က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံလာ သေႏၶသား ျဖစ္စU္
က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၌ ပရမတ္ဘုရားရွင္ (Aလႅာဟ္) က လူသားတို႔၏ သေႏၶသားျဖစ္စU္ Aဆင့္မ်ားAား ေျပာထားသည္မွာငါသည္ လူသားကို ေျမ၏ Aႏွစ္မွ ျဖစ္တည္ေစ၏။ တဖန္ ၄င္းAား ခိုနားေသာ ေနရာAတြင္းမွ ေရၾကည္တစ္ေပါက္ Aျဖစ္ စီရင္ေတာ္
မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို ေရၾကည္ေပါက္မွ ေသြးခဲ Aျဖစ္ ျဖစ္တည္ေစ၏။ ထိုေသြးခဲမွ Aသားတစ္ Aျဖစ္ ျဖစ္တည္ေစ၏။ တဖန္ ထို
Aသားတစ္မွ Aရိုး Aျဖစ္ ျဖစ္တည္ေစ၏။ ထိုAရိုးAား AသားAေရျဖင့္ ၿခံဳလႊမ္းေပး၏၊---- ၂၃း ၁၂-၁၄။
ဤေနရာ၌ ေသြးခဲ ဟု ဘာသာျပန္ေသာ က်မ္းေတာ္သံုး Aာရ္ဗီစကား ﻋ ﹶﻠ ﹶﻘ ﹰﺔ
 Aလာ့က၏
္ Aဓိပၸါယ္မွာ(၁) Leech ေမွ်ာ့ေကာင္ (၂)
Suspended thing ဆိုင္းတြေ
ဲ နေသာ Aရာ (၃) Blood clot ေသြးခဲU ဟု ျဖစ္ေပသည္။
ေမွ်ာ့ေကာင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ သေႏၶသား ျဖစ္စU္မွ Aလာ့က္ Aဆင့္ကို ႏိႈင္းယွU္ၾကည့္ေသာ္ ထိုႏွစ္ခုမွာ ဆင္တူျဖစ္ေနေၾကာင္းကို
ေတြ႔ရေပ သည္။ ေAာက္ပါ ႏိႈင္းယွU္ ေဖၚျပထားေသာ ပံုကို ၾကည့္ပါ။ ေA သည္ သေႏၶသား ပံုျဖစ္၍ ဘီ သည္ ေမွ်ာ့တစ္ေကာင္၏
ပံုျဖစ္သည္။ သေႏၶသား Aလာ့ကသ
္ ည္ သူ၏ AဟာရAတြက္ မိခင္ထံမွ ေသြးသားကို ရရွိရန္ စုပ္ယူသည္မွာ ေမွ်ာ့တစ္ေကာင္က
Aျခား သတၱ၀ါ မ်ား ထံမွ ေသြးသားကို စုပ္ယူသည္ႏွင့္ ပံုစံတူပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပံု (၁) ေမွ်ာ့တစ္ေကာင္ႏွင့္ သေႏၶသား၏ ေသြးခဲ Aဆင့္Aား သရုပ္ျပ ဆြဲ
ထားသည့္ ပံု (Moore and others, p. 37, modified from
Integrated Principles of Zoology, Hickman and others.
Embryo drawing from The Developing Human, Moore and
Persaud, 5th ed., p. 73.)
Aလာက္၏
့ ဒုတိယAဓိပၸါယ္ျဖစ္သည့္ Suspended thing ဆိုင္းတြေ
ဲ နေသာ AရာAား ပံု (၂ ႏွင့္ ၃) မိခင္၏ ၀မ္းၾကာတိုက္ထဲမွ ျဖစ္စU္
တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသည္။
ပံု (၁) မိခင္၏ သားAိမ္ထဲတင
ြ ္A
လာ့က္ Aဆင့္ ဆိုင္းတြေ
ဲ နသာ A
ဆင့္Aား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပ
သည္၊

(The Developing
Human, Moore and
Persaud, 5th ed., p. 66.)
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ပံု (၁) သားAိမ္ထ၌
ဲ သေႏၶသား၏
၁၅ ရက္သား Aရြယ္တင
ြ ္ ဆိုင္းတြဲ
ေနေသာ Aဆင့္ကို ဤAႏုစိတ္
ဓါတ္ပံုတင
ြ ္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
(Aမွတ္ B ကိုၾကည့္ပါ။) ထိုAခ်ိန္
တြင္ သေႏၶသား၏ Aရြယ္မွ ၀.၆
မီလီမီတာခန္႔ ရွသ
ိ ည္။

(The
Developing Human,
Moore, 3rd ed., p. 66,
from Histology, Leeson
and Leeson.)
Aလာ့က၏
္ တတိယ Aဓိပၸါယ္ျဖစ္သည့္ Blood clot ေသြးခဲU ကို သေႏၶာသား၏ ျပင္ပAသြင္Aျပင္ ၄င္း၏ AေမွးAိပ္ထဲတင
ြ ္ ေတြ႔ျမင္
ႏိုင္ေပသည္။ ဤAဆင့္တင
ြ ္ ႀကီးမားေသာ ေသြးပမာဏႏွင့္ ဆက္စပ္ရန္ Aလို႔ငွာျဖစ္သည္။ ပုံ (၄) တြင္ ၾကည့္ပါ။ ဤAဆင့္တင
ြ ္ သေႏၶ
သားထဲမွ ေသြးသည္ သံုးပတ္Aခ်ိန္ထိ ေသြးလည္ပတ္မႈ မရွိေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤAဆင့္မွ သေႏၶသားသည္ ေသြးခဲU ျဖစ္ေပသည္။
ပံု (၄) ႏွလံုးေသြးမခံုေသးေသာ
သေႏၶသား ျဖစ္စU္ ေသြးခဲU
Aဆင့္ သေႏၶသား၏ ျပင္ပ
Aသြင္Aျပင္ႏွင့္ ၄င္း၏ Aေမွး
Aိပ္ထဲတင
ြ ္ ေသြးခဲU Aသြင္
ျဖစ္ေပသည္။ ႀကီးမားေသာ
ေသြးပမာဏႏွင့္ သေႏၶသား
ဆက္စပ္ ပတ္သက္စU္ကာလ
ျဖစ္သည္။ (The

Developing
Human, Moore, 5th ed.,
p. 65.) (Click on the
image to enlarge it.)
ထို႔ေၾကာင့္ ﻋ ﹶﻠ ﹶﻘ ﹰﺔ
 Aလာ့က္ ၏ Aဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ သေႏၶသာဘ၀သည္ Aလာ့က္ Aဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနစU္ ဆင့္ကဲ့ျဖစ္တည္ရမႈမွာ သဟဇာတ
တဲ့ ကိုက္ညီေနေပသည္။
ထို႔ေနာက္Aဆင့္မွာ  ﹶﻐ ﹰﺔﻤﻀ မုႆြဂါဟ္ Aဆင့္ျဖစ္၏။ Aသားတစ္ ဟု ဘာသာျပန္ေသာ က်မ္းေတာ္သံုး Aာရ္ဗီစကား  ﹶﻐ ﹰﺔﻤﻀ မုႆြဂါဟ္
၏ Aဓိပၸါယ္မွာ သြားရာျမဳပ္ေနသည့္ ႀကိတ၀
္ ါးထားေသာ Aသားတစ္ ဟု ျဖစ္ေပသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပက္ကယ္ တစ္ခုကို
၀ါးၿပီး ထိ၀
ု ါးထားသည့္ Aဖတ္Aား သူ၏ သြားျဖင့္ ဖိႀကိတ္လိုက္လွ်င္ သြားရာထင္က်န္ခဲ့ျခင္း ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ၄င္းကို သေႏၶသား၏
Aဆင့္  ﹶﻐ ﹰﺔﻤﻀ မုႆြဂါဟ္ Aဆင့္ ဟု က်မ္းေတာ္က ဆိုေပသည္။ ၄င္းကို သေႏၶသားသည္ Aသားတစ္ဘ၀တြင္ သူ၏ ေက်ာရိုးျဖစ္တည္
လာသည့္ ပံုစံ (ပံု ၅ ႏွင့္ ၆) တို႔တင
ြ ္ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။
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ပံု (၅) သေႏၶသား၏ (၂၈ ရက္သား
Aရြယ္  ﹶﻐ ﹰﺔﻤﻀ မုႆြဂါဟ္ Aဆင္)့
ဤ Aဆင့္တင
ြ ္ သေႏၶသားသည္
သူ၏ ေက်ာရိုးAတြက္ သြားႀကိတ္
ထားသည့္ Aရာကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္
ေနေပသည္။ ဤ Aရြယ္၌ သေႏၶ
သားသည္ ၄ မီလီမီတာ ခန္႔ ရွိေပ
သည္။

(The Developing
Human, Moore and
Persaud, 5th ed., p. 82,
from Professor Hideo
Nishimura, Kyoto
University, Kyoto,
Japan.)
ပံု (၆) သေႏၶသား၏  ﹶﻐ ﹰﺔﻤﻀ မုႆြ
ဂါဟ္ Aဆင့္ႏွင့္ ပက္ကယ္(Gum)
တစ္ခုAား ၀ါး၍ သြားျဖင့္ ႀကိတ္
ထားေသာ ပံုစံAား ႏိႈင္းယွU္ ၾကည့္
ေသာ တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္
ေပသည္။
(ေA) ပံုသည္ သေႏၶသား၏ မုႆြ
ဂါဟ္ Aဆင့္ကို ဆြဲျပထားျခင္ ျဖစ္
၍ ၄င္း၏ ေက်ာဘက္မွ ၿမီးေညႇာင့္
ရိုးပံုသည္ သြားကိုက္ရာ ကဲ့သို႔
ရွိေနေပသည္။ (The

Developing Human,
Moore and Persaud, 5th
ed., p. 79.)
(ဘီ) ပံုသည္ ပက္ကယ္တစ္ခုAား
သြားျဖင့္ ၀ါးႀကိတ္ထားေသာ ပံု
ျဖစ္သည္။
Aလြန္တရာ Aားေကာင္းေသာ မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မရွိခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀
နီးပါးမွ ျဖစ္ေသာ ေခတ္ကာလမွ မုဟမၼဒ္သည္ ထိုသို႔ သေႏၶသာ ျဖစ္စU္ကို မည္သို႔ သိရွိခဲ့ေလသနည္း၊ မုဟမၼဒ္၏ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း
၁၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာ ေနာက္က်ၿပီးမွ မွန္ဘီလူးမ်ားကို သံုး၍ ၁၆၇၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ သေႏၶသားျဖစ္စU္ကို ပထမဆံုး ေလ့လာခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္
မ်ားျဖစ္သည့္ ဟင္းမ္

Hamm ႏွင့္ လီယ၀
ူ င့္ခ္ Leeuwenhoek တို႔သည္ပင္- သေႏၶသားသည္ Aမ်ိဳးသမီး၏ မ်ိဳးပြားAဂၤါထဲတင
ြ ္ လူပံုစံ

Aငယ္စားေလးျဖင့္ စတင္သိမ္းဆည္းထားေသာ Aရာ ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္ခဲ့ေပသည္။
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သို႔ေသာ္-- လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ နီးပါမွ ေျပာခဲ့ေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံသည္ သေႏၶသား ျဖစ္စU္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aေသးစိတ္ တိ
က်စြာေျပာထားသည္မွာ-- ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ သဗၺညဳဉာဏ္စU္ရ ဉာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း တိက်ေသာ သက္
ေသပင္ ျဖစ္၏။
ေဌးလြင္Uီး (ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
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