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� ��ಾ�� ಸಂ�ೕ� �ಾ�ಾಯ� ರವರು ಕ�ಾಟಕ ಸಂ�ೕತದ �ಾ�ತ 
��ಾ�ಂಸರ�ೊ�ಬ�ರು.  ಮೂಲತಃ ಅ��ಕದ�� ಹು�� �ೆ�ದೆ ಇವರು ಪೂಣ 
ಪ��ಾಣದ�� ಸಂ�ೕತದ�� �ೊಡ��ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� 2006ರ�� �ಾರತ�ೆ� ಬಂದರು. 
�ಾ�ಥ�ಕ ಸಂ�ೕತ ��ಣವನು� �ಾ� ��ೕಮ� ಶು�ಾ �ಾ�ಾಯ� ರವರ ಸಂಪ��ಾಯ 
ಸೂ�� ಆ� ಮೂ��� ನ�� ಪ�ೆ�ಾಗ ಅವ��ೆ �ಾಲು� ವಷ. ಹ�ೊ�ಂದ�ೆಯ ವಷದ 
�ೊ���ೆ �ೆ�ೆ�ೖನ �ಾ�ತ ಸಂ�ೕತ ��ಾ�� �ೆ.ಎ�. ಕೃಷ�ಮೂ�ಯವರ�� ಕ�ಮಬದ� 
��ಣ �ಾ�ರಂ��ದರು. ಬ�ಕ ಮ�ೊ�ಬ� �ಾ�ತ ಕ�ಾ�ದ�ಾದ ��ಾ�� ಸಂಜ� 
ಸುಬ�ಹ�ಣ�� ರವರ�� ಸಂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಸ ಮುಂದುವ��ದರು. �ೇಂದ� ಸ�ಾರದ ಸಂ�ೕತ 
�ಾಟಕ ಅ�ಾ��ೆ�ಯ "ಉ�ಾ�� ����ಾ� �ಾ� ಯುವ ಪುರ�ಾ��", �ೆ�ೆ�ೖನ �ಾ�� 
ಆ�� ನ "ಇ�ೈ �ೇ�ೊ�", ಮುಂಬ�ಯ ಷಣು��ಾನಂದ ಸಂ�ೕತಸ�ೆಯ "ಷಣು�ಖ 
ಸಂ�ೕತ ��ೋಮ�", ��ೕ� �ಾ�ಂ� �ಾ�ಗ�ಾಜ ಆ�ಾಧ�ಾ ಸ�ೆಯ "ಕ�ಾರತ�" 
�ದ�ಾದ ಪ����ತ ಪ�ಶ��ಗಳ� ಲ���ೆ. �ೆ�ೆ�ೖ ಆ�ಾಶ�ಾ�ಯ "ಎ" �ೆ�ೕ� ಕ�ಾ�ದರು. 
ಆ�ೆ�ೕ�ಯ, �ೆನ�ಾ, ಇಂ�ೆ�ಂ�, ಜಮ�, ಓಮ�, �ಂಗಪೂ�, ��ೕಲಂ�ಾ, ಅರ� 
ಎ��ೇ��,  ಅ��ಕ ಮುಂ�ಾದ �ೇಶಗಳ�� ಕ�ಾಟಕ ಸಂ�ೕತವನು� 
ಜನ��ಯ�ೊ���ಾ��ೆ. ಅ��ಕದ ಹಲ�ಾರು �ಶ���ಾ��ಲಯಗಳ�� ಸಂ�ೕತದ 
�ಾ�ತ���ೆ �ೕಡು��ದು� �ಶ��ಾದ�ಂತ ಕ�ಾಟಕ ಸಂ�ೕತದ �ಾಂಸ��ಕ �ಾಯ�ಾ� 
�ಾಗುವ ��ಷ� ಕನಸು �ೊಂ��ಾ��ೆ.
� ��ಾ�� �ೆ�.ಎ�. �ಾಸ�� ರವರು ಮೂಲತಃ �ೖಸೂ�ನವರು. �ಂ�ನ 
ತ�ೆ�ಾ�ನ �ಾ�ತ ��ಾ�ಂಸ�ಾದ ��ೕ ಎ�.�ೆ. ನರ�ಂಹಮೂ�ಯವರ ಪುತ�ರು ಮತು� 
�ಷ�ರು. �ಾ�ತ ವ��� �ಾಂ��ಕ ಸಂ�ೕತಕ�ಾ�� ಪದ���ೕ ಪರೂರು ಎಂ.ಎ�. 
�ೋ�ಾಲಕೃಷ�� ರವರ ಬ� ಒಂದು ದಶಕ �ಾಲ ಉನ�ತ ��ಣ ಪ�ೆ�ರುವರು. ಇಂ�ನ 



ಬಹು�ೇಕ ಎಲ� �ೆ�ೕಷ� �ಾಯಕ�ಗೂ ವ���  �ಾ� �ೕ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಶ�ಾ� ಮತು� 
ದೂರದಶನದ �ಾ� �ೆ�ೕ� ಕ�ಾ�ದರು. �ಾ� ಮತು� ಫೂ�ಷ� ಕ�ಾ�ದರ 
�ೊ�ೆಗೂ�, ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಹಲ�ಾರು ಅಲ�ಂಗಳನು� ಸಂ�ೕ���ಾ��ೆ. 
ಸಂ�ೕತ ��ೇಶನವನೂ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಸಂ�ೕತ �ಾಟಕ ಅ�ಾ��ೆ�ಯ "ಯುವ 
ಪುರ�ಾ�� ಪ�ಶ��" ಪುರಸ�ತರು. ನೂ��ಾ�ನ �ಾ�ೆ� �ಾ�, �ೕ�ಾದ �ಶ� 
ಸಂ�ೕ�ೋತ�ವ,  �ಂಗಪೂ� ನ ಎ� ಪ��ೇ�,  ಇಂ�ೆ�ಂ�ನ �ಾ��ಸ� ಬ� ಉತ�ವ 
ಮುಂ�ಾದ ಪ����ತ ಸಂ�ೕತ �ೇ��ೆಗಳ�� �ಾಯಕ�ಮ �ೕ�ರುವ�ದು ಇವರ �ೈ�ಷ��.
 «zÁé£ï PÉ.AiÀÄÄ. dAiÀÄZÀAzÀæ gÁªïgÀªÀgÀÄ ±ÉæÃµÀ× ªÀÄÈzÀAUÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ. 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ®AiÀÄªÁzÀå ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÉÄÃgÀÄ ¥Àæw¨sÉ. C£ÉÃPÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ 
¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À°è ̈ sÁUÀªÀ»¹ E¥ÀàvÀÛPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. 
DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ “J” ±ÉæÃtÂ PÀ¯Á«zÀgÀÄ. “PÁAZÀ£À ²æÃ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆå¹Pï 
CPÁqÉ«Ä læ¸ïÖ” ̧ ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß  QæAiÀiÁ²Ã®gÁV ªÀÄÄ£ÀßqÉ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 
� ��ಾ��  ��ಧ� ಉಡುಪರವರು ಘಟಂ �ಾದನ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸರು. ಸು�ಾರು 
ಮೂರು ದಶಕಗ�ಂದಲೂ ಸಂ�ೕತ ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ಪ��ತ�ಾ�ದು�, ಇಂದು �ಾಗ�ಕ 
ಮನ��ೆ ಗ���ಾ��ೆ. ತಂ�ೆ ��ಾ�� ಉಳ��ರು �ಾ�ೇಂದ� ಉಡುಪ�ಂದ, ಅನಂತರ 
�ದು� ಸುಕ�ಾ� �ಾಮ�ೋ�ಾ� ಮತು� ��ಾ�� �. ಸು�ೇ� ರವರ�� ಸಂ�ೕತ 
ಅಧ�ಯನ. ಹಮ� ಎ�ೆ� �ೖ�ೊ�ೕ�ೋ�� ಕಂ�ೆ�ಯ �ಾ��ಂ� ಅಂ�ಾ��ಡ�. 
ಅತ�ಂತ �ಕ� ವಯ���ೇ ಆ�ಾಶ�ಾ� ಮತು� ದೂರದಶನದ �ಾ� ಆ��� ಆದ 
ಪ���ಾ�ಾ�ಗಳ�. ಉ�ಾ�� ����ಾ� �ಾ� ಪುರ�ಾ�ರ �ೇ�ದಂ�ೆ ಹಲ�ಾರು ಪ����ತ 
ಪುರ�ಾ�ರಗ��ೆ �ಾಜನರು. ಲಯತರಂಗ, ಇಂ��ಾಲೂ�ಯ, �ಾಗರ, �ಾ�ಂಬೂ 
ಅಂ� �ೆ�ೕ ಮುಂ�ಾದ ��ಷ� ಸಂ�ೕತ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಪಕರು; ಸಂ�ೕತ ��ೇಶಕರೂ 
�ೌದು.
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