ઊંઘ વિશેના ૨૫ મહાભ્રમો
ડૉ. સુબોધ નાણાિટી
વિચિત્ર િાત એ છે કે જેના માટે આપણે આપણી ત્રીજા ભાગની જ િંદગી ખિી નાખીએ છીએ તે, ઊંઘ વિશે
આપણે ભાગ્યે

ુ ાર સાિીખોટી માહહતીઓ ફેલાતી રહે એમાાં
કઈં જાણીએ છીએ. એટલે ઇંટરનેટ પર બેસમ

કાંઈ નિાઈ નથી. પરાં ત ુ ચિિંતા નહીં કરતા, અમારુાં કામ

માહહતીના અંબારમાાંથી સાિી માહહતી તારિીને

રજૂ કરિાનુ ાં છે . કેટલાક ઉચ્િ િૈજ્ઞાવનકોની ભલામણોને આધારે અમે ઊંઘ વિશેના ૨૫ મહાભ્રમોને તારવ્યા
છે અને એને અમે શા માટે ભ્રમ કહીએ છીએ તેનાાં કારણો પણ

ણાિીશુ.ાં તો, હિે તમારી રાત પડખાાં

બદલતાાં નહીં િીતે.
૧. આપણુ ાં મગ

ઊંઘમાાં ‘બાંધ’ થઈ જાય છે

આપણે બરાબર ઊંઘ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે મગ ની પ્રવ ૃવિ બદલાિાનાાં િારથી પાાંિ િક્રો આિી જાય
છે . ગાઢ વનદ્રામાાં મગ ની પ્રવ ૃવિ બહુ માંદ પડી જાય છે પણ સપનાાં આિે ત્યારે એ બહુ સહક્રય હોય છે અને
લગભગ જાગૃતાિસ્થા જેમ કામ કરે છે .
‘સ્લીપ શેફડડ’ના સ્થાપક અને પ્રમુખ માઇકલ લાસન
ડ કહે છે તેમ,“ સ ૂિાના સમયે આપણા મગ ને ગ ાં ૂ તુ ાં
રાખે એિી પ્રવ ૃવિઓ ન કરિાનુ ાં બહુ
પણ ન લેિી

રૂરી છે . મગ ની પ્રવ ૃવિ િક્રોના કામમાાં આડે આિે એિી દિાઓ

ોઈએ.”

૨. ઊંઘ ન આિિાની બીમારી શારીહરક છે , માનવસક નહીં
ઊંઘ ન આિે તેના માટે માત્ર શારીહરક પ્રવ ૃવિઓ

િાબદાર હોય છે , જેમ કે કૅહફન લો કે સાકર લો. પરાં ત ુ

આ બહુ મ ૂખડતાભયો વિિાર છે . સાિી િાત એ છે કે મગ ને શાાંત ન કરી શકો તો ઊંઘ ન આિે.
લાસડન કહે છે કે “ મગ ને શાાંત કરવુ ાં એ

તો ઊંઘ છે . એનો અથડ એ કે ચિિંતા ઊંઘનો મોટો દુશ્મન છે .

આપણે મગ ને માંદ પાડિા માટે કુદરતી રસ્તા લઈએ - એટલે કે ઊંઘ આિે - એવુ ાં યોગ્ય િાતાિરણ
ૂ સમયપત્રક બનાિીએ, રૂમમાાં યોગ્ય રીતે અંધારુાં કરીએ, ગરમી-ઠાંડી માફકસરનાાં
તૈયાર કરીએ, અનુકળ
કરીએ અને સ ૂિામાાં આરામ મળે એિી ગોઠિણ કરીએ તો ઊંઘ આિી જાય.”
૩.ઘોરિાનુ ાં તો સામાન્ય ગણાય, એની ચિિંતા ન કરાય
તમે ઘોરતા હશો તો તમારાાં શ્રીમતીજીની ઊંઘ બગડશે એ તો ખરુાં, પણ એ એના કરતાાં િધારે ગાંભીર િાત
છે . અમેહરકાના નૅશનલ સ્લીપ ફાઉંડેશનના માંતવ્ય અનુસાર ઘોરવુ ાં (ખાસ કરીને

ોરદાર અિા થી) એ

‘સ્લીપ ઍમ્નનયા’ (ઊંઘની બીમારી)નુ ાં લક્ષણ છે . અને એને કારણે “ હૃદયની ધોરી નસોની બીમારી કે
ડાયાચબટીસ થાય છે . િળી, રાતે ઘોરિાની ટેિ હોય તેને હદિસે ઊંઘ આવ્યા કરે છે અને એની કામની
ક્ષમતા ઓછી થઈ જાય છે ” .
૪. નાકોલૅપ્સી એટલે હદિસમાાં કોઈ પણ સમયે ઊંઘ આિી

િી તે

આપણે ઊંઘ ન આિિાની બીમારી (ઇન્સોમ્નનયા) વિશે તો નથી સમ તા, પણ નાકોલૅપ્સી વિશે તો એના
કરતાાંય ઓછાં સમજીએ છીએ. આપણે હફલ્મો કે રમ ૂજી સીહરયલોમાાં

ોઇએ છીએ કે કોઈ પાત્ર િાત કરતાાં

કરતાાં સ ૂઈ જાય અને ઘોરિા માાંડ.ે પણ એ ઊંઘ વિશેના આપણા અજ્ઞાનને છતુ ાં કરિા માટે પ ૂરતુ ાં નથી.
ાં ાઈ જાય ત્યારે આવુ ાં થાય છે .
ખરે ખર તો, તમને સારી ઊંઘ ન આિે, ઊંઘ અને જાગૃવત િચ્િેની રે ખા ભુસ
ઘણી િાર એની અસર નીિે આખો હદિસ ઊંઘ જેવુ ાં લાગ્યા કરે છે . અથિા સ્નાયુઓ પર અંકુશ નથી એવુ ાં
લાગે છે .
૫. ઊંઘ તો ગમે તેમ પ ૂરી કરી શકાય
ઘણી િાર એવુ ાં બનતુ ાં હોય છે કે આપણે આખી રાત કામ કરીએ અને સ ૂર
હોઈએ. તેમ છતાાં બીજા હદિસે પણ કામ કરવુ ાં
છીએ પણ એ

નીકળે ત્યારે પણ જાગતા

પડે. આપણે મોટા ભાગે તો એને સહન કરી લેતા હોઈએ

ો ટેિ બની જાય તો ખોટુાં. ઊંઘ વિશેનો સૌથી મોટો ભ્રમ એ છે કે આપણુ ાં કામ થોડી ઊંઘથી

િાલી જાય. પછી ઓછી પડેલી ઊંઘ સરભર કરી શકાય. લાાંબા ગાળે તમારુાં શરીર એ સહન નથી કરતુ.ાં
ન્ય ૂટ્રીશવનસ્ટ અને હેલ્થ કૉિ જૅમી લૉગી કહે છે કે તમારુાં શરીર એકધારી રીત પસાંદ કરે છે . એટલે તમે
જ્યારે સ ૂવુ ાં

ોઈએ ત્યારે સ ૂઓ નહીં તો એ િખતે તમારુાં શરીર કોઈક જાતની તકલીફ અનુભિતુ ાં

જાગતા રહેિાથી કૉટીઝોલ નામનુ ાં સ્ટ્રેસ હૉમોન િધારે પેદા થાય છે . એનો સ્રાિ થોડોઘણો િધી
તેથી કાંઈ ન થાય, પણ
૬. રૂટીનની તમને

હશે.
તો હોય

ો એ રો ની િાત થઈ જાય તો ઘણી ગાંભીર બીમારીઓનુ ાં કારણ બની શકે છે .

રૂર નથી

તમારુાં જીિન ભરિક્ક છે અને અણધાયુું છે . પુષ્કળ કામ, પ્રિાસો. આ બધામાાં કોઈ રૂટીનની િાત કરે તો
તમને િીડ િડે છે . પરાં ત ુ ઊંઘની બાબતમાાં તો રૂટીન વિના િાલે
પહેલાાં તમારે એક કલાક શાાંવતથી ગાળિો
આ ટેિ પણ રૂટીન બનિી

નહીં. લૉગી કહે છે કે “ તમારે સ ૂતાાં

ોઈએ કે જેથી તમારા શરીરને ખબર પડે કે તમને ઊંઘ આિે છે .

ોઈએ. તકલીફ એ છે કે આપણે આખુાં અઠિાહડયુ ાં તો રૂટીન જાળિી રાખીએ પણ

શવન-રવિ આિે ત્યારે એનો ઉલાચળયો કરી દઈએ છીએ. પછી પાછા રૂટીનમાાં આિતાાં હદિસો નીકળી
ફરી રૂટીન ગોઠિાય ત્યાાં તો શવન-રવિ ફરી આિી

તા હોય છે !

શે.

૭. દારુ લેિાથી ઊંઘ સારી આિે
બીઅરના બે ગ્લાસ લો તે પછી આંખો ભારે થઈ જાય. આથી તમને એમ લાગે કે દારુની સારી અસર થઈ
છે . પરાં ત ુ યોગ વશક્ષક પહરનાઝ શમીમીનુ ાં કહેવ ુ ાં છે કે દારુથી ઊંઘ તો આિી જાય પરાં ત ુ એ ‘ક્િૉચલટી’ ઊંઘ
ૂ ી થઈ જાય છે અથિા લાંબાય છે . આથી
ન હોય. દારુ REMની ઊંઘને ખળભળાિી દે છે . કાાં તો એ ઊંઘ ટાંક
સપનાાં નથી આિતાાં. આપણને લાગે કે સારી ઊંઘ થઈ.
૮. આખા જીિન દરવમયાન તમારી ઊંઘની ઢબ એ

રહે છે

રીિાઇટલ-લાઇફના હકનબલી હેશડનસન કહે છે કે ગભાડિસ્થામાાં અથિા બીમારી હોય ત્યારે ઊંઘ િધારે

રૂરી

હોય છે . કેટલાકને ૬ કલાકની ઊંઘ પ ૂરતી થઈ પડે છે . એટલે તમને સારુાં લાગે, બરાબર આરામ થયો છે ,
એવુ ાં લાગે એટલી ઊંઘ તો લેિી

ોઈએ.

૯. હદિસનાાં કામોમાાંથી મુક્ત થાઓ તે સ ૂિાનો સમય
આપણે મોટા ભાગે એમ

વિિારતા હોઈએ છીએ કે બધાાં કામોમાાંથી પરિારીએ ત્યારે સ ૂિાનો સમય

થાય. પરાં ત ુ સ ૂિા માટે મનને શાાંત કરવુ ાં

ોઈએ. આખા હદિસમાાં શુ ાં કયુું તેના પર ન ર નાખિી, જે સારુાં

થયુ ાં હોય તે યાદ કરવુ ાં એ મનને શાાંત કરિાનો સારો ઉપાય છે .
૧૦. ઉંમર િધતાાં ઓછી ઊંઘથી કામ િાલે.
દાદીમા તો સિારે સાડાિારે ઊઠી જાય છે . પરાં ત ુ એનો અથડ એ નહીં કે એમને આખી રાતની ઊંઘની
નથી. વશશુઓને રાતે ૧૪થી ૧૭ કલાકની ઊંઘ

રૂર

ોઈએ પણ ૧૮થી ૬૪ િર્ડના માટે ૭થી ૮ કલાકની ઊંઘ

રૂરી છે .
૧૧. સ્ન ૂઝ બટન દબાિિાથી િધારે આરામ મળે છે
ખરે ખર એવુ ાં નથી. તમને ઝોકુાં આિે કે તે સાથે

તમે જાગી

દે શે. અંતે એવુ ાં થશે કે ગાઢ વનદ્રાની ટેિ

શે.

છૂટી

શો. એટલે સ્ન ૂઝ બટન તમને િધારે થકિી

૧૨. મધરાત પહેલાાં સ ૂઓ તો સારી ઊંઘ આિે
બેન્ વમન ફ્રૅંકલીને કહ્ુાં છે કે “ રાતે િહેલા ઊઠી િહેલા ઊઠે િીર..બળ બુદ્ધિ વિદ્યા િધે, સુખમાાં રહે શરીર”
પણ એ બધા માટે સાચુ ાં નથી. તમને રાતે એક િાગ્યા સુધી ઊંઘ ન આિતી હોય તો તમારા માટે એ િખતે
સ ૂિાનુ ાં સારુાં છે . આિા લોકો િહેલા, મધરાતથી પહેલાાં સ ૂઈ જાય તો એમની ઊંઘ પણ િહેલી ખ ૂલી જાય છે .
૧૩. આઠ કલાકથી િધારે ઊંઘ લેિી એ િધારે પડતુ ાં ગણાય

કેટલી ઊંઘ લેિી તેનો આધાર તમારા શરીરની
કેટલાકને નિ કલાકની ઊંઘ

ોઈએ.

રૂહરયાત પર છે . ઊંઘની

રૂહરયાત વ્યમ્ક્તગત છે .

રૂહરયાત કરતાાં ઓછી ઊંઘ લેિાથી મ ૂડ ખરાબ થઈ

તો હોય છે .

આની અસર ડ્રાઇવિિંગ અને કોઈ મુદ્દો બરાબર સમ િાની તમારી શમ્ક્ત પર પડે છે .
૧૪. આઠ કલાકની ઊંઘ તો

ોઈએ

એનાથી ઉલ્ટુાં પણ સાચુ ાં છે . તમને િાર-પાાંિ કલાકની ઊંઘથી િાલી
સ્ટ્રીટ

તુ ાં હોય તો એ બરાબર

છે . િૉલ

નડલ કહે છે કે ઘણા સાંશોધનાત્મક પ્રયોગો દે ખાડે છે કે સાત કલાકની ઊંઘ પ ૂરતી છે . એટલે આઠ

કલાકની ઊંઘ ન કરી હોય તો એની રોકકળ કરિાની
૧૫. ઍલામડ રાખિાનુ ાં

રૂર નથી.

રૂરી છે

ખરે ખર તો, ઍલામડ રાખીને તમે તમારી ઊંઘ બગાડો છો. તમે
આંખ ખ ૂલી

રૂર પ ૂરતી ઊંઘ લેતા હશો તો ઍલામડ વિના

શે. ઍલામડ એક કૃવત્રમ વ્યિસ્થા છે . એનાથી નુકસાન થિાની સાંભાિના છે . તમે ઍલામડથી

જાગતા હો તો એનો અથડ એ કે તમે પ ૂરી ઊંઘ ન કરી. એટલે િહેલા સ ૂઈને ઊંઘ પ ૂરી કરો અથિા મોડે
સુધી સ ૂઈને ઊંઘ પ ૂરી કરો તે િધારે સારુાં છે .
૧૬. સ ૂતાાં પહેલાાં ટીિી

ોિાથી મન ઊંઘ તરફ િળે છે

ખરે ખર તો ટીિી તમારા મગ ને િધારે સહક્રય બનાિી દે છે . બ્લ ૂ પ્રકાશ તમારા ઊંઘના િક્રમાાં ખલેલ પાડે
છે . એન્ડ્રોહફનનો સ્રાિ િધતાાં તમે નિી શમ્ક્તનો અનુભિ કરો છો. કૉનપ્યુટર અને ઈ-બુક્સ પણ તમારા
મગ ને ઉિેજ ત કરે છે . ઈ-બુક િાાંિતા હોય તે ઓછી ઊંઘ લે છે .
૧૭.લાઇટ બળતી હોય તેમાાં િાાંધો નહીં
ટીિી અને કૉનપ્યુટરની જેમ લાઇટ બળતી હોય તે પણ તમારા ઊંઘના િક્રને અસર કરે છે . સ ૂિાની તૈયારી
માટે એકાદ કલાક પહેલાાં પ્રકાશ ઓછો કરી નાખિો
રહે તે પણ

ોઈએ. તે સાથે

, સિારે તે

પ્રકાશ અડધો કલાક

રૂરી છે .

૧૮. જાગિાના સમય કરતાાં સ ૂિાનો સમય િધારે મહત્ત્િનો છે
ઊંઘની બાબતમાાં એકધારી ટેિ અને રૂટીનનુ ાં બહુ મહત્ત્િ છે પણ એક ભ્રામ્ન્ત એ છે કે જાગિાના સમય
કરતાાં સ ૂિાનો સમય િધારે મહત્ત્િનો છે . સ્લીપસ્કોર લૅબ્સના સલાહકાર બોડડના સભ્ય માઇકલ બ્ર્યુસ કહે છે
કે ખરે ખર તો સ ૂિાનો નહીં પણ જાગિાનો સમય િધારે મહત્ત્િનો છે . જાગિાનો સમય તમારા

બાયોલૉજ કલ ક્લૉક માટે કેન્દ્ર તરીકે કામ કરે છે .એટલે તમે દરારો
શવનિારે પણ સાડાછએ ઊઠિાનુ ાં

સિારે સાડાછએ ઊઠતા હો તો

રૂરી છે .ઘણી િાર લોકો બહુ થાકી ગયા હોય છે એટલે

લદી સ ૂઈ

તા

હોય છે . પરાં ત ુ એ પણ ઊંઘના િક્રમાાં ખલેલ પાડે છે .
૧૯. શરીરને થકિી નાખો તો ઊંઘ

લદી આિે

વનયવમત કસરત કરિાની ટેિ સ્િસ્થ જીિન માટે બહુ

રૂરી છે , પણ એનો અથડ એ નથી કે થાકીને

લોથપોથ થઈ જાઓ. સ ૂતાાં પહેલાાં કસરત કરિાથી થાક ન લાગે. પરાં ત ુ બ્ર્યુશ કહે છે કે સ ૂિાના સમયથી
િાર કલાક પહેલાાં કસરત કરિી

ોઈએ.

૨૦. િટપટા ભો નથી રાતે ખરાબ સપનાાં આિે
ાં છે કે નહીં
આ િાત કદી કોઈ વમત્રે હસિામાાં કહી હશે પણ િટપટા ભો નને ખરાબ સપનાાં િચ્િે કાંઈ સાંબધ
તે જાણિા માટે કદી કોઈ અભ્યાસ થયો
િટપટુાં ખાિાથી પેટ બગડે છે , એટલુાં

નથી. ‘સેફ િાઇસ’નાાં એક વનષ્ણાત સારાહ બ્રાઉન કહે છે કે
.

ાં નથી
૨૧.ફાિે તે ખાઓ, ઊંઘની ટેિ સાથે એને કાંઈ સાંબધ
ખરાબ સપનાાં ભલે ન આિે પણ તમે જે ખાઓ તેની ઊંઘની ટેિ પર અસર પડયા વિના નથી રહેતી.
નૅશનલ સ્લીપ ફાઉંડેશનનાાં ઘણાાંયે અધ્યયનો પરથી એમ

ણાયુ ાં છે કે કૅલ્લ્શયમની ઊણપથી ઇન્સોમ્નનયા

(ઊંઘ ન આિિાની બીમારી) થાય છે . કદાિ પૌષ્ષ્ટક ભો ન સારી ઊંઘમાાં સહાયક બનતુ ાં હશે.
૨૨.તમે કેટલા લાાંબા િખત સુધી સ ૂઓ છો તે સૌથી અગત્યનુ ાં છે
ખરે ખર, તમે કેટલા કલાક ઊંઘો છો તેના કરતાાં તમારી ઊંઘ કેિી છે તે અગત્યનુ ાં છે . રાતમાાં ઊંઘ િારાં િાર
ૂ ી પણ ગાઢ ઊંઘ િધારે સારી
બગડતી હોય તે િધારે ખરાબ છે . તમારો મ ૂડ ખરાબ રહે છે . એના કરતાાં ટાંક
ગણાય. આરોગ્ય વિશેના સલાહકાર ડૉ.

ૉ ચલશ્ટેન કહે છે કે આપણા શરીરમાાં મેલાટોવનન પેદાથાય છે તેને

કારણે ઊંઘ આિે છે . એને ડ્રૅક્ય ૂલા હૉમોન કહે છે , કારણ કે એનો સ્રાિ માત્ર રાતે થતો હોય છે
૨૩. રજા હોય ત્યારે ઊંઘના રૉટીનનો કરો ઉલાચળયો
પાલેઓ ફ્લૅશ મૅગેચઝનના સહ-સાંસ્થાપક લ ૂઇસ હેન્ડન કહે છે કે લોકો આખુાં અઠિાહડયુ ાં ઊંઘનુ ાં રૂટીન જાળિી
રાખે છે પણ રજા આિે ત્યારે એને ઠોકરે િડાિી દે છે . આના કારણે એમનુ ાં ઊંઘનુ ાં િક્ર બગડી જાય છે .
૨૪. ઊંઘી ન શકો તો કોવશશ કરતા રહો

સિારે મહત્ત્િનુ ાં કામ કરિાનુ ાં છે પણ વનદ્રાદે િી હરસાઈ ગઈ છે . તમે પડખાાં બદલ્યા કરો છો પણ વનદ્રાદે િી
માને તો ને? અડધી રાત િીતી ગઈ છે પણ આંખમાાં ઊંઘ ડોકાતી પણ નથી. કોઈ કહેશે કે કોવશશ કરતા
રહો, ઊંઘ આિી

શે. પરાં ત ુ હેન્ડન કહે છે કે “ ઊઠો અને બીજુ ાં કાંઈક કરિા માાંડો. એમ કરિાથી મન ફરી

ઊંઘ તરફ િળશે.
’રીિાર્જ’ના ડેવનયલ તુહરવસનીકહે છે કે સામાન્ય રીતે નીરોગી માણસ ૨૦ વમવનટની અંદર સ ૂઈ જાય છે . પણ
અડધા કલાક સુધી પણ ઊંઘ ન આિે તો બળ બરી ન કરશો. કોઈ પુસ્તક િાાંિો અથિા નિશેકા પાણીથી
નહાશો તો પણ શરીર હળિાશ અનુભિશે.
૨૫. ઊંઘમાાં િાલિાની ટેિ હોય તેને કદી

ગાડિો નહીં

એક એિો ભ્રમ છે કે જેને ઊંઘમાાં િાલિાની ટેિ હોય તેને
અથિા કોમામાાં િાલ્યો જાય છે . જૂ
િાની

ગાડિાથી એ હાટડ ઍટેકનો વશકાર બની જાય છે

કેસોમાાં આવુ ાં બનતુ ાં હશે પણ સામાન્ય રીતે એને પથારીમાાં પાછા લઈ

રૂર હોય છે . ત્યાાં એ આપમેળે જાગી

શે. એ

રીતે બાળક સપનામાાં ડરી ગયુ ાં હોય તો એને

ગાડિામાાં કાંઈ નુકસાન નથી.
એક વનષ્ણાત હહલેરી થૉનપ્સન કહે છે કે ઓથાર આિિાની શરૂઆત થાય ત્યારે

ગાડી દે િાથી ઓથાર

િચ્િેથી કપાઈ જાય છે . એની સલાહ છે કે બાળકને ઊંઘનાિક્ર િચ્િેથી એક કે દોઢ કલાકે
પીિડાિવુ ાં

ગાડીને પાણી

ોઈએ.
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