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পঞ্চদশ পাঠ
পাত্রেক সম্েমািহত কিরবার প্রাথিমক উপেদশ
কাৰ্যকারক যাহােক কেয়কিট শারীিরক পরীক্ষা দ্বারা অিভভূত কিরেত
পািরয়ােছ, সম্েমাহন িনদ্রায় িনদ্িরত (hypnotise) কিরেত প্রথম
তাহােকই পাত্র মেনানীত কিরেব। এই প্রণালীেত কাৰ্য্য কিরেল েস
িশক্ষায় সহেজ কৃতকাৰ্য্যতা লােভ সমর্থ হইেব। যিদ েকান িশক্ষার্থী
পাত্রেক জাগ্ৰদবস্থায় বশীভূত না কিরয়া প্রথেমই িনদ্িরত কিরেত
ইচ্ছা কের, তেব েস তাহা কিরেত পাের; িকন্তু উহােত সাফল্য লাভ
কিরেত অেপক্ষাকৃত অিধক সময় লািগেব। পাত্রেক সম্েমাহন িনদ্রায়
িনদ্িরত, অর্থাৎ সম্েমািহত কিরবার পূৰ্ব্েব, তাহােক শারীিরক
পরীক্ষায় অিভভূত করার দুইিট িবেশষ কারণ আেছ। প্রথম কারণ এই েয,

পাত্র এই পরীক্ষাগুিলেত অিভভূত হইেল, সম্েমাহন-শক্িতর প্রিত
উপযুক্ত পিরমােণ তাহার সংেবদনা আেছ এবং তাহােক সম্েমাহন িনদ্রায়
িনদ্িরত করা যাইেব এরূপ বুঝা যায়। আর যাহারা জাগ্ৰদবস্থায় েমািহত
হয় না, তাহােদর সংেবদনা অল্প; এজন্য তাহািদগেক সম্েমািহত করা
কিঠন। পাত্েরর সংেবদনা পরীক্ষার ইহ সাধারণ িনয়ম। েমািহতাবস্থা
অিধক পিরমােণ সংেবদনার উপর িনর্ভর কিরেলও উহা উৎপাদেনর সময়
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এজন্য
জাগ্রদবস্থায় অিভভূত ব্যক্িতও িনদ্িরত হইবার সময় মন একাগ্র না
কিরেল তাহােক েমািহত করা যায় না; এবং েয জাগ্ৰদবস্থায় উক্ত
পরীক্ষাগুিল
দ্বারা
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হয়
নাই,
েসও
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যেযাপযুক্তরূেপ মনঃ সংেযাগ কিরেত পািরেল সম্েমািহত হইয়া থােক।
তথািপ উক্ত প্রণালীেত কাৰ্য্য কিরেল েয িশক্ষার্থী অিধকাংশ
েচষ্টােতই
সফল
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হইেব,
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পূৰ্ব্েব,
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জাগ্ৰদবস্থায় েমািহত করা আবশ্যক েবাধ কেরন না। েযেহতু তাহারা
মুখাকৃিত েদিখয়াই অেনক সময় অভ্রান্তরূেপ তাহার সংেবদনার পিরমাণ
কিরেত পােরন। িকন্তু িশক্ষার্থী তাহা আশা কিরেত পাের না। যাহারা
বহু শত েলাক েমািহত কিরয়া অিভজ্ঞতা লাভ কিরয়ােছন, তাঁহােদর সিহত
তাহার তুলনা হইেত পাের না।
আর দ্িবতীয় কারণ এই েয, পাত্রেক জাগ্ৰদবস্থায় বশীভূত কিরেত
পািরেল, কাৰ্যকারেকর শক্িতর প্রিত তাহার েয িবশ্বাস জন্েম, তাহা
তাহার মেন আবশ্যকীয় একাগ্রতা উৎপাদেনর সাহায্য করতঃ তাহােক তাহার
আেদেশর প্রিত অিধক আকৃষ্ট কিরয়া থােক। এই িনিমত্ত েকান িনর্িদষ্ট
সম্েমাহনিবেদর প্রিত কাহারও েবশী িবশ্বাস থািকেল, েস তাহােক যত
সহেজ েমািহত কিরেত সমর্থ হয়, অপর েকান কাৰ্যকারক তাহা কিরেত পাের
না। কাৰ্যকারক স্বীয় আচার, ব্যবহার, কাৰ্য্য ইত্যািদ দ্বারা যত
েবশী পিরমােণ েলােকর িবশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কিরেত পািরেব, েস
তত অিধক কাৰ্য্যকুশল সম্েমাহনিবৎ হইেত সমর্থ হইেব।
পাত্রেক েয ঘের সম্েমাহন কিরেত ইচ্ছা কিরেব, তাহা খুব নীরব ও
িনর্জন হওয়া আবশ্যক। কায কিরবার সময় বািহেরর েগালমাল, শব্দ,
ইত্যািদেত কাৰ্যকারেকর িনেজর ও পাত্েরর একাগ্রতা নষ্ট না হয়,
িকম্বা বািহর হইেত বাতাস আিসয়া তাহােদর উভেয়র চক্ষু কঁপাইেত না
পাের, েস িবষেয় খুব লক্ষ্য রািখেব। িদেনর েবলা কাষ কিরেল ঘের
আেলাক আিসেত পাের, এরূপ ভােব ঘেরর দরজা-জানালাগুিল বন্ধ কিরয়া
িদেব; িকন্তু েবশী আেলাক অেনেকর িনদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থােক।

রাত্ির েবলা েচষ্টা কিরেল দরজা-জানালাগুিল সম্পূর্ণরূেপ বন্ধ
কিরয়া উজ্জ্বল বািতর আেলােক ঘরিট আেলািকত রািখেব, েযন তাহারা
পরস্পরেক সুস্পষ্টরূেপ েদিখেত পায়। িদেনর েবলা নীরব ও জনশূন্য
মােঠও পাত্রেক সম্েমািহত করা যায়; িকন্তু রাত্িরেত েখালা জায়গায়
কখনও কাহােকও েমািহত কিরবার েচষ্টা পাইেবনা।
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