Subtitle Format Punjabi, Eastern
Chapter 1 Introduction
ਅਿਜਹੀ ਗਿਤਸ਼ੀਲ ਪਕੀਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਇੱਕ ਯੁ ਗਮ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਖਰਬ ਪੁਰਨਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੋਿਸ਼ਕਾ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਯਦ ਪੁਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ@
ਸ਼ੌਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਂਦਾਤਰ ਦੈਿਨਕ ਕੰਮ ਜੋ ਪੁਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋ ਕਾਫੀ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਪਸਵਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@
ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋ ਪਿਹਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਦਾਤਰ ਅਿਜਹੇ ਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱ ਖ ਅਨੇਕ ਪਕਾਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਕਸ਼ਤਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੁਰੀ ਹਨ@
Chapter 2 Terminology
ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਿਵੱਚ ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾਂ ਲਗੱਭਗ 38 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ ਤੋ ਜਾਂ
ਿਫਰ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ ਤੱਕ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ @
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਹਲ 8 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱ ਖ ਨੂੰ ਭੂਣ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ " ਭੀਤਰ
ਵਧੱਨਾ " ਹੈ@ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਭੂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵੱਧੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ@
8 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁਰੇ ਹੋਣ ਤੋ ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱ ਖ ਨੂੰ ਗਰੱਭ ਿਵੱਚ ਪੱਲ ਿਰਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ@
ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ " ਅਜਨਮਾ ਸ਼ੀਸ਼ੂ " ਹੈ@ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਣ ਸੰਬਧੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਧਣ ਲੱ ਗ
ਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱ ਗ ਪਦੀਆਂ ਹਨ@
ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਅਵਸੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਦਿਸਆਂ ਿਗਆ ਹੈ@

The Embryonic Period (The First 8 Weeks)
Embryonic Development: The First 4 Weeks
Chapter 3 Fertilization
ਜੀਵਿਵਿਗਆਨ ਕੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, " ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ '' ,
ਜਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਮਲਕੇ ਅਪਨੇ-ਅਪਨੇ 23 ਕੋਮੋਸੋਮਸ ਅਪਨੀ ਪਜਨਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ@
ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਜਨਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਅੰਡਾਣੂ' ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਨਨਾਣੂ ਹੈ@

ਇਸੀ ਪਕਾਰ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਜਨਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਾਣੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@ ਪਰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸ਼ਬਦ ਪਸ਼ੁਕਾਣੂ ਹੈ@
ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋ ਜਨਨਾਣੂ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਪਕੀਆ ਨੂੰ ਅੰਡਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਕੀਆ ਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਨਾਣੂ ਤੇ
ਪਸ਼ੁਕਾਣੂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਿਟਊੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੂੰ ਜਾਦਾਤਰ ਿਡੰ ਬਵਾਹੀ ਿਟਊੱਬ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
਼ ਦੀ ਹੈ@
ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਿਟਊੱਬ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋਡ
਼ ਨਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਨਾ"
ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਕ-ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਵਾਲੀ ਭੂਣ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਯੁ ਗਮ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਜੋਡ
ਹੈ@
Chapter 4 DNA, Cell Division, and Early Pregnancy Factor (EPF)
DNA
ਯੁ ਗਮ ਦੇ 46 ਕੇਮੋਸੋਮਸ ਇਕ ਨਵੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਨੀਕ ਨੀਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਚਰਣ ਦਸਦੇ ਹਨ@ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਕਸੀ
ਕਸੀ ਹੋਈ ਿਪੰਡਾਕਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁ ਦੇਸ਼
ਹੁੰਦੇ ਹਨ@
ਡੀਐਨਏ ਅਣੂ ਘੁ ਮਾਵਦਾਰ ਪੌਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕੂਡ
ੰ ਿਲਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋ ਜਾਿਣਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਪੌਣੀਆਂ ਦਾ
਼ ੇ ਜਾ ਤੱਲ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਗੁ ਆਨਾਈਨ, ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ, ਐਡੀਨਾਈਨ, ਅਤੇ ਥਾਈਮਾਈਨ
ਘੇਰਾ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਜੋਡ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ@
਼ ੇ ਿਸਰਫ ਸਾਈਟੋਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਡੀਨਾਈਨ ਦੇ ਥਾਈਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਦ
ਗੁ ਆਨਾਈਨ ਦੇ ਜੋਡ
ੰ ੇ ਹਨ@ ਹਰ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ
਼ ੇ ਹੁਦ
ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਅਿਜਹੇ ਤੱਲ ਦੇ ਜੋਡ
ੰ ੇ ਹਨ@
ਇਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਆ ਜਾਏ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਲ ਦਾ ਿਸਰਫ ਪਿਹਲਾ ਅਖਰ ਹੀ ਿਲਖਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਲੱ ਖ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ@
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋ ਦੂੱਜੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਿਬਛਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਨਾਪ 3 1/3 ਫੀਟ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
ਅਗਰ ਅਸੀ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ 1000 ਖਰਬ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋ ਸਾਰੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਲੰ ਬਾਈ 63 ਅਰਬ ਮੀਲ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ@ ਇਹ ਦੂਰੀ ਪੀਥਵੀ ਤੋ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋ ਪੀਥਵੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ 340
ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
Cell Division
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਦ ਲਗੱਭਗ 24 ਤੋ 30 ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਯੁ ੱਗਮ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦਾ ਿਵਭਾਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਦਾ
ਹੈ@ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਕੋਿਸ਼ਕਾ ਦੋ ਿਵੱਚ, ਦੋ ਚਾਰ ਿਵੱਚ ਤੇ ਇਸੀ ਪਕਾਰ ਅੱਗੇ ਿਵਭਾਿਜਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
Early Pregnancy Factor (EPF)

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, 24 ਤੋ 48 ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਿਜਸਨੂੰ "ਅੱਰਲੀ ਪੈਗਨੈਨਸੀ ਫੈਕਟਰ"
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਹੌਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ@
Chapter 5 Early Stages (Morula and Blastocyst) and Stem Cells
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਹੌਣ ਦੇ 3 ਤੋ 4 ਿਦਨ ਬਾਦ, ਭੂਣ ਿਦਆਂ ਿਵਭਾਿਜਤ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਭੂਣ
ਨੂੰ ਬੀਜਾਣੁ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ@
4 ਤੋ 5 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਭੂਣ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟੋਿਸਸਟ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ@
ਬਲਾਸਟੋਿਸਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਪੁੰਜ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱ ਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ@
ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਪੁੰਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਓਿਨਕ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ
ੰ ੀ ਹੈ@
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ 200 ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੱਮਤਾ ਹੁਦ
Chapter 6 1 to 1½ Weeks: Implantation and Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
਼ ਜਾਂਦਾ
ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਿਟਊੱਬ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ, ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਭੂਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਭੀਤਰੀ ਪਰਤ ਿਵੱਚ ਜਡ
ਹੈ@ ਇਸ ਪਕੀਆ ਨੂੰ , ਇਮਪਲਾੰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ 6 ਿਦਨ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 10 ਤੋ 12 ਿਦਨ ਤਕ
ਚਲਦੀ ਹੈ@
ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਭੂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਹਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨੀਕ ਗੋਨਾਡੋ ਟੋਿਪਨ, ਜਾਂ
ਐਚਸੀਜੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਦਾਤਰ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ@
ਐਚਸੀਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਰੱਭ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਰਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ@



Chapter 7 The Placenta and Umbilical Cord
ਇਮਪਲਾੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦ, ਬਲਾਸਟੋਿਸਸਟ ਦੀ ਪਰੀਧੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਿਦੰਦੀ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪਲੈ ਸੈੰਟਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਤੇ ਭੂਣੀਏ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਨ ਿਬੰਦ ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ@
ਪਲੈ ਸੈੰਟਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆੱ ਕਸੀਜ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁ ਖ ਨੂੰ ਪਹੁਚਾਂਦਾ ਹੈ; ਬੇਕਾਰ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਊ ੰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਭੂਣ ਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਤੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ@

਼ ਾ ਵੱਧ ਬਣਾ ਕੇ
ਪਲੈ ਸੈੰਟਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉ ੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਣ ਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਤੋ ਥੋਡ
ਰਖਦਾ ਹੈ@
ਪਲੈ ਸੈੰਟਾ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱ ਖ ਨਾਲ ਨਾਭੀਨਾਲ ਦੀ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ@
ਪਲੈ ਸੈੰਟਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਆਧੁਿਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਘਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ@
Chapter 8 Nutrition and Protection
1 ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ, ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਪੁੰਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਉ ੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਪੋਬਲਾਸਟ ਤੇ ਐਪੀਬਲਾਸਟ
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਹਾਇਪੋਬਲਾਸਟ ਯੋਕ ਸੈਕ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬਨਾਵਟਾਂ ਿਵੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਪਿਹਲ ਭੂਣ ਨੂੰ
ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ@
ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਤੋ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮਬਰੇਨ ਬਣਾਉ ੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਐਮਨੀਓਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭੂਣ
ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਦ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਕ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ@
Chapter 9 2 to 4 Weeks: Germ Layers and Organ Formation
ਲਗੱਭਗ 2 ½ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਐਪੀਬਲਾਸਟ 3 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਊਤਕੋਆੰ ਨੂੰ ਜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉ ੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾ ਨੂੰ
ਐਕਟੋਡਰਮ, ਐੰਡੋਡਰਮ, ਤੇ ਮੈਸੋਡਰਮ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
਼ ੀਆਂ, ਤੱਵਚਾ, ਨਾਖੂਨ ਤੇ
ਐਕਟੋਡਰਮ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਬਨਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾੱਰਡ, ਨਾਡ
ਵਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ@
ਐੰਡੋਡਰਮ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਣਾਲੀ ਬਣਾਉ ੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ
ਬਣਾਉ ੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਜਗਰ ਅਤੇ ਅਗਨਾਸ਼ਯ@
ਮੈਸੋਡਰਮ ਿਦਲ, ਗੁ ਰਦ, ਹੱਡੀਆਂ, ਉਪਾਸਥੀ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉ ੰਦਾ ਹੈ@
3 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਿਦਮਾਗ 3 ਪਾਥਿਮਕ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ, ਿਦਮਾਗ ਦਾ
ਿਵਚਲਾ ਭਾਗ, ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਭਾਗ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੇ ਪਾਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਿਜਵ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਯੋਕ ਸੈਕ ਿਵੱਚ ਿਦਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਲਾਕਾਰ ਿਦਲ ਉਭਰਣ ਲਗ ਪਦਾ ਹੈ@

ਲਗੱਭਗ ਉਸੀ ਸਮ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਿਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਸਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਗ ਕੋਸ਼ਠਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
਼ ਕਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋ 3 ਹਫਤ ਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਦ ਿਦਲ ਧਡ
ਪਰੀਸੰਚਰਣੀਏ ਪਣਾਲੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲੀ ਪਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅੰਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਉ ੰਦੀ ਹੈ@
Chapter 10 3 to 4 Weeks: The Folding of the Embryo
3 ਤੋ 4 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਦਮਾਗ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾੱਰਡ, ਅਤੇ ਿਦਲ
ਯੋਕ ਸੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਕਾਰਣ ਭੂਣ ਚੌਰਸ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਸਮਟਨ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਇਹ ਪਿਕਆ ਯੋਕ ਸੈਕ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਚਨ
ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱ ਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਛੇਦ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ@
Embryonic Development: 4 to 6 Weeks
Chapter 11 4 Weeks: Amniotic Fluid
4 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਭੂਣ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੈਕ ਿਵੱਚ ਐਮਨੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਇਹ
ਿਨਰਜੀਵ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਐਮਨੀਓਿਟਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੂਣ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਨਾਲੋ ਬਚਾਉ ੰਦਾ ਹੈ@

Chapter 12 The Heart in Action
਼ ਕਦਾ ਹੈ@
ਿਵਿਸ਼ਸਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਦਲ ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਿਵੱਚ ਲਗੱਭਗ 113 ਵਾਰ ਧਡ
਼ ਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ@
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕਵ ਿਦਲ, ਧਡ
ਿਦਲ ਲਗੱਭਗ 54 ਿਮਿਲਯਨ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਤੇ 3.2 ਿਬਿਲਯਨ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
਼ ਕਦਾ ਹੈ@
ਧਡ
Chapter 13 Brain Growth
ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਤੇਜੀ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ, ਿਵਚਲੇ ਭਾਗ, ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ@
Chapter 14 Limb Buds
ਊਪਰੀ ਤੇ ਿਨਚਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਿਵਕਿਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@

ਇਸ ਿਬੰਦ ੂ ਤੇ ਤੱਵਚਾ ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਿਜੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
ਿਜਵ-ਿਜਵ ਤੱਵਚਾ ਮੋਟੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ
ਿਸਰਫ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ@
Chapter 15 5 Weeks: Cerebral Hemispheres
4 ਤੋ 5 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਿਦਮਾਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਖੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ@
ਿਸਰ ਭੂਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਗੱਭਗ 1/3 ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਿਣਆ ਹੋਆ ਹੈ@
ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਨਜਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਸਬ ਤੋ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਤੋ ਿਨਯੰਤਿਣਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ, ਸੀਖਣਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਿਦਸ਼ਟੀ,
ਸੁਣਨਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਸਮਿਸਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ@
Chapter 16 Major Airways
ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਕੀਆ ਿਵੱਚ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਖਾਸ ਸਟੈਮ ਬੌਕ
ੰ ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਟੈਕੀਆ, ਜਾਂ ਸਾਂਹਨਲੀ ਨੂੰ
਼ ਆਂ ਨਾਲ ਜੋਡ
਼ ਦੀ ਹੈ@
ਫੇਫਿਡ
Chapter 17 Liver and Kidneys
਼ ਕਦੇ ਹੋਏ ਿਦਲ ਨਾਲ ਲਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ@
ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਜਗਰ ਉੱਤੇ ਿਤਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਧਡ
ਸਥਾਈ ਗੁ ਰਦ 5 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ@
Chapter 18 Yolk Sac and Germ Cells
ਯੋਕ ਸੈਕ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਪਜਨਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ 5 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਇਹ
ਜੀਵਾਣੂ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਜਨਕ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁ ਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ@
Chapter 19 Hand Plates and Cartilage
5 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲੇ ਟਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ 5 ½ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
ਏਥੇ ਅਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲੇ ਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈ 5 ਹਫਤ ਤੇ 6 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ@
Embryonic Development: 6 to 8 Weeks
Chapter 20 6 Weeks: Motion and Sensation

6 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਸਿਤਸ਼ਕੀਏ ਅਰੱਧਿਵਤ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਡਾ ਤੋ ਬੇਮੇਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਲੱ ਗ ਪਦਾ ਹੈ@
ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਿਤਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ@ ਅਿਜਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਿਦਮਾਗ ਦੀ
ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ@
ਭੂਣ ਦੇ ਮੁੰਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਪਤੀਕੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ@
Chapter 21 The External Ear and Blood Cell Formation
ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਆਕਾਰ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ@
6 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਦਾ ਿਜਗਰ ਿਵੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਿਲੰ ਫੋਸਾਈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ@ ਇਸ
ਪਕਾਰ ਦੀ ਿਚੱਟੀ ਖੂਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਪਤੀਰਿਖਅਕ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਖਾਸ ਿਹੱਸਾ ਹੈ@



Chapter 22 The Diaphragm and Intestines
ਡਾਇਫਾਮ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਾਥਿਮਕ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
ਹੁਣ ਆੰ ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਨਾਭੀਨਾਲ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਪਕੀਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਫਸੀਓਲਾੱਿਜਕ ਹਰਨੀਏਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਦੁਜੇ ਅੰਗਾ ਲਈ ਜਗਾਂ ਬਣਾਉ ੰਦੀ ਹੈ@
Chapter 23 Hand Plates and Brainwaves
਼ ੀ ਚਪਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ@
6 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਪਲੇ ਟਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਕੇ ਥੋਡ
6 ਹਫਤ ਤੇ 2 ਿਦਨ ਹੁੰਦੇ-ਹੁਦ
ੰ ੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ@
Chapter 24 Nipple Formation
ਕਮਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਤਰਫ ਚੂਚੇ ਿਦਖਣ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@ ਜੋ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਗਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਜਾੰਦੇ
ਹਨ@
Chapter 25 Limb Development
6 1/2 ਹਫਿਤਆੰ ਿਵਚ, ਕੋਹਨੀਆਂ ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਉ ੰਗਲੀਆਂ ਅਲਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ
ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ@

਼ ੇ ਦੀ ਉਪਰੀ ਤੇ ਿਨੱ ਚਲੀ ਹੱਡੀ
ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਜਸਨੂੰ ਓਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੈ ਵੀਕਲ ਜਾਂ ਹੰਸਲੀ, ਅਤੇ ਜਬਡ
ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
Chapter 26 7 Weeks: Hiccups and Startle Response
7 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ ਿਹਚੱਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ@
ਹੁਣ ਲੱ ਤ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇੱਕ ਚੌਕਾਣ ਵਾਲੀ ਪਤੀਕੀਆ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ@
Chapter 27 The Maturing Heart
਼ ਕਦਾ ਹੈ@
ਚਾਰ ਭਾਗੀਏ ਿਦਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ@ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਿਦਲ 1 ਿਮਨਟ ਿਵਚ 167 ਵਾਰ ਧਡ
7 1/2 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰੰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪਕਟ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਪੌਣ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
Chapter 28 Ovaries and Eyes
ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦੀ ਪਹਚਾਨ 7 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ@
7 1/2 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਅੱਖ ਦਾ ਵਰਣਕ ਦਰੀਸ਼ਟੀਪਟਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ@
Chapter 29 Fingers and Toes
਼ ੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ@
ਉ ੰਗਲੀਆਂ ਅਲਗ ਹੋ ਗਈਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉ ੰਗਲੀਆਂ ਿਸਰਫ ਤਲ ਤੋ ਜੁਡ
ਹੱਥ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਝ ਹੀ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ@
਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ@
ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਜੋਡ
The 8-Week Embryo
Chapter 30 8 Weeks: Brain Development
8 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗੱਭਗ ਭੂਣ ਦੇ ਕੁਲ ਭਾਰ ਤੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋ
ਿਗਆ@
ਿਵਕਾਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੈ@
Chapter 31 Right- and Left-Handedness

8 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, 75% ਭੂਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਲ ਪਬਲ ਹੁੰਦਾ ਿਦਸਣ ਲੱ ਗ ਿਪਆ@ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਬਿਟਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ ਿਬਨਾ ਿਕਸੀ ਵਰੀਯਤਾ ਦੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਬਿਟਆ ਸੀ@ ਇਹ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ
ਬਰਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ@
Chapter 32 Rolling Over
ਬਾਲ ਿਚਿਕਤੱਸਾ ਿਦਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ' ਰੋਲ ਓਵਰ ' ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਹਨ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋ 10 ਤੋ 20 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ
ਪਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ@ ਯਧਿਪ, ਇਹ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਕਰਣ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਐਮਨੀਓਿਟਕ ਸੈਕ ਦੇ ਘੱਟਗੁ ਰਤ
ੂ ਾਕਰਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲੇ ਤੋ ਿਦਖਣ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇਜ ਗੁ ਰਤ
ੂ ਾਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ
ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸ਼ੱਮਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘੁ ਮੱਣ ਤੋ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ@
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੂਣ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਕਯਾਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਚਾਲ ਧੀਰੇ ਜਾਂ ਤੇਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਭਾਿਵਕ ਤੇ ਪਿਤਿਕਆ ਸਵਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ@
ਿਸਰ ਦਾ ਘੁ ਮਣਾ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਦਾਤਰ ਘਿਟਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ@
਼ ੇ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਮਾਨਿਸਕ ਚਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉ ੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਪਕਾਸ਼
ਭੂਣ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਨਖੀਆਨਾ, ਜਬਡ
ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@
Chapter 33 Eyelid Fusion
7 ਤੇ 8 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਪਰੀ ਤੇ ਿਨੱ ਚਲੀ ਪਲਕਾਂ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਜੁਡ
Chapter 34 "Breathing" Motion and Urination
ਯਧਿਪ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ, ਪਰ ਭੂਣ ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਗਤੀ 8 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਨਜਰ ਆਂਦੀ ਹੈ@
ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ, ਗੁ ਰਦ ਪੇਸ਼ਾਬ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜੋ ਐਮਨੀਓਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
਼ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ@
ਬਾਲਕ ਦੇ ਭੂਣ ਿਵੱਚ, ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਟੈਸਟੋਸਟੈਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛੋਡ
Chapter 35 The Limbs and Skin
਼ , ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਅਵਯਵਾਂ ਿਦਆ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾਡ
਼ ੀਆਂ ਪੌਣ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ@
ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋਡ
8 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਐਪੀਡਰਮੀਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਵਚਾ, ਬਹੁ-ਪਰਤੀਏ ਆਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ
ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
ਿਜਵ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁੰਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਤਵ ਹੀ ਭੌਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ@

Chapter 36 Summary of the First 8 Weeks
ਅੱਠਵਾਂ ਹਫਤਾ ਭੂਣੀਯ ਅਵੱਧੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ@
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਭੂਣ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ੀਕਾ ਤੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਹਜਾਰ ਤੋ
ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ੀਸ਼ਟ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਬਨਾਵਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧੱਰ ਲਦੀਆਂ ਹਨ@
ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਪੌਣ ਮਨੁ ਖਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ 90% ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਬਨਾਵਟਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ@

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)
Chapter 37 9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches
ਣੀਕ ਅਵੱਧੀ ਜਨਮ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ@
9 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਮਿਨਓਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ@
਼ ੇ ਨੂੰ
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਿਕਸੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਿਹਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਬਡ
ਖੋਲ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੂਬਾਨ ਿਹਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਹ ਭਰ ਕੇ ਤਨ ਵੀ ਹਕਦਾ ਹੈ@
ਮੁੰਹ ਦੀ ਨਸਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵ ਹਲਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ@
਼ ਤੇ ਘੁ ਟਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉ ੰਗਲੀ ਨੂੰ
"ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਵਆਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਪਤੀਕੀਆ ਿਵੱਚ ", ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੁਤੱਡ
਼ ਸਕਦਾ ਹੈ@
ਵੀ ਮੋਡ
ਪਲਕਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ@
ਕੰਠ ਿਵੱਚ, ਵਾੱਕ ਨੱਸ ਦੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ@
ਬਾਿਲਕਾ ਦੇ ਭੂਣ ਿਵੱਚ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਪਹਚਾਨ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੌਣ ਪਜਨਕ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਿਜਹਨਾ ਨੂੰ ਊਗੋਨੀਆ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀਕੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ@
ਬਾਹਰੀ ਿਲੰ ਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਚਾਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਿਲਕਾ@
Chapter 38 10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints
9 ਤੇ 10 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ 75% ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਵੱਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ@
10 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਉਪਰੀ ਪਲਕ ਿਵੱਚ ਉੱਤੇਜਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਿਨੱ ਚਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁ ੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਜਮਾਹੀ ਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਹ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ@

ਜਾਦਾਤਰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦੇ ਹਨ@
ਨਾਭੀਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆੰ ਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
ਜਾਦਾਤਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਲੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ@
ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
਼ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ@ ਇਹਨਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਉ ੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਜੋਡ
ਉਮਰ ਪਹਚਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ@
Chapter 39 11 Weeks: Absorbs Glucose and Water
11 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਨੱਕ ਤੇ ਹਠ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਹਰ ਅਵਸੱਥਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਹੱਸਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪਰੰਗ ਬਦਲੇ ਗਾ@
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਲੇ ਗਏ ਗਲੁ ਕੋਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆੰ ਤ ਸੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ@
ਯਧਿਪ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਹੀ ਿਲੰ ਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਿਲੰ ਗ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਕ ਜਾਂ
ਬਾਿਲਕਾ ਦੀ ਪਹਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ@

Chapter 40 3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex,
Quickening
11 ਤੇ 12 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭੱਗ 60% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
12 ਹਫਤ ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਜਾਂ ਿਤਮਾਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ@
ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾੰਦੇ ਹਨ@ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸੁਆਦ ਦੇ ਮੁਕੁਲ
ਿਸਰਫ ਜੂਬਾਨ ਤੇ ਮੁੰਹ ਦੇ ਤੱਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ@
12 ਹਫਤ ਤੋ ਹੀ ਆੰ ਤ ਿਵੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ@
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਤੇ ਨਏ ਜਨਮੇ ਕੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੇਕੋਨੀਯਮ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ@ ਇਹ ਪਾਚਨ
ਐਨਜਾਈਮ ਪੋਟੀਨਸ, ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਜੋ ਪਾਚਕਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ@
12 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਉਪਰੀ ਅਵਯਵ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਆਖਰੀ ਅਨੁ ਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
਼ ਾ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ@
ਿਨੱ ਚਲੇ ਅਵਯਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਅਨੁ ਪਾਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋਡ

ਪੀਠ ਤੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉਪਰੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪੁਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹਲਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਪਤੀਕੀਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ@
਼ ੇ
ਿਲੰ ਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ@ ਿਜਵ ਕੀ ਬਾਿਲਕਾ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਜਬਡ
ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਿਹਲਾਉ ੰਦਾ ਹੈ@
ਿਜਵ ਪਿਹਲੀ ਵਾਲੀ ਪਤੀਕੀਆ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਪਤੀਕੀਆ ਸਰੂਪ ਮੁੰਹ ਿਖੱਚ ਲੈੰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਉੱਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੰਹ ਖੋਲ ਲੈੰ ਦਾ ਹੈ@ ਇਸ ਪਤੀਕੀਆ ਨੂੰ "ਰੂਟੀ ੰਗ ਰੀਫਲੈ ਕਸ" ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ
ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਤਨਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੂਿਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ@
ਿਜਵ-ਿਜਵ ਗਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰਾਵ ਹੌਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਤਵ-ਿਤਵ ਚੇਹਰਾ ਪਰੀਪਕੱਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
15 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਆਉ ੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਗੁ ਣਾ ਹੋ ਜਾੰਿਦਆਂ ਹਨ@ ਜਾਦਾਤਰ
ਖੂਨ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ@
ਯਧਿਪ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਭੂਣ ਿਵੱਚ ਹਲਚੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੱਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ
ਹਲਚੱਲ ਦਾ ਆਭਾਸ 14 ਤੇ 18 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ@ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਿਕਕਿਨੰਗ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਹੈ@
Chapter 41 4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa,
Circadian Rhythms
16 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਸੁਈ ਚੁਭੋਣ ਦੀ ਪਕੀਆ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਵ ਦੀ ਪਤੀਕੀਆ ਹੁੰਦੀ
਼ ਦੀ ਹੈ@ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਤੇ ਪੌਣ ਿਵੱਚ ਆਘਾਤ
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਵਾਹ ਿਵੱਚ ਨੋਰਐਡੋ ਨਲੀਨ, ਜਾਂ ਨੋਰਇਪਾਈਨਫਾਈਨ ਛੋਡ
ਪਕੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਪਤੀਕੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ, ਨਸਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਗੱਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ@
ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਚੱਟਾ ਪਦਾਰਥ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਰਨੀਕਸ ਕੈਸੀਓਸਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ@
ਵਰਨੀਕਸ ਤਵੱਚਾ ਨੂੰ ਐਮਿਨਓਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਭਾਵ ਤੋ ਬਚਾਉ ੰਦਾ ਹੈ@
਼ ਕਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੈਿਨਕ ਚਕੱਰ ਦੀ
19 ਹਫਤ ਤੋ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਿਹਲਨਾ ਡੁ ਲਨਾ, ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੀਆ, ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਧਡ
ਤਰਾਂ ਚਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕੈਡੀਅਨ ਰੀਦਮਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ@



Chapter 42 5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of
Viability

20 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰੀਪਕੱਵ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰਲੇ
ਕੰਨ ਦਾ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਇਸ ਸਮ ਤੋ ਬਾਦ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ ਤੇ ਪਤੀਕੀਆ ਜਾਿਹਰ
ਕਰੇਗਾ@
਼ ੀ ਤੇ ਬਾਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ@
ਖੋਪਡ
ਤਵਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਬਨਾਵਟਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਮਕੂਪਾਂ ਤੇ ਗੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ@
਼ ਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 21 ਤੋ 22 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਫੇਫਿਡ
ਸ਼ੱਮਤਾ ਦੀ ਅਵਸੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੁਝ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਵੀ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@ ਿਚਿਕੱਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਮ ਤੋ ਪਿਹਲੇ ਜਨਮੇ ਸ਼ੀਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਰਖਣਾ ਸੰਭਵ
ਬਣਾਇਆਂ ਹੈ@
Chapter 43 6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light;
Smell and Taste
24 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਦ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣ ਦੀ
ਪਤੀਕੀਆ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@ ਤੇਜ ਆਵਾਜ ਦੇ ਪਤੀ ਅਚਾਨਕ ਪਤੀਕੀਆ ਬਾਿਲਕਾ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਿਹਲੇ
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
ਅਨੇਕ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਜ ਆਵਾਜ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਹਤ ਦੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ@ ਤਤਕਾਲ
਼ ਕਨ ਦਾ ਵੱਧਣਾ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਿਨਗਲ ਲੈ ਣਾ ਤੇ
ਪਰੀਣਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਤੱਕ ਿਦਲ ਦੀ ਧਡ
ਬਰਤਾਵ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਹਨ@ ਲੰ ਬੇ ਸਮ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪਰੀਣਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਡੋ ਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ@
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਤੀ 44 ਵਾਰ ਪਤੀ ਿਮਨਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ@
ਗਰੱਭਵਤੀ ਹੌਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ 50% ਤੋ
ਿਜਆਦਾ ਊਰਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਭਾਰ 400 ਤੇ 500% ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ@
26 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਖਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ 27 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤੀਕੀਆ ਿਦਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਤੀਕੀਆ ਪੂਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਦੀਸ਼ਟੀਪਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ@
ਸੂੰਘਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ@ ਸਮ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਮੇ ਸ਼ੀਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਿਧਅਨ ਤੋ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ 26 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੂੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ੱਮਤਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
ਐਮਿਨਓਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਮਠਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@ ਇਸ ਤੋ
਼ ਾ ਪਦਾਰਥ ਰਖਣ ਨਾਲ ਿਨਗਲਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ@
ਉਲਟ, ਕੋਈ ਕੋਡ

ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਾੰਗ ਘੁ ਮ
ੰ ਾ ਕੇ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ@
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਵੱਚਾ ਿਵੱਚ ਫਾਲਤੂ ਵੱਸਾ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਝੂੱਰੀਆਂ ਘਟ ਿਦਖਦੀਆਂ ਹਨ@ ਵਸਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰਖਣ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਊਰਜਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉ ੰਦਾ ਹੈ@
Chapter 44 7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States
28 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਤੇਜ ਤੇ ਹੋਲੀ ਆਵਾਜ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ@
30 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਕੀਆ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਿਵੱਚ ਇਹ 30 ਤੋ 40% ਸਮ
ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ@
ਗਰੱਭ ਅਵਸੱਥਾ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਨੱਿਵੱਤ ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ@
ਇਹ ਬਰਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਸੱਥਾਵਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਪਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ@
Chapter 45 8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste
Preferences
਼ ਆਂ ਿਵੱਚ ਟੂ ਅਲਵੀਓਲੀ ਜਾਂ ਏਅਰ "ਪਾੱਕੇਟ" ਸੈਲਸ, ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ@ ਇਹ
ਲਗੱਭਗ 32 ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ, ਫੇਫਿਡ
ਜਨਮ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਦ ਤਕ ਬਣਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ@
਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ@
35 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਜਕਡ
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਸੁਆਦ ਦੇ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ@
ਿਜਵ, ਿਕਸੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਫ ਖਾਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸੁਆਦ ਮੁਲੈਠੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਸਫ
ਦੇ ਪਤੀ ਰੁਚੀ ਿਦਖਾਈ ਹੈ@ ਿਜਸ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਫ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀ ਿਲਆ, ਉਹ ਸਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦਾ@




Chapter 46 9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)
ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਐਸਟੋਜਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਸਵ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ
ਨਵਜਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ@
ਪਸਵ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗਰੱਭ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ@

ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ, ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਆਉ ੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ@ ਇਸ ਲੁ ਭਾਵਨੀ ਪਕੀਆ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਗਰੱਭਸਥ
ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਜੀਵਨ ਸੇਹਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ@
ਿਜਵ-ਿਜਵ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਤਵ-ਿਤਵ ਜਨਮ ਤੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ@

