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ிழ்க் காப்திங்கபில் அநிார்ந் கிதக் 
கட்டதப்பு அணுகுபதந (              

     ) 

செல்ஜ ாி இானிங்கம் 
சாிில் புனம், னாாப் தல்கதனக்ககம். 

 
கல்ி உபினாபர்கள் ணிணின் கற்நலும் கற்நல் ிதபவுகதபபம் 
பன்று ிதனகபில் திரித்துள்பணர்.  அத அநிாற்நல் (cognitive domain) 
உர்ச்ெி (affective domain) ற்றும் உடல் அதெவு (psychomotor domain) ஆகித 
ஆகும். இந் பன்று ிதனகபில் கனதஜ ிதன தன்ிக்க கற்நதன 
உருாக்குகிநது Bloom, 1956; Krathwohl; Simpson, 1972). கற்நலுக்கு உகந் இந் 
பன்று ிதனகதப ம் பன்ஜணார்கள் தல்னாிம் ஆண்டுகளுக்கு பன்ணஜ 
பத்ிழ் (இல், இதெ, ாடகம்) ன்று அதத்து ந்ணர் ன்ந செய்ி 
ம்த ிப்தில் ஆழ்த்தும் ண்ம் அதகின்நது. இதணக் கீழ்காணும் 
ததடம் ி கானாம். 
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 சாி எருனுதட ெிந்தண, கருத்து, உர்வு, ண்ங்கள் 
ஆகிற்நின் சபிப்தாடு. சாிின் ஜாற்நபம் பர்ச்ெிபம் ணிணின் 
ெிந்தணபடன் சருங்கி சாடர்பு சகாண்டிருக்கிநது (Vygotsky, 1986). எருணின் 
ெிந்ிக்கும் ிநதண ஜம்தடுத்தும் ஆற்நல் சாிக்கு உள்பது ன்று 
ஆய்ாபர்கள் கூறுகின்நணர். இப்தடிப்தட்ட சாிின் ாினாகப் 
ததடக்கப்தடும் இனக்கிங்களும் ணிணின் ெிந்தண பர்ச்ெிக்கு 
உறுதுதாக அதகிநது (Sapir & Whorf, 1984). எவ்சாரு இனக்கிப் ததடப்பும் 
ஜா எரு தகில் ணிணின் ெிந்ிக்கும் பதநத ாற்றுகின்ந ிநதணக் 
சகாண்டுள்பது. தண்தட கானம் சாட்டு இனக்கிங்கள் தல்ஜறு 
தரிாங்கதப கடந்து ருகிநது. செய்பள் டிில் இனக்கிங்கள் தின்பு 
உததடக்கு ாநிது. இருந்ஜதாிலும் இன்நபவும் செய்பள்கதபபம் 
கிதகதபபம் ஜதாக்தக ாம் கண்கூடாகப் தார்க்கிஜநாம். ம்சதரும் 
காப்திங்கபில் தடர்ந்து கிடக்கின்நண. 

 கித சாடர்தாண ஆய்வுகள் தன அடிப்ததடகபில் இருந்ாலும் 
ணிணின் ெிந்தணத் ிநஜணாடு சாடர்புதட ஆய்வுான் அநிார்ந் 
கிதகள் (cognitive poetics). எரு கிதத ாெிக்கும் ஜதாது இண்டு 
ிதனகபில் ாக்கத்த ற்தடுத்துகின்நது. என்று அருதட ணிதன 
(emotional) ற்சநான்று அநிவு ிதன (intellectual) (Othman, 2008). ணிதன ன்தது 
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அணது உர்வு சாடர்தாணது. எரு ாெகன் எரு கிதத ாெித் 
உடஜணஜ கிழ்ச்ெி அதடகிநான்,  ஜதணப்தடுான், ஆத்ிம் அதடகிநான். 
இது ஜதான்ந உர்வுகதபத் ட்டிசழுப்பும் ல்னத சதாதுாக 
கிதகளுக்கு உள்பண. இது எருதகில் பருகில் (esthetic) ொர்ந் 
ாக்கத்த ற்தடுத்துகின்நது. ாநாக இன்தந கானகட்டத்ில் ண 
உர்வுகளுக்கு அப்தால் அநிவு ிதனிலும் ணினுக்கு ாக்கம் ற்தட 
ஜண்டும். அந் அடிப்ததடில் அநிாற்நதன ஊக்கப்தடுத்தும் காப்திங்கபில் 
உள்பண. 

 எரு கிதத ாெிக்கும்ஜதாது எரு ாெகன் ான்கு 
ஜகாங்கபினிருந்து அதண அணுக படிபம் (Line Brandt & Per Aage Brandt, 2005)  

1. கித ாெித்ல்  
2. சதாருள் அநில்  
3. ிப்திடுல்/ ஆாய்ல்  
4. எப்திடுல்  
 

 அநிவுொர்ந் ததடப்புகதப உருாக்குற்கு சாி பக்கி 
ஊடகாக தன்தடுகிநது. எரு ததடப்தாபிின் ஆழ்ந் அனுதஜ எரு ெிநந் 
இனக்கிப் ததடப்திற்கு ித்ிடுகிநது. இவ்ாநாண இனக்கிப் ததடப்புகஜப 
சாிில்  வுகபாக ிகழ்கிநது (Fauconnier, 1997). இவ்ாநாண ததடப்புகபில் 
சதாிந்து இருக்கின்நது ழுத்து, சொல், சாடர், கருத்து, அதப்பு ஆகி 
அதணத்தும் ஜா எரு ெின காங்களுக்காகஜ உருாக்கப்தட்டிருக்கும். 
இவ்ாறு ததடக்கப்தடும் எரு இனக்கிப் ததடப்பு எஜ தகாண தாிப்தத 
ற்தடுத்தும் ன்று கூந இனாது. எவ்சாரு ாெகனுக்கும் அனுதட 
அனுதத்ிற்கு ற்த சவ்ஜநாண புரிந்துர்வு ன்ததக் சகாடுக்கும். 
அந் தகில் காப்திங்கபில் புதந்து கிடக்கும் அநிார்ந் கிதக் 
கட்டதப்ததக் சகாண்ட எரு ெின ரிகதப சாடர்ந்து காண்ஜதாம். 

கருத்ாிக்க ிபதநகள் (               

           ) 

 சதாருத்ாண சொற்தன்தாடு, சொல்னதப்பு அநிார்ந் 
கிதகதபப் ததடக்க துத ிற்கும். கிஞர் கூறும் கருத்து, ெபக 
சாடர்புதட ெபகத்ின் ித டுத்துக் கூறும் கருத்து ாெகர்கபிதடஜ 
ஆாண ாக்கத்த ற்தடுத்தும் ன்தில் ில்தன. குநிப்தாகக் கிஞர் 
கூந ரும் கருத்து ன்ணசன்று ிபங்கிக் சகாள்பவும் அதண உரும் 
ிதனபம் ற்தடும்ஜதாது ாெகன் ணது அநிாற்நதனப் தன்தடுத்துகின்நான். 
இந் அநிாற்நதனப் தன்தடுத்ி கிஞர் கூறும் கருத்ிதண ிபங்கிக் 
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சகாள்கிநான். அவ்தகில் ிஜகதனில் காப்தடும் ெின ரிகதபக் 
காண்ஜதாம். 

ஆற்றுர்க்கபிப்ஜதார் அநிதன தகர்ஜார்  
ஆற்நா ாக்கள் அரும்தெி கதபஜார்  
ஜற்ஜந உனகின் சய்சநி ாழ்க்தக  
 (ிஜகதன - தெிப்திி) 
 
 னும் கிதில் ஆாண எரு கருத்தக் கிஞர் பன்தக்கிநார். 
அாது து அநம் ன்று கூறும் ஜதாது திநருக்குக் சகாடுப்தது அநம் ன்தது 
சதாதுாண கருத்ாக இங்கு அதகிநது. இந்ப் சதாதுாண கருத்ினிருந்து 
ெற்று ினகி ின்று, எரு தடி ஜஜன சென்று கிஞர் தகாறு செய்பம் ெக்ி 
உதடர்களுக்கு எரு சதாருதபக் சகாடுப்தர் அநம் செய்தகா ன்ந 
கருத்த ஆாக னிபறுத்துகிநார். ஜலும் அர் அநத்த ிற்தர் ஆார் 
ன்று கடுதாக ொடுகின்நார். ஆணால் தகாறு செய் இனா த 
க்கபின் சதரும் தெிதப் ஜதாக்குதஜ உண்தாண அநம் செய்தர்கள் 
ன்று கிஞர் கூந ருகிநார். சாடர்ந்து அநிதன தகர்ஜார் ன்று கிஞர் 
தன்தடுத்ி சொல்னாட்ெி அாது அநத்த ிற்தற்குச் ெம் ன்று 
னிபறுத் ந் எட்டுசாத் கருத்தபம் ிபக்கக்கூடி ஆளுதத 
சகாண்டிருப்தத ாம் இங்கு அநி படிகிநது. இவ்ாநாண ெிந்தண 
ாெகர்கபிதடஜ சதரும் ெிந்தணப் புட்ெித ற்தடுத்வும் ாறுதட்ட 
ெிந்தணத உருாக்கவும் ி செய்பம். அநிார்ந் கிதகபின் 
ன்தகபில் இதுவும் என்று ன்று இங்குப் புனப்தடுகிநது. 

ெிந்தணத்ிநன் (Thinking Skills) 

 இன்தந கல்ி உனகில் தல்ஜறு ாற்நங்கள் டந்து 
சகாண்டிருக்கின்நண. அில் ிக பக்கிாகக் கருப்தடுது ார்கபின் 
ெிந்தணத் ிநன் ஆகும். இந்த் ிநதணக் தகாளும் எரு ான் ணது 
அன்நாட ாழ்ில் ற்தடும் ெிக்கல்களுக்கு பிில் ரீ்வு காணும் ிநன் 
சதறுகிநான். அஜாடு கல்ி ஜகள்ிகபிலும் ெிநந்து ிபங்குகிநான். 
இவ்ாநாண ெிந்தணத் ிநதண சபிக்சகார்ற்கு இனக்கிப் ததடப்புகள் 
குநிப்தாகக் கிதகள் ிக பக்கிப் தங்காற்றுகிநது. ஆகஜ இந் 
ெிந்தணத்ிநன் இனக்கிப் ததடப்புகபில் இருந்து வ்ாறு சபிப்தடுகிநது 
ன்று தார்ப்ஜதாம். இந்ச் ெிந்தணத் ிநன் கூறுகதப உள்படக்கி கிதகள் 
அநிார்ந் கிதகபாகக் கருப்தடுகிநது. ெிந்தணத் ிநன் தன தககள் 
இருந்ாலும் இண்டு சதரும் திரிவுகதப ட்டும் காண்ஜதாம். அத ஆக்கச் 
ெிந்தண ற்றும் ஆய்வு ெிந்தண ஆகும். 
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ஆக்கச் ெிந்தண 

உருகம்  (     ) 
 எரு ாெகன் கிதத ாெித்து அில் அடங்கிபள்ப உருகத்ின் 
சதாருதப அநிபம் ிநன் ெற்று ெிாண என்று. காம் எரு ாெகனுக்கு 
அில் அடங்கிபள்ப சதாறுததபம் உனக அநிதபம் எப்திட்டுப் 
திரித்நிபம் ஆற்நல் எரு ொனாகஜ அதகிநது. எரு கிததப் 
ததடக்கும் தகக்கு ற்தஜ அில் தன்தடுத்ப்தடும் உருகத்ின் சதாருள் 
அதபம். தன ஜதபகபில் இத என்றுக்சகான்று ிர்ாநாண சதாருதபக் 
சகாடுக்க ல்னது. அாது எரு கிதில் தன்தடுத்ப்தட்டிருக்கும் 
சொல்னின் சதாருள், கிதின் தாடுசதாருள்ஜகற்த அன் சதாருள் ஜறு 
என்நாக ாநி ிற்கும். இந்ிதனினிருந்து ீண்டு ெரிாண சதாருதபக் 
கண்டநிபம் பற்ெிான் ணிணின் ெிந்ிக்கும் பதநத தூண்டுற்கு 
அடிப்ததடாக அதகிநது. இவ்ாநாண சதாருள் ஜறுதாடு அர் 
அனுதத்ிற்ஜகற்த ாறுதடுகிநது. 

 உருகம் ன்தது உாணத்தபம் உஜத்தபம் ஜறுதடுத்ால் 
என்றுதடுத்ி கூறும் பதந. உத ன்தது எரு சதாருதப இன்சணாரு 
சதாருளுடன் எப்திட்டுக் கூறுல் ஆகும். ஆணால் உருகம் எரு சதாருள் 
இன்சணாரு சதாருபாகஜ ஆகி ிற்கும். இந் உருகம் ற்றும் உத 
ஆக்கச் ெிந்தண பர்ச்ெிக்குத் துதபுரிகின்நண. எரு கருத்தஜா 
சதாருதபஜா பிதாக ிபக்கிப் புரி தப்தற்கு அந்க் கருத்ஜா 
சதாருஜபா சாடர்தாண சதாருள் அன்நி ஜறு எரு சதாருதபக் சகாண்டு 
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ிபக்கும் சதாழுது தடிப்ஜதார் அல்னது ஜகட்ஜதார் பிில் புரிந்துசகாள்ப 
ிதகிநது. அர்கபிதடஜ ெிந்தணதபம் ட்டி ழுப்புகிநது. 

உத/ உருக எப்தீட்தட பன்று அடிப்ததடகபில் கானாம்: 

பனாது : இண்டு சதாருதபபம் எப்பு ஜாக்கு 

இண்டாது : இண்டு சதாருள்கபிலும் உள்ப எத் ன்தத 
அதடாபம் காணுல்  

பன்நாது : இண்டு சதாருதபபம் சாடர்புதடுத்துல் 

ஜற்காணும் அடிப்ததடகபில் வ்ாறு எப்புதத அதடாபம் கண்டு 
ெிந்தணத் ிநதண பர்கின்நது ன்று தார்ப்ஜதாம்: 

 

காட்ெிப்தடுத்துல் 

 கற்ததணத்ிநன் ெிந்தண ிநணில் எரு தரிாம் காட்ெிப்தடுத்துல் 
ஆகும். அாது எரு சூதன ஜா அல்னது கருத்தஜா ிபங்கிக் 
சகாள்ற்கு எரு காட்ெிாக சகாண்டு ருல். தடபதந ாழ்க்தகில் 
ந் ிதனில் உள்ப க்களும் தடித்து கூந ருகின்ந கருத்த 
ிபங்கிக்சகாள்ப ஜண்டும் ன்தற்காக இது தன்தடுத்ப்தடுகிநது. ஆணால் 
இந் தற்நாண்டில் இதண ஆய்வுக்கு டுத்து தார்க்கும் சதாழுது ிக 
தட்தாண பதநில் ததடப்தாபி ததடத்ிருக்கிநார் ன்தது புனப்தடுகிநது. 
இதணக் கீழ்க்காணும் செய்பள் ரிகள் ி அநி படிகிநது. 

 

                          
                        
                         
        -                   

        சதாருள் உத எத்ன்த சாடர்புதடுத்துல் 
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               (ெினப்திகாம் - இந்ி ிவு ஊர் டுத் காத) 

                                           
                                               
                                   .                
                                         
                                             .       
             ;               ;                  
                                               
         .                                 
                                                  
                                              
                                   .         
                                              
                       .           “Think out of box”     
                            .    

பண் அி  
 செய்பள்கபில் காப்தடும் சொற்கபின் சதாருள் கிதின் 
கருத்துக்கு ற்நாறு ாெகர்கள் புரிந்து சகாள்து அர்கபின் அநிாற்நல் 
அல்னது ெிந்தண ிதனத ஜலும் ிரிதடச் செய்கிநது. ஜலும் 
இனக்கிப் ததடப்புகபின் ாக்கம் ாெகன் எருன் எரு இனக்கிப் 
ததடப்ததப் தடிக்கும்ஜதாது ழுத்துக்கபால் சதாநிக்கப்தட்ட சொல்னின் 
சதாருதப சகுதூம் கடந்து சென்று ெிந்ிக்க ஜண்டிபள்பது. இவ்ாறு 
கித ாெிக்கும்ஜதாது ற்தடுகின்ந எரு ாற்நம் சதாருண்த 
அடிப்ததடில் குநிப்திட்ட சதாருள் ொர்ந் ஆய்வுகதபபம் ஆா பற்தடுகின்ந 
ிதனத ற்தடுத்துகின்நது. இற்கு எரு செய்ித பன்ணிதனில் தத்து 
ஆாய்ந்து தார்க்கும்ஜதாது தன புி செய்ிகதப சபிக்சகா படிபம். 
டுத்துக்காட்டாக கீழுள்ப செல் ரிகதபக் காண்ஜதாம்: 

ன்சணாடு ஜதாந் இபங் சகாடி ங்தக-ன் 
ண்ச் ெநீடி ண்கள் அநிந்ினள்: 
கடுங் கிர் சம்தின் கானன்-ணக்கு 
டுங்கு துர் ய்ி, ாப் புன ாடி, 
ன் துர் காாத் தகொல் பூங்சகாடி, 
இன் துத கபிர்க்கு இன்நிதாக் 
கற்புக் கடம் பூண்ட இத் சய்ம் அல்னது, 
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சதாற்பு உதடத் சய்ம் ாம் கண்டினால்: 
(ெினப்திகாம் - அதடக்கனக் காத) 
 

ஜற்காணும் தாடல் ரிகபின் சதாருள் கீழ்க்காணும் தகில் அதந்துள்பது. 

 “இங்கு ன்ஜணாடு ந்துள்ப இபங்சகாடி ஜதான்ந இளுதட அகி 
ெிநி அடிகதப இற்கு பன்ணர் ினகளும் அநிந்ிருக்கில்தன. ன் 
கின் செனால் சதருந்துத்த அதடந்து ாவும் உனர்ந்து ஜதாக 
ாட்டபற்று ணது ிதடத் துன்தத்தபம் ெிநிதும் உா பூங்சகாடி 
ஜதான்நள் இள். ஜலும், கர்க்கு இணி துதாக ிபங்கும் 
சதண்களுக்கு இன்நிதாாண கற்ததக் கடதாகக் சகாண்ட இதபப் 
ஜதான்ந சதானிிதணபதட சய்த்த ான் அநிந்ில்தன. இதபப் 
தாதுகாப்தாாக” ன்தாகும்.  

 இன் சதாருள் அல்னது கருத்து எருபுநிருக்க இில் புதந்துள்ப 
ஆாண ெிந்தணதச் ெற்று அனெி தார்ப்ஜதாம். பனாாக,  

கடுங் கிர் சம்தின் கானன்-ணக்கு 

டுங்கு துர் ய்ி, ாப் புன ாடி, 

                 .                             . 
                                    .            
                          .                         
      (shivering)      ?                              
                                                  
                  .   ,                                 

                      .                         
                                                     
                                   .               
                                    .             
                            .                  
                              ப்            .  

                                                 
      (anxiety) (http://www.rightdiagnosis.com/a/anxiety/intro.htm)    .  

 

http://www.rightdiagnosis.com/a/anxiety/intro.htm
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       3 

                                              
                                       .           
                                       (           
                      )                        
    .                     ;                        
                                          
                                       ;             
                                                     
     .                                              
                   . 
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