
   –   ಭರತದ ಇತಹಸದ ಪತಮಹ ಕಶಮೀರದ ಕವ ಕಲಹ ಣ
    – ಜಗತತನ ಅತೀ ಪರಚೀನಗ ರಂಥ ಋಗವೀದ

“  ”   – ಗಡವಹೊ ಕೃತಯ ಕತೃರ ವಕಪ ತ
    –   ಸಂಹಳದ ಎರಡು ಬದಧ ಕೃತಗಳು ದೀಪವಂಶ ಮತುತ ಮಹವಂಶ

     –  ಕಮಶಸತರದ ಬಗಗ ರಚತವದ ಪರಚೀನ ಕೃತ ವತಸಯನನ ಕಮಸೊತ ರ
      –  ಕನರಟಕ ಸಂಗೀತದ ಬಗಗ ತಳಸುವ ಪರಚೀನ ಕೃತ ಸೊೀಮೀಶವ ರನ ಮನಸೊಲಲ ಸ

  ಪರಚೀನ ಭರತದ16     – ಗಣರಜಯ ಗಳ ಬಗಗ ತಳಸುವ ಕೃತ ಅಂಗುತತರನಕಯ
    –  ಭರತದಲನ ಎಲಲ ಭಷಗಳ ಮೊಲ ಬರಹಮ ಭಷ

    –  ಬಲದಂದ ಎಡಕಕ ಬರಯುವ ಭಷ ಖರೊೀಷಠ,  ಪಶೀರಯನ, ಅರಬಕ
   “  ”  ಯೊರೊೀಪನಪರವಸಗರ ರಜಕುಮರನಂದು ಮಕೊೀರಪೀಲೊ ನನನ ಕರಯುತತರ.

     –  ಬರಹಮ ಭಷಯನುನ ಮದಲ ಬರಗ ಓದದವರು ಜೀಮಸ ್ಪರನಸಪ
  ತಮಳನ ಮಹಕವಯ ಗಳು -    ಶಲಪಪರಕರಂ ಮತುತ ಮಣ ಮೀಖಲೈ

 “   ”   – ತಮಳು ಕಂಬನ ರಮಯಣ ದಲ ನಯಕ ರವಣ
“  ”  “  ಭಗವದಗೀತ ಮಹಭರತದ 10   ”ನೀ ಪವರ ದಲದ.

   – ಭರತೀಯ ಶಸನಗಳ ಪತಮಹ ಅಶೊೀಕ
   –  ಅಶೊೀಕನ ಶಸನಗಳ ಲಪ ಬರಹಮ,  ಪರಕೃತ ,  ಖರೊೀಷಠ,ಪಶರಯನ

   –  ಭರತದ ಪರಚೀನ ಶಆಸನ ಪಪರವ ಶಸನ
    ಸಮುದರಗುಪತನ ಅಲಹಬದ ಶಸನದ ಕತೃರ ಹರಸೀನ

‘    ’  –  ರಯಲ ಏಷಯಟಕ ಸೊಸೈಟಯ ಸಥಪಕ ವಲಯಂ ಜೊೀನಸ ್
   –  ತಲುಗನ ಪರಥಮ ಶಸನ ಕಲಮಲಲ ಶಸನ
   –  ತಮಳನ ಪರಥಮ ಶಸನ ಮಂಗುಳಂ ಶಸನ

       – ಪರಪಂಚದಲ ಮದಲ ಬರಗ ನಣಯ ಚಲವಣಗ ತಂದ ದೀಶ ಲಡಯು
       – ಭರತದಲ ಚನನ ದ ನಣಯ ಗಳನುನ ಜರಗ ತಂದ ಮದಲ ರಜವಂಶ ಗುಪತರು

   – ಬದಧ ರ ಪವತ ರ ಗ ರಂಥಗಳು ಪಟಕಗಳು
   – ಜೈನರ ಪವತ ರ ಗ ರಂಥಗಳು ಅಂಗಗಳು

    – ಮಧಯ ಪರದೀಶದ ಖಜುರಹೊೀ ವಸುತಶಲಪ ನಮರಪಕರು ಚಂದೀಲರು
     ಉತತರದ ಭರತದಲ ಜನಪರಯವಗರುವ ವಸುತಶಲಪ ಶೈಲ-  ನಗರ ಶೈಲ

     –   ಜಗತತನ ಅತೀ ದೊಡಡ ಹಂದೊ ದೀವಲಯ ಕಂಬೊೀಡಯದ ಅಂಗೊೀರ ವಟ
    –  “  ”ಜಗತತನ ದೊಡಡ ಬದಧ ಸೊತಪ ಜವದ ಬೊರಬದೊರ

  “  ”  ಅಯದಯ ನಗರ ಸರಯು ನದ ತೀರದಲದ.

   – ಆಪಘನಸತನದ ಪರತೀನ ಹಸರು ಗಂಧರ
     –  ನಣಯ ಗಳ ಬಗಗ ಅಧಯ ಯನ ಮಡುವ ಶಸತರಕಕ ನೊಯಮಸ ಮಯಟಕ

        –    –  – ಭರತ ಮತುತ ಪಶೀರಯದ ನಡುವನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗಗ ತಳಸುವ ಶಸನ ಪಸರಪಲಸ ಮತುತ ನಷ ಇ ರುಸತಂ
    –   ಸಂಗೀತದ ಬಗಗ ತಳಸುವ ಶಸನ ಕುಡಮಯ ಮಲೈ ಶಸನ

   – ಪಟಲಪತ ರವನುನ ಉತಖ ನನ ಮಡದವರು ಡ.ಸೊಪನರ
   – ತಕಷ ಶಲಯನುನ ಉತಖ ನನ ಮಡದವರು ಸರ.ಜನ. ಮಷರಲ

   – ನಳಂದವನನ ಉತಖ ನನ ಮಡದವರು ಡ.ಸೊಪನರ
   – ಕನರಟಕ ಶಸನಗಳ ಪತಮಹ ಬ.ಎಲ.ರೈಸ

   –  ಕನನ ಡದ ಪರಥಮ ನಟಕ ಮತ ರವಂದ ಗೊೀವಂದ
    – ಕನನ ಡದ ಪರಥಮ ಪಶುಚಕತಸ ಗ ರಂಥ ಗೊೀವೈದಯ

   –  ರಮಚರತ ಗ ರಂಥದ ಕತೃರ ಸಂಧಯಕರ ನಂದ
     – ದುಲಬ ಮತುತ ತಂಗಯರ ಗ ರಂಥದ ಕತೃರ ತರನಥ

“  –  –  ”   – ಕತಬ ಉಲ ಹಂದ ನ ಕತೃರ ಅಲಬೀರೊನ
    ಕನರಟಕದ ಅತ ದೊಡಡ ದೀವಲಯ-   ಶರೀರಂಗ ಪಟಟ ಣದ ನಂಜುಡೀಶವ ರ

     – ಚೀನಗ ಬೀಟ ನೀಡದ ಇಟಲ ಪರವಸ ಮಕೊೀರಪಲೊೀ
    –  ಬತತದ ಸರಸವ ತ ನದಯನುನ ಅನವೀಷಸದವರು ಸರ.  ಹರಲ ಸಪೀಸ



   – ಮಂಡೀಸೊರ ಶಸನವನುನ ಹೊರಡಸದವರು ಯಶೊೀವಮರ
    – ಬಸನ ಗರದ ಗರುಡ ಸತಂಭ ಸಥಪಸದವರು ಹಲಯಡರಸ

     – ಬನಸ ಕರ ಮತುತ ಮಧುವನ ಶಸನವನುನ ಹೊರಡಸದವರು ಹಷರವಧರನ
       –  ಭರತ ಖಂಡಕಕ ಭರತದ ಎಂದು ಹಸರು ಬರಲು ಕರಣ ಅರಸ ಭರತ

     – ಜಗತತನ ಅತ ಎತತರವದ ಪರಸಥ ಭೊಮ ಪಮರ
    – ದಕಣ ಭರತದ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಜಂಭೊದವೀಪ
    – “  ”ಗಂಗ ನದಯನುನ ಬಂಗಲ ದೀಶದಲ ಪದಮ

    –     ಬರಹಮ ಪತ ರ ನದಯನುನ ಟಬಟ ನಲ ಸಂಗ ಪೀ ಎಂಬ ಹಸರನಂದ ಕರಯುತತರ
    – ಗಂಗ ನದ ಜನಸುವ ಸಥ ಳ ಗಂಗೊೀತರ
    –  ಸಂಧೊ ನದ ಜನಸುವ ಸಥ ಳ ಮನಸ ಸರೊೀವರ

    – ಯಮುನ ನದ ಜನಸುವ ಸಥ ಳ ಯಮುನೊೀತರ
   ಹಂಧೊ ಎಂಬ ಪದ -    ಸಂಧೊ ಎಂಬ ಪದದಂದ ಬಂದದ

     –   ಕಚ ನಂದ ಮಂಗಳೊರುವರಗನ ಕರವಳ ತೀರವನುನ ಕೊಂಕಣ ಎಂದು ಕರಯುತತರ.

    –   ಮಂಗಳೊರನಂದ ಕನಯಕುಮರವರಗನ ಕರವಳ ತೀರವನನ ಮಲಬರ ಎಂದು ಕರಯುತತರ.

    –   ಪವರ ಕರವಳಯ ದಕಣ ಭಗವನುನ ಕೊೀರಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರಯುತತರ.

   – ದಹಲಯ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಇಂದರಪರಸಥ
   –  ಬಂಗಳದ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಗಡ ದೀಶ

    – ಅಸಸಂ ನ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಪಟಲೀಪತ ರ
   – ಪಟನದ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಪಟಲೀಪತ ರ

   – ಹೈದರಬದನ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಭಗಯ ನಗರ
   –  ಅಹಮದಬದನ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಕಣರವತ ನಗರ

   – ಅಲಹಬದನ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಪರಯಗ
    – ಭರತವನುನ ಇಂಡಯ ಎಂದು ಕರದವರು ಗರೀಕರು
    – ಭರತವನುನ ಹಂದೊಸತನ ಎಂದು ಕರದವರು ಪಶರಯನನ ರು
  –  ದಹಲಯನುನ ಸಥಪಸದವರು ತೊೀಮರ ಅರಸರು

  – ಕೈಲಸ ಪವರತ ಹಮಲಯದಲದ.

    –  ಹಮಲಯ ಪವರತ ಶರೀಣಯಲರುವ ಗರಧಮಗಳು ಡಜರಲಂಗ,  ನೈನತಲ,  ಸಮಲ , ಮಸೊಸೀರ
      –  ಉತತರ ಮತುತ ದಕಣ ಭರತವನುನ ಬೀಪರಡಸುವ ಪವರತ ವಂಧಯ ಪವರತ

      –  ಪಶಚಮದಲ ಹುಟಟ ಪವರಕಕ ಹರಯುವ ದಕಣದ ನದಗಳು ಮಹನದ ,  ಗೊೀದವರ ,  ಕೃಷಣ , ಕವೀರ
    –  ಪವರದಂದ ಪಶಚಮಕಕ ಹರಯುವ ನದಗಳು ನಮರದ ,  ತಪತ , ಶರವತ

    – ಬಮರ ದೀಶದ ಪರಚೀನ ಹಸರು ಮಯನಮರ
   – ಬಮರದ ಪರಚೀನ ಹಸರೀನು ಸುವಣರಭೊಮ

    –  ಭರತದ ಪವರ ಕರವಳ ಬಂದರು ಕಲಕ ತತ ,  ಚನನೈ, ವಶಖಪಟಟ ಣ

   ಭರತದ ಜನಸಂಖಯ ಸುಮರ - 117 ಕೊೀಟ
    ಜನಸಂಖಯಯಲ ಭರತ ಪಡದರುವ ಸಥನ - 2  ನೀ ಸಥನ

     ಜನಸಂಖಯಲ ಪರಥಮ ಸಥನ ಪಡದರುವ ರಷಟ ರ - ಚೀನ
    ಬರತದಲಯ ಸಸಯ ಜತಯ ಸಂಖಯ - 47,000 ಬಗ
    ಭರತದಲರುವ ಪಕ ಜತಯ ಸಂಖಯ - 1200 ಬಗ
   ಭರತದಲರುವ ಮತಯ ಗಳ ಬಗಗಳು - 2500 ಬಗ

   ಭರತದ ದಕಣದಲರುವ ಖರ -  ಮನನರ ಖರ
   ಭರತದ ಪಶಚಮದಲರುವ ಖರ -  ಕಛ ಖರ

    ಭರತನ ತಂದ ಹಗೊ ತಯ -   ದುಶಯ ಂತ ಹಗೊ ಶಕುಂತಲ
     ಸಂಧೊ ನದಯನುನ ಹಂದೊ ಎಂದು ಸಂಭೊೀದಸದವರು- ಪಶರಯನನ ರು
     ಸಂಧೊ ನದಯನುನ ಇಂಡಸ ಎಂದು ಕರದರುವವರು - ಮಯಸಡೊೀನಯರು

        ಬರತದಲ ಪರಥಮ ಬರಗ ಭರತೀಯ ಸಮಜದ ಜನಂಗೀಯ ಸಮೀಕ ಮಡದವರು-    ಸರ ಹಬರಟರ ರಸತ ( 1901 )
   ಭರತದಲಯ ಜತಯ ಸಂಖಯ - 3000



     ಭರತದ ಸಂವಧನ ಹೊಂದರುವ ಭಷಗಳ ಸಂಖಯ- 18
      ಸೊಯರ ಚಂದರರು ಎರಡು ಕಣುಣಗಳದದ ಂತ ಎಂದು ಹೀಳದವರು-  ರಚಡರ ಆಕುಲಯಯಸ

      ಪರಪಂಚದಲಯೀ ಅತುಯತತಮ ನಕ ವಯ ವಸಥ ಹೊಂದದ ದೀಶ- ಇಂಗಲೀಂಡ
   ಹಮಲಯ ಪವರತದ ಉದದ - 1500 ಮೈಲುಗಳು

    ಪರಪಂಚದ ಅತಯ ಂತ ಎತತರವದ ಶಖರ -  ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್
   ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್ ಇರುವದು -     ನೀಪಳ ಮತುತ ಟಬಟ ಗಡಗಳ ಮಧಯ
      ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್ ಶಖರ ಹತತದ ಮದಲ ಭರತೀಯ-   ತೀನ ಸಂಗ ನೊಗರ
      ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್ ಶಖರ ಹತತದ ಮದಲು ಹತತದವರು-      ತೀನ ಸಂಗ ನೊಗರ ಮತುತ ಆಡಮಂಡ ಹಲರ

           ತೀನ ಸಂಗ ನೊಗರ ಮತುತ ಆಡಮಂಡ ಹಲರ ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್ ಶಖರ ಎರದ ವಷರ1953 ರಲ
    ಭರತದ ಅತಯ ಂತ ಎತತರವದ ಶಖರ - k2   ಅಥವ ಗಡವನ ಆಸಟೀನ

k2      ಅಥವ ಗಡವನ ಆಸಟೀನ ಇದರ ಎತತರ- 28250 ಅಡಗಳು
k2      ಅಥವ ಗಡವನ ಆಸಟೀನ ಇದು ಪರಸುತತ-  ಪಕಸಥನದ ಅಧೀನದಲದ

    ಹಂದೊ ಖುಷ ಪವರತಗಳು ಭಗ -   ಭರತದ ವಯುವಯ ಭಗ
    ವಂಧಯಪವರತದ ದಕಣಕಕ ರುವ ಪವರತ ಶರೀಣ-  ಸತುಪರ ಬಟಟ
     ಸೈಬರಯದಂದ ಭರತದ ಕಡಗ ಬೀಸುವ ಮರುತ - ಶೀತಮರುತ

     ಭರತದ ಪಶಚಮ ಘಟಟ ದ ಘಟ ಗಳು -     ಷಟ ಘಟ ಮತುತ ಬೊೀರ ಘಟ
   ಭರತದ ಪಶಟಮದ ಮಹದವರ - ಮುಂಬೈ

    ಮದಲನೀ ತರೈನ ಯುದದ ಸಂಭವಸದುದ- 1191 ರಲ
    ಎರಡನೀ ತರೈನ ಯುದದ ಸಂಭವಸದುದ- 1192
   ಪಣಪತ ಕದನ ಸಂಭವಸದುದ - 1761 ರಲ

    ಬಕಸರ ಕದನ ನಡದ ವಷರ - 1764
    ಪಟಲ ಪತ ರದ ಹಂದನ ಹಸರು - ಪಟನ

    ಅಲಹಬದ ನ ಹಂದನ ಹಸರು - ಪರಯಗ
    ಪಶಚಮ ಘಟಟ ದಲ ಹುಟುಟವ ನದಗಳು -  ಕೃಷಣ ,  ಕವೀರ , ಗೊೀದವರ
    ಪವರ ತೀರ ಪರದೀಶದ ಹಸರು-  ಕೊೀರಮಂಡಲ , ಗೊೀಲೊಕೀಂಡ

    ಪಶಚಮ ತೀರ ಪರದೀಶದ ಹಸರು-   ಮಲಬರ ಹಗೊ ಕೊಂಕಣ
    ಶರವತ ನದಯು ಸೃಷಠಸದ ಜಲಪತ -   ಗೀರು ಸೊಪಪ ಜಲಪತ
   ಭರತದ ಕರವಳಯು ಬಹುತೀಕ - ನೀರವಗದ

     ಭರತ ಇತಹಸದ ಅತಯ ಂತ ವಶಷಟ ಲಕಷ ಣ -  ವವಧತಯಲ ಏಕತ
     ಪರಚೀನ ಕಲದಲ ಆಕ ರಮಣಕರರನನ ತಡದ ಶರೀಣ-  ಹಮಲಯ ಪವರತ

     ಉತತರ ಭರತವನುನ ದಕಣಭರತದಂದ ಪರತಯೀಕಸುವ ಶರೀಣ- ವಂದಯಪವರತ
    ದಹಲಯ ಸಮೀಪ ಹರಯುವ ನದ -  ಯಮುನ ನದ

    ಭರತಕಕ ಮಳ ತರುವ ಮರುತ -  ಮನೊಸನ ಮರುತ
   ಭರತದ ಸಮಶೀತೊೀಷಣ ವಲಯ-      ಸಂಧೊ ಹಗೊ ಗಂಗ ನದಯ ಬಯಲು ಪರದೀಶ

    ಹಂದೊ ಧಮರದ ಇನೊನೀಂದು ಹಸರು-  ಸನತನ ಧಮರ
     ಭರತವನುನ ವವಧತಯಲ ಏಕತಯ ಧಮರ ಎಂದವರು - ನಹರು

   ಭರತದಲರುವ ರಜಯ ಗಳ ಸಂಖಯ - 28 
  ಕೀಂದರಡಳತ ಪರದೀಶ- 6

2000    ದಲ ರಚನಯದ ರಜಯ ಗಳು -  ಉತತರಂಚಲ ,   ಛತತೀಸ ಘಡ, ಝಕರಂಡ
   ಭರತದ ಪವರದಲರುವ ದವೀಪಗಳು- -   ಅಂಡಮನ ಮತುತ ನಕೊೀಬರ
    ಭರತದ ಸಮುದರ ಕರವಳಯ ಉದದ - 7516.5 ಕ.ಮೀ

   ಹಮಲಯದ ಉತತರದಲ ಉದದ - 2500 ಕ.ಮೀ
   ವಯುವಯ ಭರತದಲರುವ ಕಣವಗಳು -   ಖೈಬರ ಮತುತ ಬೊೀಲನ
      ಭರತದಲ ಅತ ಹಚುಚ ಮಳ ಬೀಳುವ ಪರದೀಶ-  ಮಸನ ರಮ

   ಕಲಕೊೀಟಯಪರಚೀನ ಹಸರು-  ಕೊೀಳಕೊೀಡ, ಕಕೊೀಡ
   ಚನನೈನ ಪರಚೀನ ಹಸರು- ಮದರಸು

  ಮಗಧದ ರಜಧನ - ಪಟಲಪತ ರ
  ವಧರನರ ರಜಧನ - ಕನೊೀಜ
     ಭರತದ ವಸತೀಣರತಯ ಬಗಗ ತಳಸುವ ಗ ರಂಥ- ವಷುಣಪರಣ

   ಈಶನಯ ಭರತದಲರುವ ಜನಂಗ - ಮಂಗೊೀಲಯಡ ್
    ಅಂಡಮನ ಹಗೊ ಕೀರಳದಲರುವ ಜನಂಗ- ನಗರಟೊೀ

      ಪಶಚಮ ಘಟಟ ಪರದೀಶದಲ ಕಂಡು ಬರುವ ಜನಂಗ-  ಪರೀಟೊೀ ಅಸೊಟರೀಲಯಡ ್
   ಪಶಚಮ ಭರತದಲರುವ ಜನಂಗ - ನಡರಕ



  ಕೃಷಣ ವಣರದ ಜನರನುನ -  ಮೀಡಟರೀನಯನ ಎನುನವರು
   ಹಡಗುಕಟುಟಲು ಬಳಸಲು ಮರ - ಸಗುವನ

   ಏಷಯಖಂಡದ ಪಯರಯ ದವೀಪ- ಬರತ
    ಭರತದ ಸಮುದರ ತೀರದ ಉದದ - 6100 ಕ.ಮೀ.

      ಬರತದಲ ಸಮುದರ ತೀರ ಹೊಂದರುವ ರಜಯ ಗಳ ಸಂಖಯ- 9
    ಸಮುದರ ತೀರ ಹೊಂದರುವ ರಜಯ ಗಳು-  ಗುಜರತ ,  ಮಹರಷಟ ರ , ಗೊೀವ,  ಕನರಟಕ ,  ಕೀರಳ ,  ತಮಳುನಡು ,  ಆಂದರಪರದೀಶ,  ಒರಸಸ , 

 ಪಶಚಮ ಬಂಗಳ
     ಅತಯ ಧಕರ ಸಮುದರ ತೀರವನುನ ಹೊಂದರುವ ರಜಯ -   ಗುಜರತ ಹಗೊ ಆಂದರಪರದೀಶ

      ಅತ ಕಡಮ ಸಮುದರ ತೀರ ಹೊಂದರುವ ರಜಯ - ಗೊೀವ
    ಮೊರು ಸಮುದರಗಳು ಸಂಗಮವಗುವ ರಜಯ - ತಮಳುನಡು
    ಮಂಟ ಎವರಸಟ ್ ಶಖರದ ಎತತರ - 8848 ಮೀಟರ

k2      ಅಥವ ಗಡವನ ಅಸಟೀನ ನ ಎತತರ- 8611 ಮೀಟರ
     ವಶವ ದಲಯ ಅತ ಎತತರದ ಪರಸಥ ಭೊಮ - ಪಮೀರ

     ಅರವಳ ಪವರತದ ಅತಯ ಂತ ಎತತರ ಶಖರ -  ಮಂಟ ಅಬು
    ಭರತದ ದಕಣ ತುದಯ ಹಸರು - ಕನಯಕುಮರ
     ಭರತದ ಕೊನಯ ಪಯಂಟ ನ ಹಸರು-  ಲಹನ ಚಂಗ
   ಲಹನ ಚಂಗ ಇದು -  ಅಂಡಮನ ನಲದ

      ಭರತ ದೀಶದ ಉತತರ ಭಗದ ಕೊನಯ ಪಯಂಟ-   ಕಲಕ ದವನ ಪಸ
    ಕಲಕ ದವನ ಪಸ ಇದು -   ಜಮುಮ ಕಶಮೀರ ದಲದ

  ಭರತದ ರಜಧನ - ದಹಲ
    ವಶವ ದ ಜನಸಂಖಯಯಲ ಭರತದ ಪಲು - 16.7 %
    ವಶವ ದ ವಸತೀಣರದಲ ಭರತದ ಪಲು- 2.4%

   ಮಹಳಯರು ಹಚಚಗರುವ ರಜಯ - ಕೀರಳ
   ಮಹಳಯರು ಕಡಮಯರುವ ರಜಯ - ಹರಯಣ

  ಭರತದ ಜನಸಂದರತ - ಚ.ಕ.ಮೀ.324
    ಅಧಕ ಜನ ಸಂದರತಯರುವ ರಜಯ -  ಪಶಚಮ ಬಂಗಳ
   ಅಧಕ ಸಕಷ ರತಯರುವ ರಜಯ -  ಕೀರಳ ( 90.92 %)

    ಅತ ಕಡಮ ಸಕಷ ರತಯರುವ ರಜಯ -  ಬಹರ ( 47.53 %)
    ಅಧಕ ಸಕಷ ರತಯರುವ ಕೀಂದರಡಳತ ಪರದೀಶ-   ಲಕಷ ದವೀಪ( 87.52 %)

    ಅತ ಕಡಮೀ ಸಕಷ ರತಯರುವ ರಜಯ -    ದದರ ನಗರ ಹವಲ ( 60.03 %)
    ಸಂಸತತನಲ ರಜಯ ಸಭಯ ಸಥನಗಳು - 250

    ಭರತದ ಲೊೀಕ ಸಭಯಸಥನಗಳು- 545
   ಭರತದ ರಷಟರೀಯ ಪದಯ -  ವಂದೀ ಮತರಂ
    ಭರತದ ಸಂವಧನ ಜರಗ ಬಂದದುದ - 26/01 /1950 ರಲ

   ರಷಟರೀಯ ಕ ರೀಡ ದನೊೀತಸ ವ-  ಆಗಸಟ ್ 29
   ರಷಟರೀಯ ವಜನ ದನೊೀತಸ ವ-  ಫಬರವರ - 28

   ಭರತದ ಆಡಳತ ಭಷ - ಹಂದ
    ಭರತ ದೀಶವನನ ಒಂದು ಉಪಖಂಡವಂದು ಕರಯುವರು

 ಭರತವನುನ - 4   ಸವಭವಕವಗ ವಭಗಗಳಗ ವಭಗಸಲಗದ
   ಭರತದ ದಕಣ ತುದ -   ಹಂದೊ ಮಹಸಗರದೊಳಗ ಚಚಕೊಂಡದ

      ಶರೀಲಂಕವನುನ ಭರತದ ಭೊ ಭಗದಂದ ಬೀಪರಡಸದ ಜಲಸಂಧ-     ಮನನರ ಜಲಸಂಧ ಅಥವ ಪಕ ಜಲಸಂಧ
    ಭರತದ ವಯುವಯ ಭಗದಲರುವ ಕಣವಗಳು -   ಖೈಬರ ಮತುತ ಬೊೀಲನ

        ದಕಣ ಪಯರಯ ದವೀಪವನುನ ವಂಧಯ ಸತುಪರ ಭರತದಂದ ಬೀಪರಡಸದ ಬಟಟ ಗಳು-   ವಂಧಯ ಸತುಪರ ಬಟಟ ಗಳು
       ಭರತದ ವಯುವಯ ದಲ ಹಗೊ ಕಶಮೀರದಂದ ರಜಸಥನದವರಗ ಿಿರುವ ಜನಂಗ-  ಇಂಡೊೀ -   ಆಯರನ ಜನಂಗಕಕ ಸೀರದವರು
 ಇಂಡೊೀ -    ಆಯರನನ ರು ಈ ವಣರದವರು - ಬಳ

   ದರವಡರು ಈ ವಣರದವರು - ಕಪಪ
     ಹಮಲಯ ಪವರತ ಪರದೀಶದ ಮನಮೀಹಕ ಕಂದಕಗಳು-  ಕುಲು ಡೊನ

   ಹಮಲಯದಲ ಹುಟುಟವ ನದಗಳು -  ಸಂಧೊ ,  ಗಂಗ , ಬರಹಮ ಪತ ರ

 ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರು



 ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರು
  ಪರಸುತತ ಬದಮಯು -   ಇಂದನ ಬಗಲಕೊೀಟ ಜಲಯಲದ

  ಚಲುಕಯ ರ ರಜಧನ - ಬದಮ
   ಬದಮಯ ಪರಚೀನ ಹಸರು- ವತಪ

    ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ರಜಯ ಲಂಛನ - ವರಹ
      ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರು ರಜಯ ಭರ ಮಡದದ ಅವಧ ಕ ರ.ಶ. 6 – 8 ಶತಮನದವರಗ
        ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಕಲದಲ ಅಸತತವ ಕಕ ಬಂದ ವಸುತಶಲಪ ಶೈಲಯ ಹಸರು-   ವೀಸರ ಶೈಲ (   ಕನರಟಕ ಶೈಲ)

    “   ”   ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಕಲ ಬಳವಣಗಯನುನ ಸುವಣರ ಯುಗ ಎಂದು ಹೀಳದವರು- ಡ//.ಶವರಮ
 ಆಧರಗಳು :-

  ವಜಯ ಭಟಟರಕಯ -  ಕಮುದ ಮಹೊೀತಸ ವ
 ಬಲಹ ಣನ -  ವಕ ರಮಂಕ ದೀವಚರತ

1   ನೀ ಪಲಕೀಶಯ -   ಬದಮ ಬಂಡ ಶಸನ
 ಮಂಗಳೀಶನ -   ಮಹ ಕೊಟ ಶಸನ

  ರವ ಕೀತೀರಯ-  ಐಹೊೀಳ ಶಸನ
    ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ನಣಯ ಗಳು ಹಗೊ ಸಮರಕಗಳು

     ತಬಲ ಹಗೊ ಹೊಯಯನ ತಸಂಗ ಬರವಣಗಗಳು .

   ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಮೊಲ :-

“   ”            ಆರತ ಪಂಚಮುಖ ಎಂಬ ಮುನಯು ದೀವರಗ ಆಘಯ ರವನುನ ಕೊಡುವಗ ಅವನ ಚುಲಕ ಅಥವ ಬೊಗಸಯಂದ ಹುಟಟದವನೀ ಚಳಕ
      ಅಥವ ಚಳಕಯ ಮತುತ ಚಳುಕಯ ಎಂದು ಸಂಭೊೀದಸದ.

   ಉತತರ ಬರತದ ಮೊಲ -           ಬಲಹ ಣನ ವಕ ರಮಂಕ ದೀವಚರತ ಮತುತ ಕಥೀಮ ದನ ಶಸನದಪರಕರ ಅಯಧಯ ಚಲುಕಯ ರ ಮೊಲವಗದ
  ವದೀಶ ಮೊಲ - Smith pleet , and luyirise    ಪರಕರ ಇವರು ತುಕರಯ Selyuside (  ಸಲುಯಸಡ )   ಗುಂಪಗ ಸೀರದವರಗದರ.

   ಪಶಚಮ ಭರತದ ಮೊಲ -            ಕಲವ ಚರತರ ಕರ ಪರಕರ ಇವರು ಪಶಚಮ ಭರತದ ಗೊಜರರ ರೊಂದಗನವರು ಎಂದುಿ್ಭಪರಯ ಪಟಟದರ
  ಸಥ ಳೀಯ ಮೊಲ- ಡ//..ಎಸ.ಸ.           ನಂದಮಠ ರವರು ಚಲುಕಯ ರು ಕನನ ಡನಡನ ಮಣಣನ ಮಕಕ ಳು ಎಂಬ ಸದಂತ ಮಂಡಸದರ ಹಗೀಯೀ

      ಮಹಕೊಟ ಹಗೊ ಐಹೊೀಳ ಶಸನದಪರಕರ ಿಿವರು,     ಹರತ ಪತ ರರು ಮತುತ ಮನುಪಯ ಗೊೀತ ರದವರು

 ರಜಕೀಯ ಇತಹಸ
           ಮಂಗಳೀಶನ ಮಹಕೊಟ ಶಸನ ಹಗೊ ರವಕೀತರಯ ಐಹೊೀಳ ಶಸನದ ಪರಕರ ಚಲುಕಯ ರ ಮೊಲ ಪರುಷ- ಜಯಸಂಹ
    ಜಯಸಂಹನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವರು -  ಮಗ ರಮರಗ

    ರಮರಗನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವರು -  ಮಗ 1   ನೀ ಪಲಕೀಶಕ ರ.ಶ.540

   ಪಲಕೀಶ ಪದದ ಅಥರ-  ಹುಲಯ ಕೊದಲನವರು
1   ನೀ ಪಲಕೀಶ -    ಚಲುಕಯ ಸಂತತಯ ಸವ ತಂತ ರ ರಜ
1     ನೀ ಪಲಕೀಶ ಯ ರಜಧನ - ಬದಮ

   ಬದಮ ಶಸನದ ಕತೃರ - 1  ನೀ ಪಲಕೀಶ
1       ನೀ ಪಲಕೀಶ ಯ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವನು-  ಕೀತರ ವಮರ

   ಕೀತರ ವಮರ ನನುನ-   ಕೀತರ ರಜ,    ಕತತರಜ ಅರಸ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ
 ನಳ ,      ಕದಂಬ ಹಗೊ ಮಯರರನುನ ಸೊೀಲಸದದ ರಂದ ಈತನನುನ- “  ನಳ ,     ”  ಮಯರ ಕದಂಬ ಕಳ ರತರ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ

 ಕೀತರವಮರನುನ- -     ವತಪಯ ಮದಲ ನಮರತೃ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ
   ಕೀತರ ವಮರನ ಮಗ-  ಇಮಮ ಡ ಪಲಕೀಶ

    ಕೀತರವಮರನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವನು-   ಸಹೊೀದರ ಮಂಗಳೀಶ ಕ ರ.ಶ.596

    ಮಹಕೊಟ ಸತಂಭ ಶಸನದ ಕತೃರ - ಮಂಗಳೀಶ
   ಮಹಕೊಟ ಸತಂಭ ಶಸನದ -   ಬದಮಯ ಮಹಕೊಟೀಶವ ರ ದೀವಲಯದಲದ
   ಮಂಗಳೀಶನ ಆಡಳತ ಕೀಂದರ-  ರೀವತ ದವೀಪ
    ಮಂಗಳೀಶನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವರು-  ಇಮಮ ಡ ಪಲಕೀಶ
   ಜಯಸಂಹನ ತಂದಯ ಹಸರು - ವಜಯದತಯ

  ಜಯಸಂಹನಗದದ ಬರುದು - ವಲಲ ಭ
  ಒಂದನೀ ಪಲಕೀಶ -   ಚಲುಕಯ ರ ನಜವದ ಸಂಸಥಪಕ



 ಇಮಮ ಡ ಪಲಕೀಶ
   ಚಲುಕಯ ರ ಅತಯ ಂತ ಪರಸದದ ದೊರ

 ಈತನನನ -   ಪತಕೀಶ ಎಂತಲೊ ಕರಯುವರು
  ಇವನ ರೊಢನಮ - ಸತಯ ಶ ರಯ
   ಈತನ ತಂದ ತಯಗಳು -     ಸೀಂದರಕ ವಂಶದ ರಜಕುಮರ ಮತುತ1   ನೀ ಕೀತರ ವಮರ
  ಈತನ ಅಧಕರವಧ - ಕ ರ.ಶ.610 – 642

ಆಧರಗಳು
ಕ ರ.ಶ.630   ರ ಲೊಹರೀನ ದಖಲ

  ಪಲಲ ವರ ಕಸಕುಡ ಶಸನ
ಕ ರ.ಶ.613   ರ ಹೈದರಬದ ದಖಲ

  ಕೊಪಪ ರಮ ದಖಲ
 ಬಣನ -  ಹಷರಚರತ ದಖಲ

 ತಬರಯ ಬರವಣಗಗಳು
   ಹೊಯಯನ ತಸಂಗ ನ ಬರವಣಗ

ದಗವಜಯಗಳು
 ಮಂಗಳೀಶನನುನ-      ಎಳವತುತ ಸಂಬಗ ಎಂಬಲ ಕೊಂದು ಅದಕರಕಕ ಬಂದ

  ರಷಟ ರಕೊಟರ ಮಂಡಲೀಕರಗದದ -       ಅಪಪ ಯಕ ಹಗೊ ಗೊೀವಂದರನುನ ಬೀಮ ನದ ದಂಡಯಲ ಸೊೀಲಸದ
       ಕದಂಬರ ರಜಯ ದ ಮೀಲ ದಳ ನಡಸ ಆ ಸಮರಜಯ ವಶಪಡಸಕೊಂಡ

  ದಕಣ ಕನನ ಡದ -    ಅಳುಪರನುನ ಸೊೀಲಸ ಮಹದೀವಯನುನ ವವಹವದ
      ಗಂಗ ಅರಸ ಅವನೀತ ವರುದದ ಹೊೀರಡಒಬಬ ಳನನ ವವಹವದ

     ಮಯರರ ಮೀಲ ದಳ ನಡಸ ಪರನಗರವನುನ ವಶಪಡಸಕೊಂಡ
  ಗುಜರತನ ಲಟರು ,    ಮಳವರು ಹಗೊ ಗುಜರರರನುನ ಸೊೀಲಸದ

    ದಕಣ ಪವರ ರಜಯ ಗಳ ಮೀಲ ದಳ
   ನಮರದ ಕಳಗದಲ ಹಷರವಧರನನುನ ಸೊೀಲಸದ
    ವಜಯದ ಸಂಕೀತವಗ ಪಡದ ಬರುದು -    ದಕಮ ಪಥೀಶವ ರ ಹಗೊ ಪರಮೀಶವ ರ

     ಉತತರ ಪಥೀಶವ ರ ಎಂಬ ಬರುದುಳಳ ಅರಸ-  ಹಷರ ವಧರನ
  ಪಲಲ ವರ ಅರಸ 1       ನೀ ಮಹೀಂದರ ವಮರನನುನ ಪಲಲ ಲೊರ ಎಂಬಲ ಸೊೀಲಸದ.

      ಚೊೀಳರು ಹಗೊ ಪಂಡಯ ರನುನ ಸೊೀಲಸ ಅವರರಜಯ ಗಳನುನ ವಶಪಡಸಕೊಂಡನು

  ಇಮಮ ಡ ಪಲಕೀಶಯ ಬರುದುಗಳು
 ವಲಲ ಭ ,  ವಲಲ ಭರಜ ,  ವಲಲ ಬೀಂದರ,  ಪೃಥವೀವಲಲ ಭ,  ಭಟಟರಕ ,  ಮಹರಜಧರಜ ,    ಪರಮೀಶವ ರ ಹಗೊ ದಕಣ ಪಥೀಶವ ರ

   “   ”  ಲೊೀಹನೀರ ಶಸನ ಿಿವನನುನ ಪವರಪರ ಸಮುದರಧಪತ ಎಂದು ವಣರಸದ
 ತಬರ -  ಪಶರಯದ ಇತಹಸಕರ
     ಈತನ ಆಸಥನಕಕ ಬಂದದದ ಚೀನದ ಯತರಕ-  ಹೊಯಯನ ತಸಂಗ

ಸ-ಯು-     ಕ ಯ ಇನೊನಂದು ಹಸರು-   ಪಶಚಮ ದೀಶಗಳ ದಖಲ
 ಪಲಕೀಶಯ ಅಂತಯ

            ಒಂದನೀ ನರಸಂಹ ವಮರ ಸಂಹಳದ ರಜವಮರನ ಸಹಯದಂದ ಬದಮಗ ಬಂದು ಪರಯಲ ಮಮಮಂಗಲ ಹಗೊ ಸುರಮರ
 ಕದನಗಳಲ 2     ನೀ ಪಲಕೀಶಯನುನ ಸೊೀಲಸದನು ಪಲಕೀಶಯು ಕ ರ.ಶ.642   ರಲ ಪರಣ ಕಳದುಕೊಂಡ

2    ನೀ ಪಲಕೀಶಯನುನ ಸೊೀಲಸದ1      ನೀ ನರಸಂಬ ವಮರ ಧರಸದ ಬರುದ- ವತಪಕೊಂಡ
    ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಕೊನಯ ಅರಸ-  ಎರಡನೀ ಕೀತರವಮರ
       ಬದಮ ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರನುನ ಭರತದ ರಜಕೀಯ ಭೊಪಟದಂದ ಅಳಸದವನು-  ಒಂದನೀ ಕೃಷಣ

  ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಆಡಳತ
   ಇವರ ಆಡಳತ ಪದದ ತ -     ಕದಂಬರು ಮತುತ ಗುಪತರು ಆಡಳತವನುನ ಹೊೀಲುತತತುತ
  ಇವರ ಆಡಳತ -  ಸಪತಂಗಗಳಗ ಅನುಗುಣವಗತುತ



   ಇವರು ಗರಮ ಸಭಗಳನುನ -   ಮಹಜನರು ಎಂದು ಕರಯುತತದದ ರು
   ಗರಮ ಸಭಯ ಮುಖಯ ಸಥ - ಗಡ
  ಗಡನ ಸಹಯಕ - ಕಣರ

  ಚಲುಕಯ ರ ಸೈನಯ -          ಕನರಟಕ ಬಲ ಎಂದು ಪರಸದದ ವಗತುತ ಹಗೀಯ ಅಜೀಯ ಎಂಬ ಕೀತೀರ ಪಡದತುತ.
  ಸೈನಕ ಕೀಂದರಗಳು-  ದುಗರ ವಸವಗದದ ವ

  ಭೊ ಕಂದಯವನುನ -   ಸದದ ಯಯ ಎಂದು ಕರಯುತತದದ ರು
  ಸಂತಯ ತರಗಗಳು -   ಪಣಣ ಯ ಮತುತ ಸಂತವಣ

  ತರಗ ವಸೊಲಗರರು -  ಜಲಯಲ -   ವಷಯ ಪತ ,  ತಲೊಲಕನಲ -  ಭೊೀಗಪತ ,   ಹಗೊ ಗರಮದಲ -   ಗವಂಡ ವಸೊಲ ಮಡುತತದದ ರು

 ಸಮಜಕ ಜೀವನ
    ಇವರ ಕಲದ ಪರಸದದ ಕವಯತರ -  ವಜಯ ಭಟಟ ರಕ
    ಇವರ ಚನನ ದ ನಣಯ ದ ಹಸರು - ವರಹ

“   ”     ಪರಮ ಭಗವತ ಎಂಬ ಬರುದನುನ ಹೊಂದದದ ಅರಸ-  ಎರಡನೀ ಪಲಕೀಶ
   ಚಲುಕಯ ರ ಕುಲ ದೈವ- ವಷುಣ

 “     ”   ಲಕಮೀಶವ ರದಲ ಆನ ಸಜಜಯ ಜೈನ ಬಸದ ಯ ನಮರತೃ-  ಕುಂಕುಮ ಮಹದೀವ
    ಎರಡನೀ ಪಲಕೀಶಯ ದಂಡ ನಯಕ - ರವಕೀತರ

    ಐಹೊೀಳಯಲ ಜನೀಂದರ ದೀವಲಯನಮರಸದವನು- ರವಕೀತರ

ಸಹತಯ
     ಕನನ ಡದ ಮಟಟ ಮದಲ ಉಪಲಬದ ಕವತ-   ಕಪಪ ಆಯರಭಟನ ಶಸನ

“   ” ಕಮುದ ಮಹೊೀತಸ ವ -  ವಜಯ ಭಟಟರಕ
  ಕನರಟಕ ಸರಸವ ತ -  ವಜಯ ಭಟಟರಕ

  ಪರಪವರತಯ ನಟಕ -  ಶವ ಭಟಟರಕ
  ಐಹೊೀಳ ಶಸನ ( ಕ ರ.ಶ.634 ) - ರವಕೀತೀರ

  ಕಲ ಮತುತ ವಸುತಶಲಪ
           ಕಲ ಮತುತ ವಸುತಶಲಪ ದಲ ಇವರ ಕಲವನುನ ದಖನನನನ ನವದಯ ಕಲ ಹಗೊ ಸುವಣರಯುಗ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ

   ಇವರು ವೀಸರ ಶೈಲಯ ನಮರತೃ
  ವೀಸರ ಶೈಲಯು -   ಕಲ ಶೈಲ ,    ಕನರಟಕ ಶೈಲ ಎಂದು ಪರಸದದ ವಗದ
  ವೀಸರ ಶೈಲ -         ಇದು ಉತತರದ ಭರತದ ನಗರಶೈಲ ಹಗೊ ದಕಣ ದರವಡ ಶಲಗಳ ಸಮಮಶ ರಣ

    ಚಲುಕಯ ರ ಶಲಪ ಕಲಯ ಪತಮಹ - ಮಂಗಳೀಶ
    ಐಹೊೀಳಯಲರುವ ಜೈನ ಗುಹಂತರ ದೀವಲಯವನುನ-     ಮೀಣ ಮೀನ ಬಸದ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ
    ಐಹೊೀಳಯಲರುವ ಶೈವ ಗುಹಂತರ ದೀವಲಯವನುನ-    ರವಣ ಪಡ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ

      ಚಲುಕಯ ರ ಕಲ ಮತುತ ಶಲಪ ಪರಮುಖ ಕೀಂದರ-   ಬಗಲಕೊೀಟ ಜಲಯ ಬದಮ
            ಭರತೀಯ ದೀವಲಯಗಳಪರಯಗ ಶಲ ಅಥವ ದೀವಲಯಗಳ ವಸುತ ಶಲಪ ತೊಟಟಲು ಎಂದು ಕರಯುವ ಪರದೀಶ- ಐಹೊೀಳ
           ಭರತೀಯ ದೀವಲಯಗಳಪರಯಗ ಶಲ ಅಥವ ದೀವಲಯಗಳ ವಸುತ ಶಲಪ ತೊಟಟಲು ಎಂದು ಕರದವರು- ಪಸರಬರನ
       ಲಡಖನ ದೀವಲಯ ಅಥವ ಸೊಯರ ದೀವಲಯ ಶೈಲಯನುನ ಹೊೀಲುತತದ-    ಗುಪತರ ನಗರ ಶೈಲಯನುನ ಹೊೀಲುತತದ

   ಮೀಗುತ ದೀವಲಯದ ನಮರತೃ- ರವಕೀತರ
  ಮೀಗುತ ಎಂದರ -   ಮೀಲನ ಗುಡ ಎಂದಥರ
    ಚಲುಕಯ ರ ಕಲದ ಪರಸದದ ನತರಕ -   ವೀಣ ಪೀಟ (  ವಜಯದತಯ )

   ವೀಣ ಪೀಟಯ ಬರುದು -  ನೃತಯ ವಧಯಧರ
 ಅಚಲನ -  ಮತೊತಬಬ ನತರಕ
    ಚಲುಕಯ ರ ಪರಸದದ ನೃತಯ ಗತ -   ಲಚಲು ದೀವ -   ಈಕಯ ಬರುದು ಶರೀವಧಯಧರ

Extra tips

   ಪರಥಮ ವತಪ ನಮರಪಕ -   ಒಂದನೀ ಕೀತರ ವಮರ
   ಐಹೊೀಳ ಶಸನವ ನಮರಣವದುದು- ಕ ರ.ಶ.634



  ಐಹೊೀಳ ಶಸನವನುನ-    ಮೀಗುತ ಜನ ದೀವಲಯದಲ ಕತತಲಗದ
  ಐಹೊೀಳ ಶಸನವ -     ಕನನ ಡ ಭಷ ಹಗೊ ಸಂಸಕ ೃತ ಲಪಯಲದ
    ಐಹೊೀಳ ಶಸನವ ಪರ ಬಂದರನುನ-     ಪಶಚಮ ಕರವಳಯ ಲಕಮೀ ಎಂದು ಬಣಣಸಲಗದ

    ವಂಗ ಚಲುಕಯ ಸಮರಜಯ ವನುನ ಸಥಪಸದವರು - ವಷುಣವಧರನ
     ಯುದಧ ಮಲಲ ಎಂಬ ಬರುದನುನ ಹೊಂದದದ ವನು- ವನಯದತಯ
     ರನನ ನು ತನನ ಗದಯುದದ ಕೃತಯಲ ವನಯದತಯ ನನನ -    ದುಧರರ ಮಲಲ ಎಂದು ವಣರಸದನ
   ಪಟಟ ದ ಕಲನ ವಜಯೀಶವ ರ(  ಸಂಗಮೀಶವ ರ)   ದೀವಲಯದ ನಮರತೃ- ವಜಯದತಯ

 ಚಲುಕಯ ರ ತರಗಗಳು

 ವಡಡ ರಪಲ -    ಿ್ರಸರ ಕುಟುಂಬದ ಮೀಲನ ತರಗ

 ಹಜರಂಕ -    ಶೀರುಗಳ ಮೀಲ ಹಕುತತದದ ತರಗ
 ಬದೈಿೊೊಡ -  ವಯಪರ ತರಗ

 ಪನನ ಯ -  ವಳಯದಲ ತರಗ
   ಇವರು ಟಂಕಸದ ನಣಯ ಗಳು -   ವರಹ ಹಗೊ ಗದಯಣ

   ಕನರಟಕ ವಸುತಶಲಪ ದ ಪರವತರಕರು - ಚಲುಕಯ ರು
    ಚಲುಕಯ ರ ಪರಮುಖ ವಸುತಶಲಪ ಕೀಂದರಗಳು-  ಬದಮ ,  ಐಹೊೀಳ ,  ಪಟಟ ದ ಕಲುಲ

     ಪಟಟ ದ ಕಲನ ಅತ ದೊಡಡ ದೀವಲಯ-  ವರೊಪಕಷ ದೀವಲಯ
     ಚಲುಕಯ ರ ವಸುತ ಶಲಪ ದ ತವರು ಮನ -  ಪಟಟ ದ ಕಲುಲ
       ವರೊಪಕಷ ದೀವಲಯ ಹಗೊ ತರೈಲೊೀಕೀಶವ ರ ದೀವಲಯಗಳನುನ ಕತತದ ಮಹಶಲಪ-  ಅನವರತ ಗೊಂಡಚರ
    ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಆಡಳತ ಭಷ - ಕನನ ಡ
     ಚಲುಕಯ ರ ರಜಯ ಡಳತ ಪರರಂಭಸದ ಮದಲ ದೊರ- 1  ನೀ ಪಲಕೀಶ
       ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ವಸುತಶಲಪ ಕಕ ಅಡಗಲುಲ ಹಕದ ಮದಲ ದೊರ- 1   ನೀ ಕೀತರ ವಮರ

     ಐಹೊೀಳ ಶಸನದ ಕತೃರ ಈ ಧಮರದವನುನ- ಜೈನಧಮರ
      ನಮರದ ನದ ತೀರದ ಕದನವ ನಡದ ವಷರ- ಕ ರ.ಶ.630 – 634

       ದಕಣ ಪಥ ಸುಧರಕ ಎಂಬ ಬರುದನುನ ಧರಸದದ ದೊರ- 2  ನೀ ವಕ ರಮದತಯ
    ಲೊೀಕೀಶವ ರ ದೀವಲಯದ ಇಂದನ ಹಸರು-  ವರೊಪಕಷ ದೀವಲಯ

    ತರೈಲೊೀಕೀಶವ ರ ದೀವಲಯದ ಇಂದನ ಹಸರು- ಮಲಕಜುರನ
        ಬದಮ ಚಲುಕಯ ರ ಕಲ ಮತುತ ವಸುತ ಶಲಪ ಪರಮುಖ ಕೀಂದರಗಳು-   ಬಗಲಕೊೀಟ ಜಲಯಲದ.

       ಪಲಕೀಶಯ ಆಸಥನಕಕ ರಯಭರಯನುನ ಕಳಸದದ ಪಸರಯನ ದೊರಯ ಹಸರು-  ಎರಡನೀ ಖುಸುರ
   ಗೊೀವದ ಬಳ ಚಂದರಪರ(  ಚಂದೊೀಲ)     ಪಟಟ ಣವನುನ ಸಥಪಸದ ಚಲುಕಯ ದೊರ- ಚಂದರದತಯ

 ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರು
 ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರು

ಪರಸತವನ
     ಇವರು ರಷಟ ರಕೊಟರ ಆಳವಕಯನುನ ಕೊಣಗಣಸ ಪರವಧರಮನಕಕ ಬಂದರು

   ಇವರನುನ ಪಶಚಮದ ಚಲುಕಯ ರಂದು ಕರಯುವರು
   ಇವರ ಪರರಂಭದ ರಜಧನ -      ಏತಗರ ಅಥವ ಪಟಟ ಳಕರ ಹಗೊ ಮಹರಷಟ ರದ ಮನಯ ಖೀಟ
  ಇವರ ಲಂಛನ - ವರಹ

    ರಷಟ ರಕೊಟರ ಸಮಂತರಗದದ ಎರನೀ ತೈಲಪ-    ಈ ಮನತನದ ಮೊಲ ಪರುಷ
       ತೈಲಪ ಎರಡನೀ ಕಕರನನನ ಸೊೀಲಸ ಈ ರಜಯ ಕಕ ತಳಹದ ಹಕದನು

ಆಧರಗಳು
   ರನನ ನ ಅಜತನಥಪರಣ ಮತುತ ಗದಯುದಧ

  ಮೊರನೀ ಸೊೀಮೀಶವ ರನ- ಮನಸೊೀಲಲ ಸ



 ಬಲಹ ಣನ -  ವಕ ರಮಂಕದೀವ ಚರತ
 ವಜನೀಶವ ರನ- ಮತಕಷ ರ

 ರಜಕೀಯ ಇತಹಸ
 ಎರಡನೀ ತೈಲಪ

   ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ಸಥಪಕ ದೊರ
  ಮನಯ ಖೀಟ ಈತನ ರಜಧನ

ಕ ರ.ಶ.997   ರಲ ಮರಣ ಹೊಂದದ

 ಆರನೀ ವಕ ರಮಧತಯ
    ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ಅತಯ ಂತ ಪರಸದದ ದೊರ

 ಈತ 09/03/1076  “    ”    ರಲ ಚಲುಕಯ ವಕ ರಮ ಶಕ ಎಂಬ ಹೊಸ ಶಕಯನನ ಸಥಪಸದ
     ಈತನಗ ಭವನೈಕಯ ಮಲಲ ಮತುತ ಪಮರಚದೀವ ಎಂಬ ಬರುದತುತ

    ಈತನ ದಂಡ ನಯಕನ ಹಸರು - ಅಚುಚಗ
    ಕನರಟಕ ಸರಸವ ತ ಎಂದು ಪರಸದದ ರದವರು - ಚಂದರಲದೀವ
     ಬಳಳಗಂವ ಈತನ ಕಲದ ಪರಸದದ ವಧಯ ಕೀಂದರ

 “   ”    ಈತ ವಕ ರಮ ಪರ ಎಂಬ ನಗರವನುನ ನಮರಸದ ನು
“   ”    “    ” ದೀವಲಯಗಳ ಚಕ ರವತರ ಎಂದು ಕರಯಲಗರುವ ದೀವಲಯ ಇಟಗಯ ಮಹದೀವ ದೀವಲಯ .

“    ”      ಇಟಗಯ ಮಹದೀವ ದೀವಲಯ ಇದರ ನಮರತೃ ಈತನ ದಂಡ ನಯಕ-  ಮಹದೀವ (  ದಂಡದೀಶ )

 ಈತ ಕ ರ.ಶ.1026   ರಲ ಮರಣ ಹೊಂದದನು

  ಮೊರನೀ ಸೊೀಮೀಶವ ರ:-

6     ನೀ ವಕ ರಮಧತಯ ನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದನು
    ಮನಸೊೀಲಲ ಸ ಮತುತ ವಕ ರಮಭುಯದಯ ಈತನ ಕೃತಗಳು

   ಮನಸೊೀಲಲ ಸದ ಇನೊನಂದು ಹಸರು- “   ”ಅಭಲಷತಥರ ಚಂತಮಣ
“   ”        “   ಅಭಲಷತಥರ ಚಂತಮಣ ಇದರ ಪರತಯನುನ ಮೊರು ಭಗಗಳಗ ಪರಕಟಸದ ಸಂಸಥಯ ಹಸರು ಬರೊೀಡದ ಗಯಕವಡ

  ”ಓರಯಂಟಲ ಸಂಸಥ
  ಈತನ ಬರುದ - “   ”ಸವರಜಞ ಚಕ ರವತರ
   ಈತನ ಇತರ ಬರುದುಗಳು -  ಭೊಲೊೀಕಮಲಲ ,  ತರಭುವನ ಮಲಲ

  ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ಆಡಳತ
  ಮಂತರಗಳ ವಧಗಳು - “  ”  “  ”ಪರಧನ ಮತುತ ಮಹಪರಧನ

    “  ”  “   ”ಪರಧನ ಮಂತರಗ ಇರುತತದದ ಬರುದುಗಳು ಚೊಡಮಣ ಮತುತ ಅಮತಯ ಕೀಸರ
   ಸಥ ಳೀಯ ಆಡಳತ ವಗರಗಳು-     ಗರಮ ಮಹತತರು ಮತುತ ರಷಠ ರ ಮಹತತರರು
   ಆಡಳತದ ಕೊನಯ ಘಟಕ - ಗರಮ

   “  ”   ಗರಮದ ಹರಯ ಬರಹಮ ಣರನುನ ಮಹಜನ ಎಂದು ಕರಯುತತದದ ರು .

 ವೈಶಯ ರನುನ-   ನಬರ ಎಂದು ಕರಯುತತದದ ರು
      ಇವರ ಆಡಳತದಲದದ ಭೊಕಂದಯ ಲಕಕ ವಡುತತದದ ಮುಖಯ ಸಥ ನ ಹಸರು - ಕಡತವಗರಡ
   ಸೈನಯ ದ ಪರಮುಖ ಕೀಂದರ ಕೊೀಟಗಳು

   ಕೊಲಲ ಪರದ ಮಹಲಕಮ ದೀವಲಯ-   ಶಕತ ಪಜಯ ಕೀಂದರವಗತುತ
   ರನನ ನಗ ಆಶ ರಯ ನೀಡದವರು-   ಸತಯ ಶರಯ ಹಗೊ 2  ನೀ ತೈಲಪ

     ಇವರ ಕಲದಲದದ ಸುಪರಸದದ ಜೈನ ಭಕತ- ಅತತಮಬಬ
   ಅತತಮಬಬಗ ಇದದ ಬರುದು -  ದನ ಚಂತಮಣ
 ಬಳಳಗಂವ ,    ಕೊೀಳವಡ ಮತುತ ಡಂಬಳ-   ಮಹಯನ ಬಧಧ ರ ಕೀಂದರ

 ಸಹತಯ (  ಕನನ ಡ )

 ರನನ -    ಗದಯುದಧ ಮತುತ ಅಜತನಥಪರಣ (   ಕವಚಕ ರವತರ ಬರುದು )



  ಎರಡನೀ ಚವಂಡರಯ - ಲೊೀಕೊೀಪಕರ
 ನಗವಮರ -    ಕನರಟಕ ಕದಂಬರ ಮತುತ ಛಂದೊೀಬದ

 ಚಂದರರಜ -  ಮದನ ತಲಕ
 ಶರೀಧರಚಯರ-  ಜತಕ ತಲಕ

 ಕೀತರವಮರ- ಗೊೀವೈದಯ
 ಶಂತನಥ -  ಸುಕುಮರ ಚರತರ

 ಮದವಮರಚಯರ -   ಚಂದರ ಚೊಡ ಮಣ
  ನಯನ ಸೀನ - ಧಮರಮೃತ

 ದುಗರಸಂಹ - ಪಂಚತಂತ ರ

 ಸಂಸಕ ೃತ ಸಹತಯ
    ಜಗದೀಕ ಮಲಲ ನ ಆಸಥನ ಕವ- ವದರಜ

6     ನೀ ವಕ ರಮಧತಯ ನ ಅಶರತ ಕವ- ಬಲಹ ಣ
 ವದರಜ -     ಯಶೊೀಧರ ಚರತ ಮತುತ ಪಶವ ರನಥ ಚರತ

 ಬಲಹ ಣ -  ವಕ ರಮಂಕ ದೀವಚರತ
 ವಜನೀಶವ ರ-  ಮತಕಷ ರ ಸಂಹತ

  ಮೊರನೀ ಸೊೀಮೀಶವ ರ- ಮನಸೊೀಲಲ ಸ
  ಜಗದೀಕ ಮಲಲ ನ-  ಸಂಗೀತ ಚೊಡಮಣ

Extra Tips

   ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ರಜಧನ -   ಬೀದರ ಜಲಯ ಕಲಯ ಣ
     ಸತಯಶ ರಯನನುನ ಮಹಭರತದ ಭೀಮನಗ ಹೊೀಲಸದ ಕವ- ರನನ

   ಕನನೀಗಲ ಕದನ ಸಂಭವಸದುದ- 6   ನೀ ವಕ ರಮಧತಯ/ ವಷುಣವಧರನ
    ನೃತಯ ವಧಯದರ ಎಂಬ ಬರುದನುನ ಹೊಂದದದ ವಳು- ಚಂದರಲದೀವ

    ಕನನ ಡದ ಮದಲ ಪಶುವೈಧಯ ಕೃತ-  ಗೊೀವೈದಯ (  ಕೀತರವಮರ)

    ಕನನ ಡದ ಮದಲ ಜೊೀತಷಯ ಶಸತರ-   ಜತಕ ತಲಕ (  ಶರೀಧರಚಯರ)

3     ನೀ ಸೊೀಮೀಶವ ರ ನ ಬರುದು-  ಭೊಲೊೀಕಮಲಲ ,     ಸವರಜಞ ಚಕ ರವತರ ಹಗೊ ಸವರಜಞ ಭೊಪ
    ಅಭನವ ಪಂಪ ಎಂದು ಖಯತವತತವರು - ನಗಚಂದರಕವ
   ಕನನ ಡದ ಪರಪರಥಮ ಕವಯತರ - ಕಂತ

   ಅರಕೀಸರಯ ಆಸಥನದ ಕವ- ಪಂಪ
   ಸಹಸ ಭೀಮ ವಜಯ - ರನನ

   ಆದ ಕವ ಪಂಪ -    ವಕ ರಮಜುರನ ವಜಯ ಹಗೊ ಆದಪರಣ
     ಪಂಪ ರಮಯಣ ಎಂದು ಖಯತವದ ಕೃತ -    ನಗ ಚಂದರ ಕವಯ - ರಮಚರತಪರಣ

   ಎರಡನೀ ತೈಲಪನ ಬರುದು -  ತರೈಲೊೀಕಮಲಲ
    ಎರಡನೀ ತೈಲಪನ ದಂಡ ನಯಕ - ಬಫರ

6    ನೀ ವಕ ರಮಧತಯ ನ ದಂಡನಯಕ- ದಂಡದೀಶ
    ಕನನ ಡ ಮದಲ ಕಮಸಸತರ ಗ ರಂಥ-   ಮದನ ತಲಕ (  ಚಂದರರಜ )

 “  ”    ರನನ ನಗ ಕವಚಕ ರವತರ ಎಂಬ ಬರುದು ನೀಡದವರು- 2  ನೀ ತೈಲಪ
    ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ಕೊನಯ ದೊರ- 3  ನೀ ತೈಲಪ
    ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ಆಳವಕಯನುನ ಕೊನಗಣಸದವರು-  ಕಲಚೊರ ಬಜಜ ಳ
   ಕಲಯ ಣ ಚಲುಕಯ ರ ರಜಧನ -    ಬದರ ಜಲಯ ಬಸವನ ಕಲಯ ಣ

6     ನೀ ವಕ ರಮಧತಯ ನ ತಂದ ತಯ- 1     ನೀ ಸೊೀಮೀಶವ ರ ಹಗೊ ಬಚಲ ದೀವ

ಕಲಚೊರಗಳು



ಕಲಚೊರಗಳು
1.    ಇವರ ಮೊಲ ಪರುಷ - ಬಜಜ ಳ
2.    ಇವನ ಆಸಥನದ ಮಂತರ - ಬಸವಣಣ
3.    “  ”  ಬಸವಣಣ ನವರನನ ಶಸನಗಳಲ ಮಹೀಶವ ರ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ
4.    ಇವರು ಮೊಲತಃ ಬುಂದೀಲ ಖಂಡದವರು
5.   ಬಜಜ ಳನ ಬರುದುಗಳು -   ತರಭುವನ ಮಲಲ ,    ಭುಜ ಬಲ ಚಕ ರವತರ ,  ಕಲಚೊರ ಚಕ ರವತರ
6.  ಸೊೀಮೀಶವ ರ-   ಬಜಜ ಳನ ಮದಲ ಮಗ
7.    ಈತನ ಇನೊನೀಂದು ಹಸರು- ಸೊೀಮದೀವ
8.   ಸೊೀಮೀಶವ ರನ ಬರುದು- ರಯಮುರರ
9.      “  ”  ಕಲಚೊರ ಪದ ಮೊಲತಃ ಬುಂದೀಲ ಖಂಡದ ಕಲಂಜರ ದಂದ ಬಂದದ
10.    ಕಲಚೊರಗಳ ಮೊಲ ರಜಧನ -  ಕಲಂಜರ ಪರ
11.    ಕಲಚೊರ ಸಮರಜಯ ದ ಸಥಪಕ -  ಎರಡನೀ ಬಜಜ ಳ
12.   ಕಲಚೊರಗಳ ಲಂಛನ -  ನಂದ (  ವೃಷಭ )

13.    ಬಸವೀಶವ ರರ ಜನಮ ಸಥ ಳ-    ಬಗೀವಡ ಅಥವ ಬಸವನ ಬಗೀವಡ
14.    ಬಸವೀಶವ ರರು ಪನರುತಥನಗೊಳಸದ ಮತ-  ವೀರಶೈವ ಧಮರ
15.   ಬಸವಣಣ ನ ಅಂಕತ -  ಕೊಡಲ ಸಂಗಮದೀವ
16.    ಕಲಯ ಣ ಇರುವ ಜಲ -  ಇಂದನ ಬಜಪರ
17.     ಬಸವೀಶವ ರರು ಪರಚುರ ಪಡಸದ ತತವ -  ಶಕತ ವಶಷಟದವೈತ
18.    ಬಸವಣಣ ನ ತಂದ ತಯ -   ಮದರಸ ಮತುತ ಮದಲಂಬಕ
19.    ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಥಪಕರು - ಬಸವಣಣ
20.    ಕಲಯ ಣ ಕಲಚೊಯರರ ವಂಶ -   ಹೈಹಯ ವಂಶ ,    ಇವರು ಮೊಲತಃ ಇತತರ ಭರತದವರು
21.    ಕಲಚೊಯರರ ಆರಂಭದ ರಜಧನ - ಮಂಗಳವಡ
22.     ಬಜಜ ಳನ ಸೀನ ದಂಡ ನಯಕ- ಕಸಪಯಯ
23.   ಬಜಜ ಳನನನ ಕೊಂದವರು-    ಜಗದೀವದಣಣಯಕ ಬೊಮಮ ರಸ ಮತುತ ಮಲದೀವ
24.    ಕಲಚೊರಗಳ ಕೊನಯ ಅರಸ - ಸಂಘಣ
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