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ભનોદુફબતા: એક ગબંીય વભસ્મા 
 

 ફાકો એ વભાજના બાવલ યલુાનો  છે.સ્લસ્થ ફાકો સ્લસ્થ વભાજનુ ં વનભાબણ કયે છે. જે વભાજભાં ફાકો ફીભાયી 
ધયાલતા શળ ેત ેવભાજ ણ ફીભાય જ શળ.ે આજે ફાવલકાવ એ ખફૂ જ ભશત્લનો મુદ્દો ફની ગમો છે.ભનોવલજ્ઞાનભા ંફાવલકાવનો 
અભ્માવ કયતી ળાખા “ફા ભનોવલજ્ઞાન”  તયીકે ઓખામ છે. આજે વયકાય ણ ફાવલકાવ પ્રત્મ ેખફૂ જ ધ્માન આી યશી છે. 

આજે ફાકના ંસ્લાસ્્મ ભાટેની ઘણી વશામ મોજનાઓ અભરભા ંછે.ગયીફ યીલાયોના ંફાકો સ્લસ્થ અન ેવાજા  જન્ભ ેએ  ભાટેના ં
ઘણા પ્રમાવો વયકાય કયી યશી છે. જાશયેાતોના ંભાધ્મભો દ્વાયા રોકોભા ંજાગવૃત પેરાલલાભા ંઆલી યશી છે. ળયીય સ્લસ્થ તો ભન સ્લસ્થ 

એલી કશેલત છે. જો ળયીય વારૂ નશી શોમ તો વ્મક્તત ળાયીરયક તભેજ ભાનવવક બફભાયીનો બોગ ફન ેછે. વ્મક્તતભાં ફે પ્રકાયની 
બફભાયીઓ જોલા ભે છે.(૧) ળાયીરયક ફીભાયી અન(ે૨) ભાનવવક ફીભાયી. ળાયીરયક ફીભાયી ભોટે બાગ ેથોડા વભમભા ંદૂય થઇ જતી 
શોમ છે.( એઇડ્વ, કેન્વય, ડામાફીટીવ લગેયે  જેલી ફીભાયીઓ ફાદ કયતા) જ્માયે ભાનવવક વલકૃવતઓન ેદૂય કયલાભા ંઘણો વભમ 

રાગ ેછે. આજે આણ ેએક એલી જ ભાનવવક ફાવલકૃવત ‘ ભનોદુફબતા ’ વલળ ેવભજીશુ ં

 મનોદુબબલતા: 
               “ભનોદુફબતા એટરે સચૂક યીત ેવ્મક્તતભા ંએટરી ઓછી બુદ્ધિ શોમ છે કે જેન ેરીધ ેઅનકુૂરનાત્ભક લતબન વ્મલશાયો 
ચરાલલાભા ંતને ેમુશ્કેરી ડે છે” 

                    ભનોદુફબતા એ કોઇ ભાનવવક યોગ નથી યંત  ુભાનવવક ઉણ છે. જેનો વફંધં બુદ્ધિ વાથ ેછે. ભનોદુફબતા ધયાલતા 
ફાકભા ંબુદ્ધિ વાભાન્મ ફાક કયતા ંખફૂ જ ઓછી શોમ છે. આલા ફાકભા ંોતાની ઉંભયના ંફાક કયતા ંવલચાયલાની ળક્તત 

ણ ઓછી શોમ છે. ત ેફે ઉદ્દીકો કે લસ્તઓુ લચ્ચે વાશચમબ સ્થાી ળકતુ ંનથી. તનેી વભક્ષ કોઇ વભસ્મા કે કોમડો યજૂ કયલાભા ં
આલ ેતો તનેો ઉકેર ત ેળોધી ળકતુ ંનથી. 
                     ભનોદુફબ ફાકભા ંફાણથી જ બુદ્ધિ ઓછી શોલાનાં કાયણે યલુાનલમ ેણ તનેી બુદ્ધિભા ંકોઇ ખાવ સધુાયો થતો 
નથી. આલી વ્મક્તતઓ ોતાના ં કામો વાભાન્મ બુદ્ધિથી કયી ળકતા નથી. તઓે આવથિક દ્રષ્ટટએ સ્લાલરફંી શોતા નથી.તઓે 

ફીજાઓ વાથ ેરયતલ વફંધંો ફાધંી ળકતા ંનથી. અન ેવાભાન્મ વળક્ષણ ણ વભજી ળકતા ંનથી. ભનોદુફબ વ્મક્તતભા ંફૌદ્ધિક 

વલકાવ ણ ભમાબરદત શોમ છે. આલી વ્મક્તતભા ંકૌળલ્મો જેલા કે ોતાની કાજી રેલી, ોતાનુ ંકાભ કયવુ,ં ોતાના ંઆયોગ્મની 
વબંા, ોતાની વરાભતી જાલલી લગેયેનો અબાલ જોલા ભે છે. 

                     ફાક ભનોદુફબ છે કે નશી ત ેતનેા ંબુદ્ધિઆંક(IQ) યથી જાણી ળકામ છે. ભનોદુફબ ફાકનો બુદ્ધિઆંક ૭૦ થી 
લધાયે શોતો નથી. ભનોદુફબતા ંધયાલત ુ ંફાક બણતયભા ંણ ાછ યશી જામ છે.ત ેોતાનાં લગબનાં ફીજા વલદ્યાથીઓ કયતા ં
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બણલાભા ંનફળુ શોમ છે. વાભાન્મ પ્રશ્નોના ંજલાફ ણ ત ેઆી ળકતુ ંનથી. ૨૦૦૧ ભા ંયીરીઝ થમરેી રપલ્ભ “કોઇ વભર ગમા” 

ભા ં યોરશત નાભન ુાત્ર એ ‘ભનોદુફબ’ ફાકનુ ંજ ઉદાશયણ છે. ળાયીરયક કાયણોના ંવદંબબભા ંભનોદુફબતાના ંત્રણ પ્રકાયો 
ાડલાભા ંઆલ ેછે.  

 કે્રટિનનઝમ: જેભા ંથામયોક્તવન નાભનો યવસ્ત્રાલ ઓછો ઝયે છે. જેના ંકાયણે ફાક ભનોદુફબતાનો બોગ ફન ેછે. 

 ફેનનલ્પ્યરુુનળક ઓલગ્રોફેનનયા: જેભા ંપેવનર પ્યરુુવલક એવવડ  એકઠો  થલાન ે કાયણે  ભગજના ંકોોન ેનકુવાન થામ છે. 

 મોંગોલઝમ: આ ભનોદુફબતા ધયાલાતા ફાકનો ચશેયો ભોંગોબરમન પ્રજા જેલો શોલાથી તને ે ભોંગોબરઝભ કશેલાભા ં  

        આલતો શતો  યંત  ુ તભેા ંભોંગોબરમન  પ્રજાનુ ં અભાન  થત  ુ શોલાથી  શલ ે તને ે‘Down Syndrom’   તયીકે    

               ઓખલાભા ંઆલ ેછે. 

 મનોદુબબલતાનાાં  કારણો:    

(૧)ભનોદુફબતાનુ ંએક કાયણ જૈલીમ લાયવો છે. 

(૨) ભનોદુફબતા ભાટે લધાયાના ંયંગસતુ્રન ેજલાફદાય ભાનલાભા ંઆલ ેછે. 

(૩)ગબાબલસ્થા દયવભમાન ભાતાન ેભતા ંઅયૂતા ોણન ેકાયણે ગબબન ેનકુવાન થામ છે. તભેજ ખોયાકભા ંઆમોરડનના ંઅબાલન ે

કાયણે ણ ભનોદુફબતા ંઉદ્દબ્લ ેછે. 

(૪) ગબાબલસ્થા દયવભમાન ભાતા ભાદતદ્રવ્મો, આલ્કોશોરનુ ંવલેન કયે તો ભનોદુફબતા ંથલાની વબંાલના ંયશ ેછે. 

(૫) ગબાબલસ્થા દયવભમાન અકસ્ભાતભા ંગબબભા ંયશેરા ફાકના ંભગજન ેનકુવાન થલાથી ણ ભનોદુફબતા ઉદ્દબ્લ ેછે.  

 મનોદુબબલતાની શારળાર: 

(૧) થામયોક્તવન, થીમાવભન, આમોડીન જેલા તત્લો આલાથી ભનોદુફબતા દૂય કયી ળકામ છે. 

(૨) અનકુૂ વાભાજજક    - વાસં્કૃવતક લાતાલયણ ભનોદુફબતાન ેકંઇક અંળ ેદૂય કયી ળકે છે. 

(૩) લાતબવનક ફોધાત્ભક ઉચાય િવત દ્વાયા ભનોદુફબતાન ેદૂય કયી ળકામ છે. 

(૪)ભગજની ળસ્ત્રરિમા દ્વાયા ણ ભનોદુફબતાન ેદૂય કયી ળકામ છે. 

                       આજના ંવભમભા ંભનોદુફબતા એ એક ગબંીય વભસ્મા છે. જેન દૂય કયલા ભાટે આણ,ે વભાજે જન્ભ લૂ ેગબાબલસ્થા 
દયવભમાન ભાતાન ેમોગ્મ ખોયાક આલાની તભેજ યૂતા પ્રભાણભાં ોણ આલાની ખફૂજ જરૂય છે. જેથી કયીન ેએક સ્લસ્થ 

ફાકન ેજન્ભ આી ળકામ. આ ઉયાતં ફાકન ેજન્ભ છી સ્તનાન અન ેોણયતુત મોગ્મ આશાય આલાથી ભનોદુફબતા 
થતી અટકાલી ળકામ છે. આજે વયકાય ણ ટેરીવલઝનના ંભાધ્મભથી કુોણ અન ેભનોદુફબતા ંદૂય કયલાના ઉામો અન ેતનેા ં
અંગેની ભારશતી યૂી ાડી યશી છે. દૂયદળબન ય આવભયખાન (રપલ્ભ અબબનતેા) દ્વાયા અબબવનત ટૂંકી જાશયેાત વલળ ેઆણ ેફધા 
જાણીએ જ છીએ. આણ ેણ ભનોદુફબતા દૂય કયલાના ંપ્રમાવોભા ંવશબાગી ફનવુ ંડળ.ે અન ેએજ આણી યાટર પ્રત્મનેી નવૈતક 

પયજ છે.     
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શાંદભબસચુી: 
૧.અરુણકુમારનશિંષ : આધવુનક અવાભાન્મ ભનોવલજ્ઞાન, (તવૃતમ વસં્કયણ,૨૦૦૨), રદલ્રી, ભોવતરાર ફનાયળીદાવ. 

૨.પિે મફતા: અવાધાયણ ભનોવલજ્ઞાન, (પ્રથભ આવ્રવુત) અભદાલાદ,યવુનલવવિટી ગ્રથં વનભાબણ ફોડબ.  
૩ષાટફઝ કઠીયારા: ભનોવલકૃવતળાસ્ત્ર, અક્ષય બ્લરકેળન, અભદાલાદ.  

૪.એમ.અમીન મીક: અવાધાયણ ભનોવલજ્ઞાન, (૨૦૦૭-૦૮) વી.જભનાદાવ કંની, અભદાલાદ.  

૫.ડૉ. ભાચન્દ્ર જોવી: વાભાન્મ ભનોવલજ્ઞાન(૨૦૦૫-૦૬), વી.જભનાદાવ કંની,અભદાલાદ. 

******************************************************************** 

 

ડૉ.નરે જી. ળાઘેા 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય 

ભનોવલજ્ઞાન વલબાગ  

શ્રી એન. કે. ભશતેા એન્ડ શ્રીભતી એભ. એપ. દાણી આટ્બવ કોરેજ 

ભારલણ, જજ.ભશીવાગય   
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