-মু েখা দপণ
সু মন পাল
এক পিরিচত শ িদেয়
করা যাক এবং যটা আমােদর জন ইিতবাচক। এটা পু িলেশর প িতগত এক অনু স ােনর
াপট। এক
উ ল ঘর যখােন একজন অপরাধীর অপরােধর িজ াসাবাদ করা হে । আর তার এক সংল অ কার ঘের, পু িলেশর অন ান কমকতারা
কিফ বা চােয়র কােপ চুমু ক িদেত িদেত িজ াসাবােদর কাযধারা পযেব ণ করেছন। এই
ঘেরর মেধ র সাধারন দওয়ােল য আয়না
থােক, যার িপছেন পু িলেশর কমকতা িনেজ মঘনাদ হেয় সে হভাজেনর িজ াসাবাদ পযেব ণ করেত স ম হন, স িকভােব স ব হয়
সটাই আেলাচ (িচ ১)।

িচ ১: িজ াসাবাদ ঘর। িপছেনর আয়নার কৃিত হল মু েখা। আয়নার িপছেন অিফসাররা
এই িজ াসাবাদ দখেত পােরন।

আেরক ঘটনা ল করা যাক যটা বিশর ভাগ সময়ই নিতবাচক ভােব ব ব ত হেয়েছ। এখন একটা চলন হেয়েছ য, যু েগর সে তাল
িমিলেয় য আধু িনক পাশাক-আশাক বাজাের এেসেছ তা অত াধু িনক মল-এ িবি হে । সখােন অেনক আইেটম থেক পছ করাটা সিত
খু ব সহজ। ধু তাই নয়। এই জাতীয় শিপং মল িলেত থাকেছ ায়াল ম। সখােন পাশাক িল পিরধান কের ঘু িরেয় িফিরেয় িফ ংস
স েক িনি ত হেয় তেবই চূড়া িসধা নওয়া যায় কনার ব াপাের। আর এখােনই একটু গালমােলর খবর শানা যায় মােঝ মােঝই।
সা িতক অতীেত, মিহলােদর পাশাক পিরবতেনর ায়াল েম িকছু অসাধু লাক ব বহার করেছ এক িবেশষ জাতীয় আয়না ( মু েখা আয়না)
(িচ ২)। এছাড়াও টয়েলট, বাথ ম, হােটল ম, িব াম ক ইত ািদেত অসৎ উে েশ গাপেন ব বহার করা হে এই িবেশষ জাতীয়
আয়না। িক আমােদর মেধ কজন িনি ত কের জািন য আপাত ি েত দওয়ােল ঝু িলেয় রাখা সাধারণ আয়না বা েব এক ‘সাধারন’
আয়না নািক আসেল এক ‘ মু েখা’ আয়না? এটা ক য ধু একনজর দেখই েটার মেধ পাথক িচি ত করা খু বই ক ন। িক এটা
ভীষণই জ রী। সু তরাং, িকভােব আমরা িনি ত হব এিবষেয়? সটাও িবেবচ ।

িচ ২: উ ল ভােব আেলািকত কামরায় একজন নারী তার িনেজর িতিব দখেছন-এটা তার জন
এক াভািবক আয়নার মত দখায়। অেপ াকৃত কম উ ল ভােব আেলািকত কামরায়
একজন পু ষ দখেছন িবপরীেত থাকা নারীেক–এটা তার জন এক
জানালার মত।

য আয়না আংিশক ভােব িতফলেন স ম এবং আংিশক ভােব
স ই আসেল এক মু েখা আয়না। যখন এই আয়নার একপাশ
উ ল ভােব আেলািকত রাখা হয় এবং অন িদক অ কার থােক, তখন অ কার িদক থেক আেলািকত িদক দখা যায় িক িবপরীত িদক
থেক িকছু দখা যায়না। িকভােব করা হয় এ ? আয়নার কাচেক এক পাতলা এবং ায়
ধাতু – সাধারণত অ ালু িমিনয়াম–িদেয়
আ ািদত করা হয় (িচ ৩)। এই িতফলক তেলর েলপ এতটাই পাতলা করা হয় য এ েক এক অধ-ধাতব (half-silvered) পৃ বলা
হেয় থােক। এর নাম এরকম half-silvered বলা হয় এই জন য িতফলক তেলর অণু র আ াদন এতটাই পাতলা য ধু মা ায় অেধক
অণু েয়াজন আয়না েক এক অ আয়নায় পিরণত করেত। অধ-ধাতবপৃ , এর ওপর য আেলা আপিতত হয়, তার ায় অেধক তার পৃ
থেক িতফিলত কের থম মাধ েমই িফিরেয় দয় এবং বািক অেধক উে ািদেক িতসৃ ত কের দয়।

িচ ৩: এক

মু েখা দপেণর উপাদানগত গঠন

সাধারন এক আয়নার সােথ এর তফাত তাহেল কাথায়? কােচর ওপর পা, ন বা িনেকল ধাতুর েলপ িদেয় সাধারন আয়না তির করা হয়।
আর ধাতুর বায়ুর অি েজন ারা যােত জারন না হেয় যায় তাই তামার এক র যাগ করা হয় বা রং-এর এক র েয়াগ করা হয়। এেত
েটা িদক বজায় থােক – এক, িতফলক েলপ র া পায়, এবং ই, এটা িনি ত করা যায় য সব আেলা িতফিলত হেয় িফের আসেব-যার
অথ হল এ এক িনয়িমত আয়নার মেতা আচরণ করেব। তাহেল এটা বলা যায় য, ি মু খী আয়নার কলা কৗশল লু িকেয় রেয়েছ এর উৎপাদন
এবং যেথাপযু আেলাক স ােতর ওপর।

িচ ৪: এক

মু েখা দপেণ আেলার িতফলন ও িতসরেনর ি য়া

এক উ লতর ঘের এটা এক আপাত ি েত াভািবক আয়না িহেসেব কাজ কের যখন িবপরীত িদেক অেপ াকৃত কম উ ল ঘর থােক
(িচ ৪)। যারা উ লতর ঘের থাকেব তারা তােদর িনজ িতিব দখেত পােব – অথাৎ এটা সাধারন আয়নার মেতা আচরন করেব; আর যারা
অেপ াকৃত কম উ ল ঘের থাকেব তারা আয়নার মেধ িদেয় দখেত পােব – অথাৎ এটা একটা সাধারন
জানালার মেতা আচরন করেব।
এখন
হল, িকভােব চনা যােব এই মু েখা দপণেক? সাধারন আয়নায় সাধারনত 1 mm থেক 5 mm পয বধ হয়, িবেশষ িবেশষ
ে বশী হেত পাের। এই রকম পু এক কােচর ােবর িপছেন ধাতব েলপ (সাধারনত পা, ন বা িনেকল ধাতু) থাকায় এই আয়নায়
ব িতিব সৃ ি হেত পাের। কােচর সামেনর তল থেক আেলাকরি িতফিলত হেয় এক িতিব গঠন করেব (I´) (িচ ৫); আেলার
অপর অংশ কাচ মাধ েম িতসৃ ত হেয় ধাতব েলপ অংশ থেক িতফিলত হেব এবং পু নরায় বায়ু মাধ েম িতসৃ ত হেয় ি তীয় িতিব
গঠন করেব (I)। এই ি তীয় িতিব ই উ লতম এবং এ ই আমরা দেখ থািক। থম িতিব
তির হয় খু ব কম পিরমান আেলাকরি র
িতফলেন আর তৃতীয় (I1) বা চতুথ (I2) িতিবে র উ লতাও কেম যায় কারন আয়নার থমতল থেক কাচ মাধ েম আেলার খু ব সামান
অংশই িতফিলত হয়। ফেল এভােব তির হওয়া িতিব িল আমােদর ি েগাচের সাধারনত আেস না। এখন, কান এক ব (বা িকছু না
পেল িনেজর হােতর আ ু ল) যিদ িতযকভােব আয়নায় শ করােনা যায়, তাহেল উৎপ িতিব ও ব র মেধ এক ফাঁক পিরলি ত হয়
(িচ ৬)।

িচ ৫: এক পু দপেণ ব

িতিব

তিরর ি য়া।

অপরিদেক, মু েখা আয়নার বধ তুলনামূ লক ভােব কম এবং গঠেন আেগই বলা হেয়েছ য ধাতব েলপ হল half-silvered;ফেল
তুলনামূ লক ভােব আেলার এক বড় অংশ আয়নার মেধ িদেয় িতসৃ ত তথা িনগত হেয় যায়; আর উৎপ িতিব ও ব র মেধ কান ফাঁক
পিরলি ত হয় না। অথাৎ, সহজ এই যাি ক উপােয়ই আমরা বু েঝ ফলেত পাির য আয়না সাধারন নািক মু েখা।

িচ ৬: এক সাধারন ও এক

মু েখা দপেণ দপেণ উৎপ

িতিব (ফাঁকযু ও ফাঁকিবহীন)।

মু েখা আয়নােক পাবিলক এলাকায় এবং িজ াসাবাদ কে , এে িকউশন কে , পরী ামূ লক গেবষণায়, িনরাপ া পযেব েণ ব বহার করা
যেতই পাের। এর ছাট সং রণ মােঝ মােঝ িসিকউির ক ােমরার ে – যখােন ক ােমরা এক লু েকােনা জায়গায় রাখা েয়াজন,
টিল টার-এর ে – যখােন একজন উপ াপক এক চলি বা টিলিভশেনর ক ােমরার সামেন সরাসির অিভি
লখা থেক পাঠ
করেবন, ব বহার করা হয়। পিরেশেষ, মানব মেনর জ ল ল খলার অংেশ আমরা েবশ না কের ধেরই িনলাম য িকছু অসাধু লাক

সমােজ িচরকালই থাকেব (যিদও আদশগত িদক থেক না থাকাই বা নীয়), সেচতন হেত হেব আমােদরই িনজ ােথ ও িনজ িনজ দািয়ে
যােত এর -ব বহাের আমরা িবপদ না হেয় পিড়।
তথ সু
১। https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_mirror
২। http://science.howstuffworks.com/question421.htm
৩। http://mentalfloss.com/article/12969/how-do-two-way-mirrors-work
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