेकाशी चभडतात. मूत्रायिी ओलाडंल्यापासून येथवरिा भाग फ गीर व नागमोडी ाालेला असतो. या 
भागातील वीयवस्त्रोतािे वजे इतर भागातल्यापेिा मोठे असते. इतरत्र ते फार बारीक असून एकंदर स्त्रोतही 
दोरीवजा टिक असतो. शवेटी तो रेतःकोशाजवळ [Seminal vesicle.] असून उपरेतलकपडात खोिलेला 
असतो. 

[5 Prostate.] 
 
वीयवस्त्रोताच्या तटात तीन थर असतात. बाहेरिा उपचहत गात्रािा असतो. मधला मासंािा असतो. 

तोि जाड असतो. आतला अचपस्तरािा असतो. त्यात ठोकळ लाबंोड्या पेचशका असतात. या आस्तराला 
लाबंीन सार स रक त्या असतात. आरंभी म ष्ट्काजवळच्या भागात ठोकळ पेचशकािें दोन थर असतात. 
आतल्या थरातील पेचशकानंा केसल असतात. 

 
रेतःकोश नावाच्या दोन लाबंट चपशव्या वीयवस्त्रोताचं्या जवळि बक्स्ततल व महाग द याचं्यामधे 

असतात. प्रत्येक चपशवी ५ cm. लाबं आचि चनम ळती असते. बूड थोडेसे आक ं चित असून वर आचि 
अपमध्येस रोखलेले असते. टोक खाली चवयवस्त्रोतागंास चमळून चनषेकनळी [Ejaculatory duct.] तयार होते. 
रेतःकोशािे प रःपिृ मूत्रायिीच्या अंतापासून बक्स्तद्वारापयंत बक्स्ततलाला लागून असते. पिपिृ 
महाग दाप ढे असते. मध्यंतरी पाय बक्स्तपचरष्ट्पट [Rectovesical fascia.] मात्र असतो. रेतःकोशािंी वरिी अगे्र 
दूरदूर असून खालिी अगे्र जवळ जवळ आलेली असतात. वरच्या अग्राकडील काही भागावंर पयंत्रपटल 
असते. रेतःकोशाभोवती मासंल व सूत्रल असे एक चमश्र घटनेिे वषे्टि असते. रेतःकोशाच्या उपमध्य 
अंगाला वीयवस्त्रोतािा फ गीर भाग, फ ल्लागं [Ampula.], असते. 

 
रेतःकोशािे अंतरंग पाहता ती एक १०, १५ cm. लाबंीिी नळी असून वरच्या टोकाशी ती चमटलेली 

आहे असे आढळते. ही नळी द रमडून स मारे तृतीयाशं लाबंीिी केलेली असते. एकंदर द रमड्या 
सूत्रलगात्राने एकमेकीस जखडलेल्या असतात. वजे ३–४ cm. रंुद अनते. या कोशाच्या तटरिनेत 
बाहेरिा उपचहत गात्रािा थर अगदी पातळ असतो. मधला मासंल थर वीयवस्त्रोताचं्यापेिा पातळि असतो. 
त्यात लाबंीन सार तंतूिा बाह्य भाग आचि वाटोळ्या तंतंूिा अंतभाग असतो. आस्तरात लाबंट ठोकळ 
पेचशका असतात, त्यात काही पेचशका कफस्त्रावी कलशाकृती [Goblet cells.] असतात. त्यानंा पेल्लपेचशका 
म्हटले आहे. (प.ृ २७०) 

 



 

अनुक्रमणिका 

णनषेकनणलका. डावी उजवी अशा या दोन नचलका असतात. वीयवस्त्रोतािा अंत्य भाग व 
रेतःकोशािी चनयातवाट चमळून एक चनषेकनचलका तयार होते. चतिी लाबंी २ cm. असते. या नचलकेिा 
आरंभ उपरेतल प्रकपडाच्या तळाशी होतो. दोनही नचलका उत्तरोत्तर एकमेकीजवळ येतात, आचि बारीकही 
होतात. अखेर मेहनीच्या पचहल्या भागात रेतोग चलका म्हिून जो उंिवटा साचंगतला (प.ृ ३४३) त्याजवर 
उघड होतात. चनषेकनचलका अगदी पातळ असतात. उपरेतलात चशरण्यापूवी त्यानंा सूत्रल तट असतो 
नंतर नसतो. त्याचं्या मासंल तटात लाबंीन सार तंतू आत आचि वाटोळे तंतू त्याबाहेर असतात. आत 
कफास्तर असते. 

 
जघन्य कनालामधे रेतोरज्ज ू असते चतिा प्रम ख घटक वीयवस्त्रोत हा असतो. त्याच्या समवते 

सत्संबंधी रक्त कलफ व िेतना याचं्या वाचहन्या असून सवांस एकत्र ठेविारे समन्वयी गात्र असते. रेतोरज्ज ू
गूढ जघन्य वलयापासून म ष्ट्काच्या पि कच्छापयंत गेलेली असते. उजवीपेिा डावी रज्ज ूबह धा अचधक लाबं 
असते. अगूढ जघन्यवलयापासून म ष्ट्कापयंत रज्ज ू ऊरव्य दीघव उपसारक स्नायचू्या उगमाच्या प ढच्या 
अंगाला असते. जघन्य कनालातून जात असताना रेतोरज्जसू तीन आवरिे प्राप्त होतात. उदरतटािा 
सवांच्या आत पचरष्ट्पट असतो त्यापासून एक आवरि चमळते त्याला अंतगवत रेतोरज्ज पचरष्ट्पट [Internal spermatic 

fascia.] म्हितात; अंतगवत चतरिीन औदर स्नायपूासून एक आवरि चमळते तो म ष्ट्कंधर [Cremasteric.] पचरष्ट्पट 
होय; यात म ष्ट्कंधर मासंतंतू आचि उपचहत गात्र असते. अगूढ जघन्य वलयाच्या काठापासून एक सूत्रल 
आवरि चमळते ते बाह्य रेतोरज्ज पचरष्ट्पट होय. 

[3 External spermatic fascia.] 
 
णशस्न [Penis.] हे प रुषािें संभोगािे इंचद्रय होय. त्यािा उत्तरभाग सवंशः कातडीने वढेलेला असतो 

आचि पूववभाग अस्थीवर पक्का आधारलेला असतो. ग ह्यसाम द्दगाखाली आचि मागे जो अक्स्थकोन असतो तो 
ग ह्यकोि [Urogenital triangle.] होय. त्यािे अक्स्थमय काठ बाहेरच्या अंगास वळलेले असतात. या वळिाम ळे 
ज्या पन्हाळी उत्पन्न होतात त्यात चशस्नािे दोन बाहू [Crus.] खोवलेले असतात. ते तसेि प ढे गेलेले 
असतात. हाडापासून स या प ढे गेलेल्या भागास क चषत [Corpus cavernosum.] म्हितात. कक ं दरक चषतीय 
म्हिून जो स्नाय ूसाचंगतला त्यािा पटस्नाव चशस्नबाहूच्या अघर आचि पाश्वीय अंगात ग ंतलेला असतो. 
दोन चशस्नबाहंूच्या मधे पचरग दीय पटलाच्या बाह्यागंावर सूत्रल गात्रानंी पक्का केलेला सूत्रल गात्रानेि 
वढेलेला आचि मागे गोलसर व प ढे चनम ळता होऊन प ढे गेलेला चशस्नभाग असतो त्याला चशस्नकंद [Bulb of 

penis.] म्हितात. प ढे क चषत भागाखाली गेलेल्या भागास स्पजंी [Corpus spongiosum penis.] चशस्नागं म्हितात. 
चशस्नकंदािे अगूढ पिृ कंदक चषतीय स्नायनेू ग रफटलेले असते. चशस्नकंदािे गूढ पिृ सपाट असते. 
मध्याच्या वर त्याला भोक पाडून मेहनी त्यामधून प ढे स्पजंी चशस्नागंात जाते. मेहनीच्या कंदगत भागाति 
चतिे वेज वाढलेले असते. या भागास कंदे-चवस्तार [Intrabulbar fossa.] म्हितात. 

 
हाडाला सोडून जो चशस्नभाग असतो तोि उत्थानिम [Erectile.] असतो. अन क्त्थतािे जे प ढिे पृि 

ती पिृा [Dorsum.] आचि मागले पिृ ते उदरीन पिृ [Ventrum.] म्हितात. डावे व उजव ेक चषतागं एकमेकाला 
जोडून असते. या जोडाच्या औदरागंाला उथळशी पन्हळी असते. चतच्यात स्पजंी चशस्नागं असते. दोन 
क चषतागंाना चमळून एक सूत्रल वषे्टि असते. चशवाय दोन्ही अंगामधे एक सूत्रल पडदाही असतो. हा पडदा 
मागे पचरपूिव असतो पि प ढील भागात त्यात, फिीत असतात तशा फटी असतात. स्पजंी चशस्नागंामधे 
मेहनी असते आचि त्यािा शवेटिा भाग चवस्तार पावनू त्यािा चशस्नमिी [Glans penis.] बनलेला असतो. हा 
मिी क चषतागंािी टोके वषे्टून राहतो. मण्याच्या पिृापयंत मेहनी पोिलेली असते. शवेटी चतिे वजे अचधक 
मोठे होते. या चवस्तृत मेहनीभागास चतिा मिौ चवस्तार [Fossa terminalis.] म्हितात. मण्यािा आरंभ चवस्तृत 
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असतो त्यास चशस्न– चकरीट [Corona glandis.] व त्याच्या नेदीय अंगास चशस्न– ग्रीवा [Neck of the penis.] 
म्हितात. 

 
चशस्नावर जे कातडे असते ते ग्रीवचे्या थोडेबह त प ढे जाते. काही जिात ते मण्याच्या थोडे प ढे 

गेलेले असते. काहीही असले तरी ते मण्याला चिकटलेले मात्र नसते. शवेटी उलटून मागे येऊन ते 
ग्रीववेरि चिकटलेले असते. 

 
खालच्या अंगाने मात्र ग ंतिूक मेहनीद्वारापयंत गेलेली असते. ग्रीवपेासून द्वारापयंत जी ि िी 

गेलेली असते चतला प्रकशिूिा [Frenulum of prepuse.] म्हितात. ग्रीवचे्या प ढे गेलेल्या कातडीस प्रकश 
[Prepuse.] असे नाव आहे. चशस्नग्रीवा आचि चशस्नचकरीट यात बह त प्रकपड असतात त्यातून उग्रगंथी स्त्राव 
चनघतो त्यास स्मेद [Smegma.] असे नाव चदले आहे. चशस्नकबंधावरील कातडीिी ग ंतिूक ज्या उपचहत 
गात्राने ाालेली असते ते बरेि सईल असते. त्यात मेदािा भरिा अगदी थोडा असतो. त्यात थोडेसे 
मासंतंतू असतात. हा अगूढ पचरष्ट्पट होय. उदरप रस्तटात जी श्वेतपट्टी असते चतजपासून चिवट तंतंूिी एक 
पट्टी खाली येते चतिे दोन भाग होऊन त्यािंा वढेा चशस्नाभोवती पडतो. हे भाग चशस्नाखाली एकवटतात. 
एकूि हे एक वलयचनबधंनि [Fundiform 1.] बनलेले असते. या चनबधंनाच्या गूढागंाला आिखी एक चतकोनी 
चनबधंन असते. हे ग ह्यसाम द्दगात ग ंतलेले असून चशस्नाच्या दोनही बाजंूच्या पचरष्ट्पटात सामील ाालेले 
असते. त्याला ऊध्वव चनबधंन [Suspensory 1.] म्हितात. 

 
चशस्नक चषताभोवती जे सूत्रल वषे्टि असते त्यापासून आचि अंतरायापासूनही आत इतस्ततः पातळ 

पडदे [शाखापटले Trabeculae.] गेलेले असतात. या पडद्यामधे ज्या पोकळ्या उत्पन्न होतात तीि क चषते. 
[Cavernous spaces.] हे पडदे सूत्रल गात्र, चिवट तंतू आचि अपट्ट मासंतंतू यािें बनलेले असतात. त्या प ष्ट्कळ 
प्रवा आचि िेतन्या असतात. क चषतानंा िपया ाालेल्या पेचशकािें आस्तर असते. स्पजंी चशस्नागंामध्येही 
अशीि क चषतरिना असते. फरक एवढाि की वषे्टि अचधक पातळ असून अचधक चिवट असते. अशाि 
तऱ्हेिे वेष्टि मेहनीच्या भोवती देखील असते. 

 
उपरेतल प्रकपड Prostate gland 

 
रेत मेहनीतून बाहेर पडते. वीयवस्त्रोतातून वीयव येते त्यात रेत के असतात. वीयाला रेतःकोशातून 

चनघिारा स्त्राव चमळून चनषेक-नळीतून प ढे मेहनीत जातो. तेथे गेल्या गेल्याि त्यात आिखी भर पडते ती 
मेहनीच्या पचहल्या भागाभोवताली असलेल्या प्रकपडातून चनघालेल्या स्त्रावािी. या स्त्रावास उपरेत [Prostatic 

fluid.] आचि प्रकपडास उपतरेल प्रकपड असे म्हटले आहे. उपतरेल प्रकपड वर रंुद खाली चनम ळता असतो. 
रंुद भागास बूड म्हितात, अरंुद भागास अग्र म्हितात. अग्र बोथट असते. ते मेहनी-कंकि आचि गूढ अड्ड 
पचरग दीय याचं्या गूढागंास लागून असते. बडू बस्तीच्या मानेला जोडून असते. त्यािी रंुदी ४ cm. असते, 
जाडी २ cm. असते. सबंध प्रकपडािी उंिी ३ cm. असते वजन ८ ग्रीम असते. त्याच्या प ढे ग ह्य साम द्दग 
आचि ग ह्यकोि येतो. त्याच्या मागे महाग दािा प्रफ ल्ल (फ गीर) भाग असतो. मध्यंतरी सईल उपचहत गात्र 
मात्र असते. मागील पिृ ग दद्वारापासून ४ cm. अंतरावर असते. या पृिाच्या वरच्या काठाजवळ एक खळगा 
असतो. त्यातून चनषेक– नळ्या आत जातात. या खळग्याने वरिा खालिा असे दोन भाग स्पष्ट होतात. 
वरिा भाग लहान असतो त्याला मध्यम खंड [Median lobe.] म्हितात कारि तो प ढे मेहनी व मागे 
चनषेकनळ्या याचं्या मधे असतो. क्वचित् खालच्या भागािे डावा उजवा असे भाग स्पष्ट असतात. ते मेहनीच्या 
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मागे असतात, परंत  मेहनीच्या प ढून त्यानंा जोडिारा सूत्रल व मासंल पट्टा मात्र असतो. या प्रकपडाच्या 
प ढच्या पिृाच्या वरच्या काठाशी त्याला ग ह्यास्थीशी जोडिारी चनबधंने [Puboprostatic ligaments.] असतात. 
याि पिृातून अग्रापासून जरा वर मेहनी बाहेर पडते. या प्रकपडािी डावी उजवी पिृे खाली कललेली 
असतात. त्याचं्या शजेारी ग दोत्सारक स्नाय ू असतात. मध्यंतरी सूत्रलवषे्टि असते त्यात प्रचतवािें जाळे 
पसरलेले असते. 

 
उपतरेल प्रकपडाच्या आंगिा एक कोश [Capsule.] असतो. त्याचशवाय पचरष्ट्पटातून चनमाि ाालेले 

वषे्टि असते. कोश मासंतंतू व सूते्र यािंा बनलेला असतो. यात घडिीिे धागे त्यापंासून आत गेलेले 
असतात. त्यानंाि अन सरून रक्तवाचहन्या व िेतन्या असतात. त्याचं्या धारिाप रतेि समन्वयी गात्र असते. 
मासंतंतूि प्रम ख असतात. वरती ते मास बक्स्तमासंाशी सलग असते. तेथे व मेहनीच्या प ढे त्यािा थर जाडा 
असतो, इतरत्र पातळ असतो. कैक चठकािी तर मासंतंतूिे जाळेि असते. कोश आतील गात्रास दृढपिे 
चबलगून असतो. स्त्राव उत्पन्न करिारे गात्र प टरूप [Follicles.] असते. स्त्राव वाहिारे अनेक मागव ज ळून 
एकंदर १५ ते २० स्त्रोतसे तयार होतात. त्यािंी द्वारे मेहनीच्या तळच्या आस्तरात जागोजाग असतात. 
स्त्रोतसाचं्या आस्तरात दोन थर असतात लाबंट ठोकळ [Columnar.] पेचशकािंा आचि त्यालगत बाहेरिा 
आखूड ठोकळ [Cubical.] पेचशकािंा. 

 
कंदमेहनीय प्रकपड. [Bulbo-urethral glands.] या नावािे वाटाण्याच्या आकारािे दोन कपड पटलीय 

मेहनीच्या दोही अंगानंा पचरग दीय पटलाच्या गूढागंी असतात. ते चशस्नकंदाच्या वर असून त्यातून स्त्राव 
वाहिारे स्त्रोत मेहनीच्या आस्तराखालून प ढे जाऊन स्पजंी मेहनीभागात उघडतात. त्यािंी लाबंी ३ cm. 
असते. या प्रकपडात प ष्ट्कळ प डे असतात. त्यािे आस्तर लाबंट ठोकळ पेचशकािें असते. त्याभोवती सूत्रल 
वषे्टि असते. उतार वयात त्यािंा आकार कमी होत जातो. 

 
स्त्रीसगेंणिये 
 

चस्त्रयाचं्या शरीरात अंद क उत्पन्न होते. ते ज्या एका प्रकपडात उत्पन्न होते त्यास अंद की [Ovary.] असे 
नाव आहे. गभव स्त्रीशरीराति तयार होऊन वाढतो. तो जेथे वाढतो त्या अवयवाला गभाशय म्हितात. 
त्यािेि लहानसे नाव क िी. [Uterus.] स्त्रीसंभोगािे इंचद्रय ते योनी [Vagina.] होय. योचनद्वार आचि त्या 
सभोवतीिी इंचद्रये ती बाह्य सगेंचद्रये होत. अपत्यपोषिाकरता स्त्रीच्या स्तनािंा उपयोग असतो. त्यािंाही 
चविार सगेंचद्रयाबरोबर करावयािा आहे. 

 

 
आ॰ १२·१० क िी आचि योचनभाग यािंा अिान सार छेद. 
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कुक्षी 
 
गभवधारिेपूवी गभाशय एकाद्या मागेप ढे िपया केलेल्या पेरूच्या आकारािा असतो. चनम ळता भाग 

खाली आचि मागे रोखलेला असतो. त्याला ग्रीवा [Cervix.] म्हितात. ग्रीवेिे अधोद्वार असते त्याला बाह्य 
आस्य [External os.] आचि वरिे द्वार असते त्याला अंतगवत आस्य [Internal os.] म्हितात. क िीच्या डाव्या 
उजव्या तटातून दोनही बाजंूना दोन नळ्या चनघालेल्या असतात त्या क चियोगी नळ्या [Uterine tube.] होत. 
त्याचं्या उगमावरिा क चिभाग तो ब ध्न [Fundus.] (ब धं) होय. हे ब धं प ढे आचि वर रोखलेले असते. योनीच्या 
प रस्तटात ग्रीवा खोिलेली असते. योनी आचि क िी यािें अि एकमेकाच्या जवळ जवळ काटकोनात 
असतात. क िीिा अि कटीरकाच्या प्रवशेद्वाराच्या काटकोनात असतो. क िीिे तट जाड असतात. 
मागल्याप ढल्या तटात अंतर फार थोडे असते. इतके की त्याच्या कोठ्यात फारतर एखादा cc. ि पािी 
राहील. त्यािी लाबंी ७·५ cm. आचि रंुदी ब डाशी ५ cm. असून जाडी २·५ cm. असते. अंतरास्याला 
अन रूप बाहेरच्या अंगाला एक आक ं िरेषा असते. या रेषेच्या वरच्या क चिभागास त्यािे कबंध [Body.] 
म्हितात. 

 
कुणक्षग्रीवा २·५ cm. लाबं असते. ती बह तेक नळीवजाि असते. चतच्यात िपटेपिा नसतो. चतिा 

मधला भाग खालच्यावरच्यापेिा अचधक फ गीर असतो. बह धा क िीिा ग्रीवचे्या वरच्या भागािा अि आचि 
ग्रीविेा अि यात थोडासा बाक असतो. वरिा भाग ग्रीवेपेिा प ढे अचधक कललेला असतो. क िीच्या प ढे 
बस्ती असतो तो भरलेला असताना क िीिा कल प ढे अमळ कमी होतो. ग्रीवेच्या प ढल्या मागल्या तटावर 
आतल्या अंगाने एकेक स रक ती उमटलेली असते आचि त्यानंा चतरक्या शाखाही फ टलेल्या असतात. या 
स रक त्या एकमेकाचं्या समोर नसतात तर एकमेकीशजेारी असतात. त्याम ळे ग्रीवाकनाल बह तेक ब जून 
जातो. या स रक त्यानंा वलीवृि [Arbor vitae.] म्हितात. 

 
कुणक्षपयंत्र. क चितटािंा बह ताशं मासंल असतो. आतून आस्तर असते आचि वरून आवरि असते 

ते पयंत्रपटलािी िाल होऊन आलेले असते. महाग दाच्या प्राक् तटावरून पयंत्रपटल येते ते प ढे वळून 
योचनपितटाच्या वरच्या काठाजवळ खालून वर येते आचि क चिपितट, ऊध्ववतट आचि प रस्तटािा 
कबंधभाग ााकून प ढ बस्तीवर िालू होते. त्याम ळे मागे पाय क िीय [Rectouterine.] आचि प ढे क चिबस्तीय 
[Uterovesical.] अशा दोन पयंत्राच्या कपारी उत्पन्न होतात. आस्तराच्या घड्या क चिग्रीवपेासून चत्रकापयंत 
जातात. त्यात उपचहतगात्राबरोबरि मांसतंतू असतात. या घड्यानंा क चिचत्रकीय [Uterosacral.] चनबंधने 
म्हितात. क िीच्या डाव्या उजव्या काठापासून कपाऱ्याच्या तळातले जे पयंत्रािे पदर ती पाय योनीय 
[Rectovaginal.] व क चिबस्तीय [Uterosacral.] चनबधंने होत. क िीच्या डाव्या उजव्या बाजूने पयंत्राच्या दोन 
घड्या कटीराच्या तटापयंत पसरलेल्या असतात. त्या घड्यानंी अथाति दोन पाश्ववचनबंधने तयार होतात. 
ती मोठी असल्याम ळे त्यास पथृ चनबंधने [Broad ligaments.] म्हितात. त्याचं्या प ढल्या कटीरक भागात बस्ती 
असतो आचि मागल्यात अंत्रकेिे एखादे वेटोळे आचि उंड कािाही काही भाग असतो. 
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आ॰ १२·११ क चि आचि त्यािा पचरवार. अंद की Ovary. शजेारी वर उभी नळी मूत्रायिी Ureter. चत्रक 
Sacrum (promontory.) क चि Uterus. बक्स्त Bladder. उण्ड क Sigmoid colon. शजेारी उजवीकडे 
प्रत्य ंडाक Descending colon. 

 
क िीच्या पथृ चनबधंनामध्ये महत्वािी सगेंचद्रये गवसलेली असतात. सगवपेचशका उत्पन्न करिारा 

प्रकपड अंद की ते एक; आचि अंद क गभाशयात पोिचविारी नळी हे द सरे इंचद्रय होय. डाव्या उजव्या बाजूला 
एकेक अंद की आचि क चियोगी नळी असते. ही नळी पथृ चनबंधनाच्या वरच्या काठात गोवलेली असते. 
मागल्या पदराशी आचि या नळीच्या जवळि खाली अंद की असते. हा प्रकपड लहानशा बदामाएवढा असतो. 
आकृतीनेही तो तसाि असतो. कटीरकाच्या अपमध्यतटात याच्या बेतािा एक खळगा असतो. त्याला 
अंद कीय [Ovarian fossa.] खाि म्हितात. या खािेच्या प ढे अवरुद्ध नाचभप्रवा असते, आचि मागे मूत्रायिी 
असते. अंद कीिे बारीक टोक क िीकडे रोखलेले असून ते मासंतंतंूनी क िीशी बाधंलेले असते. 
पथृ चनबंधनाच्या या भागास अंद कीय [Ovarian ligament.] चनबधंन म्हितात. चनबधंनािा जो भाग क चियोगी 
नळीला लागून असतो त्याला नलीधचरत्र [Mesosalpinx.] म्हितात. या नळीिे क िीतील टोक बारीक असते. 
तेथून कटीरकतटाकडे नळी अचधकाचधक रंुद होत होत अंद कीपाशी ती नसराळ्यासारखी पसरलेली असून 
या चनसराच्या काठास ि ण्या आलेल्या असतात. नळीिे हे िूिाय क्त [Fimbriated end.] म ख अंद कीजवळ 
लागूनि असते, पि चिकटलेले मात्र असते. नळी मासंल असते. चतिे आस्तर चतच्याि बाह्यस्तररूप 
सचरलपटलाशी सलग असते. आस्तराच्या पेचशकानंा केसल असतात. अंद कीिे चनम ळते टोक खाली आचि 
रंुद टोक वर असते. रंुदटोकाशीि क चियोगी नळीिे िूिाय क्त चनसराग्र असते. येथे अंद की व चनसर 
यापासून कटीरकतटाकडे जो पथृ चनबधंनािा भाग गेलेला असतो त्यास चनसरकटीरीय [Infundibulopelvic 

ligamentचनसर Infundibulum.] चनबधंन म्हितात. नळीिे हे टोक मागे वळलेले असते. 
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आ॰ १२·१२ स्त्रीकटीर मधोमधी छेद. उण्ड क Sigmoid colon. क चि Uterus. बक्स्त Bladder. स साम द् ग 
Symphysis. ग द Anus. शजेारी क चि, क चियोगी नळी. अंद की तत्पोषक प्रवा आचि दामचनबंधन. 

 
क चितटापासून क चियोगी नळी चनघते त्याि जागेच्या जरा खालपासून एक मासंलपट्टी चनघून 

पथृ चनबंधनातून प ढच्या अंगाने कटीरतटावर जाऊन गूढ जघन्य प्रिालीतून जघन्य प्रिालीत जाते तेथे ती 
एकाद्या दोरीसारखी उत्तरोत्तर बारीक होत जाऊन बाह्य सगेंचद्रयाच्या सूत्रल भागात चमसळून जाते. या 
पट्टीला दाम-चनबधंन [Round ligament.] असे नाव चदले आहे. दाम म्हिजे दाव.े क िीला प ढील अंगी 
लावलेल्या दाव्याप्रमािे ते असते. क िीच्या प ढे मागे बस्ती व पायू ही इंचद्रये असतात. ही भरली ककवा 
चरकामी असतील त्याप्रमािे शजेारच्या सगेंचद्रयात सरकासरक थोडी बह त होतेि. प ढिी मागिी इंचद्रये 
चरकामी असताना क िी प ढे कललेला असतो. अथात तसेि पथृ चनबधंनही कललेले असते. गभवधारिेने 
क िीिा आकार खूपि वाढतो. गभवमोिनानंतर तो कमी होतो पि पचहल्या इतका कधीि होत नाही. थोडा 
मोठा राहतो. चनबधंनामधेही काही फरक होताति. 

 
योनी ही एक नळी असते. चतच्या वरच्या भागाच्या प ढच्या तटात क चिग्रीवा खोिलेली असून चतिे 

वरिे अग्र बदं असते आचि खालिे अग्र उघडे असून बाह्य सगवद्वारात असते. योनीिा अि बह तेक सरळ 
असतो तो मागे आचि वर ा कलेला असतो. चतिा प ढील तट ७·५ cm. आचि मागील तट ९ cm. लाबं 
असतो. चरकामी असताना चतिे तट एकमेकाजवळ येतात. खालच्या भागाच्या आडव्या छेदािी आकृती H 
ककवा H व X याचं्या मधील असते. क चिग्रीवा आत घ सल्याम ळे चतजभोवती प रःस्थ पार्मश्वक व पि कोनाडे 
तयार होतात. त्यानंा नीडे [Fornices.] म्हितात. पि नीड इतरापेंिा मोठे असते. योनीच्या प रःस्थ तटाला 
लागूनि बक्स्ततळ आचि मेहनी असतात. पि नीडामागे पयंत्रवषे्टि असते पि त्याखालच्या योचनतटाशी 
वरती सामान्य सूत्रल व उपचहत गात्र असून त्याखाली पचरग द-गं्रथी असते. योनीच्या पाश्ववनीडाजवळून 
मूत्रायण्या मागून प ढे जातात आचि नंतर योनीच्या प ढे देखील येतात. 
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योचनतटात मासंतंतूिे दोन थर असतात, आतला व बाहेरिा. आतला थर आडव्या वाटोळ्या तंतंूिा 
आचि बाहेरिा थर लाबंीन सार तंतंूिा असतो. आस्तर असते त्यात शल्करूप स्तर [Stratified squamous 

epithelium.] असतात. प ढे एक मागे एक अशा दोन आस्तराच्या स रक त्या [Columns.] असतात. प्रत्येक 
स रक तीला शाखारूप स रक त्याही असून त्यात िरेही असतात. 

 
बाह्य सगेंणिये चस्त्रयामंधे ग ह्यसाम द् गाच्या बाह्यागंाला मेदस्वी गात्रािा थर असून त्यावर कातडे 

असते. या उंिवयास उपस्थ [Mons pubis.] म्हितात. यौवनामध्ये त्यावर केस उगवतात. येथून खाली व 
मागे दोन कातडी घड्या गेलेल्या असतात. मागे त्या अरंुद व प सट होतात. याचं्यामधे जी फट राहते ते सगव 
– द्वार [Pudendal cleft.] होय. त्यामागे ग दापयंत स मारे २·५ cm. अंतर राहते. प्रस्त त घड्या त्या 
मोठ्यापाळ्या [Labia majora.] होत. त्याचं्या आतल्या अंगाला आिखी दोन घड्या असतात त्या लहान पाळ्या 
[Labia minora.] होत. प रुषाच्या चशस्नाच्या धरतीवर पि लहान आकारािा अवयव स्त्रीसही असतो. त्याला 
चशक्स्नका [Clitoris.] असे नाव चदले आहे. चशक्स्नकेला मिीस द्धा [Glans clitoris.] असतो. चशक्स्नका अंशतः 
लहान पाळ्यानंी ााकलेली असते. चशक्स्नकामण्याच्या मागे २·५ cm. अंतरावर मेहनीद्वार असते. त्यामागे 
अथात् योचनद्वार असत. या द्वाराशी कफास्तरािा बनलेला एक पडदा असतो ते योचनपटल [Hymen vaginae.] 
होय. या पटलाने योचनद्वार काही अंशी बदं ाालेले असते. संभोगाने पडदा त टून जातो. तत्पूवी स द्धा 
त्याच्या आकारात व्यक्क्तशः भेद प ष्ट्कळ असतात. त टल्यानंतर त्यािे काही अवशषे गोळीसारखे होऊन 
राहतात. लहान पाळ्यामधे जी फट राहते चतला योनीिे अकलद [Vestibule.] म्हितात. याति योचनद्वार आचि 
मेहनीद्वारही असते. या दोन द्वाराचं्या मधल्या जागेत बारीक बारीक कफप्रकपडािंी द्वारे असतात. चशस्न-
कंदाच्या तोडीला स्त्रीमध योचनकंद [Bulb of the vestibule.] असतो. पि त्याच्या दोन पाकळ्या योनीच्या डाव्या 
उजव्या अंगाला असतात. प ढे त्या पाकळ्या एकमेकीस एका ज पिीने जोडलेल्या असतात. त्यािंी गूढ पृिे 
पचरग द-पटलास लागलेली असून अगूढ पिृावर कंदक चषतीय स्नायू असतो. पाकळ्यािंी मागली टोके 
चवस्तृत असतात. त्याचं्या शजेारी ककवा त्यानंी ााकले गेलेले दोन कफ-प्रकपड असतात ते पूवोक्त 
प्रकपडापेिा मोठे असतात. या प्रकपडानंा मोठे व लहान अकलद– प्रकपड [Vestibular glands.] म्हितात. मोठ्या 
प्रकपडािे स्त्राव वाहिारे स्त्रोत स . २ cm. लाबं असून त्यािंी द्वारे योचनपटलाच्या अपमध्यागंास असतात. 

 
दुग्धप्रकपड 
 

आरंभी अपत्यपोषि द धाने होते. ते दूध ज्या प्रकपडात उत्पन्न होते ते स्तन होत. ते प रुषासही 
असतात. तथाचप ते अगदी प्राथचमक व अल्प असून त्यात द ग्धस्त्राव होत नाही. चस्त्रयामध्ये ते यौवनात 
चवकचसत होतात आचि प्रसूतीनंतर त्यात द ग्धस्त्राव होतो. स्तन कातडीच्या खाली अगूढ पचरष्ट्पटात 
असतात. स्वेदप्रकपडािे ते रूपातंर असते असे म्हितात. स्तनािा उभा चवस्तार द सऱ्यापासून सहाव्या 
बरगडीमधे असतो आचि िवर्थया पश वकाकास्थीच्या पािसळीत आडवा चवस्तार उरस्यास्थीच्या अपमध्य 
काठापासून किामध्यरेषेपयंत असतो. स्तनािी पचरलेखा ककचित् लाबंट वाटोळी असते. लांबटपिा 
काखेकडे वरती ा कलेला असतो. प्राग विस्य स्नायचू्या अधरसीमेला धरून स्तनािा एक फाटा काखेत 
जातो त्याला त्यािे प च्छ [Tail.] म्हितात. काखेतील स्नायूंच्या व त्याच्यामधे उपचहत गात्र असते. मध्याच्या 
जरा खाली बोंड असते ते क ं ि ककवा स्तनाग्र [Nipple.] होय. अग्रािा रंग भोवतालच्या पेिा काळपट असतो. 
अंत्य पिृावर १५ ते २० द ग्धवाचहन्यािंी [Lactiferous ducts.] द्वारे असतात. अग्राच्या तळाभोवती लहानसा 
पचरवशे [Areola.] असतो त्यािाही रंग काळसर असतो. पचरवशेात क्स्वदाप्रकपडाम ळे आलेले गोलसर उंिवटे 
बरेि असतात.स्तनाग्रात द ग्धवाचहन्याचं्या अन्य भागाखेरीज रक्तवाचहन्या असतात आचि मासंतंतूही 
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असतात. हे तंतू म ख्यतः तळासभोवार रिलेले व वाटोळे असतात, पि काही तळापासून टोकाकडेही 
गेलेले असतात. 

 

 
आ॰ १२·१३ दूध देण्याच्या अवस्थेतील स्तन. शजेारी दूध देत नसलेल्या स्तनातील प्रकपड १ मेद Fat. २ 
उपमंडल Areola. ३ द धािा स्त्रोत Lectiferous duct. ४द ग्धकोष Lactiferous sinus. ५ खंचडका Lobule. 
६. समन्वयी गात्रातील खंचडकाकोश. ७ स्त्रावसंप ट Alveolus ८ स्त्रोत Duct. 

 
स्तनामधे काही भाग स्त्रवि करिारा, काही त्याला धारि करिारा आचि काही त्याच्या सापटीिे 

पूरि करिारा असतो. स्त्रविकारी भागािे खंडोपखंड असतात. उपखंडात लहान लहान प चटका [Alveoli.] 
असतात. स्त्राव द ग्धरूप असतो तेव्हा स्त्राववाचहन्या त्याि द ग्धवाचहन्या होत. एकेका खंडात एकेक मोठी 
वाचहनी तयार होते चतलाि स्त्रोत [Duct.] म्हितात. स्तनाग्राजवळिा स्त्रोतािा लहानसा भाग फ गीर असतो 
त्याला द ग्धसंप ट [Lactiferous sinus.] म्हितात. संप टाच्या प ढे द्वारापयंत गेलेला स्त्रोतािा भाग चवशषे 
आक ं चित असतो. स्त्रोतस्तट उपचहत गात्र व चिवट तंतू यािें बनलेले असून त्यािे आस्तर लाबंट ठोकळ 
(दीघवस्थूि) [Columnar.] पेचशकानंी बनलेले असते. आस्तराखाली आधारी स्तर, [Basement membrane.] 
उपास्तर, असतो. प चटकानंा स द्धा आस्तर व उपास्तर असतात. गभवधारिेपूवी प चटका भरीव असतात. 
त्यात किय क्त बह कोिी पेचशका भरलेल्या असतात. गभवधारिेनंतर प चटका मोठ्या होतात आचि आतल्या 
पेचशका संख्येने वाढतात. प्रसूतीनंतर प चटकात भरलेल्या पेचशका ढासळतात. ढासळलेला माल ‘िीक 
[Colostrum.] होऊन बाहेर पडतो. त्याभोवतालच्या पेचशका राहतात त्याि आस्तरपेचशका होत. त्या लाबंट व 
ठोकळ असतात. स्त्राव बराि सािलेला असेल तेव्हा आस्तरपेचशका िपया होतात. आस्तरा भोवती 
उपास्तर असते. त्याच्या भोवती मधून मधून मासंाप्रमािे संकोि चवकास पाविाऱ्या अचपस्तरपेचशका 
असतात. त्यानंा मासंकल्प (अचपस्तर–) [Myoepithelial cells.] पेचशका म्हितात. 

 
स्त्राव करिाऱ्या अवयवाच्या मधे ज्या सापटी असतात त्या मेदाने भरून चनघालेल्या असतात. 

चशवाय सवव स्तनकपडाभोवतीही मेदोलेप असतो. अग्र व पचरवशे यात मात्र मेद नसते. सवव पिृावरि सूत्रल 
असते. त्यािेि फाटे चवचवध अवयवामंधे पटलासारखे गेलेले असतात. चशवाय आखूडसे पडदे कातडीस 
जाऊन चमळालेले असतात. 
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प्रकरि १३ 
 

मेंदू व कशा 
 

शरीरात जे अनेक व्यहू आहेत त्यात िैतचनक व्यह हा अत्यंत महत्त्वािा आहे. मेंदू कशा िेतन्या 
इत्यादी या व्यूहािे अवयव आहेत. मेंदू करोटीमध्ये सामावलेला असतो. करोटीत तीन खळगे असतात, प ढे 
मधे व मागे. प ढल्या खळग्याप ढे भालीय हाड असते. त्याच्या तळात भालीय, कारंड आचि मूधवन्य हाडे 
असतात. प ढील खळग्यापेिा मधला खळगा अचधक खोल असतो. त्यािा प ढला भाग मूधवन्यास्थीिा असून 
त्यामागे अपमध्य अंगाला क ं भीयास्थी असते. मागील खळगा मधल्या पेिाही खोल असतो. तो मौलीयास्थीत 
असतो. त्याच्या प ढल्या काठाशी महारंध् असते.तीनही खळग्यात मेंदू भरलेला असून त्यािे खालिे टोक 
महारंध्ात असते ते खाली कशरेूतील कशशेी सलग असते. करोटीिे अंतरंग आचि मेंदूिे बाह्यागं 
एकमेकाला अन रूप असतात. मेंदूस आवरिे असतात तेवढी मात्र मध्यंतरी असतात. मेंदूिी रिना एका 
दाडं्याभोवती दोन गोळे अशा स्वरूपािी असते. मूधवन्यास्थीच्या उतरत्या भागामागे व महारंध्ात दाडंा 
असतो. याला ब धंा म्हितात. तो करोटीच्या खळग्याचं्या थोडासा वर चनघालेला असतो. 

 

 
आ॰ १३·१ मेंदूिे प्रम ख चवभाग. डाव े दशवन. यात ब धंा चदसण्याकरता मस्तकािे क ं भीय खंड उिलून 
धरलेले आहेत. एरवी ब ंध्यािे खालिे टोक मात्र चदसते बाकीिे भाग चदसत नाहीत. मस्तक Cerebrum 
मक्स्तष्ट्क midbrain. मस्त ष्ट्क Pons. मस्त क mudulla oblongata. 

 
मेंदूच्या ब धंािे तीन भाग स्पष्ट असतात. वरिा भाग आवळ असतो. त्यािे नाव मक्स्तष्ट्क. अगदी 

खालिा भाग खाली चनम ळता असतो त्यािे नाव मस्त क. मधला भाग संय क्त असतो त्यािे नाव मस्त ष्ट्क. 
त्यािा प ढला भाग उभटं गोटा असतो. मागला भाग नळीवजा असतो. मधोमधी छेद घेतला असता कळून 
येते की ब ंधामधे एक उभी नळी असते. ती खाली कशतेील नळीशी सलग असते. मक्स्तष्ट्कात नळी असते ती 
कशतेल्या नळीपेिा रंुद असते. या नळीिा मागला भाग प ढल्यापेिा पातळ असतो. त्यावर िार ग चलका 
असतात. मस्त ष्ट्कात प ढे गोटा असतो त्यामागे वरिी नळी िालत आलेली असते ती मध्यभागापयंत रंुदावते 
आचि खाली कििोळी होत जाते. या नळीला आता चववर असे स्वरूप आलेले असते. चववराच्या प ढला भाग 
जाडी आचि मागला अगदी पातळ असतो. मस्त काच्या अध्या उंिीपयंत चववर कििोळे होऊन मागे सरकता 
सरकता मागल्या पिृावर त्यािे टोक उघड होते. त्या खाली चववरािे अधराग्र अमळ प ढे सरकत जाऊन 
खाली कशतेील मध्य नालीला चमळून जाते. मक्स्तष्ट्काच्या वर मेंदूिा ब धंा बराि रंुद होतो. त्यात तीन चववरे 
असतात. एक मध्यस्थ आचि दोन पाश्ववस्थ, डाव ेउजव े एकेक. मस्त ष्ट्काच्या मागे एक गोळा उगवलेला 
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असतो त्यािे नाव मक्स्तक. तो करोटीिा मागला खळगा व्यापतो. पाश्ववचववराचं्या बाजूला दोन अधवगोल 
उगवलेले असतात. त्यानंी करोटीिे, प ढला व मधला असे दोन खळगे भरतात. दोनही अधवगोल 
[Hemisphere.] चमळून जो मेंदूिा भाग त्यािे नाव मस्तक. 

 

 
आ॰ १३·२ मेंदूिा मधोमधी छेद. ब ंधा व मक्स्तक यातून छेद गेला आहे. 

 
आ॰ १३·३ मेंदूिा ब धंा आचि शजेारी अवयव. येथे चतसरे व िवथे अशी दोन चववरे [Ventricles.] चदसत आहेत. 
स तन  अंतराय [Septum lucidum.] म्हिून दाखचवला आहे तो डाव्या उजव्या (पचहल्या दोन) चववरामधील 
कप्पा आहे. हा कप्पा द पदरी असतो. चववरातंरीय रंध् [Interventricular foramen.] म्हिून जे दाखचवले आहे 
त्यातून डाव्या उजव्या चववरात जािाऱ्या वाटा असतात. चतसरे चववर खाली िवर्थयाला आचि िवथे त्या 
खाली कशतेील कनालाला जोडून असते. संछद [Corpus callosum.] व उपच्छद [Fornix.] या चववरावरच्या 
छपऱ्या आहेत. त्यानंी डाव ेउजव ेमस्तकगोलाधव जोडलेले असतात. 
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ज ंपण्या तीन दाखचवल्या आहेत. त्या चठकािी डाव्या उजव्यात जोड असतो. अंिला corpus 
mamillare, हा आभ्यंतर मेंदूिा भाग आहे. चतसऱ्या चववराच्या दोही बाजंूिा अभ्यंतर मेंदूि [Inter – brain.] 
असतो. स्वक्स्तक [(Optic) chiasma.] चनसर [Infundibulum.] चपचहत [Pituitary body.] आचि पायनी [Pineal body.] हे 
अभ्यंतर मेंदूिे भाग आहेत. मस्तकवृंत व ित ष्ट्कग चलका मध्यमेंदूिे भाग आहेत. चववरान्तरीय रंध्ामागे 
नागमोडी रेघ आहे. ती पोषकजालक [Tela chorioidea] दशवचवते. हे रक्तवाचहन्यािें जाळे असते. 

 
मक्स्तष्ट्क हा मेंदूिा मध्यभाग होय. म्हिून त्याला मध्य मेंदू म्हितात. त्याच्या प ढला भाग तो प्राक् 

मेंदू [Prosencephalon,forebrain.] आचि मागला भाग तो पि मेंदू [Rhombencephalon,hind brain.] होय. प्राक् मेंदूिे 
दोन भाग आचि पि मेंदूिे तीन भाग स्पष्ट असतात. मस्त ष्ट्क मस्त क आचि मक्स्तक हे पि मेंदूिे भाग होत. 
तसे पाचहले तर प्राक् मेंदूिेही तीन भाग स्पष्ट असतात. पि दोन मस्तक गोलाधे एकासारखे एक अशी 
असल्याम ळे त्यानंा एकि नाव मस्तक असे देतात. या प्रत्येक गोलाधात एकेक डाव ेउजवे चववर असते. या 
दोन चववराचं्यामधे असलेले चववर ते मध्यस्थ चववर. त्यालाि चतसरे चववर म्हितात. त्या भोवतालिा जो 
मेंदूिा भाग त्याला अभ्यंतर [Diencephalon,interbrain.] मेंदू म्हितात. कारि तो दोन मस्तकगोलाधाच्या मधे 
असतो. दोनही मस्तकगोलाधातून आडवा छेद घेतला असता दोन पाश्वव चववरे चदसतात. त्याि छेदात 
चतसरे चववरही येऊ शकते. िवथे चववर तीनही चववराचं्या खाली असते. म्हिून मध्य मेंदूच्या खाली 
ब धंामधून छेद चतरका नेला असता तो िवर्थया चववरातून जातो. 
 

 
आ॰ १३·४ मेंदूिा छेद. हा छेद मस्तकातून आडवा नेला आहे. मस्तकाच्या मौलीय खंडािा अन मध्य भाग व 
मक्स्तकािा बरािसा भाग काढून टाकून मध्यमस्त  (मचतष्ट्क) उघडे करून मस्त कातून उभा छेद घेतला 
आहे. चव ३ चतसरे चववर. चव ४ िवथे चववर. 
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पाश्वव चववरे चतसऱ्या िवर्थया चववरापेंिा मोठाली असतात. त्यािंी आकृती वळिदार असते. त्यािंा 
काही भाग चतसऱ्या चववराच्या वर असतो काही शजेारी व खाली असतो आचि काही खाली व मागे असतो. 
वरिा भाग ते प्राक् शृगं [Cornu anterior.] बाजूिा खालिा भाग अधरशृगं [Cornu inferior.] आचि मागला भाग ते 
पिशृगं [Cornu posterior.] होय. दोन पाश्ववचववरे आचि चतसरे चववर ही तीन चववरे एका वळिदार रंध्ाने 
जोडलेली असतात. मध्य मेंदूत चववर नसते पि नळी असते. चतने चतसरे िवथे अशी दोन चववरे जोडली 
जातात. ती नळी मक्स्तष्ट्कनचलका [चववरातंरस्थ रंध्. Aqueduct of midbrain.] होय. 

 

 
आ॰ १३·५ मेंदूच्या चववरािें पाश्ववदशवन. ३, ४ चतसरे व िवथे चववर. पाश्ववचववर चतसऱ्याच्या वर खाली व 
मागे आहे. 

 
आ॰ १३·६ मेंदूच्या चववरािें उपचरदशवन. १, २, ३, ४ चववरे. 

 
िवर्थया चववराला तीन कोिदार शाखा असतात. एक शाखा मध्य पातळीत मक्स्तकाच्या ब ंधात 

गेलेली असते. दोन शाखा त्याच्या खाली डाव्या उजव्या अंगाला अशाि मक्स्तकात गेलेल्या असतात. 
पचहली शाखा मध्यतलीन [Median dorsal(पिृीन).] आचि द सऱ्या दोन पाश्ववगा [Lateral dorsal.] असतात. त्यानंा 
सचमप टे, [Recesses.] सापटी म्हितात. िारी चववरे आचि त्यानंा जोडलेल्या नळ्या यात एक द्रव असते, 
त्याला मस्त कशाद्रव [Cerebrospinal fluid.] ककवा थोडक्यात मशाद्रव म्हितात हे प ष्ट्कळसे रक्तातील 
द्रवाशंासारखे असते यात प्रोतीन द्रािजा, शकव रा व लविे असतात. 
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आ॰ १३·७ कशावमे. पचर पचरवमव–Dura mater. आ आवमव Arachnoid प्र प्रवमव. Pia mater. 
 
मेंदू आचि कशा यावर तीन आवरिे असतात त्यानंा वमे [Meninges.] म्हितात. सवांच्या आत वमव 

असते त्यात रक्तवाचहन्यािें जाळे अल्पशा अन्वयी गात्राने चविलेले असते हे प्रवमव [Pia mater.] होय. याच्या 
बाहेर वमव असते ते केवळ समन्वयी गात्रािा पापोद्रा अशा स्वरूपािे असते. त्याला आवमव [Arachnoid.] 
म्हितात सवाबाहेर चतसरे वमव असते ते मात्र जाड आचि बळकट असते. त्याला पचरवमव [Dura mater.] 
म्हितात. मस्तकावरती उंिवटे खोलवटे प ष्ट्कळ असतात त्या सवांना अन सरून प्रवमव असते. 
मक्स्तकावरही िरे असतात त्यानंा प्रवमव अन सरते. इतरत्र अथात् ते पसरलेले असतेि. मस्तकाच्या 
प्रवमापेिा मक्स्तकावरिे प्रवमव अचधक नाजूक असते. प्रवमापासून मस्तकाच्या पिृाच्या काटकोनात 
रक्तवाचहन्या उतरलेल्या असतात त्यानंा धरून पापोदे्र गेलेले असतात. असे पापोदे्र मक्स्तकाच्या 
प्रवमापासून उगवलेले असतात, पि ते आखूड असतात. मस्तक-गोलाधाच्या उपमध्य पिृावरील प्रवमािी 
एकेक घडी वळून पाश्ववचववराचं्या अधरशृगंात चशरून चववरान्तर रंध्ातून चतसऱ्या चववरात जाते. चतच्या आत 
रक्तवाचहन्यािे जाळे असते (प्र. १६ पहा). 

 
कशचे्या भोवतीिे प्रवमव मेंदूच्या प्रवमापेिा अचधक जाड आचि भक्कम असते. मस्त प्रवमाला एकि 

पदर असतो. कशाप्रवमाला दोन पदर असून ते समन्वयी गात्राने जोडलेले असतात. दोन पदरामधे 
रक्तवाचहन्या असताति पि मधून मधून ख ल्या सापटीही असतात. कशाप्रवमव कशापिृाला सववत्र अन सरून 
असते. याचशवाय प ढच्या अंगाला मध्यपातळीत एक सूत्रलपट्टी असून दोन बाजूंना मधोमध दोन दातेरी 
पट्ट्या असतात, त्याचं्या दात्यािंी टोके मात्र पचरवमात ग ंतलेली असतात. दात्यािंा रंुद भाग कशभेोवती 
असतो. मागल्या अंगाला एक सूत्रलपट्टी मध्यपातळीतील रेषेपासून समोर पचरवमापयंत पोिलेली असते. 
या पट्टीत लहानमोठी कखडारे असतात. बाजूच्या दातेरी पट्ट्यानंा दातेरी (दंत र) चनबधंन [Dentate ligament.] 
आचि मागील सूत्रपट्टीला प्रावमव– अंतराय [Subarachnoid septum.] म्हितात. 
 

 
आ॰ १३·८ कशावमव छेद व पचरवमव. आ आवमव ि िेतनी. द. चन. दंत र चनबधंन. 
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मेंदूच्या भोवती आवमव असते ते मेंदूला सैलपिे वढूेन असते. पिृावरच्या फटीसापटीत आवमव 
प्रवमास अन सरत नाही. सापटीच्या एका काठावरून द सऱ्या काठावर एकदम जाते. त्याम ळे आवमव-सेतू 
तयार होतात, आचि त्याचं्या खाली अवकाश राहतात. त्यानंा प्रावमावकाश [Subarachnoid cisternae] 
म्हितात. दोन मस्तक गोलाधामधील फट खोल असते. त्या फटीत प्रवमव उतरलेले असते. मस्तकाच्या 
खाली मस्त ब ध्न [मेंदूिे ब ंध Brain stem.] व मक्स्तक याभोवती आवमाखाली प ष्ट्कळ सापटी राचहलेल्या असतात. 
तेथे आवमव प्रवमास अन सरत नाही. मस्त चववरािंा कोठा प्रावमावकाशाशी तीन चठकािी चमळालेला असतो. 
एक चठकाि िवर्थया चववरािे खालिे टोक आचि आिखी दोन चठकािे म्हिजे त्याि चववराच्या दोन 
पाश्ववशाखािंी टोके होत. 

 

 
आ॰ १३·९ प्रावमांवकाश.लहान चठपके प्रवमव. मोठे चठपके आवमव. १ वृंतातंरस्थ २ मस्त कीय ३ 
मस्त कमक्स्तकीय अवकाश. 

 
पचरवमव हे प ष्ट्कळ बळकट आचि जाडी पटल असते. त्यात श्वेत चनबर सूते्र आचि चपवळे चिवट तंतू 

असतात. मेंदूवरील पचरवमािे दोन पदर असतात. एक पदर करोटीला चिकटून असतो आचि द सरा 
मेंदूसमोर जवळि असतो. त्यावर मध्याचपस्तरािे [Mesothelium.] बनलेले आस्तर असते. पचरवमािे दोन 
पदर अन्वयी गात्राने बाधंलेले असतात. या दोन पदरामंध्ये रक्तवाचहन्या असतात. सामान्य लहान लहान 
रक्तवाचहन्याखंेरीज या दोन पदराति तयार ाालेल्या अशा वाचहन्या असतात, त्यानंा सचरत्रा [Sinuses of 

dura.] म्हितात. त्या हृदयाकडे रक्त नेिाऱ्या असतात. करोटीच्या हाडामंध्ये चशविी असतात आचि लहान 
मोठ्या चिराफटी (पाचटते) असतात. त्यामधून पचरवमािा अक्स्थलग्न पदर बाहेरील पयवक्स्थपटलास 
चमळालेला असतो. करोटीमधून बाहेर जािाऱ्या िेतन्यावरती याि पदरािे वेष्टि ाालेले थोड्याशा 
अंतरापयंत गेलेले असते. दृचष्टिेतनीला चमळलेले असे वषे्टि नेत्राच्या ज्यायसपटलाशी [Sclerotic coat.] 
एकजीव ाालेले असते. 

 
करोचटपचरवमाच्या आतल्या पदरापासून एक पटल चनघून दोन मस्तक गोलाधामधे आलेले असते; 

द सरे पटल मक्स्तकाच्या वर छतासारखे पसरलेले असते; चतसरे एक पटल मक्स्तकाच्या मागल्या िऱ्यात 
उभे असते, आचि िवथे एक पटल चपचहत प्रकपडावर ााकिासारखे बसलेले असते. पचहल्या पटलाला 
मस्तकिदं्राशं [Falx cerebri.] असे नाव चदले आहे. ते कमानदार असून त्याच्या वरच्या खालच्या अशा दोनही 
काठात सचरत्रा असतात. द सऱ्या पटलाला मक्स्तकवमव-चवतान [Tentorium cerebella.] म्हितात. कारि ते 
मक्स्तकािे छत असते. चवतान म्हिजे छत. त्यािा मागला काठ करोटीला लागलेला असून प ढील काठ 
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स टा असतो. तो मस्त ब ध्नाभोवती असतो. मूधवन्यास्थीच्या पिृेत खळगा असतो त्याच्यावरच्या मागल्या 
काठाशी प्रस्त त वमवचवतानािे दोनही काठ एकमेकाजवळ येतात. चतसरे पटल मौलीयास्थीपासून 
मक्स्तकाच्या मागल्या अंगाच्या खािेत प ढे गेलेले असून तेही िदं्रकोरीसारखे असते म्हिून त्याला 
मक्स्तकिदं्राशं [Falx cerebelli.] म्हितात. िवथे पटल चपचहतावर ााकि असते म्हिून त्यास चपचहत – चवतान 
[Diaphragma sellae.] म्हितात. 

 

 
आ॰ १३·१० मस्तकिदं्राशं. 

 
आ॰ १३·११ मक्स्तकचवतान. 

 
करोटीमध्ये ज्या सचरत्रा असतात त्यात आवमाच्या प टक ळ्या घ सलेल्या आढळतात. त्यानंा 

आवमािे अंक र [Arachnoid granulations.] असे म्हितात. या आवमाच्या मार्थयावर पचरवमािा पापोद्रा असतो. हे 
अंक र बाळपिी उगवतात आचि मोठेपिी ते बरेि मोठे होतात. त्यािंा दाब हाडावर बसून हाडही 
चाजल्यािे आढळते. 

 
कशभेोवती पचरवमािा एकि पदर असतो तो मेंदूभोवतीच्या पदराशी सलग असतो. करोटीला 

लागून असलेला पदर महारंध्ाच्या काठाशी संपतो. कशरेूमधे कशरेूनालीला पयवस्थीिे आस्तर असते. 
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त्याच्या आचि कशापचरवमाच्यामधे असलेल्या अवकाशाला पचरवमवबाह्य अवकाश म्हितात. कशापचरवमव 
देखील महारंध्ाच्या काठाला चिकटलेले असतेि. त्याचशवाय ते द सऱ्या व चतसऱ्या गै्रव कशरेुकाचं्या 
ब धंाच्या पाठीलाही चिकटलेले असते. कशरेुकाचं्या पि अन्वायाम (लाबंीन सारी) चनबधंनापासून 
पचरवमापयंत मधून मधून सूत्रलधागे गेलेले असतात. पचरवमाच्या आतील अवकाश द सऱ्या 
चत्रककशरेुकेपाशी संपतो. 

 
कशरेूमध्ये जो िैतचनक दोर आहे त्याला कशा ककवा रज्ज ूम्हितात. आरंभी तो मस्त काशी सलग 

असतो. तेथून कशिेी िाल बह धा द सऱ्या कचटकशरेुकेच्या मार्थयापयंत असते. एकाद्यात ती पचहल्या 
कचटकशरेुकेच्या मार्थयाशीि थाबंते ककवा एकाद्यात ती चतसऱ्याच्या मार्थयापयंत लाबंते. शवेटी त्याला 
शकं रूप येते पि तोपयंत ते बह ताशंी नळकाडेंि असते. त्यािा घेर पूिवपिे वाटोळा असतो असे नाही. तर 
थोडा प ढे मागे िपटा असतो. प ढे मध्यपातळीत एक िरा असतो आचि मागेही एक असतो. प ढला अगदी 
उथळ असतो, मागला बराि खोल असतो. अंतरंग मध्याच्या स मारास धूसर (काळसर) असते आचि 
त्याभोवती धवल (पाढंरे) असते. धूसर भागािी आडव्या छेदात चदसिारी आकृती दोन कंस पोटास पोट 
जोडून ठेवल्यासारखी चदसते. ती सववत्र सारखी असते, असे मात्र नाही. जागोजाग ती बदलते. चतिे बदल 
शजेारच्या आकृतीत दाखचवले आहेत. धूसर डाव्या उजव्या भागाचं्या जोडात मध्यप्रतलात एक बारीक भोक 
असते तोि कशानचलकेिा छेद होय. पि िऱ्यापासून धूसर भागापयंत एक अंतराय [Septum.] गेलेला 
असतो. 

 

 
आ॰ १३·१२ आवमांक र. १ मस्तकसाल. २ प्रवमवपटल ३ आवमवजालक. ४ उपपचरवमव अवकाश. Subdural 
space. ५ पचरवमव. ६ अक्स्थ. (करोटीिे) ७ वमवप्रचतवा. ८वमवचसरा सचरत्रा. ९ प्रचतवास्फीत. १० आवमांक र. 
करोचटपिृाच्या काटकोनात मेंदूतून छेद घेतला आहे. 
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आ॰ १३·१३ कशिेे आडवे छेद. प ढिे अंग खाली आहे. ग गै्रव. व विस्थ. क कटीय त चत्रकीय. अ 
उपचत्रकीय.िेतन्या कशतूेन चनघून मिक्याचं्या सापटीतून पडतात. त्या बाहेर मिक्यानंा अन लिनू नावे 
आहेत. 

 
कशिेी रंुदी सववत्र सारखी नसते. गै्रव व कटीय भागात चतला फ गवटे आलेले असतात आचि 

शवेटी टोक आलेले असते. मध्यवती नचलका [Central canal.] मध्य पातळीत असते परंत  ती थोडी मागे ा कत 
असते. गै्रव भागात ती प ढे असते. कटीय फ गवटीत ती मध्ये असते तर त्याखाली ती मागे ा कते. शवेटच्या 
चनम ळत्या भागात ती थोडी रंुदावतेही. या रंुद भागास कोिी अंत्य चववर [Terminal ventricle.] असेही 
म्हितात. कशचे्या चनम ळत्या भागास कशाशकूं [Conus medullaris.] म्हितात. 

 
कशाशकूंच्या टोकापासून एक सूत्रल धागा चनघून उपचत्रकाच्या पचहल्या भागाच्या मागील अंगात 

ग ंततो याच्या पचहल्या स मारे ित थांशात कशानचलका िालत आलेली असते. या अंत्य तंतूिा [Filum 

terminale.] पचहला तीनित थांश आवमवपचरवमांनी वढेलेला असतो. 
 
दर दोन कशरेुकाचं्या सापटीतून डावीउजवीकडे एकेक िेतनी बाहेर पडत असते. पचहली जोडी 

करोटी व कशरेुका याचं्या साधंीतून चनघते. कशरेूपेिा कशा आखूड असते. त्याम ळे वरपासून खाली 
उत्तरोत्तर उगमापासून अचधकाचधक अंतरावर िेतनीच्या चनयातीिे चठकाि असते आचि चतला अचधकाचधक 
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उतरतेपिा आलेला असतो. शवेटी अकरा िेतन्याचं्या आरंभभागािा एक उभा ज डगाि अन्त्य तंतूच्या 
भोवती जमलेला असतो. त्याला अश्वप च्छ [Cauda equina.] म्हितात. कशरेूमधे प्रत्येक कशािेतनीला 
मागले प ढले अशी दोन म ळे असतात. या म ळास आचि सबधं िेतनीसह पचरवमवपटल थोड्याशा अंतरापयंत 
धरून गेलेले असते. कशापचरवमव आचि कशरेूपयवक्स्थपटल याचं्यामधील अवकाशाला पचरवमवबाह्य 
[Extradural space.] अवकाश म्हितात. त्यात चवरल अन्वयी गात्र असते, आचि प्रचतवाजालही असते. 
करोटीतील सचरत्राचं्या तोडीिीि ही चशराजाले असतात. पचरवमव आचि आवमव याचं्यामधे अगदी कििोळा 
अवकाश असतो. त्याला पयावमव-अवकाश [Subdural space.] असे नाव आहे. त्यात दोनही पदर ओले 
ठेवण्याप रतेि सचरल द्रव असते. या अवकाशािा पसारा िेतन्याचं्या ब धंावर थोड्याशा अंतरापयंत गेलेला 
असतो. या अवकाशािा संबधं प्रावमावकाशाशी [Subarachnoid space.] नसतो पि िेतन्यातील 
कलफावकाशाशंी असतो. दृचष्टिेतनीला धरून पयावमावकाश नेत्राच्या पिृेपयवन्त पोिलेला असतो. 
प्रावमावकाशात मशाद्रव खेळते असते. 

 

 
आ॰ १३·१४ कशिेा अंत्य भाग. कशिेा व कशरेूिा मध्यपातळीत छेद. अंत्यभाग. उजवा भाग कशिेा 
अंत्यभाग पचरवमव उकलून मागून पाचहलेला. 

 
कशा व मेंदू यातं िैतन पेचशका असतात त्या चवशषे व्यवस्थेने रिलेल्या असतात. त्याचं्या आवती 

भोवतीिी जागा भरून काढिाऱ्या पेचशका असतात. त्याचशवाय कशतेील नचलका मेंदूतील चववरे आचि 
त्यानंा जोडिाऱ्या नळ्या याचं्या आस्तरात काही पेचशका असतात. या अचपस्तरपेचशका असून त्यानंा केसल 
असतात. या अस्तराला मस्त कशाचपस्तर ककवा थोडक्यात मशाचपस्तर [Ependyma.] असे नाव चदले आहे. 
मध्यंतरी भरिा ज्या पेचशकािंा असतो त्या भमवपेचशका [Neuroglia cells.] होत. मशाचपस्तर-शालके लाबंट 
असून त्यानंा केसलाचं्या चवरुद्ध चदशलेा एकेक लाबंि लाबं प्रसर असतो. कशचे्या प रःस्थ अंगाला मधोमध 
िरा असतो त्याच्या आसपास हे प्रसर पिृापयंत पोितात. इतरत्र ते अमळ आखूड असतात. मशाचपस्तरािे 
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लाबं फाटे प्रवमास चमळालेले असतात. भमवपेचशका मशाचपस्तरपेचशकापेंिा जाड जाड असतात आचि 
त्यापासून काही आखूड काही लाबं असे प ष्ट्कळ फाटे चनघालेले असतात. 

 

 
आ॰ १३·१५ कशानचलकेिा आडवा छेद आचि पचरसर पाि भमवपेचशका आचि मशाचपस्तरपेचशका. 

 
कशचे्या धूसर भागात भमवपेचशका, िैतनपेचशका आचि त्यापासून चनघालेले तंतू असतात. 

मधमाशानंी केलेल्या पोवळ्यासारखे भमवपेचशकािें जिू एक पोवळेि बनलेले असते. आचि त्यात 
िैतनपेचशका आचि तंतू गोवलेले असतात. कशचे्या धवल भागात बह शः िैतनतंतू असतात. धूसर भागात 
ज्या िैतनपेचशका असतात त्यानंा प ष्ट्कळ टोके असून त्या टोकावर फाटे उगवलेले असतात. अशा 
पेचशकानंा बहूकूट [Multipolar.] पेचशका म्हितात. टोकाच्या फायानंा लघ प्रसर [Dendrite.] म्हितात. 
याचशवाय बह कूट पेचशकेला एकेक लाबं प्रसर असतो तो महाप्रसर [Axon.] (प्र. १ आ. ११) होय. याचशवाय 
काही पेचशकानंा मध्यम प्रतीिे फाटे असतात. पेचशकाब ंधाजवळ महाप्रसराला त्याच्याि काटकोनात शाखा 
फ टलेल्या असतात. मानेच्या काटकोनात खादंा असतो त्या धरतीवर या शाखा असतात म्हिून या 
फायानंा स्कंधप्रसर [Collateral.] (प्र. १४ आ. १५) म्हटले आहे. बहकूट पेचशकािें लघ प्रसर जवळपासच्या 
पेचशकाचं्या अशा लघ प्रसराशी ककवा स्कंधप्रसराशी ठेपलेले असतात. स्कंधप्रसरािंीही तीि गत. ते थोडे 
अचधक अंतरावर जाण्याइतके लाबं असतात, तथाचप ते धूसरागंाति राहतात, बाहेर जात नाहीत. महाप्रसर 
मात्र धूसरागंातूनि काय पि कशतूेनही बाहेर पडतात. कशतूेन चनघिाऱ्या ज्या िेतन्या असतात त्यानंा 
प्राक् पि अशी दोन म ळे असतात. ती कशतेील धूसर भागाच्या प्राक् पि टोकाचं्या समोर असतात. धूसर 
भागाच्या प्राक् भागातील पेचशकातून चनघालेले महाप्रसर िेतनीच्या प्राक् मूळात समाचवष्ट असतात. 
उगमाजवळि त्याचं्यावर चिन मेदवषे्टि [Myelinsheath] येते. आचि कशचे्या बाहेर पडल्यावर त्याचं्यावर 
पचरलेप [Neurolemma.] येतो. 

 
कशचे्या धूसरागंाच्या प्राक् भागािी व्यवस्था आता साचंगतली. या भागातून चनघालेले महाप्रसर 

जागोजागच्या काकंाचलक मासंतंतूना जाऊन चमळतात. धूसरागंाच्या अप-मध्यभागातही बह कूट पेचशका 
असतात. त्यातून महाप्रसर चनघतात तेही आताि साचंगतलेल्या िेतनी-प्राक्-मूलास चमळतात. प ढे त्यािंी 
व्यवस्था वगेळ्या रीतीने होते. त्यािंा संबंध अंतकरचद्रयाशंी येतो, काकंाचलक मासंाशी येत नाही. धूसरागंाच्या 
पिभागात बह कूट पेचशका असतात. त्यातून महाप्रसर चनघतात. त्यातले काही त्याि डाव्या ककवा उजव्या 
अंगाच्या पि खालच्या ककवा वरच्या धूसरभागातील पेचशकाशंी संपकव  पावतात, काही द सरे चवरुद्ध बाजूच्या 
धूसरभागपेचशकाशंी संपकव  पावतात, आचि चतसरे काही वर मक्स्तष्ट्क आचि अभ्यंतर मेंदू यापंयंत जाऊन 
तेथील िैतनपेचशकाशंी संपकव  पावतात. गंतव्यस्थळी पोिण्यापूवी ते धवलागंात सामील असतात. पचहल्या 
व द सऱ्या प्रकारिे तंतू कशतेि राहतात. म्हिून त्याचं्या पेचशकानंा कशाभ्यंतर [Internuncial nerve cells.] 
पेचशका म्हितात. 
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दोन चिचत्तका एकमेकींच्या शजेारी असण्याने त्याचं्यापैकी एकीतील िेतना द सरीत जाते असे 
नाही. िेतनासंक्रमि चवचशष्ट व्यवस्थेनेि होते. त्या व्यवस्थेस संपकव  [Synapse.] म्हितात. ती व्यवस्था अशी. 
एका चिचत्तकेच्या महाप्रसराच्या अंती त्यास अनेक फाटे फ टलेले असतात.प्रत्येक फायाच्या शवेटी एकेक 
ग ंडी [Bouton.] असते. या ग ंड्या द सऱ्या चिचत्तकेच्या ब ंधाशी आचि लघ प्रसारीशी चबलगलेल्या असतात. या 
ग ंड्या िेंडूसारख्या गोल, वलयासारख्या वाटोळ्या ककवा फाशासारख्या कंसाकृती देखील असतात. एकाि 
चिचत्तकाब ंध्नाशी अनेक इतर चिचत्तकािें असे संपकव  प ष्ट्कळ चठकािी घडलेले असतात. एकाि चिचत्तकेतून 
द सऱ्या चिचत्तकेत िेतना जाताना ककचित् काल चवलंब होतो. 

 

 
आ॰ १३·१६ कशाभ्यंतर पेचशका. मध्यंतरी प्रसारी पेचशका आहे चतच्या प्रसाराला स्कंधप्रसर आहेत. 

 
धूसरागंाच्या प्राक् भागातील चिचत्तकाब ध्ने मोठाली असतात, अपमध्य भागातील मध्यममानािी 

असतात, तर पिभागातील लहान असतात. 
 
कशचे्या धूसरागंाच्या प्राक् भागातील पेचशकापंासून जे तंतू चनघतात ते मासंतंतूत चवचलन होतात. 

त्याचं्यात त्याि चदशनेे िेतना वाहतात. या िेतना आतून बाहेर वाहतात म्हिून त्यास बचहम वख [Efferent.] 
िेतना म्हितात. कशीय िेतन्यामंागील मूळात जे तंतू असतात ते त्विेत चवलीन होतात. त्या तंतूत िेतना 
वाहतात त्या त्विेकडून कशकेडे म्हिजे अंतम वख [Afferent.] असतात. कशचे्या मागील म ळावर एक गाठ 
(प जंक) असते. त्या गाठीत िैतनशालकािें ब धें असतात. प्रत्येक पेचशकेच्या ब ंधाला एकि कूट असते. 
[एककूट पेचशका Unipolar cell.] त्यातून एक प्रसर चनघतो. त्या गाठीत असतानाि त्या प्रसराला दोन शाखा 
फ टतात. त्या आद्यप्रसराच्या काटकोनात आलेल्या असतात. त्यातली एक शाखा, उपमध्य, पि म लातून 
कशते जाते आचि द सरी अपमध्य िेतनीतून त्विेत जाते. या व्यवस्थेने िेतना वाहते ती त्विेकडून 
कशकेडे, अंतम वख. िेतनी-पिमूलाच्या द्वारा कशते गेलेल्या तंतंूना तेथे दोन शाखा फ टतात. त्यापंैकी एक 
खाली थोड्याशा अंतरापयंत जाते आचि वरिी थेट कशचे्या मार्थयापयंत जाते. दोहींना स्कंधशाखा 
[Collateral.] फ टतात आचि त्या धूसरभागात प्रचवष्ट होऊन अन्त्य शाखाचं्या द्वारा धूसरातील पेचशकाशंी संपकव  
पावतात. कशचे्या मार्थयावर मस्त कात दोन गाठी असतात त्यात िैतन पेचशका असतात. त्याचं्याशी अंतम वख 
तंतूिा अग्रशाखाचं्या द्वारा संपकव  घडतो. संपकापूवी या सवव तंत शाखािंा समावशे धवलभागात असतो. 
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आ॰ १३·१७ अंतम वख व बचहम वख िैतन तंतू. धूसर भागात कशाभ्यंतर पेचशका आहे. खाली वर जािाऱ्या 

शाखा येथे दाखचवल्या नाहीत 
 
ितन पेचशकािंी जाडी व रंुदी लहान असली तरी लाबंी प ष्ट्कळ मोठी असते. कशते आचि 

चतजजवळि कशरेूमधेि मागील िेतनीच्या म ळावर गाठ असते. तेथे चकत्येक पेचशकािंी ब ंधे असतात आचि 
त्यािें प्रसर एकापिी त्विा आचि काकंाचलक मासं यात, तर द सऱ्या पिी कशचे्या मार्थयावर मस्त कात 
असतात. आिखी एक गोष्ट अशी की कशतूेन िेतना चमळाल्या तरि काकंाचलक मासं काम करिार. ज्या 
चठकािी िैतन पेचशकािंी ब धें असतात असा एकादा कलबाच्या बीएवढा भाग चनकामी ााला तर पाि पंिवीस 
काकंाचलक स्नाय ू चनकामी होतात. िेतनीपि मूलावरच्या गाठीला जर अपाय ााला तर एकादा चवस्तृत 
त्विाप्रदेश बचधर होऊन जातो. या लहान लहान भागािें चजव्हाळ्यािे संबंध मोठ्या मोठ्या शरीरभागाशी 
असतात म्हिून अशा िैतचनक पेचशकाचं्या ब धंाच्या समूहाला काही चवशषे महत्त्व प्राप्त ााले आहे. अशा 
समूहानंा ममे म्हितात. कशीय प्रत्येक िेतनीच्या पि म ळावर एकेक ममव [Nervous centre.] असते. त्याच्याि 
तोडीला कशचे्या आतही कमीत कमी एकेक ममव असते. वास्तचवक ही एक ममांिी रागंच्या रागंि असते. 
मेंदूतही अशीि प ष्ट्कळशी लहान मोठी ममे असतात. िेतनी-पि-मूलावरील गाठीला प जंक [Posterior root 

ganglion.] असे नाव योचजले आहे. 
 
िैतन पेचशकािें तंतू त्याचं्या ब ंधापासून प ष्ट्कळ दूरवर जातात म्हिून पेचशका आचि तंतू असे 

वगेवगेळे उल्लेख करून विवने करावी लागतात. अशा प्रसंगी पेचशका म्हिजे पेचशकािंी [Cell bodies.] ब ंधे 
असाि अचभप्राय असतो. ब धं आचि प्रसर चमळून सबंध िैतनपेचशका हे खरे. तसा म िाम उल्लेख करावयािा 
असेल तेव्हा त्या अथी चिचत्तका [Neurone.] असा वगेळा शब्द वापरतात. 

 
ज्या पेचशकािंी ब ंधे िेतनीपिमूलावरील प जंकात असतात त्यािंा एक शाखातंतू त्विेपयंत 

पोिलेला असून द सरा तंतू कशचे्या मार्थयापयंत गेलेला असतो. तेथे तो एका िैतनपेचशकेच्या ब धंाशी 
(वास्तचवक लघ  प्रसराशंी) संपकव  पावतो. या द सऱ्या पेचशकेिा प्रसर मेंदूत बराि वरपयंत गेलेला असतो. 
येथे त्विेपासून कशचे्या मार्थयापयंत एक चिचत्तका आचि तेथून मेंदूच्या वरच्या भागापयंत द सरी चिचत्तका 
असे सागंण्यािा प्रघात आहे. 

 
कशिेी धूसर व धवल अंगे रंगावरूनि समजून येिारी आहेत, परत  त्यािंी उपागें तशी समजून 

येिारी नाहीत. धूसरागंात पेचशका असतात. त्याचं्या गटािंा उले्लख स्थानपरत्व ेवरती केलेलाि आहे. आता 
धवलागंातील तंत गिािंा उल्लेख करावयािा आहे. हा उल्लेख तीन प्रकारे करतात. एक उल्लेख कशतेील 
त्याचं्या स्थानावरून करता येतो. द सरा उल्लेख त्यािंा आचद अंत कोठे होतो या गोष्टीवरून करता येतो. 
चतसरा उल्लेख त्याचं्यात िेतना कोित्या चदशनेे वाहते या गोष्टीवरून करता येतो. कशमेधे ही चदशा वर 
(अंतम वख) ककवा खाली बचहम वख अशीि असते. स्थान समजावयास प्रयास नकोत, पि आद्यतं समजण्यास 
प्रयास लागतात. तसेि िेतना वाहण्यािी चदशा समजण्यासही प्रयास लागतात. पेचशकाब ंधाला अपाय 
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ााला असता ब धंि नव्हे तर शाखाही मरतात आचि मृत्य ू चवकृतीवरून ओळखू येतो. तंतू छेदला असता 
त्यािा ब धंाकडील भाग मरत नाही पि ब धंापासून अलग ाालेला भाग मरतो. या गोष्टीवरून िेतना 
वाहण्यािी चदशाही कळून येते. ाालेल्या अपायािे पचरिाम पहावयािे हा एकि उपाय मािसाच्या बाबतीत 
शक्य आहे. परंत  पशूचं्या बाबतीत अपाय करून पाहिेही शक्य असते. एकंदरीत अपायपचरिामावरून या 
गोष्टी कळून येतात. पशूचं्या आचि मािसाच्या शरीररिनेत धोरिािा भेद फार थोडा आहे. तेवढा लिात 
ठेवनू पशूवर केलेल्या प्रयोगािंा उपयोग हे ज्ञान चमळचवण्याच्या कामी करतात. इतके करूनही काही संदेह 
व काही अज्ञानही या चवषयात राचहलेले आहे. परंत  ते थोडे आहे. प ष्ट्कळ गोष्टी स्पष्ट ाालेल्या आहेत. 
मािसाच्या कशते िढते आचि उतरते सात तंत वृंद स्पष्ट ाालेले आहेत. वृदं म्हिजे ज डगा. 

 
शजेारच्या आकृतीत कशतेील दोन आडव्या छेदात तंत वृदं अंकानंी दशवचवले आहेत. वरच्या छेदात 

अवरोही, उतरते, वृदं; आचि खालच्यात आरोही, िढते वृदं अंचकत केले आहेत. उतरत्यािंी नाव ेअशी :— 
(१) अपमध्य मस्तककशीय. मस्तकापासून कशते उतरिारा. (२) रोचहतकशीय. मक्स्तष्ट्कात रोचहतममव 
आहे. तेथून कशते उतरिारा. (३) मस्तंककशीय. मक्स्तष्ट्काच्या पिृीन भागास मस्तंक असे नाव चदले आहे. 
त्यात िार ग चलका असतात. तेथून कशते उतरिारा. (४) बक लकशीय. बक ल म्हिून एक ममव मस्त कात 
आहे. तेथून कशते उतरिारा. (५) प्राक् मस्तककशीय. मस्तकातून कशते प्राक् भागात उतरिारा. (६) 
पाचटतप्रातंीय. कशचे्या प्राक् पिृास मधोमध िरा असतो, त्याला अन सरून खाली येिारा. हा मस्तंकातून 
डावीउजवी बाजू बदलून आलेला असतो. (७) चवष्टपक कशीय. श्रविेंचद्रयास जोडलेले एक चवष्टपक 
नामक इंचद्रय आहे. तंतूसंबंधी ममव मस्त क -मस्त ष्ट्क याचं्या साधं्यात असते. तेथून कशते उतरिारा. 
 

 
आ॰ १३·१८ Ⅰ अवरोही वृदं १ Lateral cerebrospinal tract. २ Rubrospinal ract. ३ Tectospinal tract ४ 
डावा भाग Olivospinal tract ५ Anterior cerebrospinal tract. ६ Sulcomarginal tract. ७ िारािा 
उजवा भाग आचि ५ च्या शजेारी डावा साधारि िौकोनी भाग चमळून Vestibulospinal tract. 
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आ॰ १३·१८ ॥ आरोही वृदं. १ Fasciculus graeilis. २ Fasciculus cuneatus. ३ Posterior 
spinocerebellar tract. ४ Anterior spinocerebellar tract. ५ Lateral Spinothalamic tract. ६ 
Spinotectal tract. ७ Anterior spinothalamic tract. 

 
िढत्या वृदंािंी नाव ेअशी :— 
 
(१) कीलक हा कशामार्थयातून वर मस्त कातील कीलक ममापयंत जातो. हा मध्यपातळीला लागून 

असतो. (२) कील. हा मस्त कातील कीलममापयंत जातो. (३) पि कशामक्स्तकीय. हा मक्स्तकापयंत 
जातो. (४) प्राक् कशामक्स्तकीय. हाही मक्स्तकापयंत जातो. (५) अपमध्यकशास्थलीय. अभ्यंतर मेंदूत 
स्थलीममव [Thalamus.] चतसऱ्या चववराशजेारी आहे. तेथपयंत हा वृंद जातो. (६) कशामस्तंकीय. हा 
मस्तंकापयंत जातो. (७) प्राक् कशास्थलीय. हाही स्थलीममापयंत जातो. 

 
कशमेध्ये िढत्या उतरत्या तंत वृदंाखेरीज धूसरागंाला लागून काही तंत वृदं आहेत. त्यािंा उगम 

आचि अंत कशतेि होतो. त्यानंा पूवी अभ्यंतर वृदं म्हटले आहे. त्यानंाि येथे स्वातं असे आकृतीत उल्लेचखले 
आहे. स्वतःति अत होतो म्हिून स्वातं असा शब्द योजला आहे. त्यािें दोनि गट आकृतीत दाखचवले 
आहेत. एक अगदी लहानसा धूसर डाव्या उजव्याचं्या संयोगी अंगाच्या मागे आहे. त्यास पिस्वातं असे नाव 
आहे. द सरा गट फार मोठा आहे. त्यािा वढेा अपमध्य प्राक् व प्राक् संयोगी भागाभोवती पडलेला आहे. 
याखेरीज दोन गटानंा प्रश्नचिन्हाचंकत केले आहे. याचं्या संबधंी प रेशी माचहती नाही. हे संशोधनचवषय 
आहेत. यातील लहानािी आकृती िदं्रकोरीसारखी आहे. म्हिून त्याला िदं्राधव [Semilunar.] आचि द सरा 
अंतरायाजवळ आहे म्हिून त्याला उपातंरायीन [Septomarginal.] अशी नाव े देतात. िदं्राधववृदं उतरता आहे 
की िढता याचवषयीही शकंा आहे; उपातंरायीन मात्र उतरता आचि बह धा धूसरपि भागात स्वातं असावा 
असा कयास आहे, खात्री नाही. 

 
मेंदूतून िेतन्याचं्या बारा जोड्या चनघतात त्या करोटीतून बाहेर पडतात, त्या ज्या क्रमाने बाहेर 

पडतात त्या क्रमानेि त्यािंी गिती करतात. मेंदूिा तळ पाचहला असता त्यािें उगम दृष्टीस पडतात. सवव 
िेतन्या मेंदूच्या ब धंापासून चनघतात. पचहली िेतनी इतराहून बरीि चनराळी असते. इतर सवव िेतन्या 
दोरीवजा असतात. पचहली तशी नसते. एक लहानसा कंद असतो. त्यापासून एकामागे एक एकमेकाला 
लागलेले दहावीस धागे चनघतात आचि नाकाच्या छतात चततकीि भोके असतात त्यातून नाकाच्या 
आस्तरापयंत उतरतात. त्या सवा चमळून एक िेतनी मानावयािी. चहला अवर्घ्ा–िेतनी आचि कंदास 
अवर्घ्ािकंद अशी नाव ेआहेत. या कंदाच्या मागे दाडंा असतो. त्याला अवर्घ्ािपथ म्हितात. 
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या पथाच्या शजेारी आचि जरा मागे एक फ ली चदसते. ती डावी उजवी अशा दोन दृचष्टिेतन्या 
चमळून ाालेली असते. या फ लीला स्वक्स्तक म्हितात. या स्वक्स्तकाच्या मागे एक टेंगूळ असते. त्याला 
प्रािंल असे नाव चदले आहे. त्यापासून खाली एक नसराळ्यासारखा भाग असतो. त्याच्याखाली व प ढे 
चपचहतप्रकपड असतो. हा प्रकपड मूधवन्यास्थीच्या पाठीवर खळगा असतो त्यात ग ंतलेला असतो. प्रांिलाच्या 
मागे लहानशा गोळ्या असतात त्यानंा अंिला म्हितात. त्याचं्या मागे खाली मस्त ष्ट्क असतो. त्यािा वरिा 
भाग मक्स्तष्ट्क. या दोन भागाच्या साधंीतून चतसऱ्या िेतन्या चनघतात. 

 
चतसऱ्या िेतनीच्या मागून आचि अमळ बाजूने िवथी िेतनी चनघते. िवथीच्या खालून आचि 

मस्त ष्ट्काच्या बाजूनेि पािवी िेतनी चनघते. मध्यप्रतलाजवळ मस्त ष्ट्क-मस्त क याचं्या साधं्यातून सहावी 
िेतनी चनघते. याि साधं्यातून जरा मागे सातवी आठवी अशा दोन िेतन्या चनघतात. मस्त काच्या बाजूला 
दोन उभे िरे असतात. त्यातील प ढल्यातून बारावी आचि मागल्यातून नववी दहावी अकरावी अशा तीन 
िेतन्या उमटतात. या िारी िेतन्यानंा अनेक म ळे असतात ती सवव सरळ उभ्या रेषेत असतात. या रेषा आचि 
िरे एकरूपि असतात. यातील प ढच्या िऱ्याच्या रेषेति खाली कशचे्या िेतन्यािंी प्राक् म ळे असतात, तर 
मागल्या िऱ्याच्या रेषेति कशचे्या िेतन्यािंी पिम ळे असतात. कशेलाही अपमध्य पृिभागावर प ढे मागे असे 
दोन िरे असतात. कशिेे िरे आचि मस्त कािे िरे एकाि ओळीत असतात. मस्त क चनम ळते असल्याम ळे 
मस्त कािे िरे वर एकमेकापासून द रावत जातात. मस्त कािा मध्यवती मागला िरा अध्याि उंिीवर समाप्त 
होतो. त्या चठकािी कशानचलका मागल्या पृिास चमळून तेथून वर िवथे चववरि स रू होतो. तेथेि 
कशानचलकेच्या आतले द्रव बाहेरच्या द्रवाशी संगम पावते. 

 

 
आ॰ १३·१९ मेंदूिा तळ. १ अवर्घ्ािकंद. Olfactorybulb. २ दृचष्टस्वक्स्तक Optic chiasma. ३ नेत्रिालनी 
िेतनी Oculomotor nerve. ४ उपमध्य ककवा उपचर नेत्रीय िेतनी Trochlear nerve. ५ चत्रजन्या िेतनी. या 
िेतनीिे दोन धागे आहेत. Trigeminal nerve. ६ अपमध्य नेत्रीय िेतनी Abducent nerve. ७ म खीय िेतनी 
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Facial nerve. ८ संश्रवििेतनी Auditory nerve. ९ चजव्हाग्रसीय िेतनी Glossopharyngeal nerve. १० 
चवगूढा िेतनी Vagus nerve. ११ अभ्यचधका िेतनी Accessory nerve. १२ अवचजव्हीया िेतनी 
Hypoglossal nerve. संछद Corpus callosum. चपचहत Pituitory– न चनसर Infundibulum. प्रा ंप्रािंला 
Tubor cinerium. ि ला अंिला Corpona mamillaria. व प्राक् चवद्वागं Anterior perforated substance. 
चव पिचवद्वागं Posterior perforated substance. अंक श Uncus. अंक शागं. 

 
आ॰ १३·२० मेंदूच्या ब धंािे उजव ेपि–अपमध्य दशवन. १ उपमध्य जान क. Medial geniculate body. २ 
अपमध्य जान क Lateral geniculate body. ३ दृचष्टपथ Optic tract ४ दृचष्टस्वक्स्तक. ५ कीलकत ंगक 
Gracile tubercle. ६ िौर्थया चववरािा तळ. ७ मध्य मक्स्तकवृंत कापलेले. Midde cerebellar peduncle 
cut. ८ ऊध्वव मक्स्तकवृंत कापलेले. Superior Cerebellar peduncle, cut. ९ अपमध्य स्वल्पवृंद Lateral 
lemniscus. १० अधर ित ष्ट्कग चलका Inferior corpus quadrigeminum. ११ ऊध्वव ित ष्ट्कग चलका 
Superior corpus quadrigeminum. १२ पायनी Pineal body. ि ३ ते ि १२ त्या त्या क्रमाकंाचं्या 
िेतन्यािें आरंभ. खूि केली नसली तरी अधरमक्स्तकवृंत Inferior cerebellar peduncle चदसत आहे. 
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प्रकरि १४ 
 

पश्चमेंदू व मध्यमेंदू 
 

आता आपि मस्त कापासून मक्स्तष्ट्कापयंत जे मेंदूिे भाग त्यािंा तपशील पाहू. 
 
मस्त कावर जे उभे िरे असतात त्याम ळे त्यािे सहजि तीन तीन उजव ेडावे भाग होतात. प ढला, 

मधला व मागला असे हे तीन भाग सागंता येतात. प ढील भागाला स्तूप [Pyramid.] म्हितात. स्तूपामध्ये 
उतरते तंतू असतात. ते मस्तकातून कशते जात असतात. जाताना प ष्ट्कळसे तंतू उजवीकडून डावीकडे 
आचि डावीकडून उजवीकडे जातात. काही थोडे तंतू अशी बाजू बदलत नाहीत. स्तूपातून उतरिाऱ्या 
तंतंूपैकी थोडेसे कशचे्या प रःस्थ भागात जातात पि प ष्ट्कळसे अपमध्य भागात जातात. कशचे्या 
धवलागंापैकी प्राक् व अपमध्य वृदं यािें बनलेले असतात. मस्त काच्या मध्यागंाला वरच्या भागात एक उभट 
लाबंोळा उंिवटा असतो. आकृतीवरून त्याला बक ळी [Olive.] असे नाव चदले आहे. या उंिवयाच्या 
अंतरंगात धूसरागं आढळते. त्यात अथाति पेचशका असतात. या पेचशकासमूहाला बक ळ ममव असेि नाव 
चदले आहे. आडव्या छेदात याच्या काठाला ि ण्या असल्यािे चदसून येते. या ममातून चनघालेले तंतू बाजू 
बदलून (व्यत्यास [Decussation] पावनू) मागे जातात आचि अधर मक्स्तकवृतंात समाचवष्ट होतात. मक्स्तक-
गोल मस्त ष्ट्काच्या मागे असतो. मस्त ष्ट्काशी त्याला जोडिारे जे डेख ते मध्य वृंत आचि त्यालाि खाली 
मस्त काशी जोडिारे वृतं ते अधर वृतं होय. मक्स्तक-मस्त ष्ट्काच्यामधे िवथे चववर असते. ते ित ष्ट्कोिी 
असते. त्यािे दोन कोन अपमध्यागंाला असतात. या अपमध्य कोनािे वरिे दोन काठ उध्वव मक्स्तक-वृतं 
आचि खालिा काठ अधर मक्स्तकवृंत होत. चववर ित ष्ट्कोिािा खालिा वरिा हे दोन्ही कोन मध्य पातळीत 
असतात. खालच्या कोनापयंत अधर मक्स्तक-वृतं असतात. 

 

 
आ॰ १४·१ स्तूपातील तंतूव्यत्यास. वरती मस्त कािी िकती आचि खाली कशिेी िकती. मध्यंतरी 
स्तूपातील तंतूिी फेर-रिना. १ स्तूप. २ अपमध्य मस्तक-कशा-वृदं. ३ प्राक् मस्तक-कशा-वृदं. ४ व्यत्यास 
न पावता िालू ाालेले तंतू. 



 

अनुक्रमणिका 

कशचे्या पि भागात कील-कीलक हे दोन आरोही वृदं असतात. ते वर मस्त कातही त्याच्या 
अधराधात तसेि िालू असतात. त्याच्यावरती हे दोनही वृदं मध्यपातळीपासून जरा दूर सरकतात. िवर्थया 
चववराच्या अधर भागात त्यािे दोन उंिवटे स्पष्ट चदसतात. त्यानंा कील-कीलक-त ंगके [Gracile and cuneate 

tubercles.] म्हितात. या त ंगकाचं्या आत धूसरागं असून त्यातील पेचशकाशंी कीलकीलक वृदंातील तंतू 
संपकव  पावतात. या पेचशकासमूहानंा कीलकीलकममे [Gracile and cuneate nuclei.] म्हितात. या 
ममवपेचशकापंासून नवीन तंतू चनघतात. ते मागे कंसरूप वळिे घेऊन अधर मक्स्तक-वृतंात सामील होतात. 
स्तूपाचं्या शजेारी त्याच्या प ढे आचि अपमध्यागंाला लागून धूसरागं असते. त्यातील पेचशकापंासून तंतू 
चनघतात तेही त्या त्या बाजूच्या अधरमक्स्तकवृतंात सामील होतात. पि असे करताना तेही कंसाकृती वळिे 
घेतात. बक ल ममातून चनघालेल्या तंतंूनाही कंस वळिे असतात पि ते एकेकाला एकेक व सौम्यसे असते. 
वृतंात बक लोत्पन्न तंतू अंतरंगात आचि कील-कीलोत्पन्न तंतू बाह्यागंात असतात. त्यानंा अन क्रमे अंतगवत 
आचि बाह्य कंसतंतू [Arcuate fibres.] म्हितात. स्तूपाजवळील ज्या पेचशकासमूहातून कंसतंतू चनघतात त्यानंा 
कंसममे [Arcuate nuclei.] म्हितात. 
 

 
आ॰ १४·२ कंसतंतूमागािा आराखडा. १, २ कीलककीलममे. ि ५, ि १०, ि १२ त्या त्या क्रमाकंाचं्या 
करोचटिेतन्या. वृतं अधर मक्स्तक-वृतं. 

 
कीलकीलक ममातून चनघिारे काही तंतू बाजू पालटून द सऱ्या बाजूच्या मक्स्तकवृतंात मध्यभागी 

जातात, तर आिखी काही द सरे तंतू बाजू पालटून द सऱ्या बाजूच्या कंस ममातील पेचशकाशंी संपकव  
पावतात. हे सवव कंस-तंतूि होत. 

 
कील-कीलक ममांपासून प ष्ट्कळ तंतू चनघतात. त्यातले जे मक्स्तकवृतंात जातात ते आता 

साचंगतले. परंत  त्याखेरीज वरच्या भागात जािारे तंतूि अचधक असतात. ते मस्त काच्या प्रागधापयंत प ढे व 
मध्य पातळीपयंत जाऊन बाजू बदलतात आचि ऊध्ववम ख होतात. त्याम ळे मध्यपातळीजवळ त्यािंी एक 
पातळशी पट्टी तयार होते. या पट्टीच्या मागे एक लहानसा तंत वृंद असतो. त्याला उपमध्य अन -आयाम वृंद 
[Medial longitudinal bundle.] म्हितात. म ख्य पट्टीला उपमध्य स्वल्पवृदं [Mediallemniscus.] म्हितात. उपमध्य-
अन्वायाम वृदं करोटीिेतनी ममांिा आपसात संबधं आििारा वृदं असतो. कशमेध्ये स्वातं म्हिून जे वृंद 
साचंगतले तशापैकी हा वृदं आहे. कशतूेन वर येिाऱ्या अंतम वख मागािा प्रम ख भाग अन वचेधका हा आहे. 
कशते जािाऱ्या बचहम वख मागात मस्त कामध्ये जसा व्यत्यास होतो तसा अंतम वख मागातही व्यत्यास होतो. 
त्यानेि उपमध्य-स्वल्पवृदं चसद्ध होतो. 
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आ॰ १४·३ अंतम वख भागािंा व्यत्यास. क कीलकममव. की कीलममव. िे ५ पािवी िेतनी. कचत 
कशामक्स्तकवृंद, पिव प्राक्.ब बक लममव. १ चवलिममव Nucleus of solitary tract. २ चवगूढा (दहाव्या) 
िेतनीिे पिृीन ममव. Dorsal n. of Vagus. ३ अवचजव्हीया ममव. ४ उपमध्य अन्वायाम वृदं. ६ उपमध्य 
अन वचेधका. 

 
मस्त कामध्ये स्तूप व बक ळी याचं्या मागे िैतन तंतूिे जाळे ाालेले आढळते. त्याला तंत क ं ज 

[Reticular formation.] म्हितात. हा क ं ज मध्य पातळीपासून अपमध्येस अध्या अंगात आढळून येतो. यात मधून 
मधून िैतनपेचशकाही असतात. पाठीमागे िौर्थया चववरापासून थोड्याशा अंतरापयंत ही क ं ज-रिना असते. 
अशीि रिना वरती मस्त ष्ट्कामध्येही ाालेली असते. 

 

 
आ॰ १४·४ मस्त कातील क ं जरिना. बक लमध्यातून आडवा छेद. श्र श्रविममव. ९ + १० नवव्या व दहाव्या 
िेतनीला जोडून असिारा चवलिवृदं. की कीलममव. क कीलकममव. ५ पािव्या करोचटिेतनीिे ममव. ि १० 
प्राक् व पि ममापासून दहावी िेतनी. िे १२ बारावी िेननी. व बक ळी. 

 
प्रस्त त तंत क ं जाति श्वसनममव असते ही महत्त्वािी गोष्ट आहे. िौर्थयाचववराच्या खालच्या टोकाशी 

उंिवटा असतो. त्याच्या आत बाराव्या करोचटिेतनीिे ममव असते. बारावी िेतनी अवचजव्हीय िेतनी होय. 
म्हिून प्रस्त त उंिवयास अवचजव्हीय चत्रकोि म्हितात. िौर्थया चववराच्या तळावर डाव्या उजव्या 
श्रवििेतनीच्या उगमानंा मध्यपातळीशी जोडिाऱ्या ककचित् उंिट रेषा असतात त्यानंा श्रवरेषा [Auditory 

striae.] म्हितात. या श्रवरेषाचं्या खाली मध्यपातळीला लागून प्रस्त त चत्रकोि असतो. या चत्रकोिाच्या 
खालच्या टोकापासून २, ४ mm. वरती आचि आठव्या िेतनीच्या मस्त प्रवशेाच्या स्थानाखाली तंत क ं जात 
एक पेचशकासमूह असतो तोि श्वसन-ममव असावा, असा तकव  आहे. 
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मेंदूच्या ब धंातून एकेका बाजूने दहा िेतन्या चनघतात. तळातून चनघिाऱ्या बारापंैकी दोहींिी 
व्यवस्था चनराळी असते. चतसरी व िवथी मक्स्तकातून चनघतात. पािवीिे एक ममव मक्स्तष्ट्कापासून 
मस्त कापयंत सवव ब धंभर पसरलेले असते. सहावी मस्त ष्ट्काच्या तळातून चनघते. सातवी चतच्याि खाली 
मस्त कातून चनघते. आठवीिी ममे तीन असून ती मस्त ष्ट्क-मस्त क-संधीत असतात. नववी दहावी अकरावी 
बारावी यािंी ममे मस्त कात एका शजेारी एक आचि मागे व खाली असतात. 

 

 
आ॰ १४·५ करोचटिेतन्यािंी ममे. पि दशवन. उजव्या भागात केवळ आवदेक आचि डाव्यात केवळ आदेशक 
ममे दाखचवलीआहेत. श्र श्रवरेषा. या प ष्ट्कळ असतात. त्यांपैकी दोन मात्र दाखचवल्या आहेत. मक्स्तक 
वृतंािी जी िौकट बनते तीि िौर्थय चववरािी सीमा असते. अंक िेतन्यािें क्रमाकं समजाव.े १३ हा ७, ९, १० 
यािंा संबंधी आहे (चवलि ममव). त्या त्या िेतन्यािंी ममवस्थाने आकृतीत दाखचवली आहेत. 

आवदेक=अंतम वख 
आदेशक=बचहम वख 
 
कशतूेन जेवढ्या िेतन्या चनघतात तेवढ्या सवांना दोन दोन म ळे असतात, एक बचहम वख आचि 

द सरे अतंम वख. अंतम वख ममे कशबेाहेर पि कशरेूमध्ये प जंकात असतात आचि बचहम वख ममे कशचे्या 
धूसरागंाच्या प्राक् भागात असतात. करोचटिेतन्यात तसे नाही. पचहली द सरी या केवळ अंतम वख आहेत. 
त्या नाकाडोळ्याच्या िेतन्या आहेत. चतसरी िवथी व सहावी या केवळ बचहम वख आहेत. पािवीिा थोडा अंश 
बचहम वख आचि बह ताशं अंतम वख आहे. ही सवव म खवयािी अंतम वख िेतनी आहे. तेथील त्विेतून चनघिाऱ्या 
सवव िेतना या मागे जातात. कशबेाहेर व कशजेवळ जसे प ंजक असतात तसे करोटीबाहेर पि 
करोटीजवळि प जंक आहेत. त्यात यािंी ममे आहेत. कशािेतन्यािें अंतम वख तंतू प जंकातून चनघून 
मस्त कातील कील-कीलक ममातील पेचशकािंी संपकव  पावतात. तसेि प्रस्त त करोटीशजेारच्या 
प जंकातील अंतम वख तंतू त्या त्या िेतनीच्या मेंदूतील ममातल्या पेचशकाशंी संपकव  पावतात. अशा ममात 
पािवीिे ममव दीघवतम आहे. पािवीला द सरेही एक ममव आहे. तेथून चतिे बचहम वख तंतू चनघतात. हे ममव 
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लहान असते. आठवी िेतनी केवळ अंतम वख आहे. अकरावी बारावी या केवळ बचहम वख आहेत. सातवी नववी 
दहावी या अंतम वख आचि बचहम वख आहेत. 

 

 
आ॰ १४·६ मेंदूच्या ब धंातील अंतम वख िेतनीममे. १३ चवलि. ि ५ ते ि १० त्या त्या क्रमाकंाच्या िेतन्या. ७ 
िा धागा १३ पयंत वाढवावा तो जेथे नेला आहे ते आठवीिे ममव आहे. 

 
मस्त कातील एका ममाला चवलि ममव असे नाव चदले आहे. दहाव्या िेतनीिे अंतम वख ममव 

बचहम वखापेिा मागे आहे. या ममाला लागूनि शजेारी व खाली ममव पसरलेले आहे. रुचि-संवदेना वाहिारे 
तंतू त्यास येऊन चमळतात. हे तंतू सातव्या नवव्या व दहाव्या िेतन्यामधील असतात. तंतू मेंदूच्या ब धंास 
चमळण्याच्या स्थानाखाली ममव आहे. तेव्हा हे तंतू िेतनीतून ममात उतरतात, या अथाने उतरते आहेत, परंत  
त्यातून वाहिाऱ्या िेतना बाह्य इंचद्रयातून मेंदूकडे वाहतात, म्हिून त्यानंाि िढते तंतू असेही म्हिण्यािा 
प्रसंग येतो. खरे म्हटले तर िढते उतरते हे शब्द सोडून देऊन अंतम वख अ बचहम वख हे शब्द स्वीकारले तर 
या तंतूना अंतम वख तंतू असे यथाथवतेने म्हिता येईल आचि त्यात कोठे चवसंगती येण्यािे कारि उरिार 
नाही. असो. या चवलििपिावरून प्रस्त त ममास आचि तत् संबंधी तंत वृदंास चवलिममव [Solitary nucleus] 
आचि चवलितंत -वृदं [Solitary tract.] अशी नाव े चमळाली आहेत. थोड्याशा अंशाने असा चवलििपिा इतर 
अंतम वख िेतन्यासंबधंातही आहे. 
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आ॰ १४·७ मेंदूच्या ब धंातील बचहम वखिेतनी ममे. ५ च्या ममाच्या वरती उजवीकडे गेलेला जो चटपक्यािंा 
कंस आहे तो अंतम वख ममािा भाग आहे. 

 
मस्त काच्या वरिा मेंदूच्या ब ंधािा स्पष्टावयव मस्त ष्ट्क. याला इंग्रजीत सेत  या अथािे नाव आहे. 

याच्या वरती दोन मस्तक-गोलाधव असतात तर मागे मक्स्तक-गोल असतो. वरच्या भागातून खाली आचि 
खालच्यातून वरती जािारे तंत वृदं तर यात असताति, पि त्याचशवाय वरून खाली येिारे तंतू आचि तेथून 
मागे जािारे तंतू यानंा जोडिारे द वे असतात. हे द वे पेचशकारूप असतात. याचं्या समूहाला मस्त ष्ट्कममव 
[Pontine nucleus.] म्हिाव.े या द व्याम ळे हा मेंदूच्या ब ंधािा भाग फ गलेला असतो. येथून मागे जािारे धागे 
आडवे असतात. त्यािें डावा उजवा असे दोन ज डगे बनलेले असतात. ते मध्यम मक्स्तकवृंत होत. याचं्या 
खाली अधर मक्स्तकवृंत असतात. त्यातून कशतूेन येिारे तंतू मागे मक्स्तकात जातात आचि वरती ऊध्वव 
मक्स्तकवृंत असते त्यातून मक्स्तकाकडून मस्तकाकडे तंतू जातात. मस्त ष्ट्कातून वर डावे उजव ेअशी दोन 
मस्तकवृंते चनघालेली असतात. मस्त सेत  म्हिून जे द व े साचंगतले त्यािंा उभट लाबंोडा गोटा बनलेला 
असतो. त्याच्यामागे िौथे चववर असते. मस्त ष्ट्कममव आचि िौथे चववर याचं्यामधे तंत वृदं असतात, तसे 
मस्त ष्ट्कममाच्या प ढे असतात. चववराच्या आचि मस्त ष्ट्कममांच्या मागल्या तंत वृदंाचं्या डाव्या उजव्या अंगानंा 
िेतनी-ममे असतात. मक्स्तकवृतं चववराच्या काठाला असतात. 

 

 
आ॰ १४·८ मक्स्तकवृंते. ५ ि पािवी िेतनी ८ ि आठवी िेतनी. 
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मस्त ष्ट्कात िेतनीममे आहेत त्यात पािवीिे ममव सवात चवस्तृत आहे. खालपासून वरपयंत ते 
पसरलेले आहे. हे ममव अंतम वख आहे. द सरे अंतम वख ममव आठव्या िेतनीिे. हे एकि नाही तर तीन आहेत, 
इतकेि नव्हे तर पािस द्धा आहेत. आठव्या िेतनीिे दोन भाग आहेत, एक श्रविासंबधंी आचि द सरा 
संक्स्थती संबंधी. पचहला कंब कीय आचि द सरा चवष्टपकीय. कंब क [Cochlea.] आचि चवष्टपक [Vestibule.] ही 
त्या संबंधातली इंचद्रये आहेत. कंब कीयाला दोन ममे आहेत आचि चवष्टपकीयाला तीन आहेत. चवष्टपकीय 
कंब कीयाच्या मागे पि मध्यपातळीला अचधक जवळ आहेत. ही सवव मस्त ष्ट्काच्या तळाशी आहेत. याचशवाय 
मस्त ष्ट्काच्या तळाशीि सहावी सातवीिी ममे आहेत. ही दोन्ही बचहम वख आहेत. पािवीला एक बचहम वख ममव 
आहे ते मस्त ष्ट्काच्या मध्याच्या स मारास आहे. चवष्टपकीयममापासून चनघालेले तंतू खाली उतरून 
चवष्टपककशीय वृदं तयार होतो. कंब कीय ममातून तंतू चनघून श्रवरेषा तयार होतात या दोन तंत समूहामधे 
थोडीबह त सरचमसळही असते. कंब कीयापंैकी जे ममव म खीन अंगाला असते त्यातून चनघिाऱ्या तंतंूिा समूह 
आडव्या छेदात वडीसारखा चदसतो. त्याला वचटकावृदं [Corpus traperzeum.] असे नाव चदले आहे. हाि वर 
वळि घेतो, तेव्हा त्याला अपमध्य स्वल्पवृदं [Lemniscus] असे नाव प्राप्त होते. मस्त कातील कील-कीलक 
ममे आचि करोटीय अंतम वख ममे, यातून चनघिारा तंत वृदं, या स्वल्पवृदंाच्या शजेारीि पि उपमध्यागंाला 
असतो. त्याला उपमध्य स्वल्पवृदं असे नाव आहे. मस्त ष्ट्काच्या वरच्या भागात उपमध्य स्वल्पवृदंाला लागून 
अपमध्यागंास एक तंत वृदं असतो तो कशतूेन आलेला असून शवेटपयंत स्वल्पवृदंाच्याि जोडीने वर जातो. 
त्यास त्याच्या लाबंीवरून अनल्प वृदं [Spinal lemniscus.] असे नाव चदले आहे. 

 

 
आ॰ १४·९ मस्त कािा आडवा छेद.१ ऊध्वव मक्स्तकीय वृंत २ उपमध्य अन्वायाम वृतं. त्याशजेारी तंत क ं ज. ३ 
वचटकावृदं ४ उपमध्य स्वल्पवृदं. ५ अपमध्य स्वल्पवृंद ६ मस्त ष्ट्कीय ममव. ७ स्तूपतंतूिे ५ पािव्या िेतनीिे 
अंतम वख ममव. ि ५ पािव्या िेतनीिे बचहम वख ममव. 

 
कशमेध्ये अभ्यंतर ककवा स्वान्त, कशतेल्या कशतेि आरंभ व अंत पाविारे तंतू साचंगतले. त्यािंा 

एक लहानसा वृदं धूसर डाव्या उजव्याचं्या मागल्या अंगास असतो. त्याला पूवी पि स्वान्त असे म्हटले 
आहे. त्याच्याि तोडीिा मेंदूच्या ब धंातल्या ब धंात आरंभ व अन्त पाविारा वृंद असतो. त्यालाि उपमध्य 
अन्वायाम वृदं म्हटले आहे. येथे हा वृदं िेतनीममांच्या प ढे असतो. ब धंाच्या वरच्या भागात यािी जागा 
आिखी बदलते असे चदसून येईल. 
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मस्स्तक 
 

मस्त क आचि मस्त ष्ट्क याचं्यामागे जो कपड असतो तो मक्स्तक होय. तो त्या कपडानंा वृंतद्वारा जोडून 
असतो. मस्त क-मस्त ष्ट्काचं्या पिभागात िवथे चववर असते. त्याच्या मागे हा मक्स्तककपड असतो, आचि 
त्याच्या दोन्ही बाजंूना मक्स्तकवृतं असतात. प्रत्येक बाजूला वरिे मधले खालिे एकेक वृंत असते. मक्स्तक 
कपड मौलीय खळग्यात असतो. त्याच्यावरती पचरवमव-पटल असते त्यास वमवचवतान म्हटलेले आहे. 
(प्रकरि १३ पहा). हा कपड एकाद्या कादं्यासारखा चदसतो. त्यािी रिना िकत्या िकत्यािंी ाालेली असते 
हे त्याच्या पिृरूपावरून स्पष्ट होते. पिृभागी रेषा उमटलेल्या असतात. 

 
मेंदूच्या दोन गोळ्यापंैकी हा धाकटा गोळा मोठ्याच्या मागल्या भागाच्या खाली असतो. मक्स्तकािे 

डावा उजवा असे दोन अवयव आचि मधला एक असे तीन अवयव स्पष्ट असतात. बाजूिे अवयव ते गोलाधव 
आचि त्यामधील अवयव ते कीटकबब [Vermis.] असे म्हितात. मधल्यास कीटकबब म्हिण्यािे कारि असे की, 
त्यािी आकृती एक संपूिव वेढा घेऊन राचहलेल्या एकाद्या स रवटंासारखी भासते. या स रवटंािे तोंड व शपूेट 
याचं्या वढे्यात मेंदूच्या िवर्थया चववरािी मागली कपार असते. कीटकबब गोलाधापेिा प ष्ट्कळ पातळ असून 
थोडे वर चनघालेले असते. गोलाधव खाली प ढे व मागेही अचधक पसरलेले असतात. त्याम ळे प ढे मागे व 
खाली मधोमध खािा असून वरती मात्र उंिवटा असतो. गोलाधव आडव्या िकत्यािें बनलेले असतात, असे 
दशवचविारे िरे उमटलेले असतात. त्यातले थोडेसेि इतरापेिा खोल असतात. मक्स्तकािे ऊध्वांग आचि 
अधरागं याचं्यामधे एक खोल िरा असतो तो आडवा (अन प्रस्थ) पाचटत [Horizontal fissure.] होय. ऊध्वांगात 
दोनि िरे ठळक असतात. एक प ढे एक मागे. त्यातील प ढिा कीट व गोलाधव यात सलग असतो. कीटामधे 
त्यात एक लहान मोठा कोन तयार ाालेला असतो. म्हिून त्याला कोिपाचटत [Fissura prima.] असे नाव 
चदले आहे. गोलाधव मागे पसरलेले असल्याम ळे कीटामागे जी खाि तयार होते चतला चवखात [Valeculla.] 
म्हितात. या खािेपासून ऊध्ववपिृावरील मागल्या ठळक िऱ्यािे डाव े उजव े भाग चनघतात. त्याचं्या 
आकृतीवरून त्यानंा िदं्राधव (कंस) पाचटत [Postlunate fissure.] म्हितात. 

 

 
आ॰ १४·१० मक्स्तकािी ऊध्वाधर दशवने. वरिे ऊध्ववपिृ यात ठळक कोिपाचटत. याच्या प ढे बारीक 
चठपक्यानंी प्राक् खंड दशवचवला आहे. बाजूला अ अन प्रस्थपाचटत. अंक कीटकबबभाग. खालिे अधरपिृ. 
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यात बारीक चठपक्यानंी प्राक् खंड आचि जाडी चठपक्यानंी पिखंड दशवचवला आहे. त्या दोहीमध्ये कोरी पट्टी 
आहे ती मध्य मक्स्तकवृंताचं्या छेदािी आहे. इतर भाग मध्यम खंडािे. 

 
कीटकबबावर काही आडव्या रेषा असतात त्यात काही खोल िरेही असतात. या ख िावरून त्यािे 

नऊ भाग सागंतात. प ढून व वरून आरंभ करून ते मागे मागे पाठीपयंत आचि नंतर खाली शपेटापयंत 
मोजतात. पचहला भाग हे तोंड [Lingula], द सरा मान [Central lobule.], चतसरे वकशड [Culminis] (कक द), 
िवथी उतरि [Clivi.] (प्रवि) पािवी पालवी [Folii.] (पल्लव) सहावी पाठ [Tuberis.] (त ंगर), सातवी माडंी 
[Pyramid.] (ऊरु) आठवा पाय [Uvula] (पद) आचि नवव ेप च्छ [Nodule.] होय. 

 
मक्स्तकाच्या मध्यम वृतंाच्या पिापमध्य अंगाला एका बारीकशा डेखाने प च्छ व पद यास जोडलेला 

लाबंट फ लोऱ्यासारखा अवयव असतो त्यास फ ल्लार [Flocculus.] असेि नाव योजले आहे. त्याच्या 
चकनारीला खोल खािा असतात आचि डेखािेही दोन भाग ाालेले असतात. कीटपदाला जोडून शेजारी 
एक गोलाधापासून खाली लोंबता भाग असतो त्यास उपपद [Tonsil.] असे नाव आहे. याि धरतीवर 
कीटाच्या प्रत्येक भागाजवळ उपोरू [Biventrel lobule], उपत ंगर [Inf. Semilunar 1.], उपपल्लव [Sup. Semilunar 1.], 
उपप्रवि [L. simplex.], उपकक द [Quadrate 1.], व उपमन्या [Ala.], अशी गोलाधवभागािंी नावे तयार होतात. 
तोंडाशजेारी गोलाधव नाही. 

 
मक्स्तक हा आपल्या म ठीएवढा गोळा असतो. त्यािे तीन खंड [Lole.] उत्पचत्तदृष्ट्या सागंतात. 

पचहला खंड कोिपाचटताच्या प ढला. यात कीटकबबािे तोंड मान व वकशड (कक द) ही तीन भाग आचि 
त्याच्या शजेारिे गोलाधािे भाग येतात. याला साहचजकपिे आपि ऊध्वव खंड म्हिू. द सरा खंड याच्यामागे 
आचि खाली कीटकबबाच्या पायापयंतिा. याति अथात् त्याच्या शजेारिे गोलाधव भाग येतात. कीटकबबािे 
प च्छ आचि त्या शजेारिे फ ल्लारनामक अवयव चमळून चतसरा मक्स्तक-खंड सागंतात. यानंा आपि 
साहचजकपिे मध्यम व अधर खंड म्हिू. उत्पचत्तदृष्ट्या पचहल्याला प रःस्थ, मधल्याला मध्यम आचि 
अधराला पि खंड म्हितात. वरती जे लहान लहान भाग साचंगतले ते सवव खंडािें पोटभाग म्हिून उपखंड 
[Lobule.] गिले जातात. पि खंड सवात लहान असतो. त्यािे िेतनासंबधं संस्थात्र इंचद्रयाशी असतात. 
त्यािे संबंध कशशेी असतात. मध्यम खंड सवात मोठा असतो. त्यािे िेतनासंबधं मस्तकाशी असतात. 

 

 
आ॰ १४·११ मक्स्तक मधोमधी दशवन. यात ित थवचववराच्या मागे कीटकबबािे भाग अंकानंी दाखचवले आहेत. 

 
उत्क्राचंतदृष्ट्या फ ल्लार व प च्छ हे पि मक्स्तक-भाग आचि कीटत ंड हा प रःस्थ मक्स्तक-भाग, यानंा 

अचतप रातन [Archicerebellum] मक्स्तक म्हितात. याच्या पचहल्या दोही भागािें िेतनासंबधं केवळ चवष्टपकीय 
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असतात. [चवष्टपक हे संक्स्थचतचवषयक इंचद्रय (संस्थात्र) कानात असते. (प्रकरि २८ पहा)] आचि 
चतसऱ्यािे संबंध कशामक्स्तकीय असतात. अगदी चनकृष्ट प्राण्यामध्ये हे भाग चदसून येतात आचि 
मानवामधेही हे भाग इतराआधी उत्पन्न होतात. यानंतर उत्पन्न होिारे असे जे भाग असतात ते मध्यम 
प्रतीच्या प्राण्यात चदसतात. त्यानंा प रातन-मक्स्तकीय [Paleocerebellar.] म्हितात. यात कीटत ंड वगळून 
इतर प रःस्थ खंडभाग आचि कीट-ऊरु व कीटपद, यािंा समावशे होतो. मक्स्तकािे राचहलेले भाग त्यानंतर 
उद् भवतात आचि केवळ पशू व मानव याचं्याति आढळून येतात. म्हिून त्यानंा नूत्नमक्स्तकीय 
[Neocerebellar.] म्हितात. 

 
फ ल्लाराच्या शजेारी त्यासारखाि एक लहानसा अवयव असतो त्यास छोटा फ ल्लार म्हितात. तो 

सवाति असतो असे नाही. त्यािे िेतनातंत -संबधं कशशेी की मस्तक-छालीशी हे चनचित नाही ककवा तो 
प रातन की अचतप रातन हेही चनचित नाही. 

 
कशा मस्त क व मस्त ष्ट्क यामध्ये बाह्यागं धवल आचि अंतरंग धूसर असते. परंत  मक्स्तकाच्या रिनेत 

त्याच्या उलट बाह्यागं धूसर असून अंतरंगात धवल व धूसर या दोहींिा अंतभाव असतो. बाह्यागंावर िरे 
असतात त्यामध्येही धूसरागं उतरलेले असते. अथात अशा चठकािी उतरलेल्या अंगातं दोन पदर असतात. 
मक्स्तकाच्या अंतरंगात धवल गाभा असतो. त्यापासून पिृभागाच्या काटकोनात पसरलेले पडदे असतात, 
आचि प ष्ट्कळ चठकािी त्यापासून द य्यम पडदेही उगवलेले असतात. या सवव पडद्यावर धूसरागं पसरलेले 
असते. मध्य प्रतलाला समातंर छेद घेतला तर चछन्न पिृावर वृि-राजी [Arbor vitae.] उमटल्यासारखा 
देखावा चदसतो. 

 
मक्स्तकाच्या अंतरंगात पाढंरे िैतन तंतू असतात त्यातले काही आतल्या आत पूिव असतात ते स्वातं 

[Propriae.] असतात. त्यािंा अंत आति असतो.द सरे काही असे असतात की त्यािंा आरंभ मक्स्तकात तर 
अंत त्याबाहेर ककवा आरंभबाहेर व अंत मक्स्तकात असतो. त्यानंा परातं [Projection–] म्हितात. त्यािंा अंत 
परत्र असतो. पूवी जी मक्स्तकवृंते साचंगतली त्यात असे परातं तंतू असतात. ऊध्वव वृतंातील तंतू 
मक्स्तकाच्या प रःस्थ खािेतून चनघून वर मक्स्तष्ट्काकडे जाताना चदसतात. िौर्थया चववरािे छप्पर त्यािें 
बनलेले असते. डाव्या उजव्या वृतंानंा साधंिारा एक पातळ पडदा (तन छद) [Medullary velum.] असतो. या 
वृतंातील बह तेक तंतंूिा उगम आतील ममापासून होतो. याचशवाय याि वृतंात मक्स्तष्ट्कातून मक्स्तकात 
आचि प ढच्या अंगाने कशमेधून वर येिारे तंतू देखील असतात. मध्यम मक्स्तक वृंतातील तंतू म ख्यतः 
मस्त ष्ट्कातून मक्स्तकात जािारे असतात. त्यािंा उगम मस्त ष्ट्क ममात होतो. मस्त काच्या पि-अपमध्य 
भागातील तंतू वर िढून अधर मक्स्तक वृतं तयार होते. ते प रःस्थ मक्स्तकखाताशी जाऊन एकदम मागे 
वळून ऊध्वव व मध्यम वृतंाचं्या मधे घ सते. कशतूेन थेट येिारे तंतू, कीलकीलकातून येिारे तंतू, 
बक लममातून चनघिारे तंतू, यानंी हे वृतं बनलेले असते. 
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आ॰ १४·१२ मक्स्तक, मक्स्तष्ट्क, मस्त ष्ट्क व मस्त कातील बक लममांतून अन नास छेद. १, २ ग चलका. ३ 
मस्त ष्ट्क. ४ दंत रममव. ५ बक लममव. 

 
मक्स्तकाच्या मध्य पातळीच्या जवळ िार ममे आहेत. त्यातल्या प्रम ख ममािी आकृती दातेरी असते. 

त्याला दंत र ममव [Dentate nucleus.] म्हितात. ऊध्वव मक्स्तक-वृतं याि ममवसंघातून उद्भवते. 
 
मक्स्तकात चवचशष्ट आकृतीच्या िैतन पेचशका धूसरागंात असतात. त्यानंा त्याचवषयी संशोधन 

करिाऱ्याच्या नावावरून प रककज पेचशका [Purkinje cell.] म्हितात. 
 

 
आ॰ १४·१३ मक्स्तकाच्या धूसरागंातील पेचशका. प पचरककज पेचशका.१ लघ प्रसर. २ महाप्रसर. ३ 
स्कंधशाखा. ४ ममवपेचशका. 

 
मक्स्तष्ट्क म्हिजे मध्यमेंदू. यात चववर नसते. चतसऱ्या आचि िवर्थया चववरानंा जोडिारी नळी मात्र 

असते. कशमेधील नचलकेसारखीि हीही नचलका असते. चहिे वेज खालून वर आजूबाजूला व मागेप ढे 
ककचित् चवस्तारते. या नचलकेच्या प ढला भाग आचि मागला भाग याचं्या रूपात बराि फरक असतो. प ढील 
भागात डाव ेउजव ेअशी दोन मस्तकवृंते [Cerebral peduncle.] असतात. मागल्यात डावी उजवी अशी दोन 
आचि वरिी खालिी अशा दोन चमळून िार ग चलका [Corpora quadrigemina.] असतात. उध्वव ग चलका अधर 
ग चलकापेंिा आकाराने मोठ्या आचि रंगाने अचधक गडद असतात. मक्स्तष्ट्काला प ढील अंगी खोलगट असे 
वळि असते. त्याम ळे मागला भाग तोि अंशतः वरिा होतो. मक्स्तष्ट्क-नचलकेच्या लगत धूसरागं असते. 
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त्यात चतसऱ्या िवर्थया आचि पािव्या करोचटिेतन्यािंी ममे असतात. पािवीिे ममव अंतम वख असते ते िवथी-
चतसरीच्या ममांच्या मागे असते. ही दोन ममे बचहम वख असतात. मस्तकवृंते प रःस्थ व अपमध्य अंगानंा 
असतात. प ढील अंगाला डाव्या उजव्या वृंताचं्या मधे खोल फट असते चतला वृंतातंर प्रखात [Interpeduncular 

fossa.] म्हितात. या खािेच्या पिृभागावर धूसरागं असते. त्यातून रक्तवाचहन्या आत जातात. त्यासंाठी 
त्याला भोके पडलेंली असतात, म्हिून त्या अंगाला पि चवद्वागं [Perforated substance.] म्हितात. (प रि 
चवद्वागं आहे ते अवर्घ्ािपथ व नेत्रपथ याचं्या मधल्या अवकाशात असते.) िार ग चलका आचि मस्तकवृंत 
याचं्यामधे जो भाग असतो त्याला ममव-चवतान [Tegmentum.] म्हितात. या चवतान-भागात दोन मोठाली ममे 
असतात. त्यानंा रोचहत [Red mucleus] ममव व कृष्ट्ि [Substantia nigra.] ममव अशी नावे आहेत. ती रंगावरून 
चदली आहेत. रोचहत हे ताबंसू आचि कृष्ट्ि हे काळे असते. कृष्ट्िममव मस्तक वृतंाच्या लगेि मागे असते. 
आचि रोचहत कृष्ट्िाच्याही मागे आचि थोडे उपमध्यागंास असते. रोचहतममव ऊध्ववग चलकाचं्या उंिीवर असते, 
पि त्यातून चनघिारा तंत वृदं त्याखाली अधरग चलकाचं्या उंिीवर असतो. रोचहत व रोचहतकशीय वृदं 
याचं्याशजेारी मागल्या व अपमध्यागंाला स्वल्पवृदं असतात. स्वतः मस्तकवृंतात मस्त ष्ट्कममाशी चवराम 
पाविारे तंतू उपमध्यागंाला आचि खाली कशते जािारे तंतू अपमध्यागंाला असतात. 

 

 
आ॰ १४·१४ मक्स्तष्ट्कािे अधर व ऊध्वव ग चलकातून आडव े छेद. स्व, स्वल्प॰ स्वल्पवृदं. मागला भाग, 
अपमध्य वृदं. इतर उपमध्य. चवतान ममवचवतान. ि ३ िवथी करोचटिेतनी. मक्स्तक वृंत हीि तंत व्यत्यासािी 
जागा आहे. 
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मक्स्तष्ट्काच्या लगेि वरती अभ्यंतर मेंदू असतो. त्याच्या तळाशी नेत्रातून चनघालेल्या तंतंूिे दोन 
ज डगे मस्तकवृतंाच्या शजेारून मागे जातात. यािंी वळिे वाकवलेल्या ग डघ्यासारखी चदसतात, म्हिून 
त्यानंा जान के [Geniculate body.] म्हितात; एक उपमध्य द सरे अपमध्य. प्रत्येक ग चलकेतून एक पाढंरा ज डगा 
वरती एकेका जान कापयंत जातो. या ज डग्यानंा ऊध्वव बाह क व अधर [Superior and inferior brachium.] बाह क 
अशी नावे चदली आहेत. ऊध्वव ग चलका अपमध्य जान कास आचि अधर ग चलका उपमध्य जान कास 
जोडलेल्या असतात. ग चलका आचि त्याचं्या बठैकी चमळून जो मक्स्तष्ट्क-भाग त्यास मस्तंक [Tectum.] असे 
म्हितात. ते मक्स्तष्ट्कािे छत होय. 

 
ऊध्ववमक्स्तक वृतंािें तंतू मध्यपातळीत येताना डावी उजवी बाजू बदलतात. हा व्यत्यास िौर्थया 

िेतनीममाच्या प ढे आचि कृष्ट्िममांच्या मागे असतो. हे िेतनीममव आचि हा व्यत्यास याचं्यामधे उपमध्य 
अन्वायाम वृदं असतो. हा वृदं मस्त ब ध्नात असिाऱ्या िेतनीममांिा आपसात जोड करिारा (स्वातं) 
असतो. मस्त ष्ट्कातून उपमध्य व अपमध्य स्वल्पवृदं वर जवळजवळ येतात आचि त्यापंैकी उपमध्य 
स्वल्पवृदंािे काही तंतू कृष्ट्िममात चवराम पावतात. बाकीिे वर अधर ग चलकेपयंत जातात. अपमध्य 
स्वल्पवृदंािे तंतू वर येऊन अंशतः अधर ग चलकेत आचि अंशतः तेथून वर बाह कद्वारा उपमध्य जान कात 
जातात. अनल्पवृदं आचि त्याबरोबर पािव्या ममातून चनघिारे काही तंतू स्थलीममापयंत वर जातात. 
रोचहत ममातून तंतू चनघतात. ते लगोलग बाजू बदलतात. आचि खाली कशमेध्ये उतरतात. मस्तकातून 
येिारे काही तंतू या रोचहत ममात उतरतात. ऊध्वव ग चलकात आचि अधर ग चलकातही धूसरागं असते. ती 
ग चलकाममे होत. अधर ग चलकेत आयात होिाऱ्या तंतूिा उल्लेख केलाि आहे. ऊध्वव ग चलकेत दृचष्टसंवदेना 
आििाऱ्या तंतंूिी आयात होते. याचशवाय त्यात कशीय तंतंूिीही आयात होते. ऊध्वव ग चलकेतून चनघिाऱ्या 
तंतंूिी चनयात मस्त काकडे व कशकेडे होते. या मागांना मस्तंक-मक्स्तकीय [Tectocerebellar.] आचि 
मस्तंककशीय [Tectospinal.] वृंद म्हितात. 

 

 
आ॰ १४·१५ स्वल्प आचि अनल्प वृदंािंी यवस्था. 
१ करोचटिेतनीममापासून स्थलीपयंत. २ कीलकममापासून स्थलीपयंत ३ कीलकममापासून स्थलीपयंत. 
४ कशीय िेतन्याचं्या पिमूलावरील प ंजकातील ममापासून स्थलीपयंत. ५, ६, ७, ८ द सऱ्या बाजूिे 
पूवोक्ताप्रमािेि ९, १० श्रविसंबंधी ममे. ९, १० पासून अपमध्य स्वल्पवृदं Lateral lemniscus ४, ८ 
(कशीय) अनल्पवृदं. Spinal lemniscus १, २, ३, ५, ६, ७ उपमध्य स्वल्पवृदं Medial lemniscus. 
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प्रकरि १५ 
 

प्राक् मेंदू (Prosencephalon) 
 

मेंदूिे जे दोन मस्तक-गोलाधव असतात ते दोही आचि त्यामधला चतसऱ्या चववराभोवतालिा भाग, 
या सवां चमळून प्राक् मस्त  होतो. हा मध्यमस्तूच्या वर असतो आचि प ढेही असतो. केवळ दोन 
मस्तकगोलाधास अतीतमस्त  [Tele encephalon.] असे म्हितात. कारि उगवताना तो ब ंधाच्या पलीकडे 
असतो. गोलाधाच्या मधे गवसलेल्या मेंदूला अभ्यंतर मस्त  म्हितात. त्यात स्थली, चनस्थली, 
[Metathalamus.], अचपस्थली [Epithalamus] आचि अधरस्थलीिा [Hypothalamus.] बह ताशं, यािंा समावशे होतो. 

 
चतसऱ्या चववराच्या दोनही बाजंूना दोन गोटे असतात. त्या स्थली होत. स्थली अंडाकृती असून 

चतिे प ढले टोक मागल्यापेिा अरंुद असते. ते चववरान्तरस्थ रंध्ाच्या जवळि मागे असते. मागले टोक रंुद 
असून चतसऱ्या चववराच्या मागे गेलेले असते. त्यािा रोख थोडासा अपमध्येस असतो. स्थलीच्या या पि 
भागास परास्थली [Pulviner.] असे नाव आहे. ती ित ष्ट्कग चलकाचं्या वरती असते. एकंदर स्थलीिी लाबंी ४ 
cm. असते. स्थलीिे उपमध्य अंग चतसऱ्या चववरािा तट ाालेले असते. स्थलीिे ऊध्ववपिृ अंशतः उपच्छद 
व वाचहनीजालक यानंी ााकलेले असते पि बह शः पचहल्या ककवा द सऱ्या (पाश्वव) चववरात असते. स्थलीिे 
अधरपिृ मस्तकवृतंावर असते. स्थूलीच्या अपमध्य अंगाला लागून उपवचेधकानामक तंत समूह असतो. 

 
स्थलीिा वरिा पाप्रोदा पाढंरा असतो. त्याखाली धूसरागं असते. आिखी दोन पाढंऱ्या 

पापोद्र्यानंीि त्यािे तीन भाग ाालेले असतात, प्राक् उपमध्य व अपमध्य. उत्क्राक्न्तदृष्ट्या प्राक् भाग आचि 
उपमध्य भाग हे प रातन असून अपमध्य मात्र नूत्न असतो. परास्थलीिा समावशे नूत्न भागात होतो. स्थलीत 
आयातमागव आठ असतात. त्यापंैकी तीन स्वल्पवृदं साचंगतले ते. िवथा मागव अंिलेतून, पािवा अन्य 
बाजूच्या ऊध्वव मक्स्तकीय वृंतातून, साहवा अधर स्थलीतून, सातवा रोचहत ममातून आचि आठवा छालीतून 
असतो. आठवा सवात मोठा असतो. छालमागव बह शः अपमध्यात आचि थोडासा प रःस्थात व उपमध्यात 
जातो. अंिलामागव प रःस्थात आचि अधरस्थली मागव उपमध्यात जातो. स्थलीतून चनयात िार चठकािी 
होते. छाल, उपस्थली [Caudate n.] आचि अन स्थलीिे [Lentiform n.] पाडं स्थली [Globus palidus.] व 
अपाडं स्थली [Putamen.] हे दोन भाग, अशी ही िार चठकािे होत. 

 
स्थलीच्या ऊध्वव व अपमध्य पिृाचं्या साधं्यात एक उंिट कठडा असतो. त्यािा मागला भाग आिखी 

उपमध्यागंाला जातो. त्यामागे एक चत्रकोििेत्र असते. त्याला अचपस्थ-चत्रकोि [Trigonum habenule.] 
म्हितात. त्याच्या शजेारीि मध्यपातळीत पि योचजका असून चतच्यामागे पायनीनामक [Pineal body.] गोटी 
असते. या चतहींना चमळून अचपस्थळी म्हितात. अचपस्थलीच्या खाली उपमध्यागंाला बाह क आचि उपमध्य 
जान क असतात (आ. १३·२० व प्र. १३– ३ व ४ पहा.) आचि अपमध्यागंाला खाली अपमध्य जान क हा 
लहानसा उंिवटा असतो. दोनही जान के चमळून चनस्थली होते. 

 
प्रकरि १३ आकृती २० मध्ये १२ या अंकाने पायनी दाखचवली आहे चतच्यावर परास्थली आहे. 

जवळि जान के आहेत. प ढे श्रोत्रप्रकरिातील सहाव्या आकृतीत जान के व परास्थली चदसत आहेत. प्र. १३ 
ति आ. ४ मधे स्थली दाखचवली असून आकृती ३ मधे दोन स्थलींना जोडिाऱ्या तीन ज पण्या दाखचवल्या 
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आहेत. त्यातील मधली ज पिी चवस्ताराने लहान-मोठी असू शकते. ती केवळ धूसरागंािी बनलेली असते. 
चतच्यात तंत सेतू नसतात. प्राक् व पि ज पण्या असतात त्यात तंत सेतू असतात. 

 
स्थलीच्या खालच्या चवचशष्ट भागास अधरस्थली³ म्हितात. अधरस्थलीिे तीन भाग असून त्यातील 

द सऱ्या भागािे िार पोटभाग असतात ते असे :— 
 
(१) ममवचवतान [Hypothalamus.] मध्यमेंदूतील ममवचवतान तसेि प ढे आचि वरती स्थलीच्या मागील 

भागाच्या खाली गेलेले असते. रोचहत व कृष्ट्ि ही दोनही ममे थोडीशी वरती िालू राहून अंिलाचं्या मागे 
समाप्त होतात. उपमध्य स्वल्पवृदंािे धागे प्रथमतः रोचहतममाच्या अपमध्यागंास आचि नंतर पृिीन अंगास 
येऊन स्थलीच्या उदरीन अंगास चमळतात. मस्तकवृतंातील काही तंतू रोचहत ममात आचि इतर स्थलीत 
चवलीन होतात. मस्तक-वृतंाच्या तलभागाचं्या पिृीन अंगावर एक कपगट रंगािे ममव असते. त्याला 
अधरस्थलीय [Subthalamic nucleus.] ममव म्हितात. 

 
(२) चतसऱ्या चववराच्या तळािी अंगे : (१) पि चवद्धागं. दोन मस्तकवृंताचं्या आरंभीच्या बेिकेतील 

एक लहानसा भाग रक्तवाचहन्यानंी चवद्ध ाालेला असतो त्याला हे नाव आहे. याच्या पि भागात एक ममव 
असते त्यािे नाव वृतंातंरीय [Interpeduncular.] ममव. वर साचंगतलेल्या अचपस्थ चत्रकोिात एक ममव असते त्यािे 
नाव अचपस्थ [Habenular.] ममव. वृतंातंरीय व अचपस्थ ही दोनही ममे का तंत वृदंाने जोडलेली असतात. (२) 
अंिला. या एकाद्या वाटण्याएवढ्या धवलांगाच्या गोळ्या असतात. यािें अंतरंग धूसर असते. त्यािा संबंध 
अवर्घ्ाि पथाशंी असतो. (३) अंिलाचं्याप ढे एक नसराळ्यासारखा अवयव असतो. त्याच्या वरच्या भागाला 
प्रािंल आचि (४) खालच्या भागाला चनसर अशी नाव ेचदली आहेत. चनसरािे चनम ळते टोक खाली चपचहत 
प्रकपडात असते. हा प्रकपड मूधवन्य हाडाच्या खळग्यात ब डालेला असतो. चनसराच्या प ढे दशवस्वक्स्तक असते. 
त्यािा संबधं दृष्टीच्या िेतन्याशंी असतो. प्रािंलेमध्ये तापनममव [Heat-regulating centre.] असते. (प्र. १३ आ. 
१९ पहा) 

 
(३) स्थलीच्या प ढे व खाली चतसऱ्या चववराच्या अपमध्य तटािा प रःस्थ भाग असतो. यात अनेक 

ममे असतात. त्यात तीन प्रम ख आहेत. ती प्राक् अचधदशव [Supraoptic.], अपमध्य अवस्थलीय [Lateral 

hypothalamic.] व पि अवस्थलीय [Posterior hypothalamic.] ही होत. 
 
मस्तक हा मेंदूिा सवात मोठा भाग आहे. त्यािी आकृती गोलसर असते तरीस द्धा मागली बाजू 

प ढच्यापेिा अचधक रंुद असते. मध्य पातळीत उभा िदं्रकोरी िरा असतो. त्यात पचरवमवपटल 
असते.त्याच्याखाली दोनही भाग एकमेकाला जोडलेले असतात. या जोडिाऱ्या अवयवाला संछद म्हटले 
आहे, कारि तोि अवयव आतील चववरानंा छाविीसारखा असतो. मक्स्तकाप्रमािेि मस्तकाच्या पिृभागी 
धूसरागं असते. मस्तकाच्या दोन भागानंा गोलाधव म्हितात. तथाचप ही संपूिव गोलाधे नसतात. खालच्या 
अंगाने ती िपटी ाालेली असतात. गोलाधाला दोन पिृे असावयािी पि या मस्तक-गोलाधांना तीन 
असतात; एक उपमध्य बह शः सपाट, एक अधर बह शः सपाट आचि एक ऊध्वापमध्य गोलाईदार. भालीय, 
शीषीय, क ं भीय व मौलीय या िार हाडािंा नेमका नव्हे पि ढोबळ मानाने शजेार असलेले एकेका गोलाधािे 
िार खंड चदसतात. त्यानंा त्या त्या हाडािंीि नाव ेदेतात. 
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आ॰ १५·१ डाव्या मस्तकगोलाधािे ऊध्वापमध्य पिृ. १ ऊध्वव भालीय चगचरका Superior frontal gyrus २ 
मध्य भालीयचगरीका middle frontal gyrus. ३ अधर भालीय चगरीका Inferior frontal gyrus. ४ मध्यपूवव 
चगचरका Precentral gyrus. ५ मध्योत्तर चगचरका Postcentral gyrus. ६ ऊध्वव शीषीय उपखंड Superior 
parietal lobule. ७ अधर शीषीय उपखंड Inferior Parietal lobule ८ शीषवमौलीय कंस Parietooccipital 
arcus. ९ अपमध्य मौलीय दचरका Lateral occipital sulcus. १० िद्राशं दचरका Lunate sulcus. ११ ऊध्वव 
क ं भीय चगचरका Superior temporal gyrus. १२ मध्यम क ं भीय चगचरका middle temporal gyrus. १३ अधर 
क ं भीय चगरीका Inferior temporal gyrus. १४ कें द्रीय दचरका Central sulcus १५ अपमध्य दचरका Lateral 
sulcus. न सता बाि शीषवमौलीय दचरकेकडे रोखलेला आहे. 

आकृतीतील उपमुष्ट्कपूरकच्या ऐवजी आगंतुक स्रोत असे वाचावे. 
 
मस्तकाच्या अपमध्यागंावर भालीय व क ं भीय या दोन खंडामध्ये बराि खोल गेलेला िरा असतो 

त्याला अपमध्य दचरका म्हितात. भालीय व शीषीय या दोन खंडाचं्यामधे वरून चतरकसपिे प ढे गेलेला 
एक खोल िरा असतो त्याला केन्द्रीय दचरका म्हितात. गोलाधाच्या उपमध्यागंाच्या मागल्या अधरागंाशी 
चमळालेल्या भागात एक चत्रकोि उमटलेला चदसतो. या चत्रकोिािी वरिी सीमा एक दचरकेने आखलेली 
असते ती दचरका शीषवमौलीय दचरका होय. 
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आ॰ १५·२ डाव्या मस्तकगोलाधािे ऊध्वव पिृ. १ ऊध्वव भालीय चगचरका. २ मध्य भालीय चगचरका. ३ अधर 
भालीय चगचरका. ४ मध्यपूवव चगचरका ५ मध्योत्तर चगचरका. ६ ऊध्वव शीषीय उपखंड. ७ अधर शीषीय उपखंड. 
८ शीषवमोलीय. चगचरका कंस (हा अंक लाबं आडव्या रेघेच्या खाली पाचहजे.) 

 
चत्रकोिािी खालिी सीमा दोन दचरकानंी आखलेली असते, उत्तरकील-दचरका व पूववकीलदचरका. 

या दोनही दचरका उपमध्य पिृात सलग चदसतात पि चतिे काठ फाकून पाचहले तर त्या दोहींना अलग 
करिारा एक आडवा उंिवटा आढळतो. प्रस्त त चत्रकोिाच्या वरच्या सीमेिी दचरका थोडीशी ऊध्वापमध्य 
पिृावरही उमटलेली चदसते. तीि शीषीय व मौलीय खंड यािंी सीमा होय. चत्रकोिात सापडलेला भाग तो 
कील आचि त्याच्या वरिा भाग अचधकील होय. अधरागंास मौलीय व क ं भीय यांिी सीमा दाखचविारी खूि 
नाही. 

 
मस्तकगोलाधािा प ढला बाजूिा आचि मागला चनम ळता भाग असतो त्यास अन क्रमे भालीय, 

क ं भीय व मौलीय कूटे म्हितात. आता साचंगतलेल्या दचरकाखेरीज आिखी बऱ्याि दचरका 
मस्तकगोलाधात असतात. शजेारशजेारच्या दचरकामंध्ये जो उंिवटा असतो त्याला चगचरका म्हितात. 
दचरका व चगचरका शजेारी आकृत्यात दाखचवल्या आहेत. चगचरका दचरका रिनेम ळे मस्तकाच्या पिृभागात 
बरीि (स मारे तीस पट) वाढ होते. दचरकामध्ये बरेि पिृ लपले जाते. अशा लपलेल्या पिृापंैकी एकाला 
चवशषे महत्त्व आहे. त्याला संग प्त [Insula.] िेत्र म्हितात. हे िेत्र पाहण्याकचरता अपमध्य दचरकेमधील 
भालीय व क ं भीय खंडािें काही भाग अलग कराव ेलागतात. अपमध्य दचरका अधर पिृावर स रू होते. तेथून 
वर जाताि चतला शाखा फ टतात, एक प ढे जाते, द सरी वर जाते आचि चतसरी मागे जाते. या 
शाखास्थानाजवळच्या चगचरका एकमेकीपासून दूर केल्याने संग प्त खंड चदसतो. 
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आ॰ १५·३ डाव्या मस्तकगोलाधािे उपमध्य पिृ. १५ मध्यचनकट उपखंड. Paracentral lobule. १६ 
उपमध्य भालीय चगचरका medial frontal gyrus १७ कंसचगचरका Cingulate gyrus. १८ संछद Corpus 
callosum. १९ उपच्छद Fornix. २० अचधकीला Precuncus. २१ कीला Cuneus. २२ उत्तरकीलादचरका 
आचि पूववकीलादचरका Postcalcarine and calcarine sulci. २३ अन कीलादचरका Collateral sulcus. २४ 
पूववकीला दचरकेच्यावर अन कंस Isthmus. २५ अन कीलाचगचरका Lingual gyrus २६ हस्ताकंचगचरका. 
Hippocampal gyrus. २७ व २८ उपमध्य व अपमध्य मौचलक ं भीयचगचरका २९ पचरर्घ्ाििेत्र. Paraolfactory 
area. ३० अंक श Uncus. ३१ र्घ्ािदचरका Rhinal sulcus. 

 
मेंदूिा तळ आचि तेथून संछदापयंत उपमध्य अंग यात जे अवयव आहेत. ते गंधसंवदेनाशंी संबद्ध 

आहेत. त्या सवाचमळून अवर्घ्ािमेंदू [Rhinencephalon.] बनलेला असतो.ते अवयव असे :— (१) अवर्घ्ािकंद 
[Olfactory bulb.] मेंदूच्या भालीय खंडाच्या अंबकीय पिृाच्या खाली ताबं स करड्या रंगािे लाबंट गोल अवयव 
असतात त्यापासून अवर्घ्ाि-िेतनीने तंत वृदं खाली नाकाच्या आस्तरात जातात. (२) अवर्घ्ाि-पथ 
[Olfactory tract.] प्रत्येक अवर्घ्ाि कंदापासून एक पाढंरा तंत वृदं चनघून मागे भालीय खंडाच्या खालच्या 
पिृाला धरून त्या खंडाच्या मागे त्याति प्रवशे करतो. शवेटिा भाग पसरट असतो. त्याला त्यािे डेख 
म्हितात. या डेखाच्या दोन म ळ्या असतात. एक अपमध्य एक उपमध्य. अपमध्य म ळी संग प्त खंडाजवळ 
जाऊन एकदम मागे आकि अपमध्यागंास वळि घेऊन अंक श नामक भागाच्या ऊध्वापमध्य अंगात प्रवेश 
करते. उपमध्य म ळी उपमध्यागंास वळून गोलाधाच्या उपमध्यागंात येऊन चतसऱ्या चववराच्या प ढून वर 
संछदावरील धूसरागंात सामील होते. 
 

 
आ॰ १५·४ डावा भालीय खंड, अंबकीय पिृ.१ उपमध्य २ प रःस्थ ३ अपमध्य ४ पि अंबकीय चगचरका. ५ 
स्वक्स्तक. ६ संग प्त. Insula. 
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(३) १ अवर्घ्ािस्तूप [Olfactory pyramid.]. हा धूसरागंािा एक लहानसा प जंका दोन अवर्घ्ाि 
म ळ्याचं्या द बेळक्यात असतो. २ अवर्घ्ाित ंगक [Olfactory tubercle.]. हे एक लहानसे टेंगूळ अवर्घ्ािस्तूपाच्या 
पिापंमध्यागंास असते. ३ प रःस्थ चवद्धागं [Anterior perforated substance.] नेत्रपथ आचि अंक श याचं्या 
कोपऱ्यातल्या अवयवास हे नाव आहे, कारि त्याच्या पृिास वेधून रक्तवाचहन्या आत जातात. ४ उद ंबरिेत्र 
[Piriform area.]. अंक श हस्ताकंचगचरकेिा प रःस्थ भाग आचि अवर्घ्ािपथाच्या अपमध्य म ळीपासून िालत 
आलेला धूसरागं भाग चमळून जो अवयव तो उद ंबरिेत्र. नाव त्या फळाच्या आकृतीवरून चदले गेले आहे. 
अवर्घ्ािस्तूप, त ंगक आचि उद ंबरिेत्र यातून चनघिारे तंतू हस्ताकंव्यहूास चमळतात तो व्यहू असा :— 
(अवर्घ्ाि ममांसंबधंी आध चनकािें मत प ढे प्रकरि ३४ मधे चदले आहे.) 

 
(४) [१] मेंदूच्या पाश्ववचववरािी अधरशाखा वरून उघडून पाचहली असता तळातून वर आलेला 

एक उंिवटा चदसतो. त्यािी आकृती प ष्ट्कळ अंशी कोपरापासून प ढच्या बोटे द मडलेल्या हातासारखी 
चदसते. या आकृचतसाम्यावरून त्याला हस्ताकं हे नाव चदले आहे. चववरातील या उंिवयािा पिृभाग धवल 
तंतूिा असतो. या थराला तंत बंध [Alveus.] म्हितात. त्याच्याखाली धूसरागं असते. मागे हस्ताकं आचि 
संछदािा ब ंधा ही सलग होतात. [२] हस्ताकंचगचरकेच्या वरती एक बारीकशी दाते पडलेली वळकटी असते 
चतला दंत रचगचरका [Dentate gyrus.] म्हितात. ही वळकटी मागे संछदाच्या ब ंधाखाली जाते.तेथे चतला 
ब ध्नचगचरका [Splenial gyrus.] म्हितात. ती संछदाच्या ध सरागंाशी चमळून जाते. ही वळकटी प ढे अंक शापयंत 
जाते. [३] संछदाच्या बाह्यागंावर पातळसा धूसरागंािा पाप्रोदा असतो त्याला अचधसंछद [Indursium griseum.] 
म्हितात. [४] संछदाच्या पिृेवर (पाठीवर) दोन उठावरेषा असतात एक मध्यपातळीजवळ आचि द सरी 
दूर. त्यानंा उपमध्य व अपमध्य उत्कट [Longitudinal (अन्वायाम) striae.] रेषा म्हितात. उत्कट रेषा, अचधसंछद, 
दंत रचगचरका आचि हस्ताकं हे िारी हस्ताकं व्यूहािे अवयव होत. याचशवाय प्रस्त त अवर्घ्ाि मेंदूिे आिखी 
दोन अवयव असतात ते असे :— 

 
(५) अपरान्त्य चगचरका [Paraterminal gyrus.]. चतसऱ्या चववराच्या प रःस्थ सीमेवर जो पापोद्रा आहे 

त्याला अन्त्य पटल [Lamina terminalis.] म्हितात. त्याच्या लगेि प ढे आचि पचरर्घ्ाि िेत्र म्हिून जो उपमध्य 
मस्तक-पिृािा भाग चदसतो त्याच्या प्राक् अग्रामागे एक लहानशी चतकोनी वळी असते चतला अपरान्त्य 
चगचरका म्हितात. 

 
(६) उपच्छद [Fornix.]. संछदाच्या मागल्या अंगाला खालून चिकटलेली चतसऱ्या चववरािी छाविी 

असते चतला हे नाव चदले आहे. या छाविीमधे धागे असतात त्यानंी हस्ताकंव्यूहाच्या अवयवािंा संबधं 
अंिला आचि अचपस्थ ममव याशंी जोडला जातो. वरती जो हस्ताकंािा तंत बंध साचंगतला त्यािे तंतू 
हस्ताकंाच्या उपमध्यागंाशी ज ळून येतात तेव्हा त्या ज डग्याला पयंिल [Fimbria.] म्हितात. ही एक िपटी 
पट्टी दंत रचगचरकेच्या वरती असते. प ढे ही पट्टी अंक शात सामील होते. या पट्टीिा मागोवा मागे घेतला 
असता ती संछदाच्या ब धंाच्या खालपयंत िढून स्थलीवरून प ढे डोकावते. यािेि उपच्छदािे पिस्तंभ 
बनलेले असतात. हे दोनही स्तंभ संछदाच्या तळाला चिकटलेले असतात. या दोहींिा संबंध जोडिारे 
आडवे धागे दोनही बाजूच्या हस्ताकं व्यहातून चनघतात. अशा रीतीने हस्ताकं-सेत बधं [Hippocampal 

commissure.] तयार होतो. प ढील अंगाला हे दोन स्तंभ एकत्र येऊन उपच्छदािे म ख्यागं तयार होते. चतसरे 
चववर पाश्ववचववरानंा जोडिारे जे रंध् आहे त्याच्या वरती या म ख्यागंातून दोन प्राक् स्तंभ चनघतात. हे स्तंभ 
खाली व मागे वाकून त्या त्या पाश्ववचववराच्या अपमध्य तटाच्या प रःस्थ भागात चवलीन होऊन अंिलानंा 
चमळतात. उपच्छदािे काही तंूतू चववरातंर-रंध्ाजवळ स्तंभ सोडून मागे जातात. त्यानंा आता अचपस्थ [Stria 
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habenularis.] रेषा म्हितात. कारि ते या चकवा ंत्या अचपस्थ ममास जाऊन चमळतात. उपच्छदाच्या प रःस्थ 
स्तंभातून एक बारीकसा तंत वृदं चनघून मेंदूच्या तळात जाऊन चवभागतो. त्यािे दोन भाग होतात. एक 
अवर्घ्ािपथाच्या उपमध्य म ळीला चमळतो. द सरा अचधसंछदद्वारा हस्ताकंचगचरकेत जातो. पचहल्या 
तंत वृदंाला अवर्घ्ाितंत वृदं [Olfactory fasciculus.] म्हितात. 

 

 
आ॰ १५·५ उजव्या पाश्ववचववरािे अधर व पि भाग. १ हस्ताकंचगचरका. २ दंत र चगचरका Dentate gyrus. ३ 
ब धं. Splenium. ह हस्ताकं hippocampus. 

 
आ॰ १५·६ संछद, संछदािे ब धं. दंत र, दंत रचगचरका. ह, हस्ताकं चगचरका. मेंदूिा अन स्कंद छेद. काही 
भाग काढून टाकले आहेत. 

 
आ॰ १५·७ डाव्या मस्तकगोलाधांिे उपमध्य पिृ. १ संिालन ममव शजेारी उभे पाढंरे पटे्ट असलेले 
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उपसंिालक Premotor िेत्र. २ सामान्य संवदेन ममं. ३ दशवन ममव. यातील मधला व उजवा भाग 
गोलाधाच्या अधरागंास आहे. उजवा भाग चवशषेतः मनःसंबद्ध आहे. ४ फ ल्यानी व्यापलेले सवव पचरर्घ्ाि ममव. 
५ शजेारी अंिलास्थलीवृदं. ६ शजेारी अंिला. ७ शजेारी उपच्छद. ८ शजेारी प रःस्थ ज पिी. 

 
अवर्घ्ाि मेंदूिा संकचलत चविार केला असता चदसून येते की, मस्तकचववरे आचि चतसरे चववर 

यानंा त्यािा वेढा पडलेला असतो. तळात हस्ताकंािा अंक शभाग आचि वरती संछद व उपच्छद यात त्यािे 
अंग असते. हस्ताकंचगचरकेिा उववचरत भाग रुचिसंवदेनेशी संबद्ध असतो. जीवािा आरंभ पाण्यात ााला 
याचवषयी शकंा नाही. तेव्हा चवचशष्ट संवदेना उत्पन्न ााली ती रुचिसंवदेना होय. पाण्यात गंधसंवदेना संभवत 
नाही. पाण्याबाहेर हवते श्वसन करिारे प्रािी उत्पन्न ााले तेव्हा त्यानंा रुचिसंवदेनेच्या जोडीला 
गंधसंवदेनाही लाभली. हवेत श्वसन करिाऱ्यािीि जी प्रगती होत गेली त्या प्रगतीमध्ये रुचिसंवदेनेला 
गौित्व येऊन गंधसंवदेनाि वाढत गेली. मासंाहारी व शाकाहारी दोनही वगातल्या पशूमध्ये गंधसंवदेनेिाि 
उत्कषव होत गेलेला आढळतो. नरवानरामध्ये दोनही संवदेनानंा गौित्व येऊन श्र चत व दशवन संवदेनाि 
वाढत गेल्या. मस्तकािा बरािसा भाग या दोन संवेदनाप्रीत्यथव वापरलेला आढळतो. मौलीय खंडािा 
कूटाजवळिा भाग दशवनाथव आचि क ं भीय कूटाजवळिा भाग श्रविाप्रीत्यथव वापरला जातो. शीषीय 
खंडातील केन्द्रीय दचरकेजवळिी चगचरका स्पशवसंवदेनेप्रीत्यथव आहे असे आढळते. कें द्रीय दचरकेच्या प ढिी 
चगचरका संिालनममांना वाचहलेली आहे. मािसािी सवाचधक महत्त्वािी िालनचक्रया म्हिजे उच्चारािी. 
वािाममािी स्थाने तीन चठकािी आढळतात. कंठ, चजव्हा व ओठ याचं्या िलनाच्या ममांशजेारी, 
श्र चतममाशजेारी आचि दृचष्टममाशजेारी. उच्चारि ही चक्रया तोंडाने घडते पि ती ध्वचन श्रवि करून आचि 
चलचहलेले पाहून अवगत करावयािी असते. 

 

 
आ॰ १५·८ बाि मधल्या िऱ्याकडे. ि, संिलन ममव. म त्यािा मनोबद्ध भाग. व ेसंवदेन ममव. द, दशवन ममव 
डावा भाग मनोबद्ध. वरच्या टोकाशजेारिी कटबे, शब्दज्ञान ममव. वाक्, उच्चार ममव. श्र श्रतोच्चार ममव. 

 
मस्तकािा पृिालगतिा भाग सववत्र धूसर असतो. याला मस्तकािी साल म्हितात. सालीच्या 

खालिा भाग धवल असतो. पि आिखी खाली चठकचठकािी धूसर कपड असतात आचि पोकळ्या असतात. 
पोकळ्यानंा चववरे म्हितात ती पूवीि साचंगतली आहेत. आता सालीच्या सूक्ष्म रिनेिे थोडेसे विवन 
करावयािे आहे. साल धूसर असते असे म्हटले ते चतच्या रंगावरून सूक्ष्मरिना पाचहली तर चतच्यात 
तीनपासून सातपयंत वगेवगेळ्या घटनेिे थर आढळतात. सवाबाहेरच्या थरात प ष्ट्कळसे तंतू पिृसमातंरपिे 
रिलेले असतात ते अथाति खालच्या ककवा त्याि थरातल्या पेचशकापंासून चनघालेले असतात. या वरच्या 
थरात (पिृस्तरात) पेचशका थोड्याशा आचि लहानशाि असतात. खालच्या थरातील पेचशकाचं्या त लनेने 
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त्या केवळ कटबेि चदसतात. लगत खालच्या थरात पेचशका थोड्या मोठ्या चठपक्यासंारख्या चदसतात. 
त्याच्या खालच्या थरात त्या स ळक्यासारख्या चदसतात. त्याच्या खालच्या थरातील काही पेचशका मोठ्या 
स्तूपासारख्या चदसतात. त्याच्याही खालच्या थरातल्या काही पेचशका ताऱ्यासारख्या चदसतात तर आिखी 
खालच्या शवेटच्या थरातल्या पेचशका चरगंण्यासारख्या, लाटण्यासारख्या ककवा टकळीसारख्या चदसतात. 
सववत्र हे सहा थर असतात असे नाही. हस्ताकं व दंत र चगचरकामंधे ते तीनि असतात तर इतरत्र कोठे िार, 
कोठे पाि, कोठे सहा, असे असतात. 

 

 
आ॰ १५·९ मेंदूच्या सालीतील चवचवध पेचशकािें थर. 

 
मस्तकािे गोलाधव म्हिून म्हितात पि ते संपूिव गोलाधव नसतात आचि पूिवपिे एकमेकापासून 

चवभक्तही नसतात. ते खालच्या अंगाने थापट असतात आचि मध्यपातळीत काही अंशी जोडलेलेही 
असतात. पूवी मध्य पातळीतील छेद दाखचवले आहेत तेथे तीन ज पण्या दाखचवल्या आहेत. त्यातील एक 
चतसऱ्या चववराच्या मधे दोन स्थलींना जोडिारी अशी आहे. आिखी दोन चतसऱ्या चववराच्या प ढल्या 
मागल्या काठाशी आहेत. याचशवाय सवाहून मोठी ज पिी म्हिजे संछद होय. मधली ज पिी म्हिून जी 
साचंगतली चतच्यात तंतू नसतात केवळ धूसरागंि असते. मागली ज पिी पि योचजका. चतच्यात तंतू 
असतात. ही योचजका, मध्यमेंदूतील द्रववाचहनीच्या प ढच्या आचि वरच्या काठावर ऊध्वव ग चलकाचं्या प ढे 
आचि पायनीच्या डेखाच्या खालच्या फायाच्या शवेटी असते. या योचजकेत तंतू असतात खरे पि ते 
कोित्या पेचशकानंा कोित्याशंी जोडतात ते अद्याप कळून आले नाही. 

 
प ढली ज पिी (प रःस्थ तंत सेतू [Commissure.]) चतसऱ्या चववराच्या प ढे असते. उपच्छदािे प रिस्तंभ 

असतात त्याच्या प ढे ही ज पिी असते. या ज पिीत तंतू असतात ते एकाद्या दोरातल्यासारखे चपळवटलेले 
असतात. ते मध्यपातळीपासून मागे आचि अपमध्येस जातात. यातले प ष्ट्कळसे तंतू डाव ेउजवे अवर्घ्ािकंद, 
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स्तूप आचि उद ंबरिेते्र एकमेकास जोडिारे असतात. इतर तंतू क ं भीय खंडात चवख रलेले असतात. अथात् 
ते डाव्या उजव्यानंा एकमेकाशी जोडतात. 

 
हस्ताकं तंत सेतू म्हिून एक पातळशी पट्टी आहे. उपच्छदाच्या पिस्तंभािें उपमध्य काठ या पट्टीने 

जोडलेले असतात. संछदाच्या खोडाच्या मागल्या भागाच्या अधरागंाला ही पट्टी चिकटलेली असते. 
चहच्यातील तंतू हस्ताकंातील स्तूपरूप पेचशकापंासून चनघालेले असतात. ते उपच्छदाच्या तंत बधं आचि 
पयंिला [Fimbria.] यातून उपच्छदािा पिस्तंभ गाठतात. तेथून बाजू बदलून द सऱ्या हस्ताकंापयंत ते मजल 
मारतात. हा अवर्घ्ािमेंदूिा उपचरतन तंत सेतू आहे. 

 
उपच्छदाच्या प रःस्थ भागापासून प ढे संछदाच्या प ढल्या वळिापयंत आचि वरतीही संछदाच्या 

खालच्या पिृापयंत पसरलेले दोन पातळसे चतकोनी पडदे असतात. त्याचं्यामधे अगदी बारीकशी िार दोन 
थेंब राहतील एवढीि सापट असते. या द हेरी पडद्याला स तन  अंतराय [Septum lucidum.] म्हटले आहे. या 
पडद्याच्या अपमध्य अंगाला पाश्ववचववरािी प रःस्थ शाखा असते. या पडद्यात धूसर व धवल या दोनही 
प्रकारिी अंगे असतात. तथाचप त्यािें तंत संबधं कोठे कोठे असतात ते अद्याचप माहीत ाालेले नाही. 

 
दोन मस्तकगोलाधव एकमेकास जोडिारी संछद ही मोठी ज पिी आहे. चहच्यात अपचरचमत तंतू 

आहेत, म्हिून हा खरा तंत सेतूही आहे. यािे प ढले टोक भालीय कूटापासून थोड्याशा अंतरावर असते 
आचि मागील टोक मौलीय कूटापासून त्याच्या दीडपट अंतरावर असते. त्यािी आकृती उटंटळ असते. 
मधला भाग प ढल्यामागल्यापेिा उंि असतो. मागे शवेट अमळ बोजड आचि बोथट असते. प ढे खाली व 
मागे असे एक वळि असते. वळिानंतरिा भाग अगदी पातळ असतो. तोपयंतिा जाड असतो. उंिट भाग 
ते खोड, मागले शवेट ते ब ंध, [Splenium.] प ढला वळलेला भाग तो माथा [Genu.], आचि त्यापासून आिखी 
मागे गेलेला िपटा भाग तो ििंू [Rostrum.] होय. ब धंाच्या पाठीवर एक पातळसा धूसरागंािा पापोद्रा असतो 
त्याला आपि अचधसंछद म्हटले आहे. हे धूसरागं ििूंपयंत गेलेले असते. या धूसरागंाति ग ंतलेल्या तंतूच्या 
ज ड्या असतात, दोन डाव्या दोन उजव्या, दोन अपमध्य दोन उपमध्य. मागील अंगाने अचधसंछद 
ब धं्नचगचरकेच्या द्वारे हस्ताकं आचि दंत र चगचरकाशंी जोडलेले असते. ब ध्नचगचरका [Splenialgyrus] ब ंधाच्या 
भोवती असते. ििंूच्या अधरागंास अचधसंछद आचि त्यात ग ंतलेल्या अपमध्य-उपमध्य अन्वायाम 
[Longitudimul stria.] रेषा अपरान्त्य चगचरकेपयंत पोिलेल्या असतात. 
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आ॰ १५·१० मस्तकगोलाधाच्या अन पद छेदातून संछदाचवष्ट्कार. 

 
संछदािे तंतू डाव्या उजव्या गोलाधात चवखरून जातात. ििंूिे तंतू पाश्ववचववराचं्या प रःशाखेच्या 

खालून जाऊन अंबकीय पृिास चमळतात. मार्थयािे तंतू दोनही भालीय खंडाचं्या उपमध्य व अपमध्य अंगास 
चमळतात. डाव्या उजव्या माथेतंतूिा चमळून एक चिमटा बनलेला असतो त्याला छोटा चिमटा [Forceps 

minor.] म्हितात. खोडािे तंतू अपमध्य अंगात पसरतात. मस्तककशीय तंतूमधून ते मागव काढतात. खोडािे 
आचि ब ंधािे काही तंतू पाश्ववचववराच्या पि शाखेच्या वरून अपमध्य अंगास जातात. या तंत पटलास 
पाखाडी [Tapetum.] म्हितात. ब ंधािे उरलेले तंतू मागे व उपमध्यागंास वळलेले असतात. त्यािाही एक 
चिमटा बनलेला असतो, त्याला मोठा चिमटा [Forceps major. चिमटा,कवल] म्हितात. प ढल्या चिमयाहून तो 
मोठा असतो. 

 
चववराचं्या शजेारी मेंदूच्या तळात काही धूसर प जं आहेत त्यािंा चविार आता करावयािा आहे. 

यापंैकी एक प जं पट्टवतं म्हिून प्रचसद्ध आहे. कारि या धूसरात काही पाढंरे पटे्ट असतात. या पाढंऱ्या 
पट्ट्याम ळे त्यािे बह ताशंी दोन भाग ाालेले चदसून येतात. एक मध्यपातळीजवळिा आचि द सरा दूरिा. 
पचहल्यास उपस्थली [Caudate nucleus.] आचि द सऱ्यास अन स्थली [Lentiform nucleus.] अशी नाव े आहेत. 
दोनही चमळून पचरस्थली [Striate body.] असे नाव आहे. ज्याअथी त्यात िैतनपेचशका भरलेल्या असतात त्या 
अथी त्यानंा ममे म्हितात. पचरस्थलीच्या पलीकडेममव असते त्याला अपरस्थली [Claustrum] असे नाव चदले 
आहे. पचरस्थलीच्या खाली एक प जं असतो त्याला त्याच्या आकारावरून बदामी [Amygdeloid nucleus] असे 
नाव चदले आहे. 
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आ॰ १५·११ पाश्ववचववराचं्या प रःस्थ भागातून अन स्कंध छेद. १, २ चववरे. ३ संछद. उप, उपस्थली 
Caudate n. अन , अन स्थली Lentiform n. 

 
उपस्थली हा प जं कमानदार असतो. पाश्ववचववरािे म ख्यागं आचि प रःस्थशाखा याचं्या तळात 

त्याच्या मार्थयािंा उंिवटा चदसून येतो. अधर शाखेच्या छतातही तो दृष्टीस पडतो. त्याच्या अपमध्यासं 
उपवचेधकानामक [Internal capsule] तंत वृदं असतो, त्यापलीकडे अन स्थली असते. त्याच्यापलीकडे 
अपरस्थली आचि त्यापलीकडे संग प्तखंड असतो. मागे उपस्थलीिा माथा कििोळा ाालेला असतो. 
उपस्थलीिे म ख्यागं पाश्ववचववराच्या तळाच्या अपमध्यागंात असते. उपस्थलीिे म ख्यागं कमानदार असते. 
कमान वर मागे आचि अपमध्य चदशसे गेलेली असते. स्थलीच्या मागील टोकाशी ते खाली वळते तेथून प च्छ 
स रू होते. उपस्थलीिे प च्छ पाश्ववचववराच्या अधर शाखेच्या छतात प ढे जाते. 

 

 
आ॰ १५·१२ स्वक्स्तकातून मस्तकगोलािा अन स्कंध छेद. १ पाश्ववचववर. २ उपस्थलीमाथा. ३ उपवेचधका. ४ 
अपाडं स्थली ५ उपच्छदािा प रःस्थ स्तंभ. ६ पाडं स्थली. ७ प रःस्थ योचजका (ज पिी). ८ बदामी ममं. ९ 
अपरस्थली. १० प रःस्थ चवद्धागं. ११ दशवनपथ १२ चतसऱ्या चववरािी चनसरकपार. 

 
अन स्थलीिी आकृती एकाद्या फ गीर कभगासारखी असते. या प जंािे दोन भाग चदसून येतात. 

त्यातला उपमध्य चफका आचि अपमध्य भाग दाट रंगािा असतो म्हिून त्यानंा पाडं  [Globus pallidus.] व 



 

अनुक्रमणिका 

अपाडं स्थली [Putamen.] अशी नाव े चदली आहेत. पाडं स्थलीच्या उपमध्यागंाला आचि अपाडं स्थलीच्या 
उपमध्यागंाला व अपमध्यागंाला एकेक तंत संघ असतो त्यानंा उपवचेधका आचि अपवचेधका [External capsule.] 
अशी नाव ेआहेत. हे तंत संघ धूसरागं भेदून खालून वर गेलेले चदसतात म्हिून त्यानंा अशी नाव े चदली 
आहेत. अन स्थलीच्या तळात एक खोल िरा असतो त्यात प रःस्थ तंत सेतू असतो. या िराच्या ककचित् प ढे 
प रःस्थ चवद्धागं आचि अन स्थली सलग असतात. 

 

 
आ॰ १५·१३ उजव्या मस्तकगोलाधातून आडवा छेद वरून पाचहलेला. १ सछंद. २ उपच्छदािा प रःस्तंभ. 
चववर, पाश्ववचववरािा प रोभाग. चव, पाश्ववचववरािा अधरभाग. व, पाश्ववचववरािा पि भाग. उ॰, उपस्थली. प, 
उपस्थलीप च्छ. अ न , अन स्थली. उप॰, वचेधका, उपवचेधका. द शव, दशवनचकरि. डाव्या कडेच्या मेहेरपी 
कंसाशजेारी पट्टाचंकत िेत्र. 

 
पचरस्थलीिे तंत संबंध प ढे आ. १७ तील स्तूपबाह्यव्यहूाच्या नकाशात दाखचवले आहेत. 
 
बदामी प जं पाश्वव चववराच्या अधर शाखेच्या छताच्या प रःस्थ भागात असतो. प ढे आचि वर तो 

उद ंबर िेत्र आचि प रःस्थ चवद्धागं याशी सलग असतो. मागे उपस्थलीिे प च्छ त्याशी सलग असते. त्यात 
येऊन चभडिारे धागे एका पिी अवर्घ्ाि मेंदूमधून येतात आचि द सऱ्या पिी अवस्थलीतील चवचवध ममापयंत 
जातात. 

 
अपरस्थली म्हिून जो प जं साचंगतला त्यािे तंत संबधं नीटसे कळून आलेले नाहीत. 
 
मस्तकािे जे धवलागं असते ते तंत मय असते. या तंतूपैकी दोन गोलाधव एकमेकाशी जोडिाऱ्या 

तंत सेतंूिा चविार पूवी केलेलाि आहे. इतर तंत संघापंैकी काही एकेका गोलाधािे भाग आपसात जोडिारे 
आहेत. हे स्वातं [Association fibres.] तंतू होत. ते शजेारच्या आकृतीत दाखचवले आहेत. आखूड, लाबंोडे, 
वाटोळे, उभे, आकडीवजा असे त्यािें संघ सागंतात. लाबंोड्यातही चववराचं्या वरिे आचि खालिे असे भेद 
सागंतात. एकूि संघ सहा होतात. शजेारशजेारच्या चगचरका आपसात जोडिारे तंतू आखूड असतात, 
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प ढच्या मागल्या चगचरका जोडिारे तंतू लाबंोडे असतात; चववराचं्या भोवती वढेा घालिारे वाटोळे असतात, 
तळमार्थयाला चगचरका जोडिारे उभे असतात आचि भालीय व क ं भीय यािें, चववराचं्या प ढच्या व खालच्या 
अंगािे भाग जोडिारे तंतू आकडीवजा असतात 

 

 
आ॰ १५·१४. उजव्या मस्तकगोलाधातील स्वान्त तंतू. 

 
अवर्घ्ािमेंदू हा मस्तकािाि भाग मानला तर त्यातील चवचवध ममे एकमेकास जोडिारे तंतूही 

स्वातंि मानले पाचहजेत. त्यािे विवन पूवी केलेलेि आहे. 
 
मस्तकामध्ये परान्त तंतू प ष्ट्कळि असतात. मस्तकसालीतील ममे मस्तकाच्या खालच्या सवव 

ममांशी थेट ककवा पयायाने जोडलेली आहेत. असा जोड करिारे तंतू ते परान्त तंतू होत. त्यातले काही 
वरून खाली िेतना वाहतात तर इतर खालून वर िेतना वाहतात. संछद आचि प रःस्थ तंत सेतू यातून 
त्यानंा मागव काढावयािा असतो. पचरस्थलीतून वर चनघाल्यावर ते चकरिासारखे पसरतात. म्हिून त्याच्या 
समूहाला चकरिपचरवशे [Corona radiata.] म्हितात. उपवचेधकेतील सववतंतू या परान्त तंत समूहातलेि 
असतात. उपवचेधकेला एक कोपरा [Genu.] असतो कोपऱ्याच्या प ढे आचि उपमध्यागंाला उपस्थली असून 
अपमध्यागंाला अन स्थली असते. कोपऱ्याच्या मागे अपमध्यागंाला अन स्थलीि असते पि उपमध्यागंाला 
स्थली असते. उपवचेधकेच्या कोपऱ्यातील आचि त्याला लागून मागल्या अध्यातील तंतू मेंदूच्या सालीच्या 
संिालनममातून चनघालेले असतात. डोळे, डोके, तोंड, जीभ, कंठ, भ ज कबधं, िरि असा त्यािंा क्रम 
असतो. त्याचं्या मागे स्थलीच्छालतंतू [Thalamocortical] असतात. ते स्थलीतून चनघून मध्योत्तर चगचरका, 
शीषीय चगचरका, आचि अपमध्य दचरकेिे काठ, यापयंत जातात. यातील काही थोडे तंतू संिालन-तंतूत 
चमसळून जातात. त्याचं्या मागे क ं भीय छालीतून चनघून मस्त ष्ट्कात जािारे तंतू असतात. त्यामागे उपमध्य 
जान कातून चनघून सालीतील श्रविममापयंत पोििारे तंतू असतात. सवांच्या मागे अपमध्य जान कातून 
चनघून मौलीय खंडातील दशवनममापयंत जािारे तंतू असतात. शवेटच्या दोन समूहानंा श्र चतचकरि [Auditory 

radiation] आचि दृचष्टचकरि [Optic radiation.] अशी नावे आहेत. त्यािे संिेप श्रवचकरि आचि दशवचकरि असे 
होऊ शकतात. 
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आ॰ १५·१५ मस्तक व कशा यानंा जोडिारे तंत मागव २ द सरी करोचटिेतनी. ३ उजवी चतसरी करोचटिेतनी. 
४ िवथी डावी करोचटिेतनी. 

 
अपवचेधकेत तंतू असतात ते संग प्त खंडातून चनघालेले असतात ते मस्तकाच्या खाली जातात पि 

नेमके कोित्या ममात ते समजलेले नाही. 
 

 
आ॰ १५·१६ उप॰, उपस्थली. अ न , अन स्थली. म क, मस्तक कशातंतू. आ वे, आवदेक तंतू. दशव, 
दृचष्टचकरि. 

 
आपल्या त्विेच्या द्वारा आपल्याला चनदान िार प्रकारच्या िेतना चमळतात. सवा चमळून आपि 

स्पशवि म्हितो पि त्यात आता प्रकार केले पाचहजेत. एक प्रकार सामान्य स्पशव ककवा पचरस्पशव [Tactile 

sense.], द सरा प्रकार स खद ःख, चतसरा प्रकार शीतोष्ट्ि आचि िवथा प्रकार. पीडा, दाबाने उत्पन्न होिारी. 
द ःख हे कापल्याने उत्पन्न होिारे असते. या िारींच्या वाटा मध्यवती िैतनव्यहूात चनरचनराळ्या असतात. या 
िेतनािें पचहले ममवस्थान पाठकण्यातील िेतन्याचं्या आरंभी असलेला प जंक होय. या प जंकातून कशते 
गेलेल्या तंतूिे गेल्या गेल्याि दोन भाग होतात; एक िढता, द सरा उतरता, उतरती शाखा धूसरात चशरून 
तेथे लवकरि चतिा शाखाचवस्तार होतो. िढत्या शाखातील बह तेक कशचे्या पि स्तंभातून कीलकीलक 
वृदंात सामील होऊन त्या त्या नावाच्या मस्त कातील ममवस्थानापयंत जातात. यातून चनघिारे तंतू 
मस्त काति डावी उजवी बाजू बदलतात. त्यािंा आता उपमध्य स्वल्पवृदं तयार होतो. याि वृदंास 
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करोचटिेतन्यािें पचरस्पशवतंतू येऊन चमळतात. हा वृदं मस्तकवृंतातून स्थलीपयंत जातो. स्थलीतून 
चनघालेले तंतू वर मस्तकातीय कें द्रीय दचरकेच्या मागल्या चगचरकेपयंत जातात. एकूि तीन चिचत्तकातून या 
िेतना वाहतात. पचहले ममवस्थान पाठकण्यातले. तेथील िेतनीच्या पिमूलावर असलेला प जंक हेि. 
येथील चिचत्तकेिे दोन तंतू एका पिी त्विेपयंत आचि द सऱ्या पिी कीलकीलकममापयंत पोिलेले 
असतात. त्यािंा आरंभ एकवटलेला असतो. चिचत्तका एककूट असतात. एकाि कूटातून तंतू चनघून त्यािे 
दोन फाटे होतात. द सरी चिचत्तका कीलकीलकातून - या चिचत्तकेिा तंतू स्थलीपयंत पोितो. चतसरी 
चिचत्तका स्थलीतील. चतिा तंतू मस्तकाच्या सालीपयंत पोितो. 

 
द ःख व शीतोष्ट्ि संवदेना वाहिारे तंतू पिमूलीय प ंजकातून कशतेील धूसर अंगाच्या मागल्या 

फायातून आत चशरतात आचि एकाद्या द सऱ्या पाचहरीवर िढून डावी उजवी बदलतात. एकेका 
कशरेुकेिी एकेक पाचहरी समजावयािी. नंतर ते अपमध्य कशास्थलीय वृंदात चशरतात. पीडावाहक 
तंतूस द्धा कशचे्या धूसरागंाच्या मागील फायात चशरतात तेही थोड्याशा पाचहऱ्या वर िढून बाजू बदलतात 
आचि प रःस्थ कशास्थलीय वृदंात चशरतात. दोनही कशास्थलीय वृंद मस्त कात जाऊन एक होतात. यािंाि 
अनल्पवृदं तयार होतो. हा अनल्पवृदं अपमध्य स्वल्पवृंदाच्या शजेारून वर स्थलीत जाऊन पोितो. तेथून 
प्रस्त त संवदेना वाहिारे नव े तंतू उपवचेधका पिागंद्वारा वर मस्तकाच्या कें द्रीय दचरकेच्या मागल्या 
चगचरकेतील सालीपयंत पोितात. येथेही तीन चिचत्तकािंी साखळी कामी येते. पंज क हे पचहले ममवस्थान 
स्थली हे चतसरे. द सरे कशतेि असते. ते कशचे्या धूसरागंाच्या मागल्या फायास एक टोपिासारखा भाग 
असतो त्यात असते. या टोपिभागास पिाधान [Substantia gelatinosa.] असे नाव चदले आहे. आधान म्हिजे 
ठेवि. 

 
शरीरात ज्या हालिाली घडतात त्यािंी पे्ररिा मस्तकाच्या छातीतील संिालनिेत्रात ज्या 

मोठाल्या स्तूपपेचशका आहेत त्यात उत्पन्न होते. या चिचत्तकािे महाप्रसर चकरिपचरवषेातून उपवचेधकेत 
जातात. उपवेचधकेत त्यािंी जागा कोपऱ्यात आचि त्यामागील उपवचेधकाशंािा प ढला दोन तृतीयाशं यात 
असते. कोपरातले तंतू खाली मस्तकवृंतात जाऊन बाजू बदलतात आचि मग करोटीय िेतन्यांच्या 
संिालक ममवस्थानात जातात. मस्तककशीय तंतू मस्त कातील स्तूपापयंत जातात. तेथे त्यािे दोन गट 
होतात. मध्यपातळीजवळिे तंतू बाजू बदलतात. त्यािा डावा उजवा व्यत्यास होऊन ते कशचे्या अपमध्य 
धवलागंात उतरतात. कशमेध्ये जागोजाग यातील तंतू प रःस्थ धूसरागंातील पेचशकाशंी अंत्यशाखानंी संपकव  
पावतात. मस्तककशीय तंतंूपैकी अपमध्यागंािे तंतू बाजू न बदलताि कशते उतरतात. तेथे त्यािंा प रःस्थ 
मस्तककशीय तंत वृदं बनतो. यालाि अव्यत्यस्तवृदं असेही म्हितात. या वृदंातील तंतूपैकी प्रत्येक 
पाचहरीला थोडेथोडे असे करता करता सवव तंतू कशचे्या वरच्या अधाति बाजू बदलतात. बाजू बदललेले 
तंतू खालपयंत आपापल्या पाचहरीतील प रःस्थ धवलागंाच्या पेचशकाशंी आपल्या अंत्यशाखानंी संपकव  
घडचवतात. 

 
येथे असे चदसून येते की संिालन-कमािी प्रत्येक पे्ररिा दोनि चिचत्तकातूंन वाहते. एक चिचत्तका 

मेंदूच्या सालीतून कशतेील धूसरागंाच्या प रःस्थ भागापयंत आचि द सरी तेथून मासंतंतूपयंत. पचहली मेंदू व 
कशा यात असते. आचि द सरी कशोत्पन्न ककवा मस्तूत्पन्न िेतनीत असते. 

 
संिालनाला अंचतम पे्ररिा कशतेील प रःस्थ चिचत्तकेतून चमळते. या चिचत्तकेस िेतना मेंदूतून 

चमळण्यािा एक मागव आता साचंगतला तो स्तूपातून येिारा आहे त्यास स्तूपीय मागव म्हितात. त्यात दोनि 



 

अनुक्रमणिका 

चिचत्तका असतात. एक कचनि, एक वचरि. याखेरीज द सऱ्या एका मागानेही िेतना येत असतात. तो मागव 
मस्त कातील स्तूपाच्या बाहेर असतो. त्याला स्तूपबाह्य मागव म्हितात. या स्तूपबाह्य मागािा आरंभ मेंदूच्या 
सालीति पि संिालनिेत्राच्या शजेारच्या िेत्रात होतो. तेथून कशते पोिेपयंत मध्यंतरी बरीि ममे 
असतात. उपस्थली, अन स्थली, अवस्थली, रोचहत, कृष्ट्ि, मस्तंक, क ं ज, बक ल, अशी परंपरा असते. ही 
ममवस्थाने एकमेकाशी जोडलेली असतात ते शजेारच्या आकृतीत दाखचवले आहे. 

 

 
आ॰ १५·१७ स्तूपबाह्य तंतंूिा नकाशा. उप॰, उपस्थली. अव॰, अवस्थलीममव. 

 
आ॰ १५·१८ कचनि ममावर येिाऱ्या पे्ररिा-मागांिा नकाशा. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १५·१९ बचहम वख िेतना-मागांिा नकाशा. 

 
आ॰ १५·२० अंतम वख िेतना-मागांिा नकाशा. 

 


