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Report of the Multi Conferences on Carnatic Classical Music
Date: 13th and 14th December 2017
Venue: Faculty of Engineering, Campus II - Inaugural function
Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women organized
national level multi conferences on diverse themes of Carnatic Classical Music.
Dr.Sarvamangala Shankar, Vice Chancellor, Karnataka State Dr.Gangubhai Hangal
Music and Performing Arts University, Mysuru delivered the keynote address. She was
conferred the title, “Professor Emeritus of the Department of Music”. Vidhushi
Sarvamangala spoke of the rich classical music tradition of our country and highlighted the
need for perpetuating it through a variety of methods like fusion, jugalbandi, mashups and
other innovative methods of music evolution. She emphasised that, Carnatic music is the
bastion of life though difficult to appreciate and if it has to survive it should be passed on to
the youngsters. She said, hubs of students who appreciate the traditional form of arts need
to be created. She congratulated the authorities and management of the Institute for
choosing the right themes and also for organising the multi conference which will help the
students to be relaxed and enjoy in the present chaotic society.
She also told that the Idea of “orchestra of carnatic music” is stated in
Bharathamuni’s Natya sastra and the new inventions and innovations like fibreglass veena,
compact sruthi boxes are the gifts of technology to music.

Music and science are

inseparable. Music &electronics, music & software technologies, music and sound
engineering, music and acoustics are examples of its linkage with science and engineering..
Dr. S.C.Sharma threw new insights about the technicalities that are enhancing the
listening experience of Carnatic music. He presented the citation with the title, ‘Honorary
Professorship in the department of music’ to Mr. Balaji Shankar who is a renowned musician
of the present era.
Dr. Premavathy Vijayan, Vice Chancellor, Avinashilingam Institute gave felicitations and the
proceedings of the conferences were released. She said, our institution always encouraged

and supported the traditional art forms and

Dr. T.S.Avinashilingam, founder of our

institution introduced ‘Thirukkural’ in Tamilnadu and Andhra at school level.
Dr.S. Maragatham. (Dean Engineering, Avinashilingam Institute), delivered the welcome
address and Dr. Janaka Mayadevi (Prof.&Head, Dept of Music, Avinashilingam Institute)
gave the vote of thanks. Dr. Ambigadevi (Dean, Humanities, Avinashilingam Institute) Mr. R.
Viswanathan (renowned Mridangam Vidwan), Mr. Balaji Shankar, Dr. S. Kowsalya (Registrar,
Avinashilingam

Institute)

&

Dr.

A.

Venmathi,

Dean,

Community

Education

&Entrepreneurship Development, Avinashilingam Institute )were also present.
Balaji Shankar, a devout disciple of Shri D.K.Jayaraman enlightened the audience
about the special styles of DK Jayaraman and Smt.D.K.Pattammal. Shri Vishwanathan, a
renowned mridangam vidhwan spoke of the connection between laya and mathematics.
The previous day a panel discussion by Mr. Balaji Shankar and Mr. Viswanathan on
Carnatic Classical music and how it can be beneficial in these times of stress and strain was
conducted. The participants deliberated on how music therapy helps in curing patients.
More than 100 papers were presented and the audience comprised academicians,
music lovers, faculty and students. These conferences received an overwhelming response
and there were participants from different Universities like Annamalai University ,Mother
Teresa University, Bharathiar University, Kalai kaveri University, University of Kerala, Kannur
University, S.V University, Bangalore University, and from different colleges like NGP Arts
and Science College, Hindusthan college of Arts and science, SBM College, Vidya nikethan
Engineering college and Yuva bharathi school.
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கர்நாடக மரபுவழி இசை பற் றிய பன்முக கருத்தரங் கு அறிக்சக
தததி: 13.12.2017 மற் றும் 14.12.2017
இடம் : பபாறியியல் புலம் , வளாகம் II
அவினாசிலிங் கம் மனனயியல் மற் றும் மகளிர் உயர்கல் வி நிறுவனம் ,
ககாயம் புத்தூர் கதசிய அளவில் நடத்திய பன் முக கருத்தரங் கில் 13.12.2017 அன் று,
மன அழுத்தம் மற் றும் குழப் பங் களிலிருந் து விடுபட கர்நாடக பாரம் பரிய இனை
எப் படி உதவும் என் பனத பற் றிய ஒரு குழு விவாதம் ஸ்ரீ பாலாஜி ஷங் கர் மற் றும் .
திரு. ர. விஸ்வநாதன் (புகழ் பபற் ற மிருதங் க வித்துவான் ) முன் னினலயில்
நனடபபற் றது. பங் ககற் பாளர்கள் , கநாயாளிகனள குணப் படுத்த இனை எப் படி
உதவுகிறது என் பனத பற் றியும் விவாதித்தனர்.

14.12.2017 அன் று, முனனவர் ைர்வமங் களா ைங் கர், துனண கவந்தர், கர்நாடக
மாநில கங் குபாய் பதாங் கு இனை மற் றும் பழம் பபரும் பல் கனலக்கழகம் , னமசூர்,
சிறப் பு
முகவுனர
வழங் கினார்.
அவர்
இனைத்
துனறயின்
தனலனம
கபராசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். விதுஷி ைர்வமங் களா அவர்கள் நமது நாட்டின்
வளமான மரபுவழி இனையின்
பாரம் பரியத்னத பற் றியும் , இனணவு மற் றும்
இனை பரிணாமத்தின் பிற புதுனமயான முனறகள் பற் றி கபசினார். இவர்
கர்நாடக இனையில் கடல் கபான் ற வல் லனம பபற் றவர். இவர் கர்நாடக இனையில்
அனனத்து துனறகளும் கமம் பாடு அனடய கவண்டும் என் று கூறினார். பைன் னன,
ககானவ,
மும் னப
கபான் ற
மாநகரங் களில்
கர்நாடக
இனை
நன் கு
வளர்ை்சியனடந் துள் ளது என் று கூறினார். புல் லாங் குழல் , வயலின் , மின் னணு சுருதி
பபட்டி கபான் ற இனை கருவிகனள பற் றி கூறினார். கனல மற் றும் அறிவியலில்
இனையின் முக்கியத்துவத்னத பற் றி எடுத்துனரத்தார். பாரதியார் பாடல் கள்
சிலவற் னற
பாடி
அதற் கான
விளக்கங் கனள
அளித்தார்.
முனனவர்
எஸ்.சி.ைர்மா(பகௌரவ
ஆகலாைகர்,
அவினாசிலிங் கம்
நிறுவனம் ),அவர்கள்
கர்நாடக இனைனய ககட்கும் அனுபவத்னத அதிகரிக்கும் பதாழில் நுட்பங் கனளப்
பற் றிய புதிய நுண்ணறினவ விளக்கினார்.

இவ் வனமயம் கருத்தரங் க புத்தக
பவளியிடு,
பபாறியியல்
புலம் ,
அவினாசிலிங் கம் நிறுவனத்தில் 14.12.2017 அன் று
நனடபபற் றது. (இடமிருந்து
வலம் )
முனனவர்.
பி.
அம் பிகா
கதவி
(முதன் னமயர்,
கனலப் புலம் ,
அவினாசிலிங் கம் நிறுவனம் ) திரு. ர. விஸ்வநாதன் (புகழ் பபற் ற மிருதங் க
வித்துவான் ), முனனவர், எஸ்.சி.ைர்மா (பகௌரவ ஆகலாைகர், அவினாசிலிங் கம்
நிறுவனம் ), முனனவர். பிகரமாவதி விஜயன் (துனண கவந்தர், அவினாசிலிங் கம்
நிறுவனம் ), கலாஸ்ரீ ைர்வமங் களா ைங் கர், துனண கவந்தர்,
கர்நாடக மாநில
முனனவர்
கங் குபாய்
பதாங் கு
இனை
மற் றும்
பழம் பபரும்
கனல
பல் கனலக்கழகம் , னமசூர்), திரு
பாலாஜி ஷங் கர், முனனவர் ை. கவுைல் யா
(பதிவாளர், அவினாசிலிங் கம் நிறுவனம் ) முனனவர். சு. மரகதம் (முதன் னமயர்,
பபாறியியல் புலம் , அவினாசிலிங் கம் நிறுவனம் ), முனனவர். ஜனக மாயாகதவி
(கபராசிரியர்
மற் றும்
துனற
தனலவர்,
இனை
துனற, அவினாசிலிங் கம்
நிறுவனம் ) மற் றும் முனனவர் எ. பவண்மதி (முதன் னமயர் ,வள கமலாண்னம
துனற, அவினாசிலிங் கம் நிறுவனம் ).

ஸ்ரீ பாலாஜி ஷங் கர் இனைத் துனறயின்
பகௌரவ கபராசிரியராகப்
பணிபுரிந்தார். ஸ்ரீ டி. கக, பஜயராமனின் சீடரான இவர் ஸ்ரீ டி. கக, பஜயராமன்
மற் றும் திருமதி. டி. கக, பட்டம் மாளின் சிறப் பு பற் றி கூறினார். இனை ஆர்வலர்கள் ,
ஆசிரியர்கள் , மாணவர்கள் கருத்தரங் கில் பங் ககற் றனர். இவர் தனது நான் கு வயதில்
உபா ஷங் கரிடம் பதாடக்க இனைனய பயின் றார். தனது எட்டு வயதிலிருந்து
பதினான் கு வயதுவனர திருமதி. டி. கக, பட்டம் மாள் மற் றும் ஸ்ரீ டி. கக,
பஜயராமனிடம் இனை பயின் றார்.
இவர் உலகம் முழுவதும் தனது இனைனய
பரப் பினார். இவர் தம் புரா விருது பபற் றுள் ளார். இவர் 2016 இல் பதாகுப் பு பாடல்
இனை தட்னட பவளியிட்டார். இக்கருத்தரங் கு ஒரு பபரும் வரகவற் னப பபற் றது.

கர்நாடக மரபுவழி இனை பற் றிய பன் முக கருத்தரங் கில் , பல் கவறு கல் வி
நிறுவனங் களில்
இருந்து வந்த பங் ககற் பாளர்கள்
தங் களது பனடப் புகனள
ைமர்ப்பித்தனர். பங் ககற் பாளர்களுக்கு ைான் றிதழ் வழங் கி கருத்தரங் கு இனிகத
நினறவுற் றது.

