
ಗುಪತರು
     ಗುಪತರ ಏಳಗಗ ಮುನನ ಉತತರ ಭರತದ ಪರಸಥತ

ಕ ರ.ಶ. 150  ರಂದ 300         ರವರಗ ಉತತರ ಭರತವನುನ ಅನೇಕ ಸಣಣ ಪಟಟ ರಜಯ ಗಳು ಆಳುತತದದ ವ.     ಅವಗಳಲ ಕಲವರಜಪರಭುತವ ವನುನ ಇನುನ
   ಕಲವ ಗಣರಜಯ ಗಳನುನ ಹೊಂದದದ ವ(      ಕುಶನರ ಪತನನಂತರ ಗುಪತರು ಏಳಗಗ ಬರುವವರಗ )

a.  ರಜಪರಭುತವ -  ನಗರು ,  ಅಹಚಚ ತ ರರು ,  ಅಯದಯ , ವಕಟಕರು
b.   ಮಕರಗಳು ಮತುತ ಗುಪತರು
c.  ಗಮರಜಯ ಗಳಲ - ಅಜುರನಯ

    ಹಗೇಯೇ ಪಶಚಮಭರತದಲಕಷ ತ ರಪರು(  ರುದರದಮನ )        ಹಗೊ ದಕಣದಲ ಶತವಹನರು ಏಳಗ ಹೊಂದಲು ಹವಣಸುತತದದ ರು ಈ
     ರಜಯ ಗಳಲ ಸವ ಲಪ ಮಟಟಗ ಪರಮುಖಯ ತಯನುನ ಪಡದವರು ,   ವಕಟಕರು ಹಗೊ ಗುಪತರು

 ಗುಪತರು ,       ಮಯರರು ಮತುತ ಶತವಹನರ ಕಲದಲ ಸಮರಜಯ ದ ಗುಪತಚರ ಅಧಕರಗಳಗದದ ರು
   ಗುಪತರ ಮೊಲ ಪರುಷ -  ಮಹರಜ ಶರೇಗುಪತ

   ಶರೇಗುಪತನ ಮಗನ ಹಸರು-  ಘಟೊೇತಕ ಚ ಗುಪತ
    ಮಹರಜ ರಂಬ ಬರುದನುನ ಹೊಂದದದ ವನು- 1  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ

1    ನೇ ಚಂದರಗುಪತನ ರಜಧನ- ಪಟಲಪತ ರ
1     ನೇ ಚಂದರಗುಪತನ ಪತನಯ ಹಸರು-     ಲಚಚ ವ ವಂಶದ ರಜಕುಮರ ಕುಮರ ದೇವ
1     ನೇ ಚಂದರಗುಪತನ ಮಗನ ಹಸರು- ಸಮುದರಗುಪತ

ಸಮುದರಗುಪತ
   ಗುಪತರ ಪರಸದದ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತ

   ಸಮುದರಗುಪತನ ಪರರಂಭದ ರಜಧನ - ಪಟಲಪತ ರ
   ಸಮುದರಗುಪತನ ಎರಡನೇ ರಜಧನ- ಉಜಜ ಯನ



     ಗುಪತ ಸಂತತಯಲ ದಗವಜಯಕಕ ಈತನ ಕುರತಗದ - ಸಮುದರಗುಪತನ
      ಅಲಹಬದ ಸತಂಭ ಶಸನಮದಲು ಿಿದದ ಪರದೇಶ- ಕಸಂಬ
        ಅಲಹಬದ ಸತಂಭ ಶಸನವನುನ ಕಸಂಬಯಂದ ಅಲಹಬದಗ ಸಗಸದ ತುಘಲಕ ದೊರ-   ಫೇರೊೇಜಷ ತುಘಲಕ
    ಅಲಹಬದ ಸತಂಭ ಶಸನದ ಕತೃರ - ಹರಷೇಣ
  ಹರಷೇಣನಗದದ ಬರುದುಗಳು-   ಸಂಧ ವಗರಹಕ ,  ಮಹದಂಡನಯಕ ,  ಕುಮರವಯಸ

       ಸಮುದರಗುಪತ ದಕಣಭರತದ ದಂಡಯತರಯ ಸಮಯದಲದದ ಪಲಲ ವರ ಿ್ರಸ- ವಷುಣಗೊೇಪ
    ಭರತದ ನಪೇಲಯನ ಎಂದು ಕರಸಕೊಂಡವರು- ಸಮುದರಗುಪತ

     ಸಮುದರಗುಪತನನುನ ಭರತದ ನಪೇಲಯನ ಎಂದು ಕರದವರು- ವ.ಎ.ಸಮತ
       ಎಂಟು ಬಗಯ ಚನನ ದ ನಣಯ ಗಳನುನ ಚಂಕಸದ ಗುಪತ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತನ

     ಕವರಜ ನಂದು ಬರುದುಳಳ ಗುಪತ ಅರಸ - ಸಮುದರಗುಪತನ
   ಸಮುದರಗುಪತನ ಆಸಥನದ ಕವಗಳು -   ಹರಷೇಣಹಗೊ ವಸುಬಂಧು
    ಸಮುದರಗುಪತನ ನಂತರ ಅಧಕರಕಕ ಬಂದವರು -   ಆತನ ಮಗರಮಗುಪತ

  ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮಧತಯ
    ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ನ ಮಡದಯರು-      ಲಚಛ ವ ಕನಯ ಕುಮರದೇವಹಗೊ ಕುಬೇರ ನಗ

       ಶಕರ ಮತುತ ಶಶಂಕ ಎಂಬ ಬರುದುಳಳ ಗುಪತರ ಅರಸ -   ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ
          ನವರತನ ಗಳಂಬ ಒಂಬತುತ ಮಂದ ವದವ ಣಮ ಣಗಳನುನ ಆಸಥನದ ಕವಗಳನನಗ ಹೊಂದದದ ಗುಪತ ದೊರ-   ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ನ

     ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ನಗ ಇದದ ಬರುದುಗಳು-     ವಕ ರಮದತಯ ವಕ ರಮಂಕಹಗೊ ವಕ ರಮ ಸಂಹ
     ಗುಪತರ ಇತಹಸದಲ ಈತನಯುಗ ಸುವಣರಯುಗವಗತುತ -   ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ

       ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ಕಲದಲಭರತಕಕ ಬಂದದದ ಚೇನಯತರಕ- ಫಹಯನ
 ಪೇ -  ಕೊೇ -    ಕ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಫಹಯನ

    ಮಹಕವ ಕಳದಸ ಈತನ ಆಸಥನದಲದದ -   ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ನ
      ಎರಡನೇ ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ಈಮತದ ಅವಲಂಬಯಗದದ -  ವೈಷಣ ವ ಮತವಲಂಬಯಗದದ

   ಗುಪತರ ಕೊನಯ ಅಸಮಥರ ದೊರಗಳು
 ಕುಮರ ಗುಪತ

 ಸಕ ಂದ ಗುಪತ
ಬುಧಗುಪತ

 ನರಸಂಹ ಗುಪತ

  ಗುಪತರ ಕಲದ ಸಂಸಕ ೃತ

     ಗುಪತರ ಕಲವನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯಲಗದ - ಸುವಣರಯುಗ
     ಗುಪತರ ಕಲವನುನ ಸುವಣರಯುಗ ಎಂದು ಕರದವರು - ವ.ಎ.ಸಮತ
      ಗುಪತರ ಕಲವನುನ ಇವರ ಅಭುಯದಯಕಲಕಕ ಹೊೇಲಸಲಗದ-     ಗರೇಕ ಪರಕಲ ಸ ಹಗೊ ಇಂಗಲಂಡನ ಎಲಜಬತ
     ಹಂದೊ ಧಮರದಲ ನವದಯವನುನ ಉಂಟುಮಡದವರು- ಗುಪತರು

       ಿಿವರ ಕಲದಲ ಹಂದೊ ಧಮರ ಪನಃ ಏಳಗಗ ಬಂದತುತ- ಗುಪತರು
   ಶೈವ ಸಂಪರದಯಸಥಪಕ- ಲಕುಲೇಶ

       ಶಕತ ವಶಷಟದವೈತ ತತವ ಕಕ ಇವರ ಕಲದಲದರ ದೊರಕತು- ಗುಪತರು
     ಗುಪತರು ವಷುಣವನುನ ಈ ಹಸರನಂದಪಜಸುತತದದ ರು -  ಗದಧರ ,  ಕೃಷಣ ,  ವಸುದೇವ ,  ಜನಧರನ ,  ಅನಂತಶಯನ ,  ನರಯಣ , 

ಗೊೇವಂದ
     ಗುಪತರು ಶವನನುನ ಈ ಹಸರನಂದಪಜಸುತತದದ ರು ಿೃ-  ಮಹೇಶವ ರ,  ಶಂಭು ,  ಶಂಕರ , ಹರ
     ಗುಪತರು ಪವರತಯನುನ ಈ ಹಸರನಂದಪಜಸುತತದದ ರು -  ಆದಶಕತ , ಭಗವತ

ಸಹತಯ
     ಗುಪತರ ಆಶ ರಯ ಪಡದದದ ವಧವಂಸರಲ ಅಗ ರಗಣಯ ನದವನು- ಕಳದಸ



 ಕಳದಸನ ಕೃತಗಳು
 ಕುಮರ ಸಂಭವ

ಶಕುಂತಲ
ವಕ ರಮೇವರಶೇಯ
ಮೇಘದೊತ

  ಮಲವಕಗನ ಮತ ರ...........   ಇವಗಳಲಲ ವ ಸಂಸಕ ೃತ ಕೃತಗಳು
  ಭಷ ಕವಯನಟಕಗಳು

a. ಚರುದತತ
b.  ಮಧಯ ಮವಯಯಗ
c. ಧೊತವಕಯ
d. ಬಲಚರತ
e. ಪರತಮ
f. ಅಬಷೇಕ
g. ಅವಮಕರ
h. ಪರತಜಯಗಂಧರಯಣ
i.  ಸವ ಪನ ವಸವದತ
j.  ಧೊತ ಘಟೊೇತಕ ಚ
k.  ಊರು ಭಂಗ

   ಮೃಚಚ ಕಟಕ ನಟಕದ ಕತೃರ - ಶೊದರಕ
  ಮುದರರಕಷ ಸದ ಕತೃರ - ವಶಖದತತ

   ದೇವಗುಪತರ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ವಶಖದತತ
   ಕರತಜುರನಯ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಭರವ

      ದಶಕುಮರ ಚರತರ ಹಗೊ ಕವಯ ದಶರ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ದಂಡ
  ಪಂಚತಂತ ರದ ಕತೃರ - ವಷುಣಶಮರ

 ಪಂಚತಂತ ರ-    ಇದು ವಶಷಟ ನೇತಕತಗಳ ಸಂಗ ರಹ
      ಕಂಠಪಠದಲ ವೇದಗಳು ಗ ರಂಥರೊಪ ಪಡದದುದ ಇವರ ಕಲದಲ- ಗುಪತರು

    ರವಣ ವಧ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಭಟಟ
     ಉತತರ ರಮನ ಚರತ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಭವಭೊತ

  ನೇತಶಸತರದ ಕತೃರ- ಕಮಂದಕ
    ಶಶುಪಲ ವಧ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಮಘ

    ಅಮರ ಕೊೇಶ ಕೃತಯ ಕತೃರ-  ಅಮರ ಸಂಹ
   ಚರಕ ಸಂಹತಯ ಕತೃರ - ಚರಕ
   ಸುಶೃತ ಸಂಹತಯ ಕತೃರ - ಸುಶೃತ

 ಅಷಟದಯಯನ -  ಪಣನ (  ವಯಕರಣ )

     ಶವಪರಣಹಗೊ ವಷುಣ ಪರಣದ ಕತೃರ - ಭತೃರಹರ
   ಯಗಚರ ಭೊಮಶಸತರದ ಕತೃರ- ಅಸಗ

      ಬೃಹತ ಸಂಹತಹಗೊ ಬೃಹತಜತಕ ಕತೃರ -  ವರಹಮಹರ
  ಅಷಟಂಗ ಸಂಗ ರಹ (  ವೈದಯ ಗ ರಂಥ)   ದ ಕತೃರ - ವಗಭ ಟ
  ಸೊಯರ ಸದಧಂತ (   ಖಗೊೇಳ ಕೃತ )   ಯಕತೃರ - ಬರಹಮ ಗುಪತ

 ಆಯರಭಟೇಯ(  ಖಗೊೇಳ )   ಸೊಯರಸದಧಂತದ ಕತೃರ - ಆಯರಭಟ
  ನಟಯ ಶಸತರದ ಕತೃರ - ಭರತಮುನ

  ವರಹಮಹರ - ಖಗೊೇಳಜಞ ನಗದದ
    ಗುಪತರ ಕಲದ ಪರಸದದ ಶಲಪ - ಶಂಕು

   ವಜನಕತ ರಕಕ ಗುಪತರ ಕೊಡುಗ



       ಶೊನಯ ಸದಧಂತ ಹಗೊ ಬಂದುವನ ಉಪಯಗವನುನ ಬಳಕಗ ತಂದವನು-   ಖಯತ ಗಣತಜಞ -  ಬರಹಮ ಗುಪತ (  ಸೊನನ)
      ಸೊಯರ ಸದಧಂತ ಅಥವ ಆಯರಭಟೇಯ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ಆಯರಭಟ
          ಭರತದಲಮದಲಭರಗ ಗ ರಹಗಳ ಚಲನಹಗೊ ಗ ರಹಣಗಳಗುವ ಬಗಗ ವವರಣಯನುನ ನೇಡದವರು- ಆಯರಭಟ

        ಬೃಹತ ಸಂಹತ ಎಂಬ ಕೃತಯನುನ ಬರದ ಖಗೊೇಳ ಶಸತರಜಞ ನ ಹಸರು-  ವರಹಮಹರ
      ಅಷಟಂಗ ಸಂಗ ರಹ ಎಂಬ ವೈದ ಗ ರಂಥವನುನ ರಚಸದವರು- ವಗಭ ಟ

 ಔಷದ ವೈಧಯ
     ಗುಪತರ ಕಲದಲ ಜೇವಸದದ ಆಯುವೇರದದ ಪತಮಹ- ಧನವ ಂತರ

   ಧನವ ಂತರಯ ಪರಸದಧ ಕೃತ -  ಆಯುವೇರದ ನಘಂಟು
        ವೈಧಯ ಕೇಯಮತುತ ಗಡ ಮೊಲಕಗಳ ವಷಯವನೊನೇಳಗೊಂಡ ಅತಯ ಂತ ಪರಚೇನ ಗ ರಂಥ-   ಧನವ ಂತರಯ ಆಯುವೇರದ ನಘಂಟು

   ಆಯುವೇರದ ಪದದ ಅಥರ-     ದೇಘರಯಸುಸ ಮತುತ ಆರೊೇಗಯ ದಅಧಯ ಯನ ಎಂದಥರ
       ಆಯುವೇರದ ಪದಧ ತಯ ವೈದಯ ಕೇಯಮತುತಶಸತರಚಕತಸಯನುನ ಅಭವೃದದ ಪಡಸದವರು-    ಎರಡನೇ ನಗಜುರನ ಮತುತ ವಗಭ ಟ

   ರಸವೈಧಯ ಕೃತಯ ಕತೃರ-  ಎರಡನೇ ನಗಜುರನ
    ಭರತದ ರಸಯನಶಸತರದ ಪತಮಹ -  ಎರಡನೇ ನಗಜುರನ

 ಕಲ ವೈಭವ
    ಗುಪತರ ಕಲದಮದಲ ದೇವಲಯ-     ಝನಸಯ ಬಳಯದೇವಗಡದ ದಶವತರ(  ವಷುಣ ) ದೇವಲಯ
    ಗುಪತರ ಕಲದ ಶಲಪ ಕಲಯಲ ಪರಧನವದುದು - ಮನವಕೃತಗಳು

    ಅಜಂತ ದೇವಲಯಈ ಜಲಯಲದ-  ಔರಂಗಬದ (  ಮಹರಷಟ ರ )
 ಬಳಳ ,        ಬಂಗರಹಗೊತಮರದ ನಣಯ ವನುನ ಹೊರಡಸದ ಗುಪತ ದೊರ- ಚಂದರಗುಪತ

     ಗುಪತರ ಕಲದಲದದ ಅತಯ ಂತ ದೊಡಡ ಶಕ-  ಕೈಯನುನ ಕತತರಸುವದು

Extra Tips

   ಸಮುದರಗುಪತನ ವಜಯದ ಸಂಕೇತ- ಅಶವ ಮೇಧಯಗ
     ಕಂಠಪಠದಲದದ ವೇದಗಳುನುನ ಲಖತ ರೊಪದಲ ಸಂಗ ರಹಸದವನು- ವಶುಕ ರ

    ಕಮುದಮಹೊೇತಸ ವ ನಟಕದ ಕತೃರ- ವಚಚಕ
   ಕವಯ ಮೇಮಂಸಯ ಕತೃರ- ರಜಶೇಖರ

     ದಹಲಯಲರುವ ಗುಪತರ ಕಲದ ಸತಂಭ ಶಸನ -    ಮಹೊರೇಲ ಕಂಬಬಣದಸತಂಭ ಶಸನ
          ಗುಪತ ಸಂತತಯ ಪರಥಮ ಐತಹಸಕ ದೊರಹಗೊ ನಜವದ ಗುಪತ ಸಂತತಯಸಥಪಕ- 1  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ

   ಸಮುದರಗುಪತನ ದಂಡ ನಯಕ - ಹರಷೇಣ
       ಸಮುದರಗುಪತನನುನ ನೊರು ಕದನಗಳ ಸಂಹ ಎಂದು ಸಂಭೊೇದಸದ ಶಸನ-    ಅಲಹಬದ ಸತಂಭ ಶಸನ

 ಸಮುದರಗುಪತನ ದಗವಜಯಳು

  ಉತತರ ಭರತದ ದಗವೇಜಯ
  ಅಡವ ರಜರುಗಳೊಂದಗ ದಗವೇಜಯ
  ದಕಣಭರತದ ದಗವೇಜಯ

   ಗಡನಡು ರಜಯ ಗಳ ಮೇಲ ದಗವೇಜಯ
  ಗಣರಜಯ ಗಳ ಮೇಲ ದಗವೇಜಯ

   ಅಶವ ಮೇದ ಪರಕ ರಮರಜಧರಜ,       ಚಕ ರವತರ ಎಂಬ ಬರುದುಗಳನುನ ಹೊಂದರುವ ಗುಪತ ಅರಸ- ಸಮುದರಗುಪತ
      ಪರಮಭಗವತ ಎಂದು ಹಸರುವಸಯಗದದ ಗುಪತ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತ

     ವಕ ರಮದತಯ ಎಂಬ ಬರುದುಳಳ ಗುಪತ ದೊರ- 2  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
2     ನೇ ಚಂದರಗುಪತನ ತಯಯಹಸರು- ದತತದೇವ

 ದೇವಶರೇ,       ದೇವಗುಪತ ಎಂಬ ಬರುದು ಹೊಂದದದ ಗುಪತ ದೊರ- 2  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
2      ನೇ ಚಂದರಗುಪತ ಚಂದರಗುಪತನ ಎರಡನೇ ರಜಧನ- ಉಜಜ ಯನ

      ಭರತದ ಷೇಕ ಫಯರ ಎಂದುಖಯತವತತ ಕವ- ಕಳದಸ
       ದಹಲಯಮಹೊರೇಲಯ ಕಬಬಣದ ಶಸನವನುನ ಬಡಸದ ಗುಪತ ದೊರ- 2  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ



     ಗುಪತರ ಸುವಣರಯುಗವನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯಲಗದ -  ಕಲಸಕಲಯುಗ
   ಗುಪತರ ಆಡಳತಭಷ - ಸಂಸಕ ೃತ

   ನೇತಸರ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ಶುಕಲ
    ಜೊಯೇತಷಯ ಶಸತರ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ಕಷ ಪಣಕ
      ಭರತದ ನೊಯಟನ ಎಂದು ಕರಯಲಪ ಡುವ ಖಗೊೇಳ ಗಣತಜಞ - ಬರಹಮ ಗುಪತ

     ಭೊಮಯಗುರುತವಕಷರಣಯ ಸದಧಂತವನುನ ಮದಲೇ ತೊೇರಸಕೊಟಟ ವನು- - ಬರಹಮ ಗುಪತ
    ಜೊಯೇತಷಯ ಸಂಹತಯ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ಆಯರಭಟ

  ಆಯರಭಟನ ಶಷಯ - ಲತದೇವ
      ಸವರ ಸದಧಂತದ ಗುರು ಎಂದು ಹಸರನುನ ಪಡದದದ ವನು - ಲತದೇವ

   ಲೊೇಲಕ ನಯಮ ಕಂಡುಹಡದವನು - ಲತದೇವ
   ಶಕುಂತಳ ನಟಕ ಕತೃರ - ಕಳದಸ

   ಗುಪತ ಶಕಯನುನ ಆರಂಭಸದವನು - 1  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
   ಗುಪತ ಶಕಯ ಆರಂಭ - ಕ ರ.ಶ. 320

    ಗುಪತರ ಚಕರಧಪತಯ ದಲ ಆಡಳತ ಪದಧ ತ -   ರಜ ಪರಭುತವ ದ ಆಡಳತ
     ಅರಸಹಗೊಮಂತರಲೊೇಚನ ಸಭಯಮಧಯ ಸಥ ಗರ- ಕಂಚುಕ

     ಉತತರದಲಪರಂತಯ ಗಳನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯುತತದದ ರು - ಭುಕತ
     ದಕಣದಲಪರಂತಯ ಗಳನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯುತತದದ ರು - ಮಂಡಲ

 ಕೇಂದರಯ ಆಡಳತ
  ರಜಪರಭುತವ ದ ಆಡಳತ ಅಸತತವ ದಲತುತ

  ರಜ ಆಡಳತದ ಮುಖಯ ಸಥ ನಗದದ
  ರಜನಗ ಸಲಹಗರರಗ -   ಮಂತರ ಪರಷತುತ ಅಸತತವ ದಲತುತ
    ಮಂತರಗಳ ನಣರಯಗಳನುನ ಅರಸನಗ ತಳಸಲು -   ಅಮತಯ ರಂಬ ಅಧಕರಗಳದದ ರು
  ಮಂತರಗಳ ಕಳಗ -  ನಗರಕ ಅಧಕರಗಳದದ ರು

 ಕಂದಯಆಡಳತ
  ಭೊಕಂದಯಆದಯದಮೊಲವಗತುತ

 ಉತಪ ತತಯ 1/6  ಅಥವ ¼    ಬಗ ಕಂದಯದ ರೊಪದಲ ನೇಡಬೇಕಗತುತ
               ನಗರ ಪರದೇಶ ತರಗ ಕಡನ ಉತಪ ನನ ತರಗ ಹಗೊ ಗಣಗಳ ವಶೇಷ ತರಗ ಕೊೇಟಯಮೇಲನ ತರಗ ಮುಂತದುವ ತರಗಯಮೊಲವಗತುತ

   ಸಮಂತರು ಕಪಪ ಕಣಕಯನುನ ನೇಡುತತದದ ರು

 ಮಲಟರ ಆಡಳತ
     ಗುಪತರು ನಲುಕ ರೇತಯ ಸೇನ ಬಲವನುನ ಹೊಂದದದ ರು

 ಕಲದ ಳ ,  ಅಶವ ದಳ ,   ಗಜದಳ ಮತುತ ನಕದಳ
 ಶಸತರಸತರಗಳು -  ಬಲುಲ , ಬಣ,  ಕತತ ,  ಕೊಡಲ ,ಈಟಗಳದದ ವ

  ಸೇನ ಅಧಕರಗಳು -  ಮಹದಂಡನಯಕ ,  ಮಹಸೇನಪತ ,  ಮಹಬಲಧಕೃತ ,  ದಂಡನಯಕ ,   ಸಂಧ ವಗ ರಹಕ ,  ಗೊೇಪ ,  ಹಗೊ
  ಮಹ ಸಂಧ ವಗ ರಹಕ

 ನಯಯಕ ಆಡಳತ
 ರಜ -  ಮುಖಯ ನಯಯಧೇಶ

 ಮಹದಂಡನಯಕ -    ನಯಯಕಹಗೊ ಸೇನಮುಖಯ ಸಥ
  ಮಹ ಕಷ ಪಟಲಕ -   ದಖಲತಗಳ ಉಸುತವರ ನೊೇಡಕೊಳುಳತತದದ

 ಶಕ - ಮೃದುವಗತುತ
 ಕಳಳ ರನುನ - ಬಂಧನದಲಡುತತದದ ರು

   ರಜಯ ದಯಕಕ ದೊರೇಹ ವಧಸುತತದದ ವರು-      ಸವರಜನಕವಗಮರವಣಗಮಡ ಆನಯಂದ ಮರಣದಂಡನ ವಧಸುತತರು
   ಬರಹಮ ಣರುಮೇಸಮಡದರ-  ಕಣುಣ ಕೇಳುತತದದ ರು



 ಪರಂತೇಯ ಆಡಳತ
 ಶರೇಣಯ-  ಆಡಳತ ಅಸತತವ ದಲತುತ

    ಸಮರಜಯ ವನುನ ಉತತರ ಹಗೊ ದಕಣವಗ -  ಪರಂತಯ ಗಳಗ ವಭಗಸದದ ರು
  ಉತತರದ ಪರಂತಯ ವನುನ -   ಭುಕತ ಗಳಂದು ಕರಯುತತದದ ರು
  ದಕಣದಪರಂತಯ ಗಳನುನ -  ಮಂಡಲಗಳಂದು ಕರಯುತತದದ ರು

  ಪರಂತಯ ಗಳ ಮುಖಯ ಸಥ ರನುನ -  ಉಪರಕ ,  ಗೊೇಪ ,  ಬೊೇಗಕ ,    ಬೊೇಗಪತಹಗೊರಜಸಥನಯರಂದು ಕರಯುತತದದ ರು
    ಮಲಟರ ಅಥವ ಸೇನಯಮುಖಯ ಸಥ - ಬಲಧಕರಮಣಕ
  ಪಲೇಸಮುಖಯ ಸಥ - ದಂಡಪಸಂಧಕರಣಕ
   ಮಲಟರ ಖಜನಯಚನಸ ಲರ - ರಣಭಂಡರಕ

  ನಯಯಂಗದಮುಖಯ ಸಥ -  ಮಹದಂಡನಯಕ
     ನಯಯ ಪರಪಲನಮತುತ ಶಸತನ ಅಧಕರ -   ವನಯಸಥತ ಸಥಪಕ

     ಕಲಳುಹಗೊ ಅಶವ ಸೈನಯ ದ ಅಧಪತ- ಭಟಸವ ಪತ
  ಗಜದಳದ ಅಧಪತ - ಮಹಪಲುಲಪತ

    ದಂಡಹಗೊ ಸಲದ ಅಧಕರ - ಸಧನಕ

ಜಲಲ ಡಳತ
 ಭುಕತಗಳನುನ -  ವಷಯಗಳಗ ( ಜಲ) ವಭಜಸಲಗದ

 ಮಂಡಲಗಳನುನ -  ನಡು (  ಕೊಟಟ ಂ)  ಗಳಗ ವಭಜಸಲಗದ
  ಜಲಲ ಮುಖಯ ಸಥ ರು -    ಆಯುಕತರು ಅಥವ ವಷಯ ಪತ

 ಜಲಗಳು -   ಹಲವ ಹಳಳಗಳಗ ವಭಜಸಸಪ ಟಟತುತ
  ಹಳಳಯ ಹರಯರು - ಮಹಟಟ ರು

  ಹಲವ ಹಳಳಗಳು -  ಗರಮಗಳಗ ವಭಜಸಲಗದ
  ಗರಮಗಳ ಮುಖಯ ಸಥ ರು - ಗರಮಕರು

 ಗರಮಗಳಲ -  ಸುಂಕ ವಸೊಲಗರರದದ ರು
  ಸುಂಕ ವಸೊಲಗರರು -  ಸಲ ಕಕರು

     ಕೊೇಟಹಗೊ ಅರಣಯ ದ ಉಸುತವರ ನೊೇಡಕೊಳುಳತತದದ ರು-    ಗಲಮಕರು ಹಗೊ ಅಗ ರಹರಕ
 ಅಕಷ ಪಟಲ -       ಮಹಕಷ ಪಟಲನ ಅಧೇಕನಕಕ ಒಳಪಟಟದದ ಜಲಲ ಮಹತಗಳನುನ ಹೊಂದದದ ಕಛೇರ

   ಈ ಕಛೇರಯ ಗುಮಸತರನುನ-     ಲೇಖಕರು ಮತುತ ದವರ ರಂದು ಕರಯುತತದದ ರರು
  ದಖಲತಗಳ ಮುಖಯಧಕರಗಳನುನ - ಕರಣಕರು
   ದಖಲತಗಳ ಕರಡು ತಯರಕರು -    ಸಸಯತರ ಅಥವ ಕರ ತರ

   ಇವರ ಕೈ ಕಳಗ -    ಸವರಧಯ ಕಷ ರು ಅಥವಸಮನಯ ಮೇಲವಚರಕರದದ ರು
 ಕುಲಪತ ರರು -   ಭರಷಟ ಚರವನುನ ತಡಗಟಟ ವ ಅಧಕರಗಳದದ ರು

    ಜಲಲ ಡಳತಹಗೊಪರಂತಯಡಳತದ ಅಧಕರಗಳಗ -   ಕುಮರಮತಯ ಎಂಬ ಬರುದುಗಳದದ ವ

ನಗರಡಳತ
 ನಗರಡಳತ -        ಪರಪಲ ಅಥವ ನಗರ ರಕಷ ಕರು ಎಂಬ ಮುಖಯ ಸಥ ನ ಅಧೇನಕಕ ಒಳಪಟಟತುತ

 ನಗರಗಳು -  ಮಂಡಳಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡತುತ
  ನಗರಗಳಲನ ಅಧಕರಗಳು -   ನಗರಸಭಯಮುಖಯ ಸಥ ,  ವತರಕ ,     ವೃತತ ಸಂಘದ ಪರಮುಖ ಪರತನಧ ,     ಕಸುಬುದರರ ಪರತನಧ ಹಗೊ ಪರಮುಖ

 ದಖಲತ ಅಧಕರಗಳು
 ಅವಸತಕ -  ಧಮರಶಲಯಮುಖಯ ಸಥ ರು

ಗರಮಡಳತ
  ಗರಮಗಳ ಮುಖಯ ಸಥ - ಗರಮಕ
  ಗರಮಗಳ ಮಂಡಳ -     ಹಗಗ ಡ ಹಗೊಗರಮದ ಹರಯರಂದ ಕೊಡತುತ
   ಸರಹದದ ನುನ ನಗಧ ಪಡಸುವವರು -      ಧೊತ ಅಥವ ಹರಕರ ಅಥವ ಸೇಮಕರಮಕರ



 ಸಮಜಕ ಪರಸಥತ
 ಜತಪದಧ ತ - ಅಸತತವ ದಲತುತ

  ಅನುಲೊೇಮ ವವಹ -       ಉನನ ತ ಜತಯಪರುಷರು ಕಳಜತಯ ಸತರೇಯರನುನ ವವಹಮಡಕೊಳುಳವದು
  ಪರತಲೊೇಮ ವವಹ-      ಕಳಜತಯಪರುಷರು ಉನನ ತ ಜತಯ ಸತರೇಯರನುನ ವವಹವಗುವದು
 ಚಂಡಲರು -   ಚಂಡವಲಕಯರನವರಹಸುತತದದ ರು (  ಅಸಪ ೃಶಯ ರು )

 ಶೇಲಭಟಟ ರಕ-     ಗುಪತರ ಕಲದ ಪರಮುಖ ಸತರೇ ಬರಹಗತರ
 ಸತಪದದ ತ - ಅಸತತವ ದಲತುತ

  ವಧವ ವವಹ - ಅಸತತವ ದಲತುತ

 ಧಮರಕ ಪರಸಥತ
  ಹಂಧೊ ಧಮರದ ಅನುಯಯಗಳಗದದ ರು

  ಬದಧ ಧಮರ -   ರಜಧಮರ ಎಂದು ಘೊೇಷಸಲಗತುತ
      ವೈಷಣ ವ ಧಮರಹಗೊ ಶೈವಧಮರ ಹಚುಚಪರಧನಯ ತ ಪಡದತುತ
   ಗುಪತರ ಕಲದಲ ವಷುಣವನ 10   ನೇ ಅವತರ - ಬುದಧ ನಗದದ
         ನೇಪಳಹಗೊ ಟಬಟ ಗಳಲ ತರಯರ ಪಂಥವಂದು ತನನ ಅಸತತವ ವನುನ ಉಳಸಕೊಂಡರುವ ಪಂಥ
     ದವೇತಯ ಜೈನ ಸಮಮೇಳನ ನಡದ ಪರದೇಶ- ವಲಲ ಭ
     ದವೇತಯ ಜೈನ ಸಮಮೇಳನ ನಡದವಷರ- ಕ ರ.ಶ.454 ರಲ

    ಕರೈಸತ ಧಮರಭರತಕಕ ಪರವೇಶಸದುದ- 1  ನೇ ಶತಮನದಲ
      ಗುಪತರ ಕಲದ ಸರಯನ ಚಚುರ ಈ ಪರದೇಶದಲತುತ-  ಮಲಬರ ತೇರ

            ಗರೇಕ ನ ಚರತರಯಲ ಈತನ ಕಲವನುನ ಶರೇಷಠ ತಯಯುಗ ಅಥವಕಲಸಕಲಯುಗ ಎಂದು ಕರಯಲಗದ- ಪರಕಲ ಸ
       ಸವ ಗೇರಯ ಸುಂದರ ತರುಣಯ ಅದುಭತ ಕಥಯನೊನಳಗೊಂಡ ಕಳದಸನ ಕೃತ- ವಕ ರಮೇವರಶೇಯ

     ಭರತದನಟಕಗಳಲ ಸವರತಕ ೃಸಟ ವದಪರಚೇನ ನಟಕ-  ಶೊದರಕನ ಮೃಚಛ ಕಟಕ
       ಬೃಹತ ಕಥ ಅಥವ ವಡಡ ಕಥ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಗುನಡಯ
    ಗುಪತರ ಕಲದ ವೈಧಯ ತರವಳಗಳು-    ಚರಕ ಶುಶೊರತ ಹಗೊವಗಭ ಟ
    ಆನಗಳ ರೊೇಗಗಳಗ ಸಂಭಂದಸದ ಕೃತ - ಹಸತಯುಧ

      ಖಗೊೇಳ ಶಸತರದ ಬೈಬಲ ಎಂದು ಕರಯಲಪ ಟಟ ಕೃತ- ಪಂಚಸದಧಂತಕ
    ಪಂಚಸದಧಂತಕ ಕೃತಯ ಕತೃರ ವರಹಮಹರ

          ಗಣತ ಖಗೊೇಳ ಶಸತರಕಕ ಂತ ಭನನ ವದ ವಷಯ ಎಂದುಪರಥಮಭರಗ ಹೇಳದ ವಯ ಕತ- ಆಯರಭಟ
       ದತತಯ ರೊಪದಲ ನೇಡಲಗುತತದದ ಗರಮಗಳನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯಲಗದ- ಅಗ ರಹರಗಳು

       ಗುಪತರ ನಂತರದ ಕಲವಧಯಲಝೇಲಂ ನದಗ ಅಣಕಟಟ ನುನ ಕಟಟಸದವನು-       ಕಶಮೇರದ ರಜ ಅವಂತ ವಮರನ ಸಚವನದ ಸೊಯರ ಅಥವ 

ಸುಯಯ
     ಸಹರಲಂಗ ಸರೊೇವರವದ ನಮರತೃ ಚಳುಕಯ ಅರಸ-  ಸದದ ಲಂಗ ರಜ

      ಭೊಪಲದ ಬಳ ಭೊೇಜಪರ ಎಂಬ ಸರೊೇವರದನಮರತೃ-   ಪರಮರರ ಅರಸ - ರಜಭೊೇಜ
 ನಲಂದ ವ.ವ.   ನಲಯದ ನಮರತೃ -   ಮದಲನಯ ಕುಮರ ಗುಪತ
     ಅಶವ ಮೇಧ ಚಹನಯುಳಳ ನಣಯ ಗಳನುನ ಹೊರಡಸದ ಗುಪತ- ಸಮುದರಗುಪತ

      ದಕಣಭರತಕಕ ದಂಡತತ ಹೊೇದ ಗುಪತ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತ
   ವಕ ರಮಂಕದೇವಚರತ ಕೃತಯ ಕತೃರ- ಬಲಹ ಣ

   ಸಮುದರಗುಪತನ ಆಲವಕಯ ಅವಧ - 40 ವಷರ
     ವೇಣಪಣಯಚತ ರವರುವ ನಣಯ ಹೊರಡಸದವನು- ಸಮುದರಗುಪತ

      ಸಂಹ ಶೈಲಯನಣಯ ಗಳನುನ ಹೊರಡಸದ ಗುಪತ ದೊರ- 2  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
       ಗುಪತರ ಕಲದಲ ದಖನ ಪರದೇಶದ ಅತಯ ಂತ ಬಲಷಠ ರಜವಂಶ- ವಕಟಕರು

   ಗುಪತ ಸಮರಜಯ ವನುನ ನಶಗೊಳಸದವರು- ಹೊಣರು
     ಪರಕ ರಮಂಕ ಎಂಬ ಬರುದುಳಳ ಗುಪತ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತ
     ಸಮುದರಗುಪತನ ದಗವಜಯದ ಸಂಧಭರದಲದದ ಕಂಚಯ ಅರಸ - ವಷುಣಗೊೇಪ

    ಗುಪತರಜರು ಪನರುತಥನ ಗೊಳಸದಭಷ- ಸಂಸಕ ೃತ
       ಆರು ಬಗಯ ಕಲತಮ ಕ ನಣಯ ಗಳನುನ ಟಂಕಸದ ಗುಪತ ದೊರ-  ಕುಮರ ಗುಪತ

   ಪರತಮನಟಕದ ಕತೃರ - ಭಷ



   ಸಮುದರಗುಪತನ ಆಸಥನದ ಕವ - ಹರಷೇಣ
    ಗುಪತರ ಕಲದ ಪರಸದದ ಜೊಯೇತಷಯ -  ವರಹಮಹರ

   ಸಕ ಂದಗುಪತನ ಪರಮುಖ ಕದನ -  ಹೊರೊಡನ ಕದಟ

  ಗುಪತರ ಅವನತಗ ಕರಣಗಳು

 ಅಸಮಥರಉತತರಧಕರಗಳು
 ಹೊಣರಧಳ
 ಆಂತರಕ ಕಲಹ

     ಜನರು ಹಗೊ ಸೈನಕರ ಸುಖಲೊೇಪ ಜೇವನ (    ಸೈನಕ ಶಕತಯ ಕುಗುಗವಕ)
  ಗುಪತರಮಂಡಲಕರ ಪರಬಲಯ

     ದಶಮಕ ಸಂಖಯ ಕ ರಮವನುನ ಜರಗ ತಂದವನು- ಆಯರಭಟ
   ಮಹೇಂದರಧತಯ ಬರುದುಳಳ ಅರಸ- 1   ನೇ ಕುಮರ ಗುಪತ

    ಗುಪತರ ಕೊನಯ ಶರೇಷಠ ದೊರ- ಸಕ ಂದಗುಪತ
    ವಸುದಧ ಮಗಗ ಕೃತಯ ಕತೃರ -  ಬುದಧ ಘೊೇಷ
     ಗುಪತರ ಕಲದ ಪರಸದದ ವೈಶಯವಟಕಯ ಕೇಂದರ- ನಗರವಧು

   ಗುಪತರ ಕಲದ ವವಧ ತರಗಗಳು
 ಭಗ -    ಕೃಷಕರು ತಮಮ ಉತಪ ನನ ದ 1/6  ಭಗದ ಕರ

 ಭೊೇಗ -  ತರಕರ ,   ಹಣುಣ ಹಂಪಲು ,  ಸದ ,   ಹೊವಗಳನುನ ಅರಮನಗ ನೇಡುವದು
 ಕರ -      ವಶೇಷ ಸಂಧಭರದಲ ಗರಮಗಳ ಮೇಲ ವಧಸುತತದದ ತರಗ
 ಬಲ -     ಪರಜೇಗಳು ಸವ ಇಚಛಯಂದ ಕೊಡುತತದದ ತರಗ

 ಉದಯಗ -      ಪಲೇಸಹಗೊ ನೇರನ ಸರಬರಜಗ ವಧಸುತತದದ ತರಗ
  ಉಪಕರ ಕರ -

 ಹರಣಯ -     ಸುವಣರ ನಣಯ ಗಳನುನ ಕರದ ರೊಪದಲ ನೇಡುವದು
 ವತಭೊತ - ಗಳ,  ಭೊತಗಳ ,   ಧಮರವಧ ಸಂಸಕರಗಳ ತರಗ

  ಹಲೇವ ಕರ -   ಉಳುವವನು ತರಬೇಕಗದದ ಕರ
 ಶುಲಕ -      ವತರಕರು ತಮಮ ಸರಕು ಸಗಸಲು ನೇಡುತತದದ ತರಗ

     ಗುಪ ಶಕಯನುನ ಈ ಹಸರನಂದಲೊ ಕರಯುವರು -  ವಲಲ ಭ ಶಕ
    ಅಸಸಂ ನ ಪರಚೇನ ಹಸರು- ಕಮರೊಪ

   ಉಜಜ ಯನ ಈ ಪರದೇಶದಲದ- ಮಧಯ ಪರದೇಶ
   ಪನಭೊರ ಪದದ ಅಥರ -  ವವಹವದ ಪದಧ ತ

        ಗುಪತರ ಕಲದ ತಮರ ಎರಕದ ಮೊತರ ಪರಸುತತ ಈ ಮೊಯಸಯಂನಲದ - Barminggyam Musium

    ಅಮರ ಕೊೇಶದ ನಜವದ ಹಸರು -  ನಮಲಂಗನು ಶಸನಂ
       ಗರೇಕರು ಭರತದಂದ ಕೊಂಡೊೇಯದ ಅಂಕಯನುನ ಈ ಹಸರನಂದ ಕರಯಲಗದ- ಅರೇಬಕ

           ಭೊಮಯಗುಂಡಗದ ಎಂಬ ವೈಜನಕ ಸತಯ ವನುನ ಮತತಮದಲು ಸರದಭರತೇಯಖಗೊೇಳಶಸತರಜಞ - ಆಯರಭಟ
  ಭುಕತಗಳನುನ ನೊೇಡಕೊಳುಳತತದದ ವರು- ಉಪರೇಕರು

   ಗುಪತರ ಸಮರಜಯ ದ ಸಥಪನಯದದುಧ - ಕ ರ.ಶ.4  ನೊೇ ಶತಮನದಲ

Extra Tips

 ಪಟಲಪತ ರ-  ಗುಪತರ ರಜಧನ
 ಸರನಥ -    ಗುಪತರ ಕಲದಧಮರಕ ಸೊತಪ

 ಅಲಹಬದ -   ಸಮುದರಗುಪತನ ಸತಂಭ ಶಸನವದ



 ಮಹರಲ -   ತುಕುಕಹಡಯದ ಕಬಬಣದ ಸತಂಭ
 ಅಜಂತ -   ಗುಪತರ ಗುಹಲಯಭತತಚತ ರಗಳವ

   ಸಮುದರಗುಪತನ ತಂದಯ ಹಸರು - 1  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
    ಕೃಷಣ ಚರತ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಸಮುದರಗುಪತ

         ಮಗಶಖವನದ ಬಳ ಚೇನಯತರಕರಗಗ ದೇವಲಯವನುನ ನಮೇರಸದ ಗುಪತ ದೊರಯ ಹಸರು-  ಶರೇಗುಪತ(   ಮೊಲ ಪರುಷ )

   ಮದಲನೇ ಚಂದರಗುಪತನ ತಂದ- ಘಟೊೇತಕ ಚ

  ಗುಪತರ ಆಸಥನದ ನವರತನ ಗಳು
ಷಪಣಕ
ಧನವ ಂತರ
ಅಮರಸಂಹ
ವೇತಲಭಟಟ
ಘಟಕಪರರ
ವರರುಚ
ಶಂಕು

 ಮರಹಮಹರ
ಕಳದಸ

 ಗುಪತರ ಉತತರಧಕರಗಳು
a. 1   ನೇ ಕುಮರ ಗುಪತ
b.  ಸಕ ಂದ ಗುಪತ
c. 2   ನೇ ಕುಮರ ಗುಪತ
d. ಬುದಧ ಗುಪತ
e.  ನರಸಂಹ ಗುಪತ
f. ವಷುಣಗುಪತ

  ಗುಪತರ ಕಲದ ದೇವಲಯಗಳು
a.     ವಷುಣ ಮತುತ ನರಸಂಹ ದೇವಲಯ-  ತರಗವ (  ಜಬಲಪರ )

b.   ಶವ ದೇವಲಯ -  ಎರನ (  ಭಲುತ )
c.   ಸೊಯರ ದೇವಲಯ-  ವೈಶಲ (  ಪಟನ )

d.   ಭೊಮರ ದೇವಲಯ -  ಸಂಚ (  ಭೊಪಲ )

 ಚತ ರಕಲಯ ಕೇಂದರಗಳು

a.  ಅಜಂತ ಗುಹಲಯ
b.  ಎಲರ ಗುಹಲಯ
c.  ಭಗ ಗುಹಲಯ

           ಮಟಟ ಮದಲಭರಗಭರಪರಮಣದಲ ಚನನ ದ ನಣಯ ಗಳನುನ ಹೊರ ತಂದ ಗುಪತ ದೊರ- ಸಮುದರಗುಪತ
2      ನೇ ಚಂದರಗುಪತನಂದ ಸೊೇಲಸಲಪ ಟಟ ಶಕ ರಜ- 3  ನೇ ರುದರಸಂಹ

      ಭಗವಂತನ ಅವತರ ಸದಂತ ಪರರಂಭವದುದು ಇವರ ಕಲದಲ - ಗುಪತರಕಲದಲ
Record Of Buddist Kingdoms   ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಫಹಯನ

      ಗುಪತರ ಕಲದಲ ಆವಷಕರಗೊಂಡ ಹಂದೊ ಪವತ ರ ಗ ರಂಥ- ಭಗವದಗೇತ
     ಜಮೇನದರ ವಯ ವಸಥಯು ಇವರ ಕಲದಲ ಆರಂಭವಯತು- ಗುಪತರು

       ಗುಪತರು ಗೊತಮ ಬುದಧ ನನುನ ಇವನ ಆವತರವಂದು ನಂಬಪಜಸುತತದದ ರು-  ವಷುಣವನ ಅವತರ
     ಗುಪತರ ಕಲದಲ ಸಂಸಕ ೃತ ವಯಕರಣವನುನ ರಚಸದವರು -   ಪಣನಮತುತ ಪತಂಜಲ
      ಹಂದೊ ಎಂಬ ಪದವನುನ ಮಟಟ ಮದಲಗ ಬಳಸದವರು- ಅರಬಬ ರು



       ಮಯರರ ಕಲದ ಅಥರಸಸತರಕಕ ಹೊೇಲಸಬಹುದದ ಗುಪತರ ಕಲದಗ ರಂಥ-    ಕಮಂಧಕನು ರಚಸದ ನೇತ ಪಠಗ ರಂಥ
 ಅಂಗ -  ಕೊೇಕ-  ಕೊೇಟ-  ದೇವಲಯವರುವದು - ಕೊಂಬೊೇಡಯದಲ
    ಗುಪತರ ಶಸನದ ಮೇಲರುತತದದ ಚಹನ- ಗರುಡ
   ಗುಪತರ ಕಲದ ಪಶಚಮ -      ಪವರರಷಟ ರದ ಪರಮುಖವಯಪರ ಕೇಂದರ- ಇಥಯಪಯ
     ಗುಪತರ ಕಲದ ಬಳಳಯನಣಯ ದ ಹಸರು -   ರೊಪಯ ಕ ಅತವ ದವರ

    ಆಯರಭಟನು ಈಪರಂತಯ ಕಕ ಸೇರದವನು- ಪಟಲಪತ ರ
       ಗುಪತರ ಯುಗದಲ ಗುಣಮಟಟ ವಳಳ ಕಬುಬ ಬಳಗ ಪರಸದದ ವದ ಪರದೇಶ-  ಉತತರ ಬಂಗಳ

   ಗಂಗಮಧವ ಕೃತಯ ಕತೃರ - 2  ನೇ ಚಂದರಗುಪತ
   ರಂಘವಂಶ ಕೃತಯ ಕತೃರ - ಕಳದಸ
     ಚಂದರಗುಪತ ವಕ ರಮದತಯ ನ ಪರೇತಯ ಆರಧಯ ದೈವ- ಶವ
       ಕಳದಸನ ಅಭಜನಶಕುಂತಳ ಕೃತಯನುನ ಆಂಗಲ ಭಷಗ ಅನುವದಸವರು -  ವಲಯಂ ಜೊೇನಸ ್
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