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Темпле Грандин нь Бостоны Массачусетст Ричард Грандин болон Eustacia Cutler нарын
гэр бүлд 1947 оны 8-р сарын 29-нд төржээ.

Тэрээр Америкийн амьтан судлалын ухааны доктор, Колорадо Мужийн Их сургуулийн
профессор, бест селлер номын зохиогч, аутистик идэвхтэн, мал аж ахуйн салбарын
амьтны зан үйлийн зөвлөх юм. Мөн тэрээр “тэврэлтийн хайрцаг”-ыг зохиосон бөгөөд энэ
нь аутистик хүүхдүүдийг тайвшруулах төхөөрөмж юм. Түүнчлэн “Темпл Грандин” хэмээх
түүний намтраас сэдэвлэсэн кино нь бүтээгдсэн юм. Мөн тэрээр 2010 онд дэлхийн нөлөө
бүхий 100 хүнийг шалгаруулдаг “Цаг үе - 100” жагсаалтын “Баатрууд” ангилалд багтсан
юм.

Тэрээр 1949 онд буюу 2 настайдаа аутизм хэмээн оношлогдсон бөгөөд багадаа тусгай
цэцэрлэгт явдаг байжээ. Эмч нь түүнд хэл засал хийлгэхийг санал болгосон бөгөөд
тэрээр ойролцоогоор 4 настайгаасаа ярь эхэлсэн байна. Тэр үед түүний үгийн санд 8-10
үг байсан нь 18 сартай хүүхэд шиг гэсэн үг юм. Тэрээр хүмүүжүүлэгчдийнхээ
тусламжтайгаар бага сургуулиа амжилттай давсан боловч харилцааны чадвар нь ядмаг
байсан тул дунд болон ахлах сургуульд байсан үе нь түүний амьдралын хамгийн таагүй
үе нь байлаа. Түүнийг хүүхдүүд “тэнэг хүүхэд” хэмээн шоолж, хэлсэн үгээ олон дахин
давтдаг байсан тул “дуу хураагч” гэж хочилдог байжээ.
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Тэрээр 1966 онд Ringe, New Hampshire дахь гоц ухаантай хүүхдүүдэд зориулсан
сургуулийг төгссөний дараа 1970 онд Franklin Pierce коллежид сэтгэл судлалын бакалавр
зэрэг авчээ. Мастерийн зэргээ 1975 онд Аризона мужийн их сургуульд амьтан судлалын
ухаанаар хамгаалсан бөгөөд 1989 онд Иллинойсын их сургуульд мөн амьтан судлалын
ухаанаар докторын зэрэг хүртжээ.

Тэрээр амьтан судлалын шинжлэх ухаан, амьтны ая тухтай байдал, аутистик хүмүүсийн
эрхийн тухай асуудлыг хөндөж ажилладаг бөгөөд түүний сонирхдог зүйлс нь шинжлэх
ухааны зохиол, кино болон биохими мөн морь унах юм. Тэрээр 2011 онд Double Helix
Medal, 1999 онд Канадын McGill их сургуулийн, 2009 онд Шведийн Хөдөө Аж Ахуйн
Шинжлэх Ухааны Сургуулийн, 2012 онд Америкийн Карнеги Меллон Их сургуулийн
хүндэт цолоор тус тус шагнуулсан.
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