
�கப்� இதழ்கள் LOGIN

த்� �ஞ்ஞானி ஆரன்ிகா நாசர் - Click Here ஹாய் �யர் மதன் - Click Here �னிமா �னிமா �

சா�க்கப் �றந்தவர் - காம்ேகர் �வேனஸ்வரி... - மரியா
�வானந்தம்

By Maria sivanandam   21 Nov, 2020  0

இந்த கால �ழந்ைதகள் ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வரக்ள். கணினி�ம்,
இைணய�ம் தகவல் �ரங்கங்களின் வாசல்களாக �ரிய, அனாயசமாக
அ�ெவன்�ம் ெபாக்�ஷத்ைத அகழ்ந்� எ�க்�றாரக்ள்.

அேத சமயம், ெசன்ற வார ெசய்� ஒன்� நம் கவனத்ைத ஈரத்்த�.
அகமதாபாத்ைதச ்ேசரந்்த அரஹ்ம் ஒம் தல்சனியா என்�ம் ஆ� வய�
��வன் ைபதான் (Python) ெமா��ல் ‘நிரல்’ (Program) எ�� ‘உல�ன்
இளம் ப்ேரா�ராமர’் என்� �ன்ன�ல் இடம் ��த்த ெசய்� அ�. கணினி
என்�ம் ெதா�ற்�டப் வளரச்�்�டன் மனித அ�� ேபாட�் ேபா�ம்
காலங்களில் வாழ்ந்� வ�வ� ெப��தத்ைதேய த��ற�. �றந்த
�ழந்ைத �ரல்கைளக் ��த்�, உணைவ உண்�ம் �ன் ம�ைசப்
��த்� கம்ப்�டட்ரில் �ைளயா�வைதக் �ட நாம் காண்�ேறாம்.
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�ப்ப� ஆண்�க�க்� �ன் நிைலைம ேவ�. அப்ேபா�தான்
அ�வலகங்களில் கணினி எட�்ப் பாரக்்க �வங்�ய�. கணினி ப�ப்�ம்,
ப�ற்� நிைலயங்க�ம் ஆரம்ப நிைல�ல் இ�ந்த ‘டாஸ்’ (DOS Comments)
காலம். அக்காலத்�ல் கணினி�ல் ப�த்�, தாேன ஒ� ெமன்ெபா�ள்
நி�வனத்ைத �வக்�, அைத ெவற்�கரமாக நடத்� வந்த ெபண்மணிேய
இவ்வாரம் நாம் சந்�க்�ம் �றப்� ��ந்�னர.் ஆம், கணினி உல�ல்
ெபயர ்ப�த்த, ‘காம்ேகர ்சாஃப்டே்வர’் நி�வனத்�ன் நி�வனர ்காம்ேகர்
�வேனஸ்வரி அவரக்ைள நாம் �கடக� வாசகரக்�க்காக ெதாடர�்
ெகாண்� உைரயா�ேனாம்.

�வேனஸ்வரி அவரக்ள் இந்த �ைறக்� வந்த �தத்ைத �க அழகாகக்
��னார.் “நான் �றந்த� �ம்பேகாணம். அப்பா �.��ஷ்ண�ரத்்�,
�.எஸ்.என்.எல் நி�வனத்�ல் �ைணக்ேகாடட் ெபா�யாளர.் அம்மா ேக.
பத்மாவ� அேத �ைற�ல் �னியர ்ெதாைலேப� கண்காணிப்பாளர.்
ெபற்ேறாரின் பணி காரணமாக ம�லா��ைற, �ம்பேகாணம், கட�ர,்
��தாசச்லம், �ரக்ா�, ��வா�ர,் ��ச�் என பல்ேவ� ஊரக்ளில்
வ�க்க ேவண்� இ�ந்த�. இ�வ�ம் ‘�ஃப்ட’் �ைற�ல் பணி ெசய்ய
ேவண்� இ�ந்ததால், �த்த ெபண்ணான நா�ம், தம்�, தங்ைக�ம்
எங்கள் ேநரத்ைத நிரவ்�க்க�ம், �ய சார�்டன் �ளங்க�ம்
இளைம�ேலேய ப�ற்��க்கப்படே்டாம்” என்�றார.்

பள்ளி ப�ப்�க்� �ன் அப்ேபா� �க�ம் �ரபலமாகாத கணினி ப�ப்�ல்
��கைல படட்ப்ப�ப்ைப ��த்தவர.் �ன்னாளில் எம்.�.ஏ படட்�ம்
ெபற்�ள்ளார.் அர�ப்பணி, ஆ�ரியப்பணி என்� அந்நாடக்ளில் இ�ந்த
வாய்ப்�கைள �ட�்�ட�் ‘காம்ேகர’் ெமன்ெபா�ள் தயாரிப்�
நி�வனத்ைத 1992 ஆம் ஆண்� �வக்�னார.் ஆண்கேள தள்ளா�ம்
�ைற�ல், தனி ஒ� ெபண்மணியாக 28 ஆண்�களாய் சா�த்�
வ��றார.் �வேனஸ்வரி என்ற ெபய�டன் ‘காம்ேகர’் இைணந்� ‘காம்ேகர்
�வேனஸ்வரி’ என்�ம் ஒற்ைறச ்ெசால்லாய் இன்�ம் கணினித் �ைற�ல்
வலம் வ��ற�.

ஆரம்ப காலத்�ல் காம்ேகர ்சந்�த்த சவால்க�ம், �ரமங்க�ம் பல.
ஆனால் அசச்வால்கைள தன்னம்�க்ைக, �ணி� மற்�ம் கணினி�ல்
ஆழ்ந்த அ�வால் எ�ர ்ெகாண்டார.் ‘�ண்ேடாஸ்’ �றக்காத காலத்�ல்
டாஸ் ஆபேரட�்ங் �ஸ்டத்��ேய C, C ++ ெகாண்� ஓ�யங்கள்,
காரட்�்ன்கள் வைரந்�ம், த�ழ் எ�த்��க்கைள உ�வாக்�ய�ம் �ன்னர்
‘�ளாஷ்’, ‘மாயா’ ெமன் ெபா�டக்ைளக் ெகாண்� அனிேமஷன் படங்கைள
உ�வாக்�ய�ம் காம்ேகர ்நி�வனத்�ன் சாதைனகள்.

இன்� பல்ேவ� சாஃப்டே்வர ்நி�வனங்கள் ெவளிநாட�்
ப்ராெஜக்ட�்கைள எ�த்� ெசய்� ெகா�த்� வணிக ேநாக்�ல் ெசயல்
ப�ைக�ல், நி�வனம் ெதாடங்�ய நாள் �தல் இன்�வைர இந்�ய
நாட�்க்காகேவ நம் நாட�் தயாரிப்�களில் மட�்ேம கவனம் ெச�த்�
வ�வ�தான் இவ�ைடய �றப்�ம், இவர� நி�வனத்�ன் �றப்�ம்.
கணினித் ெதா�ல்�டப்த்ைத இந்�யா�ல் ��ப்பாக த�ழகத்�ல் 



பட�்ெதாட�்ெயல்லாம் தங்கள் நி�வன தயாரிப்�கள், �த்தகங்கள்,
ஆ�ேயா, ��ேயா தயாரிப்�கள் மற்�ம் க�த்தரங்�கள் �லம் ெகாண்�
ேசரத்்தவர ்காம்ேகர ்�வேனஸ்வரி.

பல நி�வனங்க�க்� ெமன் ெபா�ள் தயாரித்� த�வ�ம், இைணய
தளம் வ�வைமத்� த�வ� உள்ளிடட் பணிக�டன், கம்ப்�டட்ர்
ெதாடரப்ான �ற்� இ�பத்ைதந்�க்�ம் ேமலான �ல்கைள காம்ேகர்
�வேனஸ்வரி எ�� உள்ளார.் இைவ இந்�யாெவங்�ம் பள்ளி,
கல்�ரிகளில் பாட�ல்களாக ைவக்கப்பட�், கணினி அ�ைவப் பரப்�
வ��ற�. இந்�யா�ல் மட�்�ல்லாமல் உலக அள�ல் பல நா�களில்
இவர ்ஆங்�லத்�ல் எ��ய ெதா�ல்�டப்ப் �த்தகங்களில் பல
�லகங்களி�ம், பாட�டட்ங்களி�ம் ைவக்கப்பட�்ள்ளன.

�ழந்ைதகள் மாணவரக்�க்கான கல்� �.�-க்கள் �ைல �ல ��களில்
இ�ந்த காலத்�ல் 99 �பாய்க்� இத்தைகய ��கைள ெவளி�டட்ார.்
�ைறந்த �ைல ��க்கைள அ��கப்ப�த்�ய�ல் �தன்ைமயானவர.்.

அவர ்“இந்த அனிேமஷன் பைடப்�க்�க் �ைடத்த வரேவற்�ன்
உற்சாகத்�ல் ‘ேபரன் ேபத்�ப் பாடல்கள்’ என்ற அனிேமஷன் பைடப்ைப
�ழந்ைதக் க�ஞர ்அழ. வள்ளியப்பா பாடல்கைள ைவத்� தயாரித்ேதாம்.
அ�த்த�த்� இராமாயணக் கைதகள், �ல்லா கைதகள், ஈசாப் கைதகள்,
ெதனா�ராமன், �னம் ஒ� பழம், த�ழ் கற்க, மழைல �த்�க்கள், மழைல
ெமட�்க்கள், மழைலச ்சந்தம் என எங்கள் அனிேமஷன் பைடப்�கள் என
ெதாடரச்�்யாக ெவளிவர ஆரம்�த்தன. அனிேமஷனில், �ளக்கத்�டன்
நாங்கள் தயாரித்த கந்தர ்சஷ்�க்கவசம், ��க்�றள், ��வாசகம்
ேபான்றைவ எங்களின் ஆகச ்�றந்தப் பைடப்�களான�” என்� தம்
பைடப்�கைள பட�்ய���றார.்

இந்த பைடப்�க�டன் நம் �ழந்ைதகள் வளரந்்த�ம் இவர� �ேடாரியல்
��க்கள் உடன் நம் கணினி அ�� வளரந்்த�ம் நாம் நிைன�
�ர�்ேறாம்.

�கச ்��ய வய�ல் இ�ந்ேத ப�ப்பைத�ம், எ��வைத�ம் �வேனஸ்வரி
தம் வழக்கமாக ெகாண்�ள்ளார.் �ரம்ம ��ரத்்தம் என்�ம் அ�காைல
ேவைல�ல் �ன்� மணிக்ேக எ�ந்�, தன� நி�வன ேவைலகைள
ஆன்ைலனில் ெசய்வ�, நிரல் எ��தல், இவற்�டன் ப�ப்பைத�ம்,
எ��வைத�ம் பல ஆண்�களாக வழக்கமாக ெகாண்�ள்ளார.் அதன்
�ைளவாக, இவர ்�க��ல் ெதாடங்�ய ��ய �யற்�ேய ‘ெதன்கச�்
�வா�நாதைன’ நிைன�ப�த்�ம் ‘இந்த நாள் இனிய நாள்’ என்ற
தைலப்�ல் எ��ம் ப��கள். ெசன்ற வ�டம் 365 ப��கள். ஒ�நாள்
தவறாமல், காைல ஆ�மணிக்ேக இவர ்ெவளி�ட�் வந்தார.் இந்த
ப��கள் �க�ல் நண்பரக்ளிைட�ல் ெப�ம் வரேவற்ைபப் ெபற்ற�.
வாழ்�யல் , ேநரம்ைற எண்ணங்கள், தன்னம்�க்ைக �ைதக்�ம்
அ�பவங்கள், உள�யல் �த்தாத்தங்கள் ெதா�ல்�டப்ம், த�ழ்
இலக்�யம், �னிமா, உடல்நலம், மனநலம் என பல ெபா�ள்களில் எளிய
த��ல் எ��ய� அற்�தமாக இ�ந்த�.

இந்த வ�டம் �தல் நாளில் இவர ்‘ஹேலா �த் காம்ேகர’் என்�ம் ��ய
ெதாடைர �க ��ல் ஆரம்�த்தார.் ‘இந்த நாள் இனிய நாள்’ ேபான்ற
ெதாடர ்என்றா�ம், வாசகரக்ளின் ேகள்�க்� �ைட த�ம் பாணி�ல்
அைமத்தவர,் அைத அ�த்த கடட்மாக காம்ேகர ்�� என்�ம் தங்கள்
நி�வன ���ப் சான�ல் ��ேயா ப�வாகத் த��றார.் இந்த ப��ம்
��ந்த�ம் காைல ஆ� மணிக்� நம் கணினிையத் தட�்�ற�.





வாழ்க்ைகத்தளத்�ல் இ�ந்ேத இக்ேகள்�கள் �றக்�ன்றன. அவற்�க்�
�ைடைய�ம் அந்த தளத்�ல் இ�ந்ேத தன் பாரை்வ�ல் த��றார.் நல்ல
�ஷயங்கைளப் பற்� ேபச�ம், ேகடக்�ம், ப�க்க�ம் ேநர�ன்� மக்கள்
ஓ�க் ெகாண்��க்�ம் காலத்�ல் ‘ேபசாப் ெபா�ைளப் ேபச வந்ேதன்’
என்� நல்ல க�த்�க்கைள மக்களிைட�ல் எ�த்�ச ்ெசல்�ம் அழகான
பணிைய 100% ேநரத்்�யாக ெசய்�றார ். இவர� �ல் அ��ம், அ�பவ
அ��ம், வாழ்க்ைக ��த்த இவர� அ�� �ைறக�ம் இந்த ��ேயா
ப��களில் ெதளிவாக ெதரி�ற�.

க�ன உைழப்�, நி�வன வளரச்�்�ல் சமரசம் ெசய்� ெகாள்ளாத
அரப்்பணிப்�, �னம் �னம் ��தாக வ�ம் கணினி ெதா�ற்�டப்ங்கைள
வசப்ப�த்�தல் என்� ஓய்�ன்� உைழக்�ம் காம்ேகர ்�வேனஸ்வரி�ன்
வாழ்க்ைகேய அழகான �ன்மா�ரியான வாழ்க்ைக. ெடம்ப்ேளட்
�ைறப்ப�த்தப்படட் வாழ்க்ைக �ைறைய ெந�யாக ெகாண்�
வாழ்பவர.் தன்ைன வளரத்்த ச�கத்�க்� நன்� ெசய்�ம் வைக�ல் தன்
எ�த்�ப்பணிைய �னம் ெதாடர�்றார.் ஒ� ப�ப்பாளராக பல �ல்கள்
ெவளி�ட�் உள்ளார.் ஆவணப்படங்கள், ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�்கள்,
இ-�த்தகங்கள், ெமாைபல் ஆப்’கள் என்� இவர ்தன் வானத்ைத �ரித்�க்
ெகாண்ேட ேபா�றார.் �ன்னத்�ைர மற்�ம் ஊடகங்களில் ெபரிய ெபயர்
ெபற்ற �ன்�ம் அப்�கைழ தன் தைல�ேலா, மனத்�ேலா
ஏற்�க்ெகாள்ளாமல் பயணத்ைதக் ெதாடரவ்� இவர� தனிச ்�றப்�.

ச�கத்�ன் ேமல் இவர ்ெகாண்ட அக்கைற�ம், அன்�ம் அளப்பரிய�.
இவர� தாய் தந்ைத ெபயரில் ‘�பத்ம��ஷ்’ என்�ம் அறக்கடட்ைளைய
நி�� ச�தாயப்பணிையத் ெதாடரந்்� ெசய்� வ��றார.் “இந்த
அறக்கடட்ைள வ�யாக மாற்�த் �றனாளிக�க்� கல்�, ேவைலவாய்ப்�
என ஏேத�ம் ஒ� �தத்�ல் உத�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்ேடாம்.
பாரை்வயற்ேறார,் மற்றவரக்ள் உத��ன்� தாங்களாகேவ ஸ்�ரீன் ரீ�ங்
ெதா�ல்�டப்ம் �லம் ேதர�் எ�த உத�ம் ‘ஸ்க்ைரப் சாஃப்டே்வர’்
உ�வாக்��ள்ேளாம். த�ர வ�டந்ேதா�ம் ஒவ்ெவா� �ைற��ம்
�றந்� �ளங்�ேவா�க்� ‘�பத்ம��ஷ்’ ��தளித்� வ��ேறாம்” என்�
அடக்கத்�டன் ��க் ெகாள்�றார ்�வேனஸ்வரி.

�ப்ப� ஆண்�களில் இந்�யா�ல் கணினித் �ைற வளரச்�் என்ப�
கற்பைனக்ெகடட்ா உயரத்�க்� ெசன்ற� நாம் அைனவ�ம் அ�ந்தேத.
உலக மயமாக்க�ம், தாராளமயமாக்க�ம் உலக நி�வனங்கைள
இந்�யா�க்�ள் வரவைழத்தன. இந்த ெப�ெவளிசச்த்�ல், �வக்கத்�ல்
இத்�ைற�ல் �பம் ஏற்�யவைர �லா�ப்ப� த�மம். இப்ேபா� கணினி
இல்லாத �ைறகள் இல்ைல. இந்த வளரச்�்�ல் தனி ஒ� ெபண்மணியாக
சா�த்த, சா�த்� வ�ம் காம்ேகர ்�வேனஸ்வரி அவரக்�க்� வாழ்த்�ம்,
நன்��ம் �� �ைடெபற்�க் ெகாண்ேடாம்.
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