কিম্পউটার িমউিজক েপৰ্াডাকশন ও িভ.এস.িট. ইন্স্টৰ্ুেমণ্ট
খন্দকার জািহদ হাসান
[ইিতপূ েবর্ ‘ভাচুর্য়াল ওয়াল্ডর্ ও ভাচুর্য়াল েটকেনােলািজর কথা’ িশেরানােম আমার একটা েলখা পৰ্কািশত হেয়িছল/
েযেহতু এই িনবেন্ধও ‘Virtual’ শ2িট বারংবার ব4বহার করা হেয়েছ, েসেহতু এর সংজ্ঞািট আবারও পাঠকবৃ ন্দেক
সিবনেয় স্মরণ কিরেয় েদয়ার পৰ্েয়াজন রেয়েছ বেল মেন করিছ/ ‘Virtual’ শে2র বাংলা আিভধািনক অথর্
‘কাযর্িসদ্ধ’ বা ‘কাযর্কর ক্ষমতাসম্পন্ন’/ ভাচুর্য়াল সামগৰ্ী িদেয় আপাতত কাজ চেল যায় এবং মূ ল উেদ্দশ4
অেনকাংেশ হািসল হয়, যিদও তা আসল সামগৰ্ী নয়/ আেরকিট িবষয় হেচ্ছঃ এই িনবেন্ধ পৰ্েয়াজেনর তািগেদ
অেনক ইংেরিজ শ2 ব4বহার করেত হেয়েছ/]
আেগর িনবেন্ধ ইিতমেধ4ই উেল্লখ কেরিছ েয, বতর্মান যু েগ িমউিজক েপৰ্াডাকশেনর জগেত ব4াপকভােব
কিম্পউটারিভিত্তক ‘ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনালিজ’ (VST)-এর আিবভর্াব ঘেটেছ/ বাস্তব জগত বা িরয়4াল ওয়ােল্ডর্র
সনাতন হাডর্ওয়4ার ইন্টারেফসেক সিরেয় িদেয় কৰ্েমই ভাচুর্য়াল ওয়ােল্ডর্র সফটওয়4ার ইন্টারেফস জায়গা কের
িনেচ্ছ/ বাজাের নানান ধরেণর সফটওয়4ার িসেকােয়ন্সর িকনেত পাওয়া যােচ্ছ/ এগুেলােক Digital Audio
Workstation (DAW)-ও বলা হয়/ আর এই পৰ্যু িক্তেক অবলমব্ন কের ভাচুর্য়াল িমউিজক ইন্স্টৰ্ুেমণ্ট বা বাদ4যেন্তৰ্র েয িবশাল সমােবশ ও সংখ4াবৃ িদ্ধ পৰ্িতিনয়ত নীরেব ঘেট চেলেছ, তা সিত4ই িবস্ময়কর/ কিম্পউটারাশৰ্য়ী
এই সফট্ওয়4ারিভিত্তক ইন্স্টৰ্ুেমণ্টগুেলােক বলা হয় Virtual Studio Technology Instrument বা সংেক্ষেপ
VSTi (িভ.এস.িট.আই)/
ব4াপার হেচ্ছ, পৰ্িতিট বাদ4যেন্তৰ্র আওয়ােজর একটা কের িনিদর্ষ্ট ধাঁেচর তরঙ্গাকৃিত বা waveform থােক/ এবং
এেককিট বাদ4যেন্তৰ্র শে2র ওেয়ভফেমর্র ধরণ এেকক রকম/ এই ওেয়ভফমর্গুিল খুবই জিটল পৰ্কৃিতর/ আর
িকছু িকছু বাজনার েক্ষেতৰ্ এই ওেয়ভফমর্ আরও েবশী জিটল/ একটা উদাহরণ েদয়া যাক/ েযমন, একক একিট
েবহালা বা solo violin-এর শে2র ওেয়ভফমর্ যেতাটা না জিটল পৰ্কৃিতর, অেনকগুেলা েবহালার সিম্মিলত
আওয়াজ (the chorus effect of the sound of a group of violins)-এর ওেয়ভফমর্ তার েচেয় অেনক
েবশীমাতৰ্ায় জিটল। (পাশ্চাত4 গান-বাজনার জগেত েবহালার এই ধরেণর সিম্মিলত েকারাস ইেফক্টেক সাধারণতঃ
‘String’ বলা হয়, যিদও ‘String’ শে2র আরও অেনক অথর্ রেয়েছ/) আেগর িনবেন্ধ এ-ও উেল্লখ কেরিছ েয,
ইেলকটৰ্িনক্স এবং শ2িবজ্ঞােনর সাহােয4 পৰ্িতিদন নতুন নতুন পৰ্াযু িক্তক গেবষণার ফেলই ভাচুর্য়াল িমউিজক
ওয়াল্ডর্ বা অলীক বাজনার জগত িদন িদন আরও েবশী সমৃদ্ধ হেয় উঠেছ/ আিম ইেলিjক4াল ও ইেলকটৰ্িনক্স

ইিঞ্জনীয়ািরং-এর ছাতৰ্, অিডও ইিঞ্জনীয়ািরং বা শ2িবজ্ঞােনর নই/ তেব শ2িবজ্ঞান সমব্েন্ধ আমার িকছু জ্ঞান
রেয়েছ/ তা ছাড়া অন্-লাইন সূ তৰ্ েথেক ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজ িবষেয় িকছু টা ধারণা লাভ কেরিছ/ সব
িমিলেয় আমার েযটুকু মেন হয় তা েথেক বলেত পাির েয, অত4ন্ত উন্নতমােনর েরকিডর্ং ব4বস্থায় VSTi
পৰ্েকৗশলীরা েকােনা িনিদর্ষ্ট একটা বাদ4যন্তৰ্ (েযমন, প4ান-ফ্লুট) বা সিম্মিলত বাদ4যন্তৰ্ (েযমন, উপের উিল্লিখত
িস্টৰ্ং) েথেক িনগর্ত শ2 েরকডর্ করার পর েসই আওয়ােজর ওেয়ভফেমর্র চুলেচরা িবেশ্লষণ কেরন এবং
ইেলকটৰ্িনেক্সর সাহােয4 ঐ ওেয়ভফেমর্র হুবহু অনু িলিপ (replica) ৈতির কেরন এবং িডিজটাল ব4বস্থার মাধ4েম
তার বাজারজাতেযাগ4 একটা সফটওয়4ার পৰ্স্তুত কেরন/ এেক্ষেতৰ্ VSTi ইিঞ্জনীয়ারেদর দক্ষতা ও কােজর মােনর
ওপরই িনভর্র কের তাঁেদর পৰ্েচষ্টা কতটুকু সফল হেব এবং ঐ িনিদর্ষ্ট বাদ4যেন্তৰ্র শ2 েশষ পযর্ন্ত কেতাটা
অিবকল বা আসল বাজনার মেতা েশানােব/ একজন বাদ4যন্তৰ্ী (musician) বা বাদ4-রচিয়তা (music
composer) তা কৰ্য় করার পর কিম্পউটােরর সােথ হুক-আপ করা একটা সাধারণ কেন্টৰ্ালােরর কী-েবােডর্র
সাদাকােলা কী (key) ব4বহার কেরই িমউিজক েপৰ্াডাকশন সফট্ওয়4ােরর সাহােয4 ঐ বাদ4যেন্তৰ্র আওয়াজ সৃ িষ্ট
করেত সক্ষম হন/ বাজােনার বা েরকিডর্ং-এর আেগ শুধু পৰ্েয়াজনঃ েসই কািঙ্ক্ষত ধব্িনর (েযমন, একক
েবহালার, বা িস্টৰ্ং-এর, বা বাঁশীর, বা স4ােক্সােফােনর) সিঠক প্লাগ-ইন্িট েবেছ েনওয়া/ আবার িভ,এস,িট,আই,
পৰ্েকৗশলীেদর ৈতির এ-রকম অসংখ4 ধব্িনও রেয়েছ, েযগুেলা িঠক িনিদর্ষ্ট েকােনা েমৗিলক অ4াকুস্িটক বাদ4যেন্তৰ্র
আওয়ােজর replica নয়, অথচ গুেণমােন েসগুিলও কম নয়/ এগুেলার যথাযথ ব4বহারও েকােনা গানেক খুব
সমৃদ্ধ কের তুলেত পাের/
কিম্পউটারাশৰ্য়ী ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজিভিত্তক িমউিজক কেম্পািজশেন কেয়কিট উপােয় শ2 বা আওয়াজ
ৈতির করা হয়/ এখােন চারিট উপায় ও উত্েসর কথা উেল্লখ করা হল/ পৰ্থমতঃ িভ,এস,িট,আই, পৰ্েকৗশলীেদর
ৈতির উপেরাক্ত ধরেণর হেরক রকম বােদ4র শ2, যা কিম্পউটােরর সােথ হুক-আপ করা েকােনা সাধারণ
কেন্টৰ্ালােরর কী-েবাডর্ বািজেয় পাওয়া যায়/ িদব্তীয়তঃ উন্নত ধরেণর িসন্েথসাইজােরর ব4াঙ্ক েথেক পাওয়া শ2,
যা ঐ িসন্েথসাইজােরর সাদা-কােলা রীড বািজেয় পাওয়া যায়/ তৃতীয়তঃ কৰ্য় করা িমউিজক েপৰ্াডাকশন
সফট্ওয়4ােরর সােথ পূ েবর্ই ৈতির েবশ িকছু িমউিজক লু প (loop) িমউিজক েপৰ্াডাকশন সফট্ওয়4ার েকাম্পািন
েসৗজন4-উপহার িহেসেব েকৰ্তার হােত ধিরেয় েদয়। তাছাড়া অন্-লাইন বাজােরও এই ধরেণর অসংখ4 লু প ও
Audio Sample পাওয়া যায়/ েসগুিলও ব4বহার করা েযেত পাের/ তেব এই তৃতীয় উত্স েথেক পৰ্াপ্ত েরিডেমড
লু প বা অিডও স4াম্প্ল্ ব4বহােরর একিট ঝুঁিক রেয়েছ (আিম Rhythm বা তাল বা ছন্দিভিত্তক লু েপর কথা বলিছ
না, সু রিভিত্তক িবিভন্ন বাদ4যেন্তৰ্র আওয়াজ-সমৃদ্ধ লু েপর কথা বলিছ)। কারণ েয গােনর িমউিজক কেম্পাজ করা

হেচ্ছ, তার েমজাজ, আবহ ও লেয়র সােথ যিদ সিন্নেবিশত (inserted) আগন্তুক লু প বা অিডও স4াম্প্ল্িট
মানানসই না হয়, তেব সবই গুেড়বািল হেব/ েসেক্ষেতৰ্ গান েশানার সময় িবদগ্ধ েশৰ্াতা ঐ সকল লু েপর
জায়গাগুেলােত মেন মেন ভীষণভােব েহাঁচট খােবন/ তার েচেয় বরং পয়সা খরচ কের যন্তৰ্ী েডেক িকছু
ঐিতহ4বাহী অ4াকুস্িটক বাদ4যেন্তৰ্র বাজনা ব4বহার করা অেনক বুিদ্ধমােনর কাজ। এবং এই ঐিতহ4বাহী
অ4াকুস্িটক বাদ4যেন্তৰ্র বাজনাই হেচ্ছ ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজিভিত্তক িমউিজক কেম্পািজশেনর চার নমব্র
উত্স/ গােনর েয অত4াবশ4ক অংশিট কণ্ঠিশল্পী দব্ারা গীত হয়, তােক িমউিজক কেম্পািজশেনর পিরভাষায়
‘Vocal’ বেল/ মাইেকৰ্ােফােনর সাহােয4 েভাকােলর সিন্নেবশও ঘেট এই চার নমব্র উপােয়/

কিম্পউটার স্কৰ্ীেন িমউিজক কেম্পািজং িসেকােয়ন্সর েখালা হেল েকােনা িনিদর্ষ্ট গােনর েপৰ্ােজেক্টর িবিভন্ন টৰ্4াক
দৃ শ4মান হেয় ওেঠ/ ডৰ্াম, তবলা, বাঁশী, গীটার, িস্টৰ্ং, েভাকাল- পৰ্িতিট বাদ4যন্তৰ্ ও শে2র ইেফেক্টর জন4 িভন্ন িভন্ন
টৰ্4াক ব4বহার করা েযেত পাের/ টৰ্4াক পৰ্ধানতঃ দু ই ধরেণর, অিডও এবং িমিড (Musical Instrument Digital
Interface বা সংেক্ষেপ MIDI)। অিডও টৰ্4ােক শ2 তরঙ্গগুেলা েদখা যায়/ িমিড টৰ্4ােক েকােনা দৃ শ4মান শ2তরঙ্গ
থােক না/ তার বদেল থােক িডিজটাল িসগ্ন4ােলর পৰ্তীক িচহ্নসমূ হ/ অিডও ও িমিড টৰ্4ােকর এিডিটং আলাদা
আলাদা পদ্ধিতেত করা হয়/ েমাট কথা, িমউিজক েপৰ্াডাকশেনর জগেত ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজ এক
িবপ্লব এেন িদেয়েছ/
তারপরও কথা েথেক যায়/ Real World বা বাস্তব জগেতর ঐিতহ4বাহী অ4াকুস্িটক বাদ4যেন্তৰ্র আওয়ােজর
েকােনা তুলনাই হয় না/ তার েকােনা িবকল্প খুজ
ঁ েত যাওয়া এক ধরেণর েবাকািমই বেট/ তবু নানা টানােপােড়েন
ক্ষতিবক্ষত আধু িনক জীবনযাতৰ্া পৰ্ণালীর সােথ খাপ খাইেয় েনয়ার এক ধরেণর পৰ্য়াস েথেকই েবাধ হয়
উপেরাক্ত ভাচুর্য়াল স্টুিডও েটকেনােলািজর আিবভর্াব বা জন্ম/ তা হেল িক বলা যায় আমরা ভুল পেথ চেলিছ?
িকছু টা তা-ই/ তেব সব ঘটনারই িকন্তু িবিভন্নমুখী ব4াখ4া থােক/ মুদৰ্ার েসই এিপঠ-ওিপেঠর মেতা ব4াপার আর
িক! আসল কথা হলঃ একটা গান েশষ পযর্ন্ত শুনেত েকমন লাগেছ, েসটাই সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্ ব4াপার/ গােনর
বাণী ও সু র, িশল্পীর কণ্ঠ ও গায়কী এবং সািবর্ক িমউিজক কেম্পািজশন বা বাদ4 রচনা যিদ উন্নতমােনর হয়,
েসেক্ষেতৰ্ গানিটর িমউিজক বা বাদ4 েকান্ পদ্ধিতেত রিচত হেয়েছ, মানু ষ িকন্তু তা েদখেত যায় না/ উপমহােদেশর বতর্মানকােলর মহা-পৰ্িতভাধর িমউিজক কেম্পাজার এ, আর, রহমােনর কথাই ধরা যাক/ তাঁর রিচত
অিধকাংশ গােন িতিন ঐিতহ4বাহী সনাতন ধরেণর বাদ4যেন্তৰ্র পাশাপািশ উেল্লখেযাগ4 সংখ4ক িভ.এস.িট.
ইন্স্টৰ্ুেমণ্ট ব4বহার কের থােকন/ িকন্তু তােত িক! িমউিজক কেম্পািজশেনর উত্কষর্তা আর েমেলািডর গুেণই তাঁর

গান শুধু উপ-মহােদশ নয়, পৰ্ায় সারা িবশব্েকই জয় কের িনেয়েছ/ আবার লতা মুেঙ্গশকােরর েসই “একবার
িবদায় েদ মা, ঘুের আিস” গানিটর কথাই ধরা যাক না েকন/ েকবলমাতৰ্ িশল্পীর সু ধামাখা কণ্ঠ আর শুধু একিট
একতারার আওয়ােজর সমনব্েয় এই েয কালজয়ী অপূ বর্ গানিট রিচত হেয়িছল, তার আকাশচুমব্ী জনিপৰ্য়তার কী
ব4াখ4া হেত পাের??? উত্তরটা আমরা সবাই েবাধ হয় জািন/
িসডনী, ১৭/০৮/২০১৪/

