
· വി�ു�വേരാ� സംസാരി�ുേ�ാൾ 

നിർ�ി നിർ�ി സംസാരി�ുക, ഇ�െന 

െച��േ�ാൾ അവരും അതുേപാെല 

െച�ാൻ �ശമി�ും.

· അവർ�് �പതികരി�ാൻ ആവശ�മായ 

സമയം െകാടു�ുകയും, സംസാരി�ാൻ 

അവസരം െകാടു�ുകയും െച��ക, ഇ� 

അവരിൽ ആ�വിശ�ാസം വർധി�ി�ാൻ 

സഹായി�ു�ു. 

· ആശയവിനിമയം നട�ുേ�ാൾ ലളിതമായ 

ഭാഷ ഉപേയാഗി�ുക. 

· അവർ�് ആവശ�മായ പി�ുണയും 

േ�പാ�ാഹനവും െകാടു�ുക. 

· കു�ികള�െട കാര��ിൽ �ശ�ിേ���. 

Ÿ അവരുെട പാഠ�പ�തി 

�പവർ�ന�ളിലും പാേഠ�തര 

�പവർ�ന�ളിലും താ�പര�ം 

കാണി�ുക. ഇ� അവരിൽ 

ആ�വിശ�ാസം വർധി�ി�ു�ു. 

Ÿ മാതാപിതാ�ള�ം അധ�ാപകരും 

ഇട��ിെട കു�ിയുെട പുേരാഗതി ചർ� 

െച��കയും, �കൂളിേലാ വീ�ിേലാ 

അനുഭവി�ു� �പയാസ�ൾ 

മറികട�ാൻ സഹായി�ുകയും 

െച��ക. 

Ÿ കളിയാ�ലുകള�ം   പരിഹാസവും

എ�തേ�ാളം േവദനി�ി�ുെമ�് 

അധ�ാപകൻ �ാ�ിെല മ�് 

വിദ�ാർ�ികെള േബാ��െ�ടു�ണം. 

സ�ീകാര�തയും  പി�ുണയും അവരുെട 

പിരിമുറു�ം കുറ��ുകയും 

സംസാരി�ാൻ �പാ�തമാ�ുകയും 

െച���ു. 

Ÿ കു�ി സംസാരി�ുേ�ാൾ ഉ�ക�ഠ,  

പിരിമുറു�ം എ�ിവ ഉേ�ാ എ�് 

നിരീ�ി�ുകയും, ഉെ��ിൽ എ�തയും 

േവഗം ഒരു െ�പാഫഷണലി�െറ സഹായം 
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Ÿ വി�ിെന അതിജീവി�ാൻ െചേ��ാ� ചില 

കാര��ൾ.

· വി�ുളളവർ അടു�ുളള സമയം അവരുെട 

�പ�ന�െള പ�ി മെ�ാരാേളാ� 

സംസാരി�രു�. ഇ� അവരുെട 

ആ�ാഭിമാന�ി��തേമൽ�ി�ാം . 

· അവെര സ�ർ��ിൽ ആകരു�. അവർ�് 

ഏെത�ിലും തര�ിലു� 

സ�ർ�മുെ��ിൽ അ� പരിഹരി�ുക. 

· അവെര മ���വരുമായി താരതമ�ം 

െച�രു�. ഇ� അവരിൽ അപകർഷതാ 

േബാധമു�ാകു�ു. 

· അവർ�് സംസാരി�ാൻ കഴിയാ� 

കാര��ൾ സംസാരി�ാൻ 

നിർബ�ി�രു�.

· സംസാരി�ു�തിനിടയിൽ വ�തിചലന�ൾ 

വരുേ�ാൾ അമിതമായി �പതികരി�രു�. 

പകരം ചിലസമയ�ളിൽ ഇ� 

എല�ാവർ�ും വരു�താെണ�് പറ�ു 

മനസിലാ�ണം.

* * *
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സംസാരി�ുേബാൾ ശ�ം അഥവാ വാ�് 

ആവ��ി�ുകേയാ അെല�കിൽ 

ദീർഘി�ി�ുകേയാ െച���� മൂലം 

സംസാര�ിെല ഒഴു�് ന�െ�ടു� 

അവ�െയ വി�് എ�് പറയു�ു. ഈ 

�പ�നം ഉ�വർ�് വാ�ുകൾ 

പുറെ�ടുവി�ി�ുേ�ാൾ തടസം 

അനുഭവ�ടും.

��തീകെള അേപ�ി�് പുരുഷ�ാരിൽ ആ� 

വി�ു കൂടുതലായും ക�ുവരു��. 

കു�ികളിലും മുതിർ�വരിലും ഇതു 

ക�ുവരു�ു.

വി�ുളളവെര നി�ൾ�് 

അറിയാേമാ??? 

വി�ുളളവരിൽ കാണു� 

ല�ണ�ൾ

· ഒരു വാ�് പൂർണമായും ആവർ�ി�� 

പറയുക�

· ഒരു വാ�ിെല ഒരു ശ�ം മാ�തം ആവർ�ി�് 

പറയുക. : ഇ- ഇ- ഇ-  ഇവിെട വാ. 

· ശ�ം ദീർഘി�ി�ൽ ഉ�ാവും. 

ഉദാഹരണ�ി�:: സസസസ സസർ�ം

·  ശ�ം പുറെ�ടുവി�ി�ു�തിൽ തടസം 

അനുഭവെ�ടുകയും ഒരു വാ�് 

പുറെ�ടുവി�ി�ാൻ ബു�ിമു�് 

ഉ�ാവുകയും െച��ം.

· ഒരു ശ�ം അെല�കിൽ ഒരു വാ�് 

കൂ�ിേ�ർ�ു പറയുക. ഉദാഹരണ�ി� : 

എനി� ഉംഉംഉം വീ�ിൽ േപാകണം. 

· മുഖഭാവ�ളിൽ ഉ�ാവു� മാ��ൾ 

വ��മായി കാണാൻ സാധി�ും. ചില 

ഓൾ ഇ�� ഇൻ�ി��ൂ�് ഓ� �പീ�് 

ആൻ� ഹിയറി� (AIISH ) -ൽ വി�ി� 

ലഭ�മായ ചികി�ാ സൗകര��ൾ

വി�ുളളവരുെട  ആവശ�മായ പരിചരണ�ി�

അത�ാധുനിക ഉപകരണ�ള�ം 

സാേ�തികവിദ�യും AIISH -ൽ ഉ�്. അവരുെട 

· മനശാ��ത�ൻ(ൈസേകാളജി��): 

വി�ുളളവർ�് ഉ�ക�ഠ, സ�ർ�ം, 

വിഷാദം എ�ി�െനയു� മാനസിക 

�പ�ന�ൾ ഉ�ാകാം. മനശാ��ത�ൻ 

നൽകു� കൗൺസലിം� ഇവർ�ു�ാവു� 

�പ�ന�െള അതിജീവി�ാനും 

ചികി�യുെട ഫല�ൾ െമ�െ�ടു�ാനും 

സഹായി�ു�ു

വി�ിെന അതിജീവി�ാൻ െചേ�� ചില 

കാര��ൾ. 

· വി�ുളളവർ േനരിടു� �പയാസ�ൾ 

മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ുക. 

· വി�ു�വർ നി�േളാ� 

സംസാരി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ നി�ള�െട 

പിരിമുറു�വും ഉ�ക�ഠയും 

നിയ��ി�ുകയും �മ പാലി�ുകയും 

െച��ക.

െചേ��തും െചേ��ാ�തും

സ�ർഭ�ളിൽ ക�ിനു ചു��ം, മൂ�ിലും, 

ചു�ിലും, കഴു�ിലും കാണാം.

· ഒരു വാ�് പറയാൻ പ�ാെത വരുേ�ാൾ 

അമിതമായ ശരീര ചലന�ൾ കാണാൻ 

സാധി�ും. ഉദാഹരണ�ി�: കാ� 

വിറയി�ി�ുക, ൈക അെല��ിൽ കാ� 

െകാ�് െകാ��ക. 

· ശ�സന രീതിയിൽ ബു�ിമു�് ഉ�ാവാം.. 

ഉദാഹരണ�ി�: സംസാരി�ു�തി� 

മുൻ�് അമിതമായി ശ�ാസം , എടു�ുക

ശ�ാസം ഉ�ിെലടു�് സംസാരി�ുക.

· സംസാരിേ��ിവരു� സ�ർഭ�ൾ  

ഒഴിവാ�ുക. 

· പരിചയമു�വേരാ� സംസാരി�ാൻ 

ബു�ിമു���ാകണം എ�ില�. 

വി�് ഉ�ാകാനു� കാരണ�ൾ

· വി�് ഉ�വരുെട കുടുംബാംഗ�ളിൽ  

ആർെക�ിലും വി�് ഉ�ാകാം

· ജനിതക വ�വ�കൾ

· മാനസിക �പ�ന�ൾ :- ഉ�ക�ഠ, ആേരാഗ� 

ആശ�കൾ, മാതാപിതാ�ള�െട ഉ�ക�ഠ, 

കടു� ൈവകാരിക ആഘാതം.

· പാരി�ിതിക ഘടക�ൾ:-  കുടുംബം, വീ�, 

ന�സറി, �കൂൾ  എ�ിവിട�ളിെല 

സ�ാധീനം

· �േ�ടാ� അെല��ിൽ േറാ� �ടാഫി� അപകടം 

കാരണം ഉ�ാവു� തകരാറുകൾ കാരണം 

നാഡിസംബ�മായ വി�് ഉ�ാേയ�ാം

സമ�ഗമായ പരിേശാധന�ും  �ശ� ചികി��ും

േക��ീകരി�ു� �പേത�ക ��െവൺസി �ിനി�് 

ഉ�്. തെഴ െകാടു�ിരി�ു�   െ�പാഫഷണൽ� 

ആ� വി�ി�റ ചികി�യിൽ ഉൾെ��ിരി�ു��. 

· �പീ�് ലാേങ��  പാേ�ാളജി�്: 

വി�ു�വർ�് ഒഴുേ�ാ�കൂെട 

സംസാരി�ാൻ �പയാസം ഉ�ാവും. 

�പീ� ലാംേഗ�� പാേ�ാളജി�� 

ഇവരിൽ വിശദമായി പരിേശാധന 

നട�ുകയും, ഇവരുെട സംസാരി�ാനു� 

കഴി� വർധി�ി�ാൻ �പീ� െതറാ�ി 

നൽകുകയും െച���ു. ഇവർ ശ�സനരീതി 

െമ�െ�ടു�ാനും സഹായി�ും.
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