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Continuous issue-7 |  June - September 2015 

ફારજગતનો એક ભનોવલકાય – ‘ડિસ્રેક્સવમા’ 
 

પલૂવભમૂભકા : 

ળાાભાાં વળક્ષક વભક્ષ જુદી-જુદી વ્મક્સતગત ભબન્નતાલાા વલદ્યાથીઓ પ્રવતલષ આલતાાં શોમ છે. તેભની રુભિ, યવ, 

લરણ, બદુ્ધિઆંક, ક્ષભતા, તાડકિકતા અને ભાનવવકતાની ભબન્નતાને ધ્માનભાાં યાખીને આાત ુાં આજનુાં વળક્ષણ 

વલદ્યાથીકેન્દ્રી ફન્દ્યુાં છે. યાંત ુફાકોની વળક્ષણની પ્રડિમાભાાં જ્માયે કોઈ ફાફત અલયોધરૂ જણામ છે ત્માયે તેની 

વીધી અવય તેના અધ્મમનભાાં અને લતષન ય િે છે. આભ વલધાથીની અધ્મમનની અક્ષભતા વાંદબષનો જ એક 

પ્રકાય છે. ‘Dyslexia’ – ‘બાાકીમ અધ્મમન અક્ષભતા’ ળાાભાાં કે ભશાવલદ્યારમભાાં આ પ્રકાયના ફાકો એભની 

જુદી જ ભાનવવકતા વાથે વળક્ષણ રઇ યહ્યા શોમ છે. અભીય ખાન અભબનીત ડપલ્ભ ‘તાયે જભીન ય’નુાં ગીત ‘ખો ન 

જામે મે...તાયે જભીન ય’ ણ ફાક ઈળાનની જે તકરીપ છતી કયે છે એ જ ભનોવલકાય એટરે ‘ડિસ્રેક્સવમા’ 

જેની ઓખ થામ અને તેભના ભાટે ઉિાયાત્ભક વળક્ષણ વ્મલસ્થા અને િવત વલિાયામ એ જરૂયી નડશ ણ 

અવતઆલશ્મક ફાફત છે.  

‘ડિસ્રેક્સિમા’નો અથવ અને વ્માખ્મા : 

‘ડિસ’્ (Dys) એટરે મશુ્કેરી, અિિણ અને રેક્સવમા (Lexia) એટરે ળબ્દ વાંફાંવધત અથાષત ્ડિસ્રેક્સવમાનો અથષ થામ 

છે ળબ્દ ઉકેર વાંફાંવધત લાિન અક્ષભતા. યત ુાં ઉંભયના અમકુ િાલભાાં તે સધુાયીને ફાકની તે અક્ષભતા 

વનલાયી ણ ળકામ છે ભાત્ર પ્રેભ. પ્રેયણા અને આત્ભીમબાલ જો વલધાથી તયપ દાખલલાભાાં આલે તો તે તેના 

અંતયની અગાધ ળક્સતને ઓખીને વળક્ષણ ભાટે વજ્જ થઇ ળકે છે. એ ભાટેનુાં જરૂયી ભાગષદળષન ફાકને 

નાનણથી જ આલાભાાં આલે તો તે કુાંડિત ન યશતેા વાભાન્દ્મ વલધાથીની જેભ જ વવદ્ધિ પ્રાપ્તત કયી અધ્મમન 

પ્રડિમાભાાં જોિાળે.  

‘ડિસ્રેક્સવમા’ને એક ન્દ્યયુોરોજીકર ક્સ્થવત ભાનલાભાાં આલે છે જે વ્મક્સતની લાાંિલાની અન ેરેભખત બાાક્ષવતન ે
છતી કયે છે. આભતો ‘ડિસ્રેક્સવમા’ની વ્માખ્મા ઘણી ફધી છે યાંત ુ ‘ધી લલ્િ પેિયેળન ઓપ ન્યયુોરોજી’એ 
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વ્માખ્માભાાં જણાવ્યુાં છે કે ‘પ્રણારીગત સચૂના હોલા છતાાં લાાંચલાની બણતયને રગતી િભસ્મા, માવપ્ત 

િભજળક્સત અને માવપ્ત િાભાજજક-િાાંસ્કૃમતક તકો દ્વાયા ડિસ્રેક્સિમા ચોક્કિ મલકાિરક્ષી મલકાયને સ્ષ્ટ કયે છે તે 

મૂભતૂ જ્ઞાનની અિભથવતા યજૂ કયે છે.’ ૧ 

 

અધ્મમન અક્ષભ ફાકો – ‘Children of learning disability’ :- 

એક વલેક્ષણના આધાયે જાણલા ભળયુાં છે કે અભેડયકાના 5 થી 17% રોકોને ડિસ્રેક્સવમા નો વલકાય પ્રબાવલત કયે 

છે. આ વભસ્માની વૌપ્રથભ ઓખ 1881ભાાં ઓસ્લાલ્િ ફકષશા દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી. ડિસ્રેક્સવમા ળબ્દનો 

ડયિમ વૌપ્રથભ 1887ભાાં રૂિોલ્િ ફભરિને જે સ્ટુગાિષ જભષનીભાાં આંખના યોગના વનષ્ણાત શતા તેભણે આતમો શતો. 

ડિસ્રેક્સવમાને આભતો ન્દ્યયુોરોજીકર ક્સ્થવત ભાનલાભાાં આલે છે. આ પ્રકાયની વભસ્માથી ગ્રવવત એલા ઘણા 

વ્મક્સતઓ છે જેલા કે પ્રખ્માત લૈજ્ઞાવનક થોભવ આલ્લા એડિવન, વાેક્ષલાદના પ્રણેતા આલ્ફટષ આઇન્દ્સ્ટાઇન, 

ભળહયૂ ઉદ્યોગવત શરેી ી પોિષ, જાણીતા શોભરવિુ અભબનેતા ટોભ ક્રૂઝ, કેન્દ્યુાં યેવ્વઝ, વલર ક્સ્ભથ અને ફોભરવિુ 

અભબનેતા અભબેક ફચ્િન, એર કાંનીના સ્ટીલ જોબ્વ, ઓસ્કાય એલોિષ વલજેતા સ્ટીપન સ્ીરફગષ અને શ્રેષ્િ 

ભિત્રકાય રીમોનાિો-દ-વલન્દ્િી ણ તેભાાંથી ફાકાત યહ્યા નથી. 

આભ આ વલકાય નાનણભાાં જ તેના રક્ષણો છતાાં કયી દે છે. આ પ્રકાયના ફાકો ફશયેા ાં, મ ૂાંગા કે અંધ નથી શોતા 

યાંત ુતેભની ભાનવવકતા થોિી નફી શોમ છે મોગ્મ વનદાન દ્વાયા તેને વનલાયી ળકામ છે. 

ડિસ્રેક્સિક ફાકોના રક્ષણો કે ચચહ્નો : 

ફાક ળાા વળક્ષણ ળરૂ કયે તે શરેા ‘ડિસ્રેક્સવમા’નુાં િોક્કવ વનદાન કયવુાં મશુ્કેર છે યાંત ુલાિનની દેખી ળકામ 

તેલી તકરીપોથી આલા વલકાયને જાણી કે ઓખી ળકામ છે. અત્માયના આધવુનક વાંવાધન ‘ોભઝટોન એભીવન 

ટોભોગ્રાપી(PPPET) અને પન્દ્કળનર ભેગ્નેડટક યેઝોનન્દ્વ ઈભેજજિંગ(FMRI) જેલી અત્માધવુનક ન્દ્યયુોઇભેજજિંગ ટેકનીકોએ 

બાાકીમ લાિન તકરીપો ધયાલતા ફાકના ભગજના ભાખાગત તપાલતના સ્ષ્ટ યુાલા તૈમાય કમાષ છે. અને 

તેભણે તાયણ આતયુાં કે ડિસ્રેક્સવમા ગ્રવવત ફાકો લાિન વાથે વાંરગ્ન ભગજના િાફા બાગભાાં ખાભી ધયાલે છે. 

જેભાાં આંતડયક ફ્રન્દ્ટર જામયવ અને આંતડયક ેયીએટર રોબ્યરુભાાં થતી વલકાય વાંફાંધી ખાભીન ે કાયણે ફાક 

બાાને ઉકેરી કે રખી ળકતો નથી. ભશદ્અંળે ડિસ્રેક્સવક ફાકોભાાં દેખાતા રક્ષણો જેલા કે, 

 નલા ળબ્દોને ળીખલાભાાં ભાંદતા  
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 બાાભાાં જોિણીયસુત ક્ષવત 

 અંગ્રેજી બાાના ળબ્દોને વભજલાભાાં તકરીપ 

દા.ત,  animal ળબ્દને aminal 

 ball ળબ્દન ેdall 

 spaghetti ળબ્દને bisghetti 

 saw ળબ્દને was 

 િભાન રાગતાાં અક્ષયો કે મલયીત અક્ષયો ને ઉકેરલાભાાં તકરીપ  

a aa – d, A-V, M- W 

 હાથ પ્રભતુ્લ ફેિાિલાભાાં તકરીપ – ક્રમભકતાનો અબાલ  

 

આભ ડિસ્રેક્સવમાના ઉયોસત રક્ષણોભાાં મૂભતૂ યીતે બાાકીમ લાિન અક્ષભતા જણામ છે જેભાાં ળબ્દોની 

વભાનતાને, ળબ્દોની લચ્િેના િોક્કવ અંતયને તે ઓખી ળકતા નથી વાથે વાથે ળબ્દોના શિુ ઉચ્િાયણભાાં ણ 

ભરૂ કયે છે તદ્દઉયાાંત ઝિી સિૂનાઓને વભજલાભાાં, લસ્તવુાભગ્રીની ગોિલણ, ખફુ નફી ળબ્દ યિના અને 

ધીમુાં અવ્મલક્સ્થત લાિન આલા રક્ષણો વલદ્યાથીઓને અરગ તાયલે છે. 
   

‘ડિસ્રેક્સિમા’ મલકાિરક્ષી મિદ્ાાંતો :- 
 

 િેયેફેલ્રાયનો મિદ્ાાંત :- 

વેયેફેલ્રાયે તેભના આ વલમ વાંફાંધી વવિાાંતભાાં નોંધ્યુાં છે કે આ પ્રકાયના અધ્મમન અક્ષભ ફાકોનુાં નાનુાં 

ભગજ વશજે અવ્મલક્સ્થત અને તેના પ્રબાલે તે વાંખ્માફાંધ જ્ઞાનાત્ભક મશુ્કેરીઓને તે ઉબી કયે છે. 
 નાભ ઝિ, ખોટ અને ડિખોટનો મિદ્ાાંત :- 

આ વવિાાંતભાાં લોલ્પે નાભના વાંળોધકે ડિસ્રેક્સવક ફાકોની િાય પ્રકાયની ઓખ કયી છે. ખોટ વલનાના 

લાિકો, ઉચ્િાયરક્ષી પ્રડિમાની ખોટ વાથેના લાિકો અને ફેલિી ખોટ વાથેના લાિકો આલા પ્રકાયના 

ફાકો લસ્ત ુકે દાથષન ુાં નાભ આલાની ખફુજ ભાંદ ઝિ ધયાલે છે. 
 

ડિસ્રેક્સિમાનુાં કાયણ, મનલાયણ અને તે અંગેનુાં મળક્ષણ :- 
 

 ડિસ્રેક્સવમાના વલકાયના કાયણોભાાં અવલકવવત જ્ઞાનતાંત ુ વાંફાંવધત અવનમવભતતા ળાયીડયક ોણયસુત 

ખાભીનાાં કાયણે ણ જ્ઞાનતાંતનુી તકરીપ વજાષતી શોમ છે. 
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 મોગ્મ લાતાલયણ અન ેઘયભાાં ભાતા-વતાની ફાક પ્રત્મેની ફેદયકાયી અન ેોતાની વ્મસ્તતા જલાફદાય 

છે. 

 ફાકને ભાતા-વતા કે અન્દ્મ સ્લજનના આકક્સ્ભક અલવાન થલાનાાં આઘાત ણ અવય શોિાિી ળકે છે. 

 નાનણથી જ કોઈ ફીભાયી શોમ.   

 

આ પ્રકાયના ફાકો ન્દ્યયુોરોજીકર ભાનવવક વલકાયથી ગ્રવવત શોમ છે. વૌપ્રથભ તો ઘય ડયલાય અને ભાતા-

વતાને જ તેની અવાભાન્દ્મ લતષણ ૂાંક ઉય વલિાય કયી એને પે્રભથી ભાગષદળષન આવુાં જોઈએ. યાંત ુ તેભણે 

કાભિરાઉ કે અન્દ્મ કોઈ કાભગીયી દયમ્માન આલા રક્ષણો જણામ તો તેભને  ડિસ્રેક્સવક ગણલાની ભરૂ ન કયલી 

જોઈએ યાંત ુતેને પે્રભ અને હ ૂાંપલૂષક વભજાલલો જોઈએ. તે ફાફતે ખાનગી વળક્ષક, વરાશકાય વળક્ષક (Mentor) 

અને ળાાભાાં એલા વલદ્યાથીઓ ભાટે વલદ્યાથીને આધાય અને ભદદરૂ થામ એલા વળક્ષકગણ યાખલા. બાાની 

અક્ષભતાને રઈને યજૂ થમેર ડશન્દ્દી ડપલ્ભ ‘તાયે જભીન ય’ િરભિત્રને ધ્માનભાાં જો યાખલાભાાં આલ ેતો િોક્કવ 

ડિસ્રેક્સવક ફાકોનુાં વનદાન થઇ ળકે છે ફવ આલા ફાકો ોતાના સ્લજનોનો આિોળ અને ભફભાયીની અથિાભણ 

લચ્િે શતાળ કે વનયાળ ન થામ તેનુાં ધ્માન યાખવુાં જોઈએ. એ ભાટે તેભની વાથે શકાયાત્ભક અભબગભ દાખલી જુદી 

તયાશની ભનોલૈજ્ઞાવનક અભબગભ અને િવતથી તેભણે વળક્ષણ આવુાં જોઈએ. બાાની ગુાંિ ઉકેરલા ભાટે ભરૂ 

સધુાય થામ તે ભાટે યભતો યભાિલી જોઈએ અને તેભણે વલકાવાત્ભક તકો યૂી ાિલી જોઈએ. 
 

ઉિાંહાય :- 
 

વભાજભાાં રુઢ યાંયા, અંધભાન્દ્મતાઓના કાયણે અગાઉ ણ આલા ક્ષવતગ્રસ્ત ફાકો કે જે વળક્ષણપ્રાપ્તતથી 

લાંભિત યશી જલા ામ્મા શતા. યાંત ુઆજના આધવુનક વભાજભાાં વળક્ષણભાાં ભનોવલજ્ઞાનને આગવુાં સ્થાન ભળયુાં 

જેથી કયીને આલા ક્ષવતયસુત ફાકોને ઓખીને તેભને અનરુૂ વળક્ષણ િવત આણે વલિાયી ળક્યા છીએ. 

પ્રલતષભાન વયકાય દ્વાયા ણ આલા ફાકોની ઓખ અને વનદાન ભાટે વાંવનષ્િ પ્રમાવો આદયલાભાાં આવ્મા છે 

જેભકે અાંગને ‘ડદવ્માાંગ’ જેલા હુરાભણા ળબ્દનુાં વ ાંફોધન એ બાયત વયકાયનુાં આલા ફાકો પ્રત્મેના શકાયાત્ભક 

લરણને દળાષલે છે. તદુયાાંત પ્રવતલષ ળાાભાાં બણતા પ્રત્મેક લગષના ફાકોની ળાયીડયક િકાવણી કયી તે અંગે 

લારીઓને વનદાન અંગે ણ ભાગષદળષન રુૂાં ાિલાભાાં આલે છે. લતષભાન વભમભાાં ળાાઓ દ્વાયા ફાકોની મોગ્મ 

વાંબા અન ે ભાગષદળષન આીને ફાકો પ્રત્મે વજાગતા દાખલલાભાાં આલી યશી છે. આ ફાફત જોતાાં શલ ે

‘ડિસ્રેક્સવમા’ ગ્રસ્ત ફાકોનુાં બાવલ ણ આણા વભાજભાાં ઉજ્જલ શળે.  
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