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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெவ�ளவ�ைத.

0772260165
0752151580

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 6:00 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 
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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

25-07-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : மா��ைற��: உண�� கலாசார�� எ���� 
மன�ைல��

[�லா��ய� : (ெதா���) ஏ. ேஜ. 

கனகர�னா | ெவ��� : அைல ெவ��� 

|  ெவ���� ஆ�� : 1981  | 

ப�க�க� : 106 ]

மாெப�� ஒ�ேடாப� �ர���� 
உடன��� ேசா�ய� ��ய�� ஏ�ப�ட 
��ரமான இல��ய� ேகா�பா�� 
உைரயாட�க�, ச��ைசக�, �வாத�க� 
ேபா�றவ�ைற இ���� 
உ�ளட�க�ப���ள க��ைரக� 
அ��க� ெச�ய �ய���றன. 
அ�கால��� ேசாச�ச யதா��தவாத� 
ப�� இல�ைக எ�����ழ�� ஏ�ப�ட 
உைரயாடக� ���த அ��க�ைத�� 
இ��� த��ற�. 

இ��� த�ேபா� த�ழக��� ம�ப���� 
க���ள�. 

மா���ய�� இல��ய��

அ��� வ�� தைல���க�

இல�ைக, இ��யா ேபா�ற 

நா�க�� இ���களா�� 
ெபௗ�த�களா�� 

��ென��க�ப�� 
மா��ைற�� உண��கான 
எ����� �ரசார� அத� 

உ�ளட�க��� ெப�மள�� 
இ�லா�ய எ����ைனேய 

ெகா�����ற�. 
இ�லா�ய�க� �தான எ���� 

மன�ைலைய ம�க��� 
உ�வா��வத�கான ஒ� 

க��யாக மா��ைற���� 
எ�ரான �ரசார� 

��ென��க�ப��ற�. 

மா��ைற�� உ�ண� எ�ப� ெப��பா�� எ�லா� 
கலாசார���� இ��� வ���ள�. இ��வைர ெதாட��� 
ெகா��� உ�ள ஓ� உண�� பழ�க வழ�க�� ஆ��.

மா��ைற�� ப��ய க���பா�க� இ�� மத���� ெபௗ�த 
மத���� ெவ��பைடயாகேவ உ�ள�. இ����� இ�� 
மத��� ஆர�ப கால��� அதாவ� ேவத கால� என� 
ெசா�ல�ப�� கால��� சகல தர��ன�� மா��ைற�� 
உ��� வழ�க� உைடயவ�களாகேவ இ�������றன�. 
ேம�� யாக�க�� கா�நைடகைள அ��ெபா�ளாக� 
ேபா�வ� அ�கமாக�காண�ப�ட�.

அ�கால��� ேதா��ய ெபௗ�த, ைஜன மத�க� �லா� அ�ற 
உண�� பழ�க�ைத ��ைவ��� �ர�சார� ெச�தன. அேத 
ேவைள ெபௗ�த� மா��ைற���� எ�ரான �ர�சார�ைத� 
ெச�த�. அத� ��னேர இ�� மத��� �லால�ற உண�� 
பழ�க� வ�தேதா� �லா� உண� உ�பவ�கைள இ�வாக 
பா���� வழ�க�� ஏ�ப�ட�.

��த�ப� எ�ற க��தா�க� �க�� ��கால��� 
உ�வா�க�ப�ட�. �த� ஆ�ரமா��� ெதாட�க��� 
இ��ய ச�க� ப��ப�யாக �ல��ர���வ அைம���� 
மா�� ேபா� ச�ட� இய��பவ�க� ம�க� மா��ைற�� 
சா���வைத� தைட ெச�ய ஆர���தா�க�. அ� �க�ெப�ய 
ச�க கலா�சார மா�ற���� வ� வ��த�.

உலகளா�ய ���� எ���� ெகா�டா�� ஆர�பகால� 
�த� இ�� வைர மா��ைற�� ஒ� �ரதான உண��பழ�க 
வழ�கமாக இ��� வ���ள�. �க�� இைற�� வைக��� 
அட��பவ��� அ�க� �கர�ப�� இைற�� வைகயாக 
மா��ைற�� உ�ள�.

வள���யைட�த நா�கைள� 
ெபா��தவைர�� 
மா��ைற�� எ�ப� 
�க�ெப�ய ெதா���ைறயாக 
உ�ள�. �க�ெப�ய �த�� 
இலாப�� உ�ள ஒ� 
ெதா���ைறயாக உ�ள�. 
2011� ஆ��� 
கண�ெக���� 
அ��பைட�� 
அெம��கா�� 
மா��ைற��� 
ெதா���ைற�� ெமா�த 
ம��� 79 ���ய� 
அெம��க டால�க�.

இ�ப� உலக� ��வ�� 
���யமான ஒ� உண�� பழ�கமாக உ�ள ேபா��, பல 
காரண�கைள ��ைவ�� மா��ைற�� எ���� 
நடவ��ைகக� ��ென��க�ப���றன. ��க�கள� 
உ�ைமக�, மரப� மா�ற�ப�ட இைற��, ம�த 
ஆேரா��ய�, மத� என இ�த�காரண�க� ���� ெச��ற�.

ப�ேவ�ப�ட அைம��க� உலக� ��வ�� பர�� 
காண�ப���றன. "Profiling the most prominent anti-beef 
industry activist groups" எ�ற ஒ� அ��ைக உலக� ��வ� 
இ���� �ரதான மா��ைற�� எ���� அைம���கைள� 
ப��ய���ற�. Organic Consumers Association (OCA), 
Global Resource Action Center for the Environment, 
Center for Food Safety, Farm Sanctuary எ�பன அவ��� 
�ல.

ஆனா� �ரதான அைம��க� எ��� மத��யான காரண�கைள 
��ைவ�� எ���க��ைல. 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

¦Á¡Æ¢Â¢Öõ Å¡úÅ¢Öõ 

"Á¢¨¸ò¾¢Õò¾õ (Hypercorrection)" 
01-08-2013 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

மா��ைற��: உண�� கலாசார�� எ���� 
மன�ைல��
��ப�க� ெதாட���..

இ��யா�� ப�வைத ச�ட��� க�கா��க�ப�� 
ேபா��, மா��ைற�� உ�ண� ச�ட���� ��றமாக� 
க�த�பட��ைல. அ�ைம�� 2010 மா�� மாத� க�நாடகா 
அரசா� ம��ெமா� ச�ட� உ�வாக�ப�ட�. இத�� 
�க�ெப�� எ����� �ள��ய�.

இல�ைக, இ��யா ேபா�ற நா�க�� இ���களா�� 
ெபௗ�த�களா�� ��ென��க�ப�� மா��ைற�� 
உண��கான எ����� �ரசார� அத� உ�ளட�க��� 
ெப�மள�� இ�லா�ய எ����ைனேய ெகா�����ற�. 
இ�லா�ய�க� �தான எ���� மன�ைலைய ம�க��� 
உ�வா��வத�கான ஒ� க��யாக மா��ைற���� எ�ரான 
�ரசார� ��ென��க�ப��ற�. 

தா��த�ப�ட ம�கைள இ��ப���� ேநா�க��ட�� 
மா��ைற�� எ���க�ப��ற�. ���த தா��த�ப�ட 
சா�கைள� ேச��ேதா�தா� மா��ைற�� உ��பா�க� 
எ�ற க��� ஆ��க சா� இ���க�ைடேய பரவலாக 
�ல��ற�.

அர�ய� ேநா�க�கேளா� ெச�ய�ப�� இ�வாறான 
ப�வைத� �ரசார�க� ேகா� இைற���� எ�ராகேவா �� 
��ைடெபா�றவ���� எ�ராகேவா ெச�ய�ெபௗவ��ைல 
எ�பேத இத� கபட�தன����� சா�றா��. மா�கைள 
வைத��� ெபற�ப�� பா�, �வசாய உ�ப���ெபா��க�, 
ேபா��வர��� ேசைவக� ேபா�றவ�ைற�� இ� ப�வைத 
எ����ய�க�க� க��ெகா�வ��ைல.  

இல�ைக�� அ�ைமகாலமாக ெபா�பல ேசனாவா� 
��ென��க�ப�� இ�லா�ய எ���� நடவ��ைக�� 
த�ேபா� மா��ைற��� ெக�ரான நடவ��ைக 
ேம�ெகா�ள�ப�� வ���ற�. உ�ைம�� இ� மத 
�க��ய� ேபா��� ெகா�� நட��� ஒ� ெபா�ளாதார 
��யான எ���� நடவ��ைகயா��.

ெபா�பல ேசனாவா� ெவ��ட�ப�ட ஒ� க��� இைத 
ெவ��பைடயாக உண����ற�. அதாவ� "மா�கைள இ�� 
ெவ�ட ேவ�டா�. மா��ைற�� ெதைவயானா� 
இற��ம� ெச�� ெகா���க�." எ�ற க��தா��. 
இ�லா�ய�கள� �லதன����� ெபௗ�த �லதன����� 
இைட�லான ேபா���� ெவ��பா��� ஒ� ப��ேய 
இல�ைக�� அ�ைம�� ேதா�ற� ெப�ற மா��ைற�� 
எ���பா��.

1. ெமா��� �ைக����த� (Hypercorrection) ப��ய 
அ��க�

2. �ைக����த� ஏ�ப�வத�கான ���ைலக�.

3. �ற ெமா�கைள� பய�ப����ேபா� ஏ�ப�� 
�ைக����த� (���பாக ஆ��ல�)

4. �றெமா�க�� ெச�வா�கா� த��� ஏ�ப�� 
�ைக����த� (எ���கா��க�ட�)

5. ச�க வா��� �ைக����த�� அத��� 
காரணமா�� அ�கார உற�க��

6. �ைக����த� ஏ�ப�� ச�த��ப�க� ப��ய 
கல��ைரயாட�

ெமா���� வா���� "�ைக����த� 
(Hypercorrection)" 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ெபா� பல ேசனா ேபா�ற மத அ��பைடவாத அைம�ெபா�� 
த�ேபா� அவ�ய� எ�� எ��� ��மன�ைல ெகா�ட 
��பா�ைம�ன ம�க� �ைறயேவ இ���றா�க�. 
(ெப��பா�ைம�ன ம�கைள� ப�� அ��றமாக ேபசலா�) 
அ�, த��- ���� எ��ற �ள�ப�ட மன�ைல���� 
வ�வ�. அ� எ�வள��� ேமாசமான� எ�றா�, இ�லா�ய 
வா��ய� அ�ல� மா��க�ய�� �� ெபா� பல ேசனா 
ேம�ெகா��� அ���ற�கைள ர��க ைவ��ற�. 
“அவ�க��� இ� ேவ��…” எ��ற வா�ைதக�� அ� 
ெவ��ப�வ���. அ�த�கண�கைள ர��க ��யா�. 
எ�வள� �� ெமா��னா�� அ�, ெபா� பல ேசனா�� 
ம�த மன�ைலைய� தா��ய�. அ����தலான�.

இ�, இர�� ��பா�ைம�ன ம�க�ட�� உ�ள ��க�. 
த�ழ�க� �தான அ����தைல ����க� ர��ப��, 
����க� �தான அ����தைல த�ழ�க� ர��ப�� எ�� 
ஒ� அ��கான மன�ைல�� ெதாட��� இ�. இதைன 
இ�ைல எ�� ��றாக ம�த��க ��யா�. ஏென��, 
�����டளவான�க� இ�ப��தாேன இ���றா�க�/ 
இ���ேறா�.

ெபௗ�த பய�கரவாத�, இ�� ��ரவாத�, இ�லா�ய 
பய�கரவாத�, ���தவ கால���வவாத� எ�� மத�க�� 
அைடயாள��ட� எ�லா கால�க��� பய�கரவாத��- இன 
அ����- அ���ற�க��- ���ைனவாத�� அர�ேக�ேய 
வ������றன. அத� சா��களாகேவ த�ழ�க��- 
����க�� இல�ைக�� �ள�ப�ட இன�களாக 
�ேராத�கைள மன�க�� �ம��ெகா�� ���ேறா�. அத� 
��� ‘ெபா� பல ேசனா’ ேபா�ற அைம���க��� 
உர�����றன.

ெபா� பல ேசனா ��ைவ�த ‘ஹலா�’ �ர��ைன�� ேபா� 
இ�லா�ய�க� த���த (�����டள�) ம�க�ட� ஏ�ப�ட 
ெகா�டா�ட மன�ைலைய��, இ�ேபா� ‘அபாயா’ 
�டய��� 'பய�கரவா��� ஆைட' எ��ற 
அைடயாள�ப��த�கைள ெபா� பல ேசனா ��ைவ��ற 
ேபா� ஏ�ப���ற மன�ைல�� ஒேர மா��யாகேவ 
இ����ற�.

�க�� அ����தலான �டய�கைள ெபா� பல ேசனா �க 
இல�வாக ஊடக�க�, ம�க�� ��னா� எ�த�த ��ச�� 
இ�� ைவ��ற�. ச�ப�த��லாத �டய�கைளெய�லா� 
ச�ப�த�ப��� காரண கா�ய�கைள� ����ற�.

ெபௗ�த த�ம� எ�ன ேபா��� எ�ற அ��பைட�ட� 
நட�க ேவ��� எ�� வ������, அ�த அைம��ட� 
��த� ேபா��த த�ம��� ��ய அ��பைடக� �ட 
�ைடயா�. அ�ப�����ற ேபா�, அ�த அைம��� 
மன�ைலையைய ர��க ஆர�������ற ��ைம ெகா�ட 
��பா�ைம�ன�� மன�ைல�டேம அ�க� அ�ச�பட 
ேவ������ற�…!! 

-��ேஜா�ம� த�கம�� (Facebook Status)

ெபா� பல ேசனாைவ ர����ற மன�ைல..!


