
ভাচু�য়াল ওয়া
� ও ভাচু�য়াল েটকেনােলািজর কথা 

খ�কার জািহদ হাসান  

[‘Virtual’ শে�র বাংলা আিভধািনক অথ� ‘কায�িস#’ বা ‘কায�কর %মতাস()’* ভাচু�য়াল সাম+ী িদেয় আপাতত 

কাজ চেল যায় এবং মূল উে1শ2 অেনকাংেশ হািসল হয়, যিদও তা আসল সাম+ী নয়* অনলাইন িডকশনািরেত 

Virtual-এর আেরকিট সুদীঘ� বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়- ‘ফলতঃ বেট, িকA বাহ2তঃ নয় এমন’* এই িনবেB 

virtual-এর বাংলা Cিতশ� িহেসেব ‘অলীক’ ও ‘িবমূত�’ শ� দু’িট ব2বহার করা হেয়েছ* তাছাড়া মােঝ মােঝ 

বাংলা হরেফ িলখা ‘ভাচু�য়াল’–ও ব2বHত হেয়েছ*]    

  

মুহাJদ জাফর ইকবােলর ৈবLািনক কMকািহনীিভিNক রচনাসমে+র Cিতিট গMই চমকCদ* তেব তার মেধ2 

এেকবােরই ব2িতPমধম�ী েবশ িকছু গেMর একিট হলঃ “ওিমPন RপাSর”* গMিট এ-রকম েয, এক সময় 

মানব-সভ2তা এবং সারা িবU িনিVত Wংেসর XারCােS এেস েপYছায়* তখন পৃিথবীর সকল েসরা িবLানী িমেল 

খুবই অভাবনীয় ধরেণর িবশাল ও অতু2)ত এক কি(উটার ৈতির কেরন* তারপর তাঁরা মানুষ ও সকল 

জীবজগ^, এমনিক সম+ িবেUরই একিট িডিজটাল _া`ফরেমশন বানান এবং ঐ িডিজটাল ভাশ�নিটেক েসই 

অিতকায় কি(উটােরর েভতর bাপন কের েদন* িডিজটাল _া`ফরেমশেনর এই ব2াপারিটেকই ‘ওিমPন 

RপাSর’ বলা হেয়েছ* এক িনরাপদ পব�তcহায় সম+ bাপনািট গেড় েতালা হয়* এরপর িবU Wংস হেয় যায় 

এবং dাভািবকভােবই বাeব জগত েথেক জীবেনর সব িচfও মুেছ যায়* িকA Cলয় েথেক র%া পাওয়া ঐ cহার 

েভতের অবিbত কি(উটারিট িটেক থােক* চমকCদ ব2াপার হল, আমােদর এই Real World বা বাeব িবU 

আেগ েযমন চলিছল, কি(উটাের bান পাওয়া ওিমPন RপাSরCাg েগাটা িবUও িঠক েতমিনভােবই চলেত 

থােক* এই িবUিটেক বলা হয় Virtual World বা ‘অলীক িবU’ বা ‘িবমূত� জগত’* ওখানকার জীবনও lবl 

বাeব জগেতর জীবেনর মেতাই বহাল থােক* সবেচেয় Hদয়+াহী ব2াপার হল, ঐ জগেতর মানুষcেলা েটরও 

েপত না েয, তােদর জগতটা সিত2কার বা আসল জগত নয়, ওটা েকবলমাm একটা অলীক িবU, িমেথ2 বা ফাঁপা 

জগত! আমরা েযমন আমােদর এই জগতেক আসল বেল ভািব, ঐ ওিমPন RপাSরCাg জগেতর মানুেষরাও 

েতমিনভােব তােদর জগতেক আসল জগত বেলই ভাবত*   
  

Cায়ই একটা ভাবনা েপেয় বেসঃ েক জােন, আমােদর এই িবUটাও হয়েতা ঐ একই ধরেণর েকানও অলীক বা 

িবমূত� িবU িকনা! আবার এ-ও হেত পাের েয, Cকৃত বা অলীক বেল হয়েতা িকছুই েনই* সবটাই হয়েতা 



আমােদর ভাবনা ও অনুভূিত েথেক উoূত। অনুভূিত আেছ বেলই আমরা ইিpয়+াহ2 সবিকছুেক বাeব বেল Lান 

কির* িবেU যিদ মানুেষর অিeqই না থাকত, তেব অনুভূিত বেলও েকানও ব2াপার থাকত না* তখন এই জগত 

আেছ িক েনই, আর থাকেলও তা বাeব না অলীক, েস Crও উঠত না*  

 

যা েহাক, মুহাJদ জাফর ইকবােলর গMিটেত বিণ�ত ওিমPন RপাSেরর মেতা েকােনা ঘটনা হয়েতা আমােদর  

এই িবেU বাeেব কখনও ঘটেব না* তেব একটা িজিনস িকA আমােদর জীবেন অহরহই ঘেট থােক* আর তা 

হল, দুেধর dাদ েঘােল েমটােনা* আসল িজিনস না েপেল েমাটামুিট একই আদেলর অন2 েকােনা কৃিmম িজিনস 

িদেয় আসল িজিনসিটর চািহদা েমটােনার েচsা আর িক! এই ব2াপারটার সােথ ভাচু�য়াল ম2ােটিরয়াল বা অলীক 

সাম+ীর ব2াপােরর েকাথায় েযন একটা িমল রেয়েছ* একটু উদাহরণসহ ব2াখ2া করা যাক* এক েপটুক Cকৃিতর 

পাগলা রাজা একবার মাঘ মােস পাকা আম খাওয়ার েজদ ধেরিছেলন* দু’িদেনর মেধ2 আেমর ব2বbা না হেল 

রাজCাসাদ েথেক সবাইেক ঝাঁটা েমের িবদায় করা হেব, এমন lমিকও িতিন িদেলন* িক করা যায়? দুভ�াবনায় 

মuীর েতা ঘুম হারাম হেয় েগল* মাঘ মােস আর কীভােব আম েযাগাড় করা যােব! তখন েতা আর আেমর সময় 

নয়* েশেষ চতুর ও Cবীণ এক রাজভৃত2 মuীেক এক যুতসই পরামশ� িদল* রাজভৃেত2র পরামশ� েমাতােবক মuী 

রাজােক িগেয় বলেলন, রাজামশাই, পাকা আম আপিন িঠকই েখেত পােবন* তেব শত� হল, দু’েচাখ বB কের 

আম েখেত হেব িকA* রাজা শেত� রাজী হেলন* ঐ রাজভৃেত2র িছল একমুখ দািড়* েসই দািড়েত েতঁতুল-েগালা 

আর cড় ভাল মতন েমেখ েনয়া হল* তার সােথ মািখেয় েদয়া হল বসরাই এক সুগBী, যার vাণটা িছল অেনকটা 

পাকা আেমর গেBর মেতা* তারপর আর িক! রাজামশাই দু’েচাখ বুঁেজ আরােম েসই রাজভৃেত2র দািড় চুষেত 

আরw করেলন আর েসই সােথ বলেত থাকেলন, এ তুিম আমায় িক খাওয়াx মuী? এত িমিs vােনর আর মধুর 

dােদর আম েতা আিম ৈজ2y মােসও কখেনা খাইিন! যাও, আজ েথেক সকেলর েবতন িXcণ কের েদয়া হল! বলা 

বাlল2, পাগলা রাজা েভেবিছেলন েয, িতিন Cকৃত আমই খােxন* িকA আসেল েতা েসটা িছল অনুRপ ধরেণর 

নকল dাদ ও গB িদেয় ৈতির এক অCকৃত আম* এিটও িকA অেনকটা েসই অলীক সাম+ীর এক ধরেণর 

উদাহরণ*      

 

বত�মােন এমন এক যুগ চলেছ, যখন ভাচু�য়াল বা অলীক সাম+ীেত বত�মান Cজেzর িশ{েদর একাS ভুবন 

ভীষণভােব ভের যােx* তার ভুিরভুির উদাহরণ রেয়েছ Cিতিট ঘের* বাসার বাইের েখলার মাঠ েনই, অথবা 

থাকেলও c|াপা|া বা িশ{ অপহরণকারীর ভেয় েছেলেমেয়েদর মােঠ েখলেত পাঠােনা যােx না* অসুিবধা েনই, 

ঘের বেসই েস এ} বে}র মাধ2েম অজ~ ধরেণর শারীিরক কসরতিভিNক েখলা েখলেত পাের* েটিলিভশন বা 



কি(উটার �ীেনর ভাচু�য়াল ওয়া
�েকই িরয়2াল ওয়া
� িহেসেব ধের িনেয় {ধু বাইসাইেকল েকন, গাড়ী ও 

িবমানও তারা চালােত পাের, অUােরাহী হেত পাের, ‘যু#-যু# েখলা’ েখলেত পাের* ওরা হাত েনেড় েনেড় পদ�ার 

অলীক বলেক আঘাত করেত পাের, তােদর শরীরও ঘামেত থােক, সিত2কােরর েমেঠা েখলােত েযমনিট ঘােম* 

লুেডা, দাবা- এই জাতীয় েখলাও েখলেত পাের* পদ�ার দাবা েখলায় সিত2কােরর cিটেক �শ� করার Cেয়াজন 

পেড় না* তােত িক! েখলার আন�টা েতা পায়(?) তারা।   

 

আমােদর পূব�পু�ষরা যাmা ও ম�ানুyােন এেকবাের সামনাসামিন অিভনয় িশMী আর ক�িশMীেদর পিরেবশন 

করা স�ীত ও অিভনয় উপেভাগ করেতন। এখন েয েস সব উেঠ েগেছ, তা নয়* তেব আমােদর আধুিনক 

িবেনাদন জগেত, িবেশষ কের সাং�ৃিতক অ�েন অেনকিদন আেগই েবশ িকছু ভাচু�য়াল বা অলীক ব2াপার-

স2াপােরর আমদািন ঘেট েগেছ* েযমন িসেনমা, েরিডও আর েটিলিভশন আমােদর সামেন িবেনাদেনর অন2 এক 

দুয়ার খুেল িদেয়েছ িঠকই, তেব এে%েm ক�িশMী, অিভেনতা ও অিভেনmীেদর আর সরাসির দশ�ক–ে�াতােদর 

সামেন আসার দরকার হেx না* {ধু তা-ই নয়* েরিডও-েটিলিভশন এই িবমূত� ধারার িবেনাদন ব2বbােক 

মানুেষর এেকবাের ঘেরর মেধ2 িনেয় এেসেছ* একটা ব2াপার হলঃ েকউ যখন িXমািmক পদ�ায় ছায়াছিব েদখেত 

থােক েস তখন ভােব না েয, তার সামেনর ঐ Rপালী পদ�ায় েভেস ওঠা চলমান দৃশ2cেলা েনহােয়তই িনব��ক, 

ওখােন বাeিবকভােব িকছুই েনই* বরং ওটােক েস বাeব বেলই ধের েনয় এবং দৃশ2, ঘটনাCবাহ- এসেবর সে� 

এেকবাের একা� হেয় যায়* অনুভূিতগতভােব দশ�েকর এই একা� হেয় যাওয়ার ে%েm হােলর �ী িড এবং 

হেলা+2ািফক সং�রণ আরও েবশী কের ভূিমকা রাখেছ বেট, তেব েসই ‘অলীক’ ব2াপারটা িকA রেয়ই যােx*  

 

আজকাল িমউিজক েCাডাকশেনর জগেত ব2াপকভােব কি(উটারিভিNক ‘ভাচু�য়াল �ুিডও েটকেনালিজ’ (VST)-র 

আিবভ�াব ঘেটেছ* িরয়2াল ওয়াে
�র সনাতন হাড�ওয়2ার ই�ারেফ� েক সিরেয় িদেয় Pেমই ভাচু�য়াল ওয়াে
�র 

সফটওয়2ার ই�ারেফ�  জায়গা কের িনেx* বাজাের নানান ধরেণর সফটওয়2ার িসেকােয়`র িকনেত পাওয়া 

যােx* ভাচু�য়াল �ুিডও েটকেনােলািজ-িভিNক িমউিজক কে(ািজং িসে�েম িরয়2াল ওয়াে
�র ঐিতহ2বাহী 

অ2াকু� িটক বাদ2যেuর আওয়াজও েযাগ করা েযেত পাের* তেব অ2াকু� িটক বাদ2যেuর ব2বহার িদন িদন কেম 

যােx* ইেলক_িন} এবং শ�িবLােনর সম�েয় Cিতিদন নতুন নতুন Cাযুি�ক গেবষণার ফেল ভাচু�য়াল 

িমউিজক ওয়া
� বা অলীক বাজনার জগত িদন িদন আরও েবশী সমৃ# হেয় উঠেছ* পরবত�ী েকােনা িনবেB এ 

Cসে� িবশদভােব আেলাচনা করা হেব*    

িসডনী, ৩০/০৫/২০১৪*   


