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Chapter 1 Introduction
एककोषीय मानव भ्रुण (जाइगोट) ग�तशील प्र�क्रयाबाट एक खबर् कोषीय वयस्क बन्नु शायद प्रकृ�त कै सबैभन्दा

उल्लेखनीय घटना हो ।

अनुसन्धानकतार्हरुले अ�हले के प�ा लगाएका छन ् भने �नय�मत कायर्हरु जुन एउटा वयस्क शर�रले गछर् त्यो
गभार्वस्थामा नै प्रारम्भ भइसकेको हुन्छ - सामान्यतया जन्म हुनुभन्दा धेरै अगा�ड नै ।

जन्म हुनभ
ु न्दा अगा�डको �वकास अव�ध लाई तयार� समयको रुपमा ब�ु झने ग�रएको छ जन
ु समयमा

�वकासोन्मख
ु मानवका ला�ग चा�हने थप्र
ु ै ढाँचा प्राप्त हुन्छ, र जरुर� �नकै सीपको अभ्यास हुन्छ जन
ु जन्मप�छ
बाँच्नका ला�ग आवश्यक हुन्छ ।
Chapter 2 Terminology
मानव गभार्व�ध सामान्यतया कायम हुन्छ झण्डै ३८ हप्तासम्म गणना गन� हो भने �नषेचन, वा गभार्धानदे �ख
जन्मसम्मको अव�धलाई ।

�नषेचनप�छका प�हला आठ हप्ताका क्रममा �वक�सत मानवलाई भ्रण
ु भ�नन्छ यसको अथर् "�भत्र�भत्रै ब�ढरहे को"

भन्ने हुन्छ यो अव�धलाई भ्रण
ु अव�ध प�न भ�नन्छ यस क्रममा मख्
ु यतया �नमार्ण हुने गछर् शर�रका मख्
ु य
महत्वपण
ू र् प्रणाल�हरुको ।

आठ हप्ताको अव�ध स�कएप�छ गभार्वस्थाको अन्त्यसम्म, "�वकास भइरहे को मानवलाई अंग्रेजीमा �फटस

भ�नन्छ" जसको अथर् "जन्मन बाँक� सन्तान" हुन्छ । यो अव�ध, जसलाई �फटल �प�रयड भ�नन्छ, मा शर�र
ठूलो बन्छ र यसका प्रणाल�हरुले काम थाल्छन ् ।

सबै भ्रण
र् ो अव�धका रुपमा उल्लेख ग�रएको छ ।
ु र �फटल उमेरहरुलाई यो कायर्क्रममा �नषेचनपव
ू क

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
जीव�व�ानको दृिष्टले "मानव �वकास �नषेचनको अव�धदे �ख सुरु हुन्छ," जब एक स्त्री र एक पुरुष प्रत्येकका
आफ्नै २३ क्रोमोजोमहरुको समागम हुन्छ उनीहरुका प्रजनन कोषहरुको �मलनमाफर्त ् ।

एक स्त्रीको प्रजनन कोषलाई सामान्यतया "अण्ड" भ�नन्छ तर वास्तवमा यसलाई उकाइट भ�नन्छ ।

त्यसैगर�, एक पुरुषको प्रजनन कोष लाई "वीयर्" का रुपमा अ�धकांशले बुझ्छन ् तर यसको वास्त�वक शब्द
स्पमार्टुजुन हो ।

एक म�हलाको अण्डाशयबाट उकाइट �निस्कएप�छ ओभुलेसन नामको प्र�क्रया, जसमा उकाइट र स्पमार्टुजुनको
�मलन हुन्छ बीजबा�हनी नल�हरुमध्येको एउटामा, यो नल�लाई सामान्यतया फेलो�पयन ट्यब
ु भन्ने ग�रन्छ ।
बीजबा�हनी नल�हरुको सम्बन्ध म�हलाको अण्डाशय�सत र त्यहाँबाट पाठे घर वा �डम्बाशय�सत हुन्छ ।
प�रणामतः �नस्कने एककोषीय भ्रण
ु लाई जाइगोट भ�नन्छ, जसको अथर् "एकापसमा जो�डएको" भन्ने हुन्छ ।
Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
जाइगोटका ४६ क्रोमोजोमहरुले प्र�त�न�धत्व गछर् एउटा फरक प�हलो संस्करण एक नयाँ व्यिक्तको पूणर् जेने�टक

ब्लु�प्रन्टको । यो मख्
ु य योजना बसेको हुन्छ कडा रुपमा बे�रएको मोलेकुलसमा जसलाई डीएनए भ�नन्छ ।
यसमा समा�हत हुन्छ �नद� शनहरु कसर� हुने �वकास पूरा शर�रको भन्ने �वषयमा ।

डीएनए मोलेकुलस एउटा बटा�रएको भयार्ङ झ� हुन्छ जसलाई अंग्रेजीमा डबल हे �लक्स प�न भ�नन्छ । भयार्ङका

खुड्�कलाहरु बनेका हुन्छन ्, जोडा मोलेकुलस, वा आधारहरुबाट जसलाई गुआ�नन, साइटोसाइन, एडेनाइन र
थाइमाइन भ�नन्छ ।

गुआ�ननको जोडा साइटोसाइन�सत मात्र हुन्छ, र एडेनाइनको थाइमाइन�सत । प्रत्येक मानव कोषमा समा�हत
हुन्छन ् झण्डै ३ खबर् यस्ता आधार जोडाहरु ।

एउटा �संगो कोषको डीएनए मा य�त धेरै सूचना समा�हत हुन्छन ् �क य�द त्यसलाई हामी अ�रमा छाप्ने हो भने,
हरे क आधारका प�हलो अ�रमात्र रा�लाई प�न आवश्यक हुन्छ, १५ लाख पष्ृ ठ अ�रहरुको !

य�द टुप्पोबाट टुप्पो �मलाएर रा�े हो भने, एउटा �संगो मानव कोषको डीएनएको नाप ३ १/३ �फट वा एक �मटर
हुन्छ ।

य�द हामीले बे�रएका सबै डीएनएलाई �नकाल्य� भने एक वयस्कका १ खबर् कोषहरुको, तब यो लामो हुनछ
े ६३
अबर् माइलभन्दा बढ� । य�त दरू �मा पथ्
र् म्म र फक�र पुनः पथ्
ृ वीबाट सूयस
ृ वीमा पुग्न स�कन्छ ३४० पटक ।

Cell Division
�नषेचनको झण्डै २४ दे �ख ३० घण्टाप�छ, जाइगोटले प�हलो कोष �वभाजन पूरा गछर् । �मटो�सस प्र�क्रयाको
माध्यमबाट, एउटा कोष दइु वटामा �वभाजन हुन्छ, दइु वटा चारवटामा, र यसैगर� क्रमशः ।

Early Pregnancy Factor (EPF)
�नषेचन सुरु भएको �छटोमा २४ दे �ख ४८ घण्टामा, गभर् रहे नरहे को पुिष्ट गनर् स�कन्छ एउटा हाम�न प�ा लगाएर

आमाको रगतमा रहे को "अल� प्रेगनेन्सी फ्याक्टर" नामको ।

Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
�नषेचनप�छको ३ दे �ख ४ �दनसम्ममा भ्रुणको �वभािजत कोषहरुले एउटा गोलाकार आकृ�त धारण गछर् र त्यो
भ्रुणलाई भ�नन्छ मोरुला ।

४ दे �ख ५ �दनसम्ममा, एउटा �छद्र यो कोषहरुको बल�भत्र बन्छ र यो भ्रुणलाई त्यसप�छ भ�नन्छ ब्लास्टोसाइस्ट
।

ब्लास्टोसाइस्ट�भत्रका कोषहरु लाई भ�नन्छ �भत्री कोष पुञ्ज र यसले बनाउँ छ टाउको, शर�र र अन्य संरचना
मानव �वकासका ला�ग आवश्यक ।

�भत्री कोष पञ्
ु ज �भत्रका कोषहरु लाई एम्ब्रायो�नक स्टे म सेल्स भ�नन्छ �कनभने ती�सत �मता हुन्छ �नमार्ण

गन� प्रत्येक कोषबाट २०० भन्दा बढ� प्रकारका कोष मानव शर�रमा रहे का ।

Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
गभर्नल�बाट मु�न यात्रा ग�रसकेप�छ, प�हलो भ्रुणले आफूलाई प्र�वष्ट गराउँ छ आमाको गभार्शयको �भत्री �भ�ामा
। प्र�वष्टकरण भ�नने यो प्र�क्रया ६ �दनमा सुरु हुन्छ र �नषेचनको १० दे �ख १२ �दनप�छ स�कन्छ ।

�वक�सत भ्रण
ु का कोषहरुबाट एउटा रागरसको उत्पादन हुनथाल्छ जसलाई ह्यम
ु ान को�रयो�नक गोनाडोट्रो�न वा
एचसीजी भ�नन्छ, अ�धकांश गभर् पर��णमा यो पदाथर् खोिजने ग�रन्छ ।

एचसीजीले मात ृ रागरसहरुलाई �नद� �शत गछर् सामान्य रजस्वला चक्रलाई रोक्न, जसबाट गभार्वस्थालाई जार�

रा� स�कन्छ ।

Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
बीजारोपणप�छ, ब्लास्टोसाइस्टको छे उमा रहे का कोषहरुले साल नाम गरे को ढाँचालाई उठाउँ छ, जसले सीमाको
रुपमा काम गछर् आमा र भ्रुणको �वतरण प्रणाल�को ।

सालले आमाबाट �वतरण गछर् अिक्सजन, पौिष्टक आहार, रागरस, र उपचार �वकासको क्रममा रहे को मानवलाई,

काम नलाग्ने पदाथर्हरुलाई हटाउँ छ; र मातरृ क्तलाई �म�सनबाट जोगाउँ छ भ्रुण र �फटसको रगतमा ।

सालले प�न रागरस उत्पादन गछर् र भ्रुण अ�न �फटसको शर�रको तापक्रम कायम राख्छ आमाको भन्दा अ�ल
बढ� हुने गर� ।

सालले सञ्चार गछर् �वकासोन्मुख मानव�सत ना�भनालका स्नायुहरुबाट ।
सालको जीवन र�ा �मताको तुलना आधु�नक अस्पतालहरुमा पाइने सघन उपचार क��सत गनर् स�कन्छ ।
Chapter 8 Nutrition and Protection
एक हप्तासम्ममा, �भत्री कोष पुञ्जका कोषहरु दइु पत्रमा प�रणत हुन्छन ् जसलाई भ�नन्छ हाइपोब्लास्ट र
ए�पब्लास्ट ।

हाइपोब्लास्टले उठान �दन्छ योक साकलाई, जुन एउटा ढाँचा हो जसबाट आमाले पौिष्टक आहारहरु आपू�तर् गछर्
प्रारिम्भक अवस्थामा रहे को भ्रुणलाई ।

ए�पब्लास्टका कोषहरुले �नमार्ण गछर् न ् एिम्नयोन नामको एउटा मेम्ब्रेन, जस�भत्र भ्रुण र प�छ �फटस

नजिन्मएसम्म �वकास हुन्छ ।

Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
झण्डै साढे दइु हप्तासम्ममा, ए�पब्लास्टले �नमार्ण गछर् ३ �वशेष �क�समका म�सनो जाल�, वा बीजाणु पत्र,
जसलाई भ�नन्छ इक्टोडमर्, एन्डोडमर्, र मेसोडमर् ।

इक्टोडमर्ले बढाउँ छ थुप्रै ढाँचाहरुलाई जसमा सामेल छन ् मिस्तष्क, मेरुदण्ड, स्नायु, छाला, नङहरु, र कपाल ।
एन्डोडमर्ले उत्पादन गछर् रुपरे खा श्वासप्रश्वास प्रणाल�को र पाचन �ेत्र, अ�न उत्पन्न गछर् अंशहरु महत्वपूणर्

अंगका जस्तै �प�ाशय र पाचक ग्रन्थी ।

मेसोडमर्ले �नमार्ण गछर् मुटु, मग
ृ ौलाहरु, हाडहरु, कमलो हाड, मांसपेशीहरु, रक्त कोषहरु, र अन्य ढाँचाहरु ।
तीन हप्तासम्ममा मिस्तष्क तीन प्राथ�मक भागमा �वभािजत हुन्छ जसलाई अग्रमिस्तष्क, मध्यमिस्तष्क, र
पछा�डको मिस्तष्क भ�नन्छ ।

श्वासप्रश्वास र पाचन प्रणाल�को �वकास प�न हुने क्रममा हुन्छ ।
जब प�हलो रक्त कोष योक साकमा दे �खन्छ, रक्त वा�हनीको �नमार्ण हुन्छ भ्रुण भर�, र नल� आकारको मुटु
दे खापछर् ।

झण्डै लग�ै, तीब्र ग�तमा ब�ढरहे को मट
ु ु आफैमा लपे�टन्छ यसै क्रममा अलग्गै क� �वकास हुन थाल्छ ।
मुटु धड्�कन थाल्छ तीन हप्ता र एक �दनप�छ �नषेचनको ।

�वतरण प्रणाल� शर�रको प�हलो त्यस्तो प्रणाल�, वा सम्बिन्धत अंगहरुको समूह हो, जसले पूणरु
र् पमा सञ्चालन
हुने अवसर पाउँ छ ।

Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
तीन र चार हप्ताको बीचमा, शर�र योजना दे खापछर् यस क्रममा म�तष्क, मेरुदण्ड, र भ्रुणको मुटु सिजलै प�हचान

गनर् स�कन्छ योक साकस�हत ।

तीब्र ग�तको �वकासका कारण लपे�टने क्रम सुरु हुन्छ सापे��त रुपमा चौडा भ्रुणको । यो प्र�क्रयाले समावेश गछर्

योक साकको केह� भागलाई �भत्री पत्रमा पाचन प्रणाल�को र �नमार्ण गछर् छा�त र पेटका खाल� ठाउँ �वकासोन्मुख
मानवको ।

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
४ हप्तासम्ममा प्रष्ट पातलो �झल्ल�ले भ्रण
ु लाई चारै तफर्बाट बेरेको हुन्छ तरल पदाथर्ले भ�रएको गभर् थैल�मा । यो
�वशुद्ध तरल पदाथर्, जसलाई ए�मनो�टक फ्लुड भ�नन्छ, ले भ्रुणलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँ छ ।
Chapter 12 The Heart in Action
मुटु सामान्यताया प्र�त �मनेट क�रब ११३ पटक धड्�कन्छ ।
ध्यान �दनस
ु ् कसर� मट
ु ु को रं ग प�रवतर्न भइरहे को छ जब प्रत्येक धड्कनका बेला रगत यसको क�मा पस्ने र
�नस्कने गदर् छ ।

मुटु धड्�कन्छ त्यस्तै क�रब ५ करोड ४० लाख पटक जन्मनु अ�घ र ३ अबर् २० करोड पटकभन्दा बढ� ८० वष�
जीवन चक्रमा ।

Chapter 13 Brain Growth
मिस्तष्कको तीब्र �वकासको प्रमाणका रुपमा दे खापछर् अग्रमिस्तष्क, मध्यमिस्तष्क, र पछा�डको मिस्तष्क ।
Chapter 14 Limb Buds
मा�थल्लो र तल्लो अवयवको �वकास सुरु हुन्छ अवयवको अंकुर दे खा परे र चार हप्तासम्ममा ।
यो अव�धमा छाला पारदश� हुन्छ �कनभने यो मात्र एक कोष बाक्लो हुन्छ ।

छाला बाक्लो हुँदै जाँदा, यसले आफ्नो पारद�शर्ता गम
ु ाउँ छ, जसको अथर् हुन्छ हामीले अब दे � सक्छ� �भत्री
अंगहरुको �वकास आउँ दो एक म�हनासम्म मात्र ।

Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
४ र ५ हप्ताको बीचमा, मिस्तष्कको तीब्र �वकास दर कायम रहन्छ र पाँच फरक भागमा �वभािजत हुन्छ ।
टाउको भ्रुणको कूल आकारको क�रब एक �तहाइ हुन्छ ।
उध्वर्मिस्तष्कको गोलाद्र्ध दे खापछर् , �वस्तारै मिस्तष्कको सबैभन्दा ठूलो भागका रुपमा प�रणत हुन्छ ।
�क्रयाकलापहरु अन्ततः उध्वर्मिस्तष्क गोलाद्र्धबाट �नयिन्त्रत हुन्छन ् जसमा समावेश हुन्छ सोच्ने, �सक्ने,

स्म�ृ त, भाषा, दृिष्ट, श्रवण, ऐिच्छक ग�त, र समस्या समाधान ।
Chapter 16 Major Airways

श्वास प्रश्वास प्रणाल�मा, मुख्य स्टे म ब्रोन्चीका दायाँ र बायाँ भाग उपिस्थत हुन्छ र अन्ततः यसले जोड्छ

ट्रा�चया वा श्वासनल�लाई फोक्सो�सत ।
Chapter 17 Liver and Kidneys

ध्यान �दनस
ु ् पेटको खाल� ठाउँ लाई ढाकेको �वशाल �प�ाशयलाई धड्�करहे को मट
ु ु को निजकै रहे को ।
स्थायी मग
ृ ौला ५ हप्तासम्ममा दे खा पछर् ।
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
योक साकमा प्रारिम्भक प्रजनन कोषहरु समावेश हुन्छन ् जसलाई बीजाणु कोष भ�नन्छ । ५ हप्तासम्ममा यी
बीजाणु कोषहरु स्थानान्तरण हुन्छन ् प्रजनन अंगहरुका ला�ग मग
ृ ौलाहरुका निजकै ।
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
५ हप्तासम्ममा नै, भ्रुणले हातका पत्रहरुको �वकास गछर् , र कमलो हाडको �नमार्ण साढे ५ हप्तासम्ममा सुरु हुन्छ
।

यहाँ हामी दे � सक्छ� बायाँ हातका पत्र र नाडी ५ हप्ता र ६ �दनको बेला ।

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation
६ हप्तासम्ममा उध्वर्मिस्तष्क गोलाद्र्धको बढ्ने क्रम जार� रहन्छ मिस्तष्कका अरु भागहरुको तुलनामा �छटो ।
भ्रुणले सुरु गनर् थाल्छ लगातार र स्वचा�लत चालहरु । यस्ता चाल आवश्यक हुन्छ सामान्य स्नायुमांसपेशीको
�वकासलाई बढावा �दन ।

मुखमा स्पशर् हुँदा भ्रुणले स्वचा�लत रुपमा आफ्नो टाउको चलाउँ छ ।
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
बा�हर� कानले आकार �लन सुरु गछर् ।
छ हप्तासम्ममा, �प�ाशयमा रक्तकोषको �नमार्ण प्र�क्रया जार� रहन्छ जहाँ हाल �लम्फोसाइट्स �वद्यमान

रहन्छ । यस �क�समको श्वेत रक्तकोष प्र�तर�ा प्रणाल�को �वकासको मख्
ु य अंश हो ।
Chapter 22 The Diaphragm and Intestines

डायफ्राम, श्वासप्रश्वासका ला�ग प्रयोग हुने मख्
ु य मांसपेशी, को अ�धकांश भाग छ हप्तासम्ममा �नमार्ण हुन्छ ।
आन्द्राभँड
ु ीको एक भाग अब अस्थायी रुपमा �नस्कन्छ नाभीनाल�सतै । यो सामान्य प्र�क्रया, जसलाई
�फिजयो�लजक ह�नर्एसन भ�नन्छ, ले पेटमा अरु �वकासोन्मख
ु अंगहरुका ला�ग ठाउँ बनाउँ छ ।
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
६ हप्तामा हातका पत्रहरुले एउटा राम्रो चौडाइको �वकास गछर् ।
प्रारिम्भक मिस्तष्क तरं गहरु �छटोमा ६ हप्ता र दइ
ु �दनदे �ख रे कडर् ग�रएका छन ् ।
Chapter 24 Nipple Formation
शर�रका छे उहरुमा दध
ू को मुण्टा दे खापछर् त्यसको वास्त�वक ठाउँ मा पुग्नु केह� अगा�ड छा�तको अ�घल्लो भागमा
।

Chapter 25 Limb Development
साढे ६ हप्तासम्ममा, कु�हनाहरु छुट्�टन्छन ्, औंलाहरु छुट्�टन सुरु हुन्छ, र हातका चालहरु दे � स�कन्छ ।

हाडको �नमार्ण, जसलाई ओिस्स�फकेसन भ�नन्छ, सुरु हुन्छ क्ले�भकल वा कठालोको हाड, र मा�थल्लो र तल्लो

बंगाराका हाडबाट ।

Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
सात� हप्तासम्ममा बाडुल� लागेको दे �खएको छ ।
खुट्टाका चालहरु अब दे � स�कन्छ, अचम्मका प्र�त�क्रयाका साथमा ।
Chapter 27 The Maturing Heart
चार क�स�हतको मुटुको �नमार्ण कायर् झण्डै स�कने अवस्था हुन्छ । औसतमा, मुटु अ�हले प्र�त �मनेट १६७ पटक
धड्�कन्छ ।

साढे सात हप्तामा रे कडर् ग�रएको मुटको �वद्युतीय स�क्रयता वयस्कको तरं ग नमूना�सत मेल खान्छन ् ।
Chapter 28 Ovaries and Eyes
म�हलामा, सात हप्तासम्ममा अण्डाशय �चन्न स�कन्छ ।
साढे सात हप्तासम्ममा, आँखाको रं गीन रे �टना सिजलै दे � स�कन्छ र परे ला तीब्र ग�तको �वकास क्रममा हुन्छ ।
Chapter 29 Fingers and Toes
औंलाहरु छुट्�टन्छन ् र पैतालाका औंला आधारहरु�सत मात्र जो�डएका हुन्छन ् ।
हातहरु अब सँगै आउन सक्छन ् साथमा खट्
ु टा प�न ।
घुँडाको जोन� प�न ब�नसकेको हुन्छ ।
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
आठ हप्तामा मिस्तष्क �नकै ज�टल भइसकेको हुन्छ र भ्रुणको कूल वजनको झण्डै आधा भाग ओग�टसकेको

हुन्छ ।

वद्
ृ �ध असामान्य दरले जार� रहन्छ ।

Chapter 31 Right- and Left-Handedness

आठ� हप्तासम्ममा, ७५ प्र�तशत भ्रुणले दायाँ हात बढ� चलाएको दे �खन्छ । बाँक� प्र�तशत समान रुपमा

�वभािजत हुन्छ बायाँ हातको प्रभुत्व रहने र कुनै हातको प्रभुत्व नरुचाउनेबीच । यो दायाँ वा बाँया हातको प्रभुत्व
दे �खने व्यवहारको प�हलो प्रमाण हो ।
Chapter 32 Rolling Over
�च�कत्सक�य पुस्तकहरुमा वणर्न ग�रएअनुसार पल्टने �मता जन्मेको १० दे �ख २० हप्तामा दे �खन्छ । जबक�
यो असामान्य द�ता प्रदशर्न हुन्छ धेरै अगा�ड न्युन गुरुत्वाकषर्ण भएको वातावरणमा तरल पदाथर् भ�रएको
बच्चा बस्ने थैल� एिम्नयो�टक स्याकमा । मात्र हुँदैन चा�हएको शिक्त परािजत गनर् उच्च गरु
ु त्वाकषर्ण
शिक्तलाई जन
ु पाठे घर बा�हर रहन्छ यसले नवजात �शशल
ु ाई पल्टनबाट रोक्छ ।
भ्रुण अब शार��रक रुपमा बढ� स�क्रय हुनथाल्छ यो अव�धमा ।
चालहरु सस्
ु त वा तीब्र हुनसक्छन ्, एक पटक वा बारम्बार, लगातार वा प्र�त�बिम्बत ।
टाउको फकार्उने, घाँट�को �वस्तार, र हात र अनह
ु ारको सम्पकर् अ�धकांश समय हुन्छ ।
छुँदा भ्रुणले आँखा खुम्च्याउने बंगारा चलाउने, समात्ने चालहरु, र खुट्टाका औंलाले दे खाउने गछर् ।
Chapter 33 Eyelid Fusion
७ दे �ख ८ हप्ताको बीचमा, मा�थल्लो र तल्ला परे लाहरु आँखामा�थ तीब्र ग�तमा बढ्छन र आं�शक रुपमा

जो�डन्छन ् ।

Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
गभार्शयमा हावा नहुने भए प�न, भ्रुणले आठ हप्तासम्ममा �छटो�छटो श्वास फेरे को चाल प्रदशर्न गछर् ।
य�तबेलासम्ममा, मग
ृ ौलाले �पसाब उत्पादन गछर् जुन एिम्नयो�टक फ्लुडमा �नस्कन्छन ् ।
पुरुष भ्रुणमा, �वकासोन्मुख अण्डले टे स्टोस्टे रोन उत्पादन गर� छाड्न सुरु गछर् ।
Chapter 35 The Limbs and Skin
हड्डी, जोन�, मांसपेशी, नसा, र अवयवका रक्तवा�हनी वयस्कका झ� हुन्छन ् ।
आठ� हप्तासम्ममा ए�पडर्�मर्स, वा बा�हर� त्वचा, बहुपत्रीय मेम्ब्रेन ब�नसकेको हुन्छ, आफ्नो पारद�शर्ता गुमाउँ दै

।

अनुहार वरपर र� दे �खएप�छ आँ�खभ�हरु बढ्न थाल्छन ् ।

Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
आठ हप्तामा भ्रुणाव�ध स�कन्छ ।
यो समयमा, मानव भ्रुण एउटा �संगो कोषबाट बढे र झण्डै १ अबर् कोषहरुमा पु�गसकेको हुन्छ जसले �नमार्ण

गरे को हुन्छ ४,००० भन्दा बढ� फरक एनाटो�मक ढाँचाहरु ।

भ्रुणमा अ�हले रहे को हुन्छ वयस्कहरुमा पाइने ९० प्र�तशतभन्दा बढ� ढाँचाहरु ।

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
यहाँबाट जन्म नभएसम्म �फटल अव�ध सुरु हुन्छ ।
नौ हप्तासम्ममा, बूढ� औंला चुसाई सुरु हुन्छ र �फटसले एिम्नयो�टक तरल पदाथर् �नल्न सक्छ ।
�फटसले कुनै वस्तु समात्नसमेत सक्छ, टाउको अगा�ड र पछा�ड हल्लाउन, बंगारा खोल्न बन्द गनर्, िजब्रो
चलाउन, सुस्केरा हाल्न र जीउ तन्काउन प�न सक्छ ।

नभर् �रसेप्टरहरु अनुहार, हत्केला, र पैतालामा रहे काहरुले हलुका स्पशर् महसूस गनर् सक्छन ् ।
"पैतालामा हलुका स्पशर्को प्र�त�क्रयामा," �फटसले कम्मर र घुँडा मोड्छ र खुट्टाका औंला खुम्च्याउन सक्छ ।
परे ला य�तबेला पूणर् रुपमा बन्द हुन्छन ् ।
ला�रन्क्समा, भोकल �लगामेन्ट्स दे खापछर् जुन भोकल कडर्को �वकासको सुरुवातको संकेत हो ।
म�हला भ्रुणहरुमा, गभार्शय प�हचान गनर् स�कने हुन्छ र अप�रपक्व प्रजनन कोषहरु, जसलाई उगा�नया

भ�नन्छ, ले अण्डाशय�भत्र प्र�त�ल�पहरु बनाइरहे को हुन्छ ।

बाह्य यौन अंगहरुले आफूलाई छुट्याउन स�कने बनाउँ छ म�हला हो �क पुरुष भनी ।
Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
९ र १० हप्ताको बीचमा तीब्र वद्
ृ �धदरले शर�रको वजन बढाउँ छ ७५ प्र�तशतभन्दा बढ� ।
१० औं हप्तासम्ममा, मा�थल्लो परे लाको उ�ेजना का कारण आँखा तलपट्ट� मा�थतल गनर् थाल्छ ।
�फटसले हाई गनर् थाल्छ र अक्सर मुख खोल्ने, बन्द गन� गछर् ।

अ�धकांश �फटसहरुले दायाँ बूढ�औंला चस्
ु छन ् ।
ना�भनाल �भत्रका आन्द्राभँड
ु ीको एक भाग पेटको खाल� ठाउँ मा फकर्न्छ ।
अ�धकांश हड्डीहरुमा ओिस्स�फकेसन भइरहे को हुन्छ ।
हात र खुट्टाका औंलाहरुमा नङको �वकास हुनथाल्छ ।
�व�शष्ट औंठा छाप �नषेचनको १० हप्ताप�छ दे खापछर् । यी नमन
ू ाहरु जीवन भर प�रचयका ला�ग प्रयोग गनर्
स�कन्छ ।

Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
११ औं हप्तासम्ममा नाक र ओठ पूणर् रुपमा ब�नसकेको हुन्छ । अरु अंगका भागहरु झ�, यसको आकार प�न
प�रवतर्न हुँदै जान्छ, प्रत्येक चरणमा मानव जीवन चक्रको ।

आन्द्राभँुडीले ग्लुकोज र पानी सोस्न थाल्दछ जुन �फटसले �नलेको हुन्छ ।
�लंग �नधार्रण भइसकेको भए प�न �नषेचनको बेलामा नै, बाह्य यौन अंग अब छुट्याउन स�कन्छ पुरुषको हो �क
म�हलाको भनी ।

Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
११ र १२ हप्ताका बीचमा, �फटलको वजन झण्डै ६० प्र�तशतले बढ्छ ।
बाह� हप्तामा अन्त्य हुन्छ प�हलो तीन वा त्रैमा�सक अव�ध गभार्धानको ।
मुख�भत्र अब फरक �क�समका स्वाद चा�े ग्रन्थीले ढा�कन्छ । जन्मँदाका बखत, स्वाद चा�े ग्रन्थी हुन्छ िजब्रो र
मुखको मा�थल्लो भागमा मात्र ।

�भत्री शर�रको चाल सुरु हुन्छ �छटोमा १२ हप्तामा र जार� रहन्छ क�रब ६ हप्तासम्म ।
�फटल र नवजातबाट �नस्कने प�हलो पदाथर्लाइ मेको�नयम भ�नन्छ । यो संक�लत हुन्छ पाचन इञ्जाइमहरु,
प्रो�टनहरु, र मत
ृ कोषहरुबाट जसलाई पाचन �ेत्रले �नकालेको हुन्छ ।

१२ हप्तासम्ममा मा�थल्लो अवयव शर�रको आकारको तुलनामा झण्डै अिन्तम चरणमा पग
ु ेको हुन्छ । तल्लो
अवयवले भने समय �लन्छ त्यसको अिन्तम चरणमा पुग्न ।

�पठ्युँ र टाउकोको मा�थको भागलाई छाडेर, भ्रुणको पूरा शर�रले अब हलुका स्पशर्को प्र�त�क्रया दे खाउँ छ ।
�लंग आ�श्रत �वकास �व�भन्नताहरु प�हलो पटक दे खापछर् । उदाहरणका ला�ग, म�हला भ्रुणहरुले बंगाराको चाल
प्रदशर्न गछर् बढ� �नय�मत रुपमा पुरुषभन्दा ।

सुरुमा दे �खने हट्ने प्र�त�क्रयाको �वपर�त, मुखनिजकैको उ�ेजनाले अब उत्पन्न गछर् उ�ेजनाको

कारकतफर्अगा�ड बढ� मख
ु खोल्ने । यस्तो प्र�क्रयालाई रु�टङ �रफ्लेक्स भ�नन्छ र यो जन्मप�छ प�न जार�
रहन्छ, यसले सहयोग गछर् नवजात �शशुलाई आमाको दध
ू को मुण्टा खोज्न स्तनपानको क्रममा ।

अनह
ु ार प�रपक्व हुने क्रम जार� रहन्छ फ्याटले गालाको खाल� ठाउँ भनर् सरु
ु गछर् र दाँतको �वकास सरु
ु हुन्छ ।
१५ हप्तासम्ममा, रगत �नमार्ण गन� स्टे म सेलहरु आइपुग्छन ् र बोन म्यारोमा बढ्न थाल्छ । अ�धकांश

रक्तकोषको �नमार्ण यहाँ हुन्छ ।

६ हप्ताको भ्रण
ु चल्न थाल्ने भइसके प�न, गभर्वती म�हलाले पेटमा बच्चा चलेको प�हलो अनभ
ु व १४ दे �ख १८
हप्ताबीचमा गछर् । पारम्प�रक रुपमा, यो घटनालाई �शशक
ु ो तीब्र �वकास भइरहे को रुपमा �लइन्छ ।

Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
१६ हप्तासम्ममा, प्र�क्रयाहरु, जसमा घुसाउने �सयो �फटसको पेटमा, ले �नम्त्याउँ छ हम�नल स्ट्रे स प्र�त�क्रया
�नस्कासन गद� नोराड्रेना�लन, वा नोरे पाइनफ्राइन रक्तधारामा ।

श्वासप्रश्वास प्रणाल�मा, लघुश्वासन�लका व�
ृ अब झण्डै स�कन्छ ।
सुर�ा प्रदान गन� सेतो पदाथर्, जसलाई भ�नर्क्स कासेओसा भ�नन्छ, ले अब �फटसलाई ढाक्छ । भ�नर्क्स वा
बुखुले छालालाई सुर�ा प्रदान गछर् है रान पान� असरहरुबाट एिम्नयो�टक तरल पदाथर्का ।

१९ हप्तादे �ख �फटलको चाल, श्वास फेन� �क्रया, र मुटुको धड्कनले पछ्याउँ छ दै �नक चक्र जसलाई �सकार्�दयन
�रदम्स भ�नन्छ ।

Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability
२० हप्तासम्ममा कोिक्लआ, जुन श्रवणसम्बन्धी अंग हो, वयस्क आकारमा पुग्छ पूणर् �वक�सत �भत्री कानमा ।
अबदे �ख, �फटसले प्र�त�क्रया दे खाउँ छ �व�भन्न ध्व�नहरुप्र�त ।
टाउकोमा र� उम्रन थाल्छ ।

सबै त्वचा पत्रहरु र संरचना �वद्यमान हुन्छन ्, जसमा र�का फो�लकल्स र ग्रन्थीहरु सामेल हुन्छन ् ।

�नषेचनको २१ दे �ख २२ हप्ता�भत्र, फोक्सोले श्वास फेन� केह� �मता प्राप्त ग�रसकेको हुन्छ । यसलाई
व्यावहा�रकताको उमेरको रुपमा �लइन्छ �कन�क गभार्शयबा�हर बाँच्न संभव हुन्छ केह� भ्रुणहरुलाई ।

Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
२४ हप्तासम्ममा परे लाहरु पुनः खुल्छन ् र �फटसले झस्कन्दा आँखा �झम्क्याउने प्र�त�क्रया दे खाउँ छन ् ।

अकस्मात ्, ठूला आवाजहरु आउँ दा हुने यस्तो प्र�त�क्रया सामान्यतया म�हला भ्रुणमा �छटो �वकास हुन्छ ।
धेरै अनुसन्धानकतार्हरुको प्र�तवेदन अनुसार तीब्र आवाज ले �फटलको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पानर्सक्छ ।
तत्कालको बेफाइदामा समावेश हुन्छ लामो समयसम्म मुटुको धड्कन बढ्न,ु �फटलले अत्य�धक �नल्नु र
अकस्मात ् व्यावहा�रक प�रवतर्न । संभा�वत द�घर्काल�न बेफाइदामा श्रवण शिक्त गुम्ने हुनसक्छ ।
�फटलको श्वासप्रश्वास दर बढे र बढ�मा प्र�त �मनेट ४४ श्वास तान्ने- छाड्ने चक्रमा हुन्छ ।
गभार्धानको तेस्रो �त्रमेस्टरका क्रममा, मिस्तष्क �वकासको तीब्र क्रमले खपत गछर् ५० प्र�तशत भन्दा बढ� उजार्
�फटसले प्रयोग गन� मिस्तष्कको वजन ४०० दे �ख ५०० प्र�तशतको बीचमा बढ्छ ।
२६ हप्तासम्ममा आँखाले आँसु उत्पादन गछर् ।
आँखाका नानीले �छटोमा २७ हप्तामा प्रकाशको प्र�त�क्रया दे खाउन थाल्छ । यो प्र�त�क्रयाले �नय�मत गछर्
प्रकाशको स्तर रे �टनामा पग्ु ने जीवन भरका ला�ग ।

चा�हने सबै भाग संवेदना र सँघ्
ु नका ला�ग, स�क्रय हुन्छन ् । समय नपुगेका �शशुहरुको अध्ययनले उनीहरुमा
वासना सँघ्
ु ने शिक्त रहे को दे खाउँ छ �छटोमा �नषेचनको २६ हप्तामा नै ।

एिम्नयो�टक तरल पदाथर्का �मठा पदाथर् राख्दा �फटलको �नल्ने प्र�क्रया �छटो हुन्छ त्यसको �वपर�त, �फटलको
�नल्ने प्र�क्रया घट्छ तीतो पदाथर् राख्दा । अनुहारका प�रव�तर्त भावना बेलाबेलामा दे �खन्छ ।
�हँडाइजस्तो खुट्टाको चालका शङ्
ृ खलाहरुबाट �फटस अगा�ड बढ्छ ।
�फटस कम चाउर� परे को दे �खन्छ थप फ्याट छालामु�न जम्मा हुँदै जाँदा । फ्याटले महत्वपूणर् भू�मका खेल्छ

शर�रको तापक्रम कायम रा� त्यसैगर� जन्मप�छका ला�ग उजार् संकलन गनर् ।

Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
२८ हप्तामा �फटसले छुट्याउन सक्छ उच्च र �नम्न स्तरका ध्व�नहरु ।

३० हप्तासम्ममा, श्वास फेन� चाल बढ� सामान्य हुन्छ र औसत �फटसमा ३० दे �ख ४० प्र�तशत समय यसमा
�बत्छ ।

गभार्धानको अिन्तम ४ म�हनामा, �फटसले दे खाउँ छ संग�ठत �क्रयाकलाप बीचबीचमा आरामको अव�ध �लइ
रो�कएर । यो व्यावहा�रक अवस्थाले प्र�त�बिम्बत गछर् बढ्दो ज�टलता केन्द्र�य स्नायु प्रणाल�को ।

Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
क�रब ३२ हप्तासम्ममा, ट्रयु आल्भेओल�, अथवा वायु "पकेट" कोषहरु फोक्सो�भत्र �वकासको क्रम सुरु हुन्छ ।
जन्मेको आठ वषर्म्म प�न त्यसको �नमार्ण जार� रहन्छ ।
३५ हप्तामा �फटसले हातले कडा रुपमा समात्न सक्छ ।
�व�भन्न पदाथर्हरुप्र�त �फटलको सम्पर्कर्ले जन्मप�छको स्वादको प्राथ�मकतामा असर पारे को दे �खन्छ ।

उदाहरणका ला�ग, �फटसहरु, जसको आमाले स�फ खान्छन ्, एउटा त्यस्तो पदाथर् जसको �भन्न स्वाद हुन्छ, ले

जन्मप�छ प�न स�फ रुचाएको दे �खन्छ । �फटल अवस्थामा स�फको सम्पकर्मा नआएका नवजातहरुले भने
नरुचाएको दे �खन्छ ।

Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
�फटसले प्रसव उत्पन्न गछर् ठूलो संख्यामा इस्ट्रोिजन नामको रागरस छाडेर र यसर� सुरु हुन्छ �फटसबाट
नवजात �शशम
ु ा प�रवतर्न हुने प्र�क्रया ।

प्रसव पीडा गभार्शयको शिक्तशाल� खुम्चाइबाट हुन्छ, प�रणामत बच्चाको जन्म हुन्छ ।
�नषेचनबाट जन्म र त्यसप�छ, मानव �वकास ग�तशील, लगातारको र ज�टल हुन्छ । यस चाखलाग्दो प्र�क्रयाका

सम्बन्धमा नयाँ खोजले बढ्दो रुपमा दे खाइरहे का छन ् �फटलको �वकासको महत्वपूणर् असर जीवनभरको
स्वास्थ्यमा ।

प्रारिम्भक मानव �वकासका सम्बन्धमा हाम्रो बुझाइ बढ्दै जाँदा, हाम्रो �मता प�न बढ्छ स्वास्थ्य राम्रो बनाउने जीवनअ�घ र प�छ दव
ु ै बेलाको ।

