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லாபேமா நட்டேமா யா�க்கான�? 
எல்லா ெசய்த ிக் கட்�ைரக�ம், அ� எத்தைன ச ிற ியதாக 

இ�ந்தா�ம்  தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�ம். வாச ிக்ைகய�ல்

அ� உங்க�க்� அெசௗக�யத்�க் ெகா�க்க ிறதா என்� 

ேயாச ிக்�ம் அேத ேவைளய�ல், யா�க்� இதனால் 

லாப�ண்� அல்ல� நட்ட�ண்� என்�ம் ேயாச ிக்க 

ேவண்�ம். அப்ேபா�தான் உங்க�ைடய ச ிந்தைனையேயா 

க�த்ைதேயா அச்ெசய்திக்கட்�ைர எவ்வா� பாதிக்க ிற� என்ற 

வ�ழிப்�ணர்� உங்கள�டம் இ�க்�ம்.
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இதில் ஏேத�ம் �ரட்� 
இ�க்க ிறதா?
ெவள �ப்பைடயாக அல்ல� மைற�கமாக ச ிலவற்ைற 

அக்கட்�ைர தவ �ர்த்�ள்ளதா என்� ேயாச ி�ங்கள். 

உதாரணத்�க்�, யார் அல்ல� எத்தைன ேபர் ஆய்வ �ல் 

பங்ேகற்றனர் என்ற எந்த வ �வர�ம் ெகா�க்காமேல ஆய்� 

���கள் தரப்படலாம். அல்ல�, �ழைலக் ெகா�க்காமேலேய 

�றப்பட்ட க�த்ைத அக்கட்�ைர �ன்ைவக்கக்��ம். 

வாசகர்கள் ேநர�யாக ���கைள எட்ட ேவண்�ம் என்ற 

ேநாக்கத்த ில் கட்�ைரயாளர் இ� ேபாலத் தவ �ர்ப்ப�ண்�. 

எந்ெதந்த வ�வரங்கள் ெகா�க்கப் பட்��க்கலாம், ஏன் ெகா�க்கப் 

படவ�ல்ைல என்� வாசகராக ந�ங்கள்தான் ஆராய ேவண்�ம்.  
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நம்�வதற்�, 
ெசா�க்�வதற்� �ன்னால்

01 யார் இதைன உ�வாக்க ிய�?
ெசய்த ிைய எ�த ிய�, ஆய்ைவச் ெசய்த�. காெணாள �ையப் 

பத ிேவற்ற ிய� யார் என்� ஆராய இந்தக் ேகள்வ� உங்கைளத் 

�ண்�ம். வ �ைரவாக ேசாதைனைய ந�ங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம். 

சார்�டன் எ��க ிறாரா என்றற ிய நம்பத் த�ந்த ெசய்த ி�லம் 

என்பைத உ�திப் ப�த்த ேவண்�ம். எல்ேலா�க்�ேம 

ஓரளவ�ற்� சார்�ந ிைல இ�க்க ிற�. சார்�ந ிைல அற்றவர், 

�ைறந்தவர் யார் என்பைத நாம் அற ிவ� �க்க ியம். 

02 இ� யா�க்கான�? 
ஒ� �ற ிப்ப �ட்ட ப ��வ �ன�க்� என்ேற அைனத்� கட்�ைரக�ம் 

எ�தப்ப�க ின்றன. தகவல்கள் எவ்வா� கட்�ைரக்� ஏற்ப 

மாற்றப்ப�க ின்றன என்ப� இத ில ி�ந்� ெதள �வா�ம். இைணயத் 

தளத்த ில் ேத�ைகய�ல் தகவல்கைளப் ��ந்� ெகாள்�ம் அேத 

ேவைளய�ல் அவற்ைற வாச ிப்பவர் யாவர் என்�ம் அற ிய 

இய�ம். 

03 யா�க்�ச்ெசல்க ிற� ந ித ி?
அைனத்� ெசய்த ி ந ி�வனத்�க்�ம், ெசய்த ியாளர்க�க்�ம் 

அவற்ற ின் பண �க்காக பணம் அள �க்கப்ப�க ின்றன. 

ச ி�ந ி�வனங்க�க்� ெப�ந ி�வனங்கள�டமி�ந்� ந ித ி 

க ிைடக்க ிற�. வாச ிப்பவர் கட்�ைர இைணப்ப �ல் 

ெசா�க்க ினால் அவர்க�க்� வ�ளம்பர ந ித ி க ிைடக்க ிற�. 

ெசய்த ிைய அைமப்ப�, உ�வாக்�வ� ஆக ிய அத ிகாரம் 

யா�க்� உண்� என்பைத நாம் அச்ெசய்த ிகள �ன் 

�லங்கைள ஆராய்ந்� அற ியலாம்.

ஒ� ெசய்திைய வாசித்தாேலா, படத்ைத, 
காெணாள�ையக் கண்டாேலா, அதன் 
உண்ைமத்தன்ைம �றித்த சந்ேதகம் 
இ�ந்தால் ெசய்தி அசலா ேபாலியா என்ற 
���க்� வ�ம் �ன்னர் கீழி�க்�ம் 
ேகள்வ�கைளக் ேகட்�க் ெகாள்�ங்கள். 


