ভাচুর্য়াল ওয়াল্ডর্ ও ভাচুয়
র্ াল েটকেনােলািজর কথা
খন্দকার জািহদ হাসান
[‘Virtual’ শের বাংলা আিভধািনক অথর্ ‘কাযর্িসদ্ধ’ বা ‘কাযর্কর ক্ষমতাসম্পন্ন’* ভাচুর্য়াল সামগৰ্ী িদেয় আপাতত
কাজ চেল যায় এবং মূ ল উেদ্দশ2 অেনকাংেশ হািসল হয়, যিদও তা আসল সামগৰ্ী নয়* অনলাইন িডকশনািরেত
Virtual-এর আেরকিট সু দীঘর্ বাংলা অনু বাদ পাওয়া যায়- ‘ফলতঃ বেট, িকন্তু বাহ2তঃ নয় এমন’* এই িনবেন্ধ
virtual-এর বাংলা পৰ্িতশ িহেসেব ‘অলীক’ ও ‘িবমূ ত’র্ শ দু ’িট ব2বহার করা হেয়েছ* তাছাড়া মােঝ মােঝ
বাংলা হরেফ িলখা ‘ভাচুর্য়াল’–ও ব2বহৃত হেয়েছ*]
মুহাম্মদ জাফর ইকবােলর ৈবজ্ঞািনক কল্পকািহনীিভিত্তক রচনাসমেগৰ্র পৰ্িতিট গল্পই চমকপৰ্দ* তেব তার মেধ2
এেকবােরই ব2িতকৰ্মধমর্ী েবশ িকছু গেল্পর একিট হলঃ “ওিমকৰ্ন রূপান্তর”* গল্পিট এ-রকম েয, এক সময়
মানব-সভ2তা এবং সারা িবশব্ িনিশ্চত ধব্ংেসর দব্ারপৰ্ােন্ত এেস েপঁৗছায়* তখন পৃিথবীর সকল েসরা িবজ্ঞানী িমেল
খুবই অভাবনীয় ধরেণর িবশাল ও অতু2ন্নত এক কিম্পউটার ৈতির কেরন* তারপর তাঁরা মানু ষ ও সকল
জীবজগত্, এমনিক সমগৰ্ িবেশব্রই একিট িডিজটাল টৰ্ান্সফরেমশন বানান এবং ঐ িডিজটাল ভাশর্নিটেক েসই
অিতকায় কিম্পউটােরর েভতর স্থাপন কের েদন* িডিজটাল টৰ্ান্সফরেমশেনর এই ব2াপারিটেকই ‘ওিমকৰ্ন
রূপান্তর’ বলা হেয়েছ* এক িনরাপদ পবর্তগুহায় সমগৰ্ স্থাপনািট গেড় েতালা হয়* এরপর িবশব্ ধব্ংস হেয় যায়
এবং সব্াভািবকভােবই বাস্তব জগত েথেক জীবেনর সব িচহ্নও মুেছ যায়* িকন্তু পৰ্লয় েথেক রক্ষা পাওয়া ঐ গুহার
েভতের অবিস্থত কিম্পউটারিট িটেক থােক* চমকপৰ্দ ব2াপার হল, আমােদর এই Real World বা বাস্তব িবশব্
আেগ েযমন চলিছল, কিম্পউটাের স্থান পাওয়া ওিমকৰ্ন রূপান্তরপৰ্াপ্ত েগাটা িবশব্ও িঠক েতমিনভােবই চলেত
থােক* এই িবশব্িটেক বলা হয় Virtual World বা ‘অলীক িবশব্’ বা ‘িবমূ তর্ জগত’* ওখানকার জীবনও হুবহু
বাস্তব জগেতর জীবেনর মেতাই বহাল থােক* সবেচেয় হৃদয়গৰ্াহী ব2াপার হল, ঐ জগেতর মানু ষগুেলা েটরও
েপত না েয, তােদর জগতটা সিত2কার বা আসল জগত নয়, ওটা েকবলমাতৰ্ একটা অলীক িবশব্, িমেথ2 বা ফাঁপা
জগত! আমরা েযমন আমােদর এই জগতেক আসল বেল ভািব, ঐ ওিমকৰ্ন রূপান্তরপৰ্াপ্ত জগেতর মানু েষরাও
েতমিনভােব তােদর জগতেক আসল জগত বেলই ভাবত*
পৰ্ায়ই একটা ভাবনা েপেয় বেসঃ েক জােন, আমােদর এই িবশব্টাও হয়েতা ঐ একই ধরেণর েকানও অলীক বা
িবমূ তর্ িবশব্ িকনা! আবার এ-ও হেত পাের েয, পৰ্কৃত বা অলীক বেল হয়েতা িকছু ই েনই* সবটাই হয়েতা

আমােদর ভাবনা ও অনু ভূিত েথেক উদ্ভূত। অনু ভূিত আেছ বেলই আমরা ইিন্দৰ্য়গৰ্াহ2 সবিকছু েক বাস্তব বেল জ্ঞান
কির* িবেশব্ যিদ মানু েষর অিস্ততব্ই না থাকত, তেব অনু ভূিত বেলও েকানও ব2াপার থাকত না* তখন এই জগত
আেছ িক েনই, আর থাকেলও তা বাস্তব না অলীক, েস পৰ্শ্নও উঠত না*
যা েহাক, মুহাম্মদ জাফর ইকবােলর গল্পিটেত বিণর্ত ওিমকৰ্ন রূপান্তেরর মেতা েকােনা ঘটনা হয়েতা আমােদর
এই িবেশব্ বাস্তেব কখনও ঘটেব না* তেব একটা িজিনস িকন্তু আমােদর জীবেন অহরহই ঘেট থােক* আর তা
হল, দু েধর সব্াদ েঘােল েমটােনা* আসল িজিনস না েপেল েমাটামুিট একই আদেলর অন2 েকােনা কৃিতৰ্ম িজিনস
িদেয় আসল িজিনসিটর চািহদা েমটােনার েচষ্টা আর িক! এই ব2াপারটার সােথ ভাচুর্য়াল ম2ােটিরয়াল বা অলীক
সামগৰ্ীর ব2াপােরর েকাথায় েযন একটা িমল রেয়েছ* একটু উদাহরণসহ ব2াখ2া করা যাক* এক েপটুক পৰ্কৃিতর
পাগলা রাজা একবার মাঘ মােস পাকা আম খাওয়ার েজদ ধেরিছেলন* দু ’িদেনর মেধ2 আেমর ব2বস্থা না হেল
রাজপৰ্াসাদ েথেক সবাইেক ঝাঁটা েমের িবদায় করা হেব, এমন হুমিকও িতিন িদেলন* িক করা যায়? দু ভর্াবনায়
মন্তৰ্ীর েতা ঘুম হারাম হেয় েগল* মাঘ মােস আর কীভােব আম েযাগাড় করা যােব! তখন েতা আর আেমর সময়
নয়* েশেষ চতুর ও পৰ্বীণ এক রাজভৃত2 মন্তৰ্ীেক এক যু তসই পরামশর্ িদল* রাজভৃেত2র পরামশর্ েমাতােবক মন্তৰ্ী
রাজােক িগেয় বলেলন, রাজামশাই, পাকা আম আপিন িঠকই েখেত পােবন* তেব শতর্ হল, দু ’েচাখ বন্ধ কের
আম েখেত হেব িকন্তু* রাজা শেতর্ রাজী হেলন* ঐ রাজভৃেত2র িছল একমুখ দািড়* েসই দািড়েত েতঁতুল-েগালা
আর গুড় ভাল মতন েমেখ েনয়া হল* তার সােথ মািখেয় েদয়া হল বসরাই এক সু গন্ধী, যার ঘৰ্াণটা িছল অেনকটা
পাকা আেমর গেন্ধর মেতা* তারপর আর িক! রাজামশাই দু ’েচাখ বুঁেজ আরােম েসই রাজভৃেত2র দািড় চুষেত
আরম্ভ করেলন আর েসই সােথ বলেত থাকেলন, এ তুিম আমায় িক খাওয়াচ্ছ মন্তৰ্ী? এত িমিষ্ট ঘৰ্ােনর আর মধু র
সব্ােদর আম েতা আিম ৈজ2ষ্ঠ মােসও কখেনা খাইিন! যাও, আজ েথেক সকেলর েবতন িদব্গুণ কের েদয়া হল! বলা
বাহুল2, পাগলা রাজা েভেবিছেলন েয, িতিন পৰ্কৃত আমই খােচ্ছন* িকন্তু আসেল েতা েসটা িছল অনু রূপ ধরেণর
নকল সব্াদ ও গন্ধ িদেয় ৈতির এক অপৰ্কৃত আম* এিটও িকন্তু অেনকটা েসই অলীক সামগৰ্ীর এক ধরেণর
উদাহরণ*
বতর্মােন এমন এক যু গ চলেছ, যখন ভাচুর্য়াল বা অলীক সামগৰ্ীেত বতর্মান পৰ্জেন্মর িশশুেদর একান্ত ভুবন
ভীষণভােব ভের যােচ্ছ* তার ভুিরভুির উদাহরণ রেয়েছ পৰ্িতিট ঘের* বাসার বাইের েখলার মাঠ েনই, অথবা
থাকেলও গুণ্ডাপাণ্ডা বা িশশু অপহরণকারীর ভেয় েছেলেমেয়েদর মােঠ েখলেত পাঠােনা যােচ্ছ না* অসু িবধা েনই,
ঘের বেসই েস এক্স বেক্সর মাধ2েম অজসৰ্ ধরেণর শারীিরক কসরতিভিত্তক েখলা েখলেত পাের* েটিলিভশন বা

কিম্পউটার স্কৰ্ীেনর ভাচুর্য়াল ওয়াল্ডর্েকই িরয়2াল ওয়াল্ডর্ িহেসেব ধের িনেয় শুধু বাইসাইেকল েকন, গাড়ী ও
িবমানও তারা চালােত পাের, অশব্ােরাহী হেত পাের, ‘যু দ্ধ-যু দ্ধ েখলা’ েখলেত পাের* ওরা হাত েনেড় েনেড় পদর্ার
অলীক বলেক আঘাত করেত পাের, তােদর শরীরও ঘামেত থােক, সিত2কােরর েমেঠা েখলােত েযমনিট ঘােম*
লু েডা, দাবা- এই জাতীয় েখলাও েখলেত পাের* পদর্ার দাবা েখলায় সিত2কােরর গুিটেক স্পশর্ করার পৰ্েয়াজন
পেড় না* তােত িক! েখলার আনন্দটা েতা পায়(?) তারা।

আমােদর পূ বর্পুরুষরা যাতৰ্া ও মঞ্চানু ষ্ঠােন এেকবাের সামনাসামিন অিভনয় িশল্পী আর কণ্ঠিশল্পীেদর পিরেবশন
করা সঙ্গীত ও অিভনয় উপেভাগ করেতন। এখন েয েস সব উেঠ েগেছ, তা নয়* তেব আমােদর আধু িনক
িবেনাদন জগেত, িবেশষ কের সাংস্কৃিতক অঙ্গেন অেনকিদন আেগই েবশ িকছু ভাচুর্য়াল বা অলীক ব2াপারস2াপােরর আমদািন ঘেট েগেছ* েযমন িসেনমা, েরিডও আর েটিলিভশন আমােদর সামেন িবেনাদেনর অন2 এক
দু য়ার খুেল িদেয়েছ িঠকই, তেব এেক্ষেতৰ্ কণ্ঠিশল্পী, অিভেনতা ও অিভেনতৰ্ীেদর আর সরাসির দশর্ক–েশৰ্াতােদর
সামেন আসার দরকার হেচ্ছ না* শুধু তা-ই নয়* েরিডও-েটিলিভশন এই িবমূ তর্ ধারার িবেনাদন ব2বস্থােক
মানু েষর এেকবাের ঘেরর মেধ2 িনেয় এেসেছ* একটা ব2াপার হলঃ েকউ যখন িদব্মািতৰ্ক পদর্ায় ছায়াছিব েদখেত
থােক েস তখন ভােব না েয, তার সামেনর ঐ রূপালী পদর্ায় েভেস ওঠা চলমান দৃ শ2গুেলা েনহােয়তই িনবর্স্তুক,
ওখােন বাস্তিবকভােব িকছু ই েনই* বরং ওটােক েস বাস্তব বেলই ধের েনয় এবং দৃ শ2, ঘটনাপৰ্বাহ- এসেবর সেঙ্গ
এেকবাের একাত্ম হেয় যায়* অনু ভূিতগতভােব দশর্েকর এই একাত্ম হেয় যাওয়ার েক্ষেতৰ্ হােলর থ্ৰী িড এবং
হেলাগৰ্2ািফক সংস্করণ আরও েবশী কের ভূিমকা রাখেছ বেট, তেব েসই ‘অলীক’ ব2াপারটা িকন্তু রেয়ই যােচ্ছ*
আজকাল িমউিজক েপৰ্াডাকশেনর জগেত ব2াপকভােব কিম্পউটারিভিত্তক ‘ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনালিজ’ (VST)-র
আিবভর্াব ঘেটেছ* িরয়2াল ওয়ােল্ডর্র সনাতন হাডর্ওয়2ার ইন্টারেফস্েক সিরেয় িদেয় কৰ্েমই ভাচুর্য়াল ওয়ােল্ডর্র
সফটওয়2ার ইন্টারেফস্ জায়গা কের িনেচ্ছ* বাজাের নানান ধরেণর সফটওয়2ার িসেকােয়ন্সর িকনেত পাওয়া
যােচ্ছ* ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজ-িভিত্তক িমউিজক কেম্পািজং িসেস্টেম িরয়2াল ওয়ােল্ডর্র ঐিতহ2বাহী
অ2াকুস্িটক বাদ2যেন্তৰ্র আওয়াজও েযাগ করা েযেত পাের* তেব অ2াকুস্িটক বাদ2যেন্তৰ্র ব2বহার িদন িদন কেম
যােচ্ছ* ইেলকটৰ্িনক্স এবং শিবজ্ঞােনর সমনব্েয় পৰ্িতিদন নতুন নতুন পৰ্াযু িক্তক গেবষণার ফেল ভাচুর্য়াল
িমউিজক ওয়াল্ডর্ বা অলীক বাজনার জগত িদন িদন আরও েবশী সমৃদ্ধ হেয় উঠেছ* পরবতর্ী েকােনা িনবেন্ধ এ
পৰ্সেঙ্গ িবশদভােব আেলাচনা করা হেব*
িসডনী, ৩০/০৫/২০১৪*

