
स्वप्नातच सटुल ेकोडे 

‘पापणीत अडकली स्वप्नधूळ पहाटेची।  

वेड्या मनात काहूर; हूल खऱ्याची, खोट्याची॥’ 

अशी हुरहूर लावण,ं वडे्या आशा जागवणं, कववकल्पनांमध्ये रंग भरण ंएवढंच काम असत ं

का स्वप्नांचं? स्वप्नांत वहमालयाच्या माथ्यावर उगवलेल्या आवळ्याच्या झाडाला भोपळे 

लटकतात; सारं वेडवंाकड ंदिसतं. जागेपणी मन त्या वेडपेणाचा अर्थ लावत बसतं. या 

स्वप्नांचं प्रयोजन काय? हा प्रश्न बहुतेक आदिमानवालाही पडला असेल.  

अमेररकेतल्या सॅन-डीगो वैद्यक-ववद्यालयात २००९ साली याच्यावर संशोधन झाल.ं त्यात 

शास्त्रज्ांनी ववद्याथ्याांना शब्िकोडी घातली; ती सोडवताना डुलकी काढायची मुभा दिली 

आवण त्या डुलकीचा कोडी सुटण्यावर होणारा पररणाम पावहला. नुसत्या डुलकीने फरक 

पडला नाही. पण ज्या ववद्याथ्याांना डुलकी लागल्यावर स्वपं्न पडली त्यांना कोडी पटापट 

सुटली. शास्त्रज्ांनी याचं कारण शोधलं.  

जागेपणी मनाला अनेक व्यवधानं असतात. त्यात मेंिचूा बराच भाग गंुततो. एखािी समस्या 

सोडवायला र्ोडासाच भाग मोकळा रहातो. वशवाय जागृतावस्र्ेत ववचार तकथ शुध्ि 

असतात; ते कायथकारणसबंंधांची ठराववक चाकोरी सोडत नाहीत. नव्या वाटा धुंडाळल्याच 

जात नाहीत.  

जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा पंचेंदियांकडून कसलाही व्यत्यय न येता काम करायची 

मज्जासंस्र्लेा संधी वमळते. अशा वेळी जागृतीची नजर चुकवून मज्जासंस्र्ा एखाद्या लहान 

मुलासारखी नवनवे प्रयोग करून बघते; नवी समस्या सवथ बाजंूनी पारखत;े आठवणींच्या 

सांिीकोपऱ्यांतले जुने अनुभव शोधून त्यांतल्या नेमक्या कुठल्या यकु्तीचा आकडा नव्या 

समस्येची आतली गाठ उकलू शकेल ते हुडकते. जुन्या संकटांवर पूवी कधीतरी केलेली मात 

नव्या अडचणींतून बाहरे पडायची वाट िाखवते. रात्री छाती िडपून टाकणारे अडचणींचे 

डोंगर सकाळपयांत वनव्वळ तळहाताचा मळ बनतात.  

आपल्याला अस ेअनुभव कधी ना कधी आललेेच असतात. कधी कधी तर ते इतके ववलक्षण 

असतात की त्यांचा िषृ्ांत म्हणून गवगवा होतो. सगळीच स्वपं्न ह ेकाम करत नाहीत. प्रत्येक 

स्वप्नाचा अर्थ लावत बस ूनये. पण एखाद्या स्वप्नातून छळणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर खुणावतं; 

अंधुक का होईना जाणवतं. नेमका उतारा सापडत असल्याची अंतमथनाला खूणही पटते. 

त्यावेळी मात्र त्याकड ेिलुथक्ष होऊ िऊे नये. 



केक्यूले नावाच्या जमथन शास्त्रज्ाला बेन्झीनमधली काबथनच्या अणूंची रचना समजत नव्हती. 

त्याच ववचारात त्याला झोप लागली आवण स्वप्नात आपलीच शेपटी खाणारा साप दिसला. 

त्यावरून ती रचना गोल कड्यासारखी असल्याचा त्याला साक्षात्कार झाला. त्यातूनच 

ऑरगॅवनक केवमस्री म्हणजे जैवरसायनशास्त्र जन्माला आल.ं केक्यूललेाच एकिा बसमध्य े

डुलकी लागली आवण स्वप्नात अणूंच्या चालचलणकुीचं कोड ंसटुल.ं आधुवनक वशवणयंत्राचा 

शोधही असा एका शास्त्रज्ाच्या स्वप्नातच लागला. 

म्हणूनच म्हणता येईल, 

स्वप्नधुळीत गवसे रहस्यांची गुरुदकल्ली। 

प्रश्न-काहूर माजता घ्यावी डुलकी इवली॥ 

डॉ. उज्ज्वला िळवी 

-ujjwalahd9@gmail.com 

(’ई-सकाळ’च्या सौजन्याने) 
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