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സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാര്ണപ ാലെ അർത്ഥവത്തായി 

പ് തികര്ിക്കാൻ കഴിയാത്ത ര്ീതിയിൽ ബുദ്ധിമാനം ഗണയമായി 

കുറഞ്ഞിര്ിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബുദ്ധി ര്മായ ലവെലുവിളി എന്ന് 

 റയുന്നത്. ഒര്ു നിശ്ചിത അളവിൽ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധി നിെവാര്വും 

ദൈനംൈിന കാര്യങ്ങൾ ലചയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വര്ികയുമാണ് 

ഈ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തര്ക്കാർക്ക്  

പ് ധാനമായും ആശയവിനിമയം,  മറ്റുള്ളവര്ുമായുള്ള ഇടല ടൽ, 

 ഠന കാര്യങ്ങൾ, ലതാഴിൽ  ആർജിക്കാനുള്ള കഴിവ്, വയക്തി ശുചിതവം 

എന്നിവ കൃതയമായി ലചയ്യാൻബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു 

ഇപതാടനുബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ് ശ്നങ്ങളാണ്: പ്ശവണ, ഭാഷ, 

കാഴ്ച  ദവകെയങ്ങൾ,  ഠനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ലജന്നി, 

ഓട്ടിസം, ലസറിപ്ബൽ  ാൾസി, ല ര്ുമാറ്റ ദവകെയങ്ങൾ എന്നിവ.  

 

ബുദ്ധി ദവകെയം സംഭവനിക്കാനുള്ള പ് ധാനകാര്ണങ്ങളാണ്: എ) 

 ാര്മ്പര്യ  ഘടകങ്ങൾ, ബി) ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ് ശ്നങ്ങൾ 

സി) ജനനസമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ് ശ്നങ്ങൾ ഡി) ജനനപശഷം 

ഉണ്ടാകുന്ന  പ് ശ്നങ്ങൾ.  

 

ഒര്ു കുട്ടിയുലട ശാര്ീര്ിക മാനസിക വികസനത്തിലെ 

നാഴികക്കെലുകൾ വളലര്യധികം  താമസിക്കുകയാലണങ്കിൽ കുട്ടിയുലട 



ബുദ്ധി നിെവാര്ത്തിൽ കുറവുപണ്ടാ എന്ന് സംശയിപക്കണ്ടതാണ്.  ഒര്ു 

പഡാക്ടറുലട നിർപേശപ് കാര്ം  െ പമഖെകളിെുള്ള വിൈഗ്ദ്ദ്ധലര് 

(ദസപക്കാളജിസ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ ദസപക്കാളജിസ്റ്റ്, സ്ല ഷയൽ 

എഡയൂപക്കറ്റർ, സ് ീച് ലതറാപ്പിസ്റ്റ്, ഒക്കുപ ഷണൽ 

ലതറാപ്പിസ്റ്റ്,  കൗൺസിെർ , പസാഷയൽ വർക്കർ)  സമീ ിക്കുകയും 

കുട്ടിയുലട ഇലെെിജൻസ് പകാഷയ³dv (ബുദ്ധി നിെവാര്ത്തിലെ പതാത്) 

നിർണ്ണയിപക്കണ്ടതും  അതയാവശമാണ്.   

 ഇലെെിജൻസ് പകാഷയ³dv  അനുസര്ിച്ച് ബുദ്ധി ദവകെയം ഉള്ളവലര് 

നാല് കാറ്റഗറി ആയി തിര്ിച്ചിര്ിക്കുന്നു:  

 ഇലെെിജൻസ് പകാഷയ³dv സ്പകാർ 50 മുതൽ 70 വലര് 

ഉള്ളവർ  ദമൽഡ് (െഘുവായത്) കാറ്റഗറി 

 35 മുതൽ 50 വലര് ഉള്ളവർ പമാഡപററ്റ് (മിതമായത്) കാറ്റഗറി  

 20 മുതൽ 35 വലര് ഉള്ളവർ സിവയർ (തീപ്വമായത് ) കാറ്റഗറി 

 20 ൽ താലഴ ലപ് ാഫൗണ്ട് (അതിതീപ്വമായത്) കാറ്റഗറി 

കുട്ടിയുലട ബുദ്ധിനിെവാര്ത്തിനനുസര്ിച്ച് ഓപര്ാ വിൈഗ്ദ്ദ്ധര്ുലടയും 

നിർപേശപ് കാര്ം  ര്ിശീെനം തുടര്ുക.  

 

ബുദ്ധി ദവകെയമുള്ള കുട്ടികലള  ര്ിചര്ിക്കുന്ന അമ്മമാര്ും മറ്റു 

ആളുകളും പ് ധാനമായും പ്ശദ്ധിപക്കണ്ടത് കുട്ടിയുലട 

സഹകര്ിക്കാനുള്ള മപനാഭാവലത്ത വളലര് അധികം 

പപ് ാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. കഴിയുന്നപ്ത അവര്ുലട നയൂനതകൾ 

 റഞ്ഞു അവലര് കുറ്റലപ്പടുത്താതിര്ിക്കുക. കെയാണം പ ാെുള്ള 

ല ാതു ചടങ്ങുകളിൽ ഇവലര്യും ഉൾല ടുത്തുക, മറ്റുള്ളവർ 

കുട്ടിലയ കളിയാകുപമ്പാഴും, പൈഷയലപ്പടുപമ്പാഴും യുക്തിപയാലട 

ദധര്യ ൂർവം അത് ദകകാര്യം ലചയ്യാൻ പ്ശദ്ധിക്കുക. 

ലചറുപ്പത്തിപെ തലന്ന കുട്ടിക്ക് പടായ്െറ്റ്  ര്ിശീെനം നൽകുക. 

കുട്ടിക്ക് ആവശയമായ  ിന്തുണയും സംര്ക്ഷണവും നൽപകണ്ടത് 



അവലര്  ര്ിചര്ിക്കുന്ന വയക്തികളുലട ഉത്തര്വാൈിതവമാണ്. 

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി   ിപന്നാക്ക അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള 

ബുദ്ധി ദവകെയമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ര്ക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും  

സംസ്ഥാന പകപ്ര സർക്കാര്ുകളുലട  െ ആനുകൂെയങ്ങളും െഭയമാണ്.  
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