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� �ಾ. ಸು�ಾ ಸು�ೕಂದ�ರವರು ಅತು�ತ�ಮ �ೕ�ಾ ��ಾ�ಂಸರು. ��ಾ�� �ೕ�ಾ 
�ಾ�ಾ�ಾಂರವರ ಬ� �ೕ�ಾ�ಾದನದ �ಾ�ಥ�ಕ ��ಣ ಪ�ೆದ ಬ�ಕ �ಶ���ಾ�ತ 
�ೕ�ಾ�ಾಂ��ಕ �ಾ. ����ಾಬುರವರ�� �ಷ�ವೃ��ಯನು� ಮುಂದುವ��ದರು. ಸಂಪ��ಾಯ 
�ಷ��ಾ�ದು��ೊಂಡೂ ತಮ� ಪ��ೕಗ�ೕಲ�ೆ�ಂದ ಜಗ��ನ ಗಮನ �ೆ�ದೆರು. �ಾಧುಯ 
ಇವರ ನು�ಸು��ೆಯ ಪ��ಾನ ಆಕಷ�ೆ. �ೋ�ೋ �ಾದನ, ಅ�ಾ�ಪನ, ಸಂಘಟ�ೆ, ಆಡ�ತ, 
�ಾಂಸ��ಕ �ೋ�ಾಟ – ಇ�ೆಲ�ವ� ಕೂ�ದ ಪ�ಪೂಣ ವ���ತ�. �ೆಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ�ಲಯ, 
�ೈ� �ಶ���ಾ�ಲಯ, �ರುಪ� ಪ�ಾ�ವ� �ಶ���ಾ�ಲಯಗಳಲ��ೆ ಹಲ�ಾರು ��ೇ� 
�ಶ���ಾ�ಲಯಗಳ��ಯೂ �ೕ�ೆಯನು� ಕ��ರುವರು.  ಮದ�ಾ� ಮೂ��� 
ಅ�ಾ��ೆ�ಯಂಥ ಪ����ತ ಸಂ�ೕತಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆಶ�ಯದ�� ಉಪ�ಾ�ಸ �ಾ�ತ���ೆಗಳನು� 
�ೕ��ಾ��ೆ. ಹಲ�ಾರು �ಾ��ೕಯ ಮತು� ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಸ��ಳನಗಳ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 
ಪ�ಬಂಧಗಳನು� ಮಂ���ಾ��ೆ.  ಹಲ�ಾರು ಸಂ�ೆ�ೕಧಕ��ೆ �ಎ� � 
�ಾಗದಶಕ�ಾ��ಾ��ೆ.  ��ಧ �ಶ���ಾ��ಲಯಗಳ�� �ಎ� � 
�ೌಲ��ಾಪಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಶ��ಾದ�ಂತ ಸ�ಾ �ೇ��ೆಯ��ರುವ ಅಪರೂಪದ ಕ�ಾ�ದರು.
� ಇವರ ಬಹುಮು� ಕ�ಾ�ಾಮಥ�ವನು� ಗಮ�� ಹಲ�ಾರು ಸಂಘಸಂ�ೆ�ಗಳ� 
�ೌರ���ೆ. �ಾ�ೊ�ೕತ�ವ ಪ�ಶ�� (2011), ಕ�ೈ�ಾಮ� ಪ�ಶ�� (೨೦೧೨), �ೕ�ೆ �ೇಷಣ� 
�ಾ��ೕಯ ಪ�ಶ�� (2012), �ಾನಕ�ಾಭೂಷಣ ಪ�ಶ�� (೨೦೧೪), ಸಂ�ೕತ �ಾಟಕ ಅ�ಾ��ೆ� 
ಪುರ�ಾ�ರ ( ೨೦೧೭)  ಗ��ೆ �ಾಜನ�ಾ��ಾ��ೆ. �ಜಯಪುರದ ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� 
�ಶ���ಾ�ಲಯವ� 2021ರ�� �ೌರವ �ಾಕ��ೇ� �ೕ� ಪುರಸ����ೆ. �ೆಂಗಳ��ನ ಇಂ�ಯ� 
ಮೂ��� ಎ�� �ೕ�ಯ�� ಟ���ನ  ಔ� �ೕ�  ��ೇಶಕ�ಾ� ಕತವ� �ವ�ಸು���ಾ��ೆ. 
�ೌಡಯ� ��ೕ�ಯ� �ಾ� ನ ಅ�ಾ��ೆ� ಆ� ಮೂ��� ನ �ೌರವ ಸದಸ�ರೂ ಆ��ಾ��ೆ. 
� ��ಾ�� �ಾ. ಪ��ಾ� �ೊಂಟ�ೆ�ಯವರು ಜುಗಲ�ಂ� �ಾಯಕ�ಮದ ಮ�ೊ�ಬ� ಪ�ಮುಖ 
ಕ�ಾ�ದರು. ಹ�ಾ� �ೆ�ೖ� ��ಾ� �ಾದ�ವನು� ನು�ಸ��ಾ��ೆ. ಹಲ�ಾರು �ಾದ�ಗಳ �ೕ�ೆ 
ಪ�ಭುತ��ರುವರು. ಅ�ಾ�ಾರಣ ಕುಶ�ಗಳ�. ಆ�ಾಶ�ಾ� ಮತು� ದೂರದಶನದ ìಎî                      
�ೆ�ೕ� ಕ�ಾ�ದ�ಾ�ದು� ಸು�ಾರು 2,000 ಕ�ೇ�ಗಳನು� �ೕ�ರುವ �ೆಗ���ೆ �ೊಂ��ಾ��ೆ.               



“�ಾ. ಪ��ಾ� �ೊಂಟ�ೆ� ಗೂ��”ನ (�ಂದೂ�ಾ�� ಸಂ�ೕತದ ಪು�ೋ�ಾ� ಸಂ�ೆ�) ಮತು� 
ì�ೆಹ�î (�ಶ� ಫೂ�ಷ� ಸಂ�ೕತ) ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ತಂಡದ ಆಶ�ಯದ�� ಜಗ���ಾದ�ಂತ 
ಪ��ಾಸ �ಾ� ಸಂ�ೕತಸು�ೆಯನು� ಪ�ಚ���ಾ��ೆ. ಹಲ�ಾರು �ಾಗ�ಕ ಸಂ�ೕತ 
ಪ�ಶ��ಗಳನು�  ಗ��ರುವ ಅ�ಾ�ಾರಣ ಪ���ಾ�ಾ�ಗಳ�. �ಾ�ತ ಸಂ�ೕತ ��ೇಶಕ��ೆ 
�ೕಡುವ �ಾ�� ��ೆ� ಪ�ಶ�� ಪುರ�ಾ�ರ�ೆ� �ಾಜನ�ಾ�ರುವ�ದು ಒಂದು ��ೇಷ.
� ì�ಂ�� ಆ� ಸಂ�ಾರî ಮತು� ì��ೈ� �ೆ�ಂ��î ಆಲ�ಂಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು �ಾ� �ಾ��� 
ಪ�ಶ���ೆ �ಾತ��ಾದವರು. ಈ ಆಲ�ಂಗಳ�� ಸಹ ಸಂ�ೕತ ��ೇಶಕ�ಾ�, �ಾಡು�ಾರ�ಾ� ಮತು� 
��ಾ��� ಆ� ಸಹಕ���ಾ��ೆ.
� ��ಾ�� �.�. ಮಂಜು�ಾ� ರವರು ಸಂ�ೕತದ �ೌಟುಂ�ಕ ��ೆ��ೆ�ಂದ ಬಂದವರು. 
ಸ�ತಃ �ಾಯಕರೂ ಆ�ರುವ ��ೕ ಮಂಜು�ಾ� ರವರ ತಂ�ೆ �ಾ�ತ ��ಾ�ಂಸ�ಾದ ಕ�ಾಭೂಷಣ 
�ಾ. �.�ೆ. ಚಂದ��ೌ�. ಗುರುಗಳ� �ಾನಕ�ಾಭೂಷಣ ��ಾ�� �ೆ.ಎ�. ಕೃಷ�ಮೂ� ಮತು� 
ಸಂ�ೕತಕ�ಾ�� �ಾ. �.�ೆ. ಮೂ�ಯವರು.
� �ಾಮಥ�, ಉ�ಾ�ಹಗಳ �ಾ�ಾರಮೂ��ಾ�ರುವ ��ೕ ಮಂಜು�ಾ� ಒಬ� ಪಕ�, 
ಪ�ಪೂಣ ಕ�ಾ�ದರು. ì����ಾ� �ಾ� ಯುವ ಪುರ�ಾ�ರî ಮತು� ì�ಾನಕ�ಾ��ೕî ಮುಂ�ಾದ 
ಪ����ತ ಪ�ಶ��ಗ��ೆ �ಾಜನರು. ಹಲ�ಾರು �ಾ�ತ ಸಂ�ೕತ �ಗ�ಜ��ೆ ಪಕ��ಾದ� ಸಹ�ಾರ 
�ೕ�ರುವ ���. ಸ�ಾ ಅ�ಾರ �ೇ��ೆಯ��ರುವ ಅಪರೂಪದ ಕ�ಾ�ದರು.
� ಪಂ. �ಾ�� ಭ� ರವರು ಪಂ. �ಾಜ�ೋ�ಾ� ಕಲೂ�ರಕ� ಮತು� ಪಂ. ಅರ�ಂ� 
ಮುಳ�ಾಂವ�� ರವರ ಬ� �ಷ�ವೃ�� �ಾ� ತಬಲ�ಾದನದ�� �ಾಂ�ತ� ಗ���ಾ��ೆ. 
ಆ�ಾಶ�ಾ� ಮತು� ದೂರದಶನದ �-�ೈ �ೆ�ೕ� ಕ�ಾ�ದರು. ಗಂಧವ ಮ�ಾ��ಾ�ಲಯವ� 
ನ�ೆ�ದ ìಸಂ�ೕತ ಅಲಂ�ಾ�î ಪ�ೕ�ೆಯ�� ಪ�ಪ�ಥಮ �ಾ�ನ ಗ��ದ ಪ���ಾವಂತರು. 
ಉ�ಾ�� �ಾ�ೕ� ಹು�ೇ� ರವ�ಂದ ìಪ���ಾವಂತ ಕ�ಾ�ದî ಪುರ�ಾ�ರ ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. 
�ಂದೂ�ಾ�� ಸಂ�ೕತ,  �ಾದ�ಸಂ�ೕತ,  ಫೂ�ಷ� ಸಂ�ೕತ ಮತು� ಕಥ� ನೃತ� 
�ಾಯಕ�ಮಗಳ�� �ಾ�ತ ಕ�ಾ�ದ��ೆ �ಾ� �ೕ��ಾ��ೆ.
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