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ேதசீய கீ த ‘ஜன கண மன’ – கணபதி ¢திேய! –
வளtக

Lifestyle & Fashion

 05/07/2017 10:05 PM IST by ராஜி ரநாத}
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0

ேதசீய கீ தம் ‘ஜன கண மன’ – கணபதி
துதிேய! – விளக்கம்.
– பிரம்மஸ்ரீ சாமேவதம் ஷண்முக சமா.
தமிழாக்கம் – ஸ்ரீமதி ராஜி ரகுநாதன்.
“ஜன கண மன அதி நாயக ஜயேஹ!”
ந ேதசீ ய கீ த{தி} இ|த «த வ¾ய}
வளtக:-

LIKE US:
LIKE US:

சற்று முன்:

ேதாற ெகாzடைவ அைன{¢ ஜனuக

பxச ªதuக. அவறிலி¯|¢

ேமற்கு வங்கத்தில் மத
வன்முைற:
பாதிக்கப்படும்
மக்களுக்கு பாதுகாப்பு
எங்ேக?

ம தியைன{¢ ேதா}றின. அவத

 05/07/2017 8:42 PM IST

அதாவ¢ ஜனன எ{தைவ. «தலி
ேதா}றியைவ

பா{தா

மரபுகைள மீ றி
இறங்கிவந்து
ேமாடிைய கட்டித்
தழுவி வரேவற்ற
இஸ்ேரல் அதிப

கிரகuக, நyச{திரuக, ேதவைதக –
இைவயைன{¢ ஜனuகேள. பற|தைவ
அைன{¢ ஜனuகேள அலவா? பறவ எ}ற தம ெகாzடைவ அைன{¢ ‘ஜன’.
“சேவ ஜவா: கzயா: கணா: ேதஷா ப¾ கேணஷ:” எ}ப¢ வளtக. ஜவக

 05/07/2017 6:48 PM IST

அைனவ¯ கணuகேள. கணtகீ y உyபyடவக. ேதவக எவளº ேப?

இஸ்லாமிய-இந்து
ெபண் இைணந்து
தங்க ேஹாட்டலில்
ரூம் தர மறுப்பு!

ேதவக¶ ஒ¯ ப¾வனரான வtக 8 ேப. ¯{திரக 11 ேப.
ஆதி{யக 12 ேப. கணt உளதலவா? கணtகிட «வதா இவகளைனவ¯
கணuகேள! கிரகuக எ{தைன? 9. இ}§ கிரகuக இ¯tகி}றனவா.

 05/07/2017 5:59 PM IST

ெமா{த{தி கிரகuக¶t எzணtைக இ¯~பதா அைவ கணuகேள.
2 லட்சம் வடுகள்

கட்ட
உதவி: 110ல் அறிக்ைக
வாசித்தா முதல்வ

நyச{திரuக? 27. அவறி} பய நா உேளா. எனேவ இைவயைன{¢ ஜன,
கண எ}பவறி} கீ

வ¯கி}றன.

 05/07/2017 5:31 PM IST

எனேவ, “ஜன கண மன அதி நாயக}” – கணபதிேய! ேவறல.

நாேட எதிபாக்கும்
2ஜி ஊழல்
விவகாரத்தில்
ஆகஸ்டில் தப்பு!

இைத எ{¢t றினா ேதசீ ய கீ த{தி ட ஹி|¢ மதt ெகாைக இ¯~பதாகt
றி எ{¢வடv ெசாவாகேளா, எ}னேவா!

 05/07/2017 12:32 PM IST

பாரத ேதச{தி ஒெவா}² ஹி|¢யஸேம! ஹி|¢ மதt ெகாைகேயா யேத.
அதி ம²~பதேகா ச|ேதக{திேகா இடமிைல. பாரதய ஹி|¢யஸேம!
எனேவ அ|த கணபதியட நா ைவt ேவzேகா ஒ}ேற ஒ}² தா}. அ¢ எ}ன?
“பாரத பாtகிய வதாதா!” (வதாதா எ}றா பைட~பவ}).
“வாமி! பாரத{தி} பாtகிய{ைத பைட~பவ} ந ேய!”
அதனா தா} வநாயக ச¢{தி வ|தா ேபா¢. எu பா{தா´ கணபதி
வழிபா வயாப{¢ இ¯~பைத பாtக «கிற¢. அvசமய{தி ஹி|¢
மத{தி எதி~© ெத¾வ~பவக ட ெமளனமாக கணபதிt நமகார
ெத¾வtக ேவzய¢ தா}. ேவ² வழியைல.
அ¢ எuகி¯|¢ எu வைர பரவள¢?
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“பxசாப சி|¢ ஜராத மராyடா திராவட உ{கள வuகா!

பtகைள கா~ப¢ ந அைனவ¾}

வ|திய ஹிமாvசல ய«னா கuகா உvசல ஜலதி தரuகா!”

கடைம 05/07/2017 9:22 PM IST
ஓ பஸி ெபzணட

இைவ அைன{தி´

சிமிஷ: கyசிய இ¯|¢ பாஜக.,

“தவ ப நாேம ஜாேஹ! தவ ப ஆசிஸ மாேஹ!”

பர«க நtக 05/07/2017 8:44 PM IST

“வாமி! உ} நாம{ைத இ|த ேதச ெமா{த எதிெராலிtகிற¢. உ} ப ஆசிகைள

ேம வuக{தி மத வ}«ைற:

வைழகிற¢”.

பாதிtக~ப மtக¶t பா¢கா~©
எuேக? 05/07/2017 8:42 PM IST

அ¢ மyமல. எu பா{தா´ அேத «ழtக. வy

உேள
ெவளேய கணபதி நவரா{தி¾க, அவ ேம கீ தuக, ேஹாமuக, பஜைனக.
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எu பா{தா´ கேணச த{¢வ{ைத ேபாதி~பவக – எ}² இவா²
பாtைகய,

Raman Narasimhachariar

“காேஹ தவ ஜய காதா!”

let mr suba vee use the word brahmins or
andhanarkal instead of parpanarkal
parpanar is contemptuosly used word
now a days will he use the word thulukan
to denote muslims ?will he use the word
வ., ெசதி ேசன அநாக¾க
வவாத: எ.வ.ேசக¯t
ப.வ.,ய}

ேகவக¶
பதிலக¶! · 1 week ago

எதனா இவா² நிக கிற¢ எ}² கவன{தா, ஜன கண நாயக} ஆதலா.
“ஜன கண மuகள தாயக!”
அ~ப~பyட வாமிt
“ஜயேஹ! ஜயெஜ! ஜயேஹ!
ஜய ஜய ஜய ஜயேஹ!”
ந ேதசீ ய கீ த{தி இ{தைன அ©த ெபா¯ ெபாதி|¢ள¢

sundaram
only anti indians will do this type of
வானதி சீனவாச} காைர
வழிமறி{¢ ேகாஷ: 15 ேப ம ¢
©கா · 1 week ago
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நல «யசி , எ வ ேசக
அவக¶t ம}மா|த
வ., வவாத அநாக¾க:
ெவzட எ.வ.ேசக · 1 week ago
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ைவேகாைவ~ ேபா}ற
ப¾வைனவாதிையெயலா
எ~ப நட{தேவzெம}²
இ|திய
மேலசியாவ நட|த¢ எ}ன?
ெசதியாளகளட ைவேகா
வளtக · 3 weeks ago
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