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હવે સપનાં વાંચી શકાશે! 
 

 

 

 

ઓફપવભાં ફોવે કયેરાં અભાનનો ફદરો 
વનાંભાં રેલાનું વલચાયતા શોલ  તો જયા થોબી 
જજો. એક ફયવચચભાં જાાનના 
વલજ્ઞાાાનીઓએ વનાં લાંચી ળકલાનો એક  

અનોખો ઉામ ળોધી કાઢમો છે.  'વામન્વ' 

જનયરભાં પ્રકાવળત એક ફયોર્ચ  ભુજફ , 

જાાનભાં ફયવચચવે એભઆયઆઇ સ્કેનના 
ભાધ્મભથી વનદ્રાની પ્રાયંવબક અલસ્થાભાં  

દેખામેરી ફાફતોનંુ અનુભાન રગાવ્મું છે. આ અનુભાન ૬૦ ર્કા વુધી વફર્ક છે. શલે  

ભાનવવક શરચરથી ઊંઘ દયવભમાન ભશેવૂવ કયામેરી અન્મ ફાફતો , જલેી કે બાલનાઓ , 

વલચાયો, રાગણીઓનું અનુભાન રગાલલા ફયવચચવચ પ્રમાવ કયી યહ્યા છે. 

 સપનાંની વ્યાખ્યા શક્ય છે!  

ક્મોર્ાભાં વસ્થત એર્ીઆય કમ્પ્મુરે્ળનર ન્મુયોવામન્વ રેફોયેર્યીના પ્રોપેવય મુફકમાવુ 
કાવભતાવન કશે છે કે, શલે વનાંની વ્માખ્મા થઈ ળકે છે તેલો તેભને વલશ્વાવ છે. 

 આ રીતે પ્રયોગ કરાયો  

- ફયવચચવચની ર્ીભે ત્રણ જણનો તેભની વનદ્રા અલસ્થા દયવભમાન એભઆયઆઇ  સ્કેન કમો 
શતો. આ ત્રણેમને સ્કેનયની અંદય ઊંઘાડમા ફાદ ઉઠાડી રેલાભાં  આવ્મા શતા. ત્માય છી 
તેભને વૂતી લખતે જ ેજોમંુ શોમ તે માદ કયલા કશેલાભાં  આવ્મું શતુ.ં તેભણે વનદ્રા અલસ્થાભાં 
કોઈ ભૂચવાત, કાય, ફયપનો રુ્કડા જલેી કોઈ ણ લસ્તુ જોઈ શોઈ ળકે. આ ફધાને નોર્ડાઉન 
કયી રેલાઈ શતી. 

- ત્રણેમની વાથે આ પ્રકાયની પ્રફિમાનંુ ૨૦૦ લાય ુનયાલતચન  કયલાભાં આવ્મું શતુ.ં ત્માય 
છી ફયવચચવે એક ડેર્ાફેવ ફનાવ્મો શતો. દયેક  ચીજલસ્તુઓને એક ગ્રૂભાં યાખલાભાં 
આલી શતી. ઉદાશયણ તયીકે શોરે્ર , ઘય, વફવડડંગને એક ચોક્કવ નાભ  'બલન' ગ્રૂભાં 
યાખલાભાં આલી શતી. 
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- ત્માય છી ફયવચચવે ત્રણેમનો પયી લાય સ્કેન કમો શતો , યંતુ આ લખતે તેભને જાગતાં 
યશેલાનંુ કશેલાભાં આવ્મંુ શતંુ. તેભાં તેભને વંફંવધત તવલીયની વાથે ભગજભાં એલી જ 
શરચર જોલા ભી શતી. 

  

 હવે ગાઢ નનદ્રામાં ડોકકયું કરવાનો પ્રયાસ  

વનદ્રાનાં યીક્ષણોના ફીજા યાઉન્ડભાં ભગજની શરચરોને જોઈને ફયવચચવે કહંુ્ય શતંુ કે , ત્રણેમ 

જણે ઊંઘભાં જોમેરી લસ્તુઓનું અનુભાન રગાલી ળકામ છે. તેભના ભુજફ તેઓ ૬૦ ર્કા  

વુધી વફર્ક વનષ્કચ ય શંચી ળક્મા છે. શલે ફયવચચવચ ગાઢ વનદ્રાભાં  ડોફકમંુ કયલા ભાગે 
છે. એલું ભાનલાભાં આલી યહંુ્ય છે કે , વનાં લધુ જીલંત શોમ છે. ભગજનો સ્કેન બાલનાઓ , 

ગંધ, યંગ અને રોકોના લતચનનંુ અનુભાન રગાલી ળકે છે કે કેભ તે અંગે શલે વલજ્ઞાાાનીઓ 
જાણલા ભાગે છે. 

 સપનાંનું મશીન બનશે  

ઓક્વપડચ  મુવનવલચવર્ીભાં કોવિફર્લ ન્મુયોવામવન્ર્સ્ર્ ડોક્ર્ય ભાકચ  સ્ર્ોક્વ આ ળોધને 
વીભાવચહ્નયૃ ગણાલે છે, જનેે અભને વનાંનાં ભળીન ફનાલલાની નજીક રાલી યશી છે. 
 

 


