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 ��ಾ�� ��ೕಕೃಷ� �ೕಹ� ಮತು� ��ಾ�� �ಾಮಕು�ಾ� �ೕಹ�ರವರುಗಳ� 
�ಾ�ತ ಮೃದಂಗ ��ಾ�� ��ಚೂ� �ೕಹ� ರವರ ಸುಪುತ�ರು. ಜಗದು�ರು ಕಂ� 
��ೕಗಳವರು ಇವರನು� ì��ಚೂ� ಬ�ದ�î ಎಂದು ��ೕ��ಂದ ಕ�ೆದು ಅ�ೇ �ೆಸರು 
�ಾ���ಾ� ಉ���ೆ. ಇವರು ��ೕಮ� ಮಧು�ೈ �ಾ�ಾಮ� ��ೕಧ� ಮತು� ��ೕ 
�ಾಮರಕ�ಡು �ೋ�ಂದ� ನಂಬೂ��ಯವರ ಬ� ಗುರುಕುಲ ಪದ��ಯ�� ಕ�ಾಟಕ 
ಸಂ�ೕತವನು� ಕ��ರುವರು. ಅನಂತರ �ೊ�. �ೆಯ��ಂಕರ �ೕಹನಚಂದ�� ಬ� 
ಮ�ೋಧಮ ಸಂ�ೕತ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದರು. ಪ�ಸು�ತ ಪದ�ಭೂಷಣ ��ಾ�� �.ಎ�. 
�ಾ�ಾಯಣ�ಾ��ಯವರ�� �ಷ�ವೃ��.

 ��ಚೂ� �ೋದರರು �ೊಂಬತ�ರ ದಶಕ�ಂದಲೂ ��ಾ�ದ�ಂತ ಸಂ�ೕತ 
ಕ�ೇ�ಗಳನು� �ೕಡು���ಾ��ೆ. ಇಂ�ೋ�ೇ�ಯ, ಅ��ಕ, ಆ�ೆ�ೕ�ಯ, ನೂ���ೆಂ�, 
ಮಧ� �ಾ�ಚ�, �ೆನ�ಾ �ದ�ಾದ �ೇಶಗಳ ಮೂವತು� ನಗರಗಳ�� �ಾಯಕ�ಮ �ೕ� 
ಕ�ಾಟಕ ಸಂ�ೕತಸು�ೆಯನು� ��ಾ�ದ�ಂತ ಪಸ���ಾ��ೆ. ಪ����ತ ��ೕ� �ಾ�ಂ� 
�ಾ�ಗ�ಾಜ ಆ�ಾಧ�ೆಯ�� �ಾ�ೊ�ಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾವಶು��, �ಾಸ�ಶು��, ಪರಂಪ�ೆಯ�� ��ೆ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಪ��ೕಗ�ೕಲ�ೆಯ 
ಉ�ಾ�ಹ ಇವರ ಸಂ�ೕತ�ೆ� �ೊಸ �ೕವಂ��ೆಯನು� ತಂದು�ೊ���ೆ. ìಅನುಭೂ�î ಎಂಬ 
ಇವರ ಫೂ�ಷ� ಸಂ�ೕತ�ೆ� ಅ�ಾರ ಜನಮನ��ೆ �ೊರ��ೆ. ಪ��ಾ� ��ೕ ನ�ೇಂದ� 
�ೕ�ಯವರ ìನ�ಾ� ಗಂ�ೆî �ೕಜ�ೆಯ �ೕ��ೆ�ೕ�ೆಯನು� ರ��, ಸಂ�ೕತ 
ಸಂ�ೕಜ�ೆ �ೕ�ರುವ�ದು ಇವರ �ಾಧ�ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ನಮ� �ೕರ �ೈ�ಕ��ಾ� 
ರ�ತ�ಾ�ರುವ ìವಂ�ೇ �ಾರ�ಾಂ�ೆî �ೕ�ೆಯನು� ರ��ಾ ಮಂ�� ��ೕಮ� �ಮ�ಾ 
�ೕ�ಾ�ಾಮ� ರವರು ಪ�ಶಂ���ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೃ��ೆ ಸಂ�ೕತ ಪ��ಾಮ�ಾ� 
ಉಪಕರಣ�ಾಗಬಲ�ದು ಎಂಬುದು ಈ ಅಪೂವ ಸ�ೋದರರ ನಂ��ೆ.



 ��ಾ�� ��ೆ�ೕ� ಚಂದ��ೇಖ� ರವರು ��ೕ ಕವ �ಾಜ�ೇಖ� ರವರ ಬ� ಐದು ವಷದ 
�ಾಲ��ಂದ�ೇ ��ಣ ಪ�ೆದರು. ಬ�ಕ ಪದ���ೕ ಸಂ�ೕತಕ�ಾ�� �ದು� ಎ. ಕ�ಾ�ಕು�ಾ� 
ಮತು� ಅವರ ��ೆ� �ದು� ಅನು�ಾ ��ೕ�ಾಂರವರ ಬ� ವ��� �ಾದನ ಕ��ೆಯನು� 
ಮುಂದುವ��ದರು. ಅವರ ಗುರುಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ, ಮತು� ಸ�ತಂತ��ಾ� ಹಲ�ಾರು �ಾ�ತ 
ಸಂ�ೕತ�ಾರರ ಕ�ೇ�ಗ��ೆ  ವ���  �ಾ�  �ೕ��ಾ��ೆ. ಮ�ಾ�� ಮೂ��� ಅ�ಾ��ೆ� 
ಮುಂ�ಾದ ಪ����ತ �ೇ��ೆಗಳ�� �ಾಯಕ�ಮ �ೕ��ಾ��ೆ. �ಾ� ಮಹ� ಸಂ�ೆ�ಯ 
ìಅತು�ತ�ಮ ವ��� �ಾದಕî (2021), ಇಂ��ಾ �ಾಮ�ಾಥ� ಟ��� ನ ಸು�ಾದ 
ಲಹ�ಯ�� ìಅತು�ತ�ಮ ಕ�ಾ�ದî ಪುರ�ಾ�ರಗಳ� (2021) ಲ���ೆ.

 ��ಾ��  �. ಸು�ೇ� ರವರು �ಾ�ತ ಘಟಂ ಮತು� �ಾ�ೕ�ಯಂ ��ಾ�ಂಸ�ಾದ ��ೕ 
ರಂಗ�ೆ�ೖಯ�  ಕುಟುಂಬ�ಂದ ಬಂ�ರುವರು. ತಂ�ೆ ��ೕ ಆ�. ಗಣಪ� ಅಯ�� ರವರ ಬ� 
��ಾ�ಜ�ೆ �ಾ�ರುವರು. ಕ�ದೆ ೩೫ ವಷಗ�ಂದ �ಾ�ತ ಸಂ�ೕತ �ಗ�ಜರ  
�ಾಯಕ�ಮಗಳ�� ಘಟಂ ಸಹ�ಾರ �ೕಡು���ಾ��ೆ. �ಾ��ೕಯ ಸಂ�ೕತ �ಾಯಕ�ಮ, 
ಆ�ಾಶ�ಾ� ಸಂ�ೕತ ಸ��ಳನ �ದ�ಾದ ಪ����ತ �ಾಯಕ�ಮಗಳ�� �ಾಗವ���ಾ��ೆ. 
ಲಯಮ� ಮತು� �ಾದಚುಡ � ಮುಂ�ಾದ ಪ�ಶ��ಗ��ೆ �ಾಜನರು. ಸದ� �ಾ��ಕ� 
ಆ�ಾಶ�ಾ�ಯ ìಎî �ೆ�ೕ� ಕ�ಾ�ದರು.

 ��ಾ�� ��ಚೂ� ಆ�.  �ೕಹ� ರವರು �ೇರಳದ ಇ�ಂಜಲಕುಡದ��ರುವ                  
��ೕ ಕೂಡ�ಾ��ಕ�ಂ �ೇತ�ದ�� ಸಂ�ೕತ �ಗ�ಜ ��ೕ �ೆಂ�ೈ �ೈದ��ಾಥ �ಾಗವ� ರವ��ೆ 
ಮೃದಂಗ ಸಹ�ಾರ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂ�ೕತ ಪಯಣ ಆರಂ��ದರು. ಆಗ ಅವ��ೆ �ೇವಲ 
14 ವಷ. �ೆಂ�ೈರವರು ಇವರ �ಾಧ�ೆ ಕಂಡು ìಸಂ�ೕತ �ೋಕದ ಧು�ವ�ಾ�ೆî ಎಂದು 
ಉದ���ದರು. ಅ��ಂ�ಾ�ೆ�ೆ ಇವರು �ೆಂ�ೈನವರ 100ಕೂ� �ೆಚು� �ಾಯಕ�ಮಗ��ೆ 
ಪಕ��ಾದ� ನು��ರುವರು.  ಇವರ �ದಲ ಗುರುಗಳ� ��ೕ �ೊಡು�ಾಯೂರು 
�ಾ�ಾಕೃಷ�� ರವರು. ಬ�ಕ �ಾ�ತ ಮೃದಂಗ ಕ�ಾ�ದ ��ಾ�� ಉಮ�ಾಳಪುರಂ 
�ವ�ಾಮ� ಮತು� ��ಾ�� �ಾ�ೈಕು� ಆ�. ಮ�ಯವರ ಬ� ಉನ�ತ ��ಣವನು� ಪ�ೆದರು.
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