डोळस दािगने
“ओके , ग्लास, आता पाठव व्हीयो!”
पोटाचं ऑपरे शन करता-करता चे�ईच्या लाइ-लाईन हॉिस्पटलच्या डॉ. राज कुमारांन
आपल्या चष्म्य त�डी सांिगतलं. चष्म्याने आज्ञा पाळली. दोन गल्ल्यांपलीकडल्या सभ
तीस डॉक्टर आिणअनेक वै�क�य िव�ाथ� बसलेले होते. त्यांना ते ऑपरेशनथेट डॉ.
राजकुमारांच्या‘चष्म्यात’ �दसलं!
‘गूगल-ग्ला’ नावाचा अद्भुत चष्मा वाप�न ऑपरेशन कणारे डॉ. राजकुमार हे जगातले
दस
ु रे आिण भारतातले पिहलेच शल्यिवशारद

तसल्या चष्म्याच्या दांडीत च� एक िचमुकला संगणक बसवलेला असतो. िशवाय उज�ा
�भगावरच्या बाहेरच्यकोपर् यत च� एक नखभर, दमदार कॅ मेरा असतो. तो आज्ञाधार
कॅ मेरा जे जे �टपतो ते ते चष्मेवाल्याच्या दृ�ीच्या महामवरच्य एखा�ा पाटीसारखं �दसत
रहातं पण दिृ �पथात अडथळा आणत नाही.
िशवाय ऑपरे शन चालू असतानाच, त�डीच �दलेल्य �कुमांव�न, तो संगणक त्या उघ�ा
पोटातलं िच�ण व्हीिडयोवर पाठवतो आिण जगातल्या इतर तज्ज्ञांचा तातडीने सल्ल
शकतो. चष्म्याच्या उज�ा दांडीच्या कानाकडच्या बाजूला एक स्पीकर असतो. तो
मािहती त्या कानाकडच्या हाडाला सांगतोआवाजाची ती स्पंदनं हवेतून,बा�कानातून न
जाता त्या हाडातून तडक कानाच्या आतल्या भागात आिण ितथून म�ातंतूंपय�त तात
आिण स्प� ऐकू येता. त्याच दांडीच्या िवविक्षत भागात बोट �फरवूनही संगणकाला आ
देता येतात.

दोन वषा�पूव� असे ARचष्मे फार जड होते आता ते नेहमीच्या गॉगलपेकही हलके झाले आहेत.

ऑपरे शनच्याच वेळी नव्हे तर इतर दैनं�दन �वहारांतह‘गूगल-ग्ला’ बडे कामक� चीज आहे.
तो रस्त्याचे नकाशदाखवतो; बातम्या आिण हवामानवृ� सांगत; ई-मेल वाचतो आिण
आंतरजालावरची मािहतीही �डकतो. ही सारी कामं तर स्माटर्फोनहकरतो. पण
स्माटर्नमधून हे सारं शोधताना डोळे आिण हात अडू न रहातात. परक्या देशात रस्त्याव
चालताना �दसणाऱ्या अगम्य िलपीतल्या पा�ा, ितथल्या हॉटेलातली मेन्य, दक
ु ानांतल्या
मालाच्या �कमती हे सार गूगल-ग्लासचा कॅमेरी डोळा‘वाचतो’ आिण त्यांचं सराईत िलप्यंभाषांतर क�न देतो. समोरच्या माणसाचा चेहरा आंतरजालावर शोधून त्याचं न आठवणार
नावही नेमकं सांगतो. त्यासाठीभटकं ती, जेवण, संभाषण, खरे दी या कशातही खंड पाडावा
लागत नाही. मधूनमधून चष्म्च्या मािहतीपटाकडे एक चोरटा ितरपा कटाक्ष टाकला
झालं!

तो मािहतीपट चष्म्यातल्या, डोला जवळजवळ िभडलेल्या संगणकावर �दसला तर तो
वाचता येणं शक्य नाही. म्हणून संगणकाच्या �ोजेक्टरमधून िनघालेले �करण एका लोलका
असे वळवले जातात क� ते समांतर होऊन डोळ्याच्या �भगावर पडतात. त्यामुळे ते थ
म�ापटलावर क� ��त होतात. �करण असे आले क� त्याच्यामळे डोळ्यासमोर उभं रहाणारं२५
इं ची िच� िक्षितजाच्या पा�र्भूम आठ फू ट अंतरावर �दसतं(आकृती). अशा �दशर्नाला
ऑगमेन्टेड �रयािलट, AR(सुधारलेली वस्तुिस्थती) म्हणत
असल्या चष्म्यांनी खाजगी संभाषणंही रेकॉडर ् केली गेली �खाजगी न�दी असलेला चष्म
चोरीला गेला तर ती �ि�गत मािहती चुक�च्या माणसांना िमळेल आि वैयि�क
गोपनीयतेवर अित�मण होईल अशी लोकांना भीती वाटते. त्यावर कायदेशीर आिण तांि�क
इलाजांचा शोध चालू आहे. ARचष्मा लावूनगाडी चालवताना िच� िवचिलत होऊ शकतं
म्हणून तसंकरण्यावर इंग्लंडमध्ये काशीर बंदी आहे. त्या सगळ्या शंकाकुशंकांमुळे त
ब�गुणी चष्मा बाजारात अपयशी ठरला
पण भिवष्यात दुसरे काही चष्मे अिधक उपकारक ठ� शकता

कुठल्याही गो�ीचा ि�िमती अंदाज यायला,वस्तचं आपल्यापासूनचं नेमकं अंतर समजायला
वातावरणाची खोली जोखणारी, दोन्ही डोळ्यां एकि�त(स्टी�रयोस्कोिप दृ�ी अत्यावश्य
असते. एका डोळ्याला गंभीर आजार झाला तर माणसं तशी सखोल दृ�ी गमावून बसतात.
अशा माणसांना रस्त्यातून गाडी हाकताना इतर गा�ांच्या अंतरांचा आिण वेगाचा अच
अंदाज येत नाही. माजी भारतीय कणर्धार पतौडी एकाक्ष नजरेने च हे�न उ�म फलंदाजी
करत असे. ते त्याचं कसबयाच कारणासाठी असामान्य मानलं जातं.अशा �ठकाणी ARचष्मा
मदतीला येऊ शकतो. त्याच्तला संगणक समोरच्या रस्त्याचं ि�िमती िच� बनवू शकततसं
िच� ARच्या �ोजेक्टरमधून चांगल्या डोळ्याच्या म�ापटलावर थेट त के लं क� त्या
एकाक्ष चालकांना गाडी अिधक िबनधोक चालवता येईलचष्म्यातून रस्ताच बघाय
असल्यामुळे िच� िवचिलत होण्याचा ��च णार नाही.
ARचष्म्याचा शोधच सध्याअदत वाटतो आहे. पण अद् भताच्या पार पोचणं हा िवज्ञाना
त�विसध्द ह� आहे.
बाबाक परिवझ नावाचा वॉ�शग्टनचा इलेक्�ॉिनक इंिजनीयर डोळ्यांत कॉन्टॅक्ट ले
घालतो. त्यालाही सगळी चष्म्यातली नवल कॉन्टॅक्ट लेन्समध्ये बसवायची ��� आत्यान
डोळ्याला न खुपता बुब्बुळावर अलगद बस आिण गोलगोल न �फरता िस्थर राही अशी
लेन्स बनवली. पातळ लेन्सच्चकतीत गोल खोबण को�न त्यातत्यान एक अितसू�म यं�कडं बसवलं. त्याला एक लकाकणाराLED जोडला. त्याला रेिडओलहर�नी िबनतारी
वीजपुरवठा के ला. ही सामु�ी जवळजवळ पारदशर्क केली. ितच्यावर डोळ्याला सोसेल अ
पॉिलमरचा लेप �दला.
मग परिवझने त्यास्माट-लेन्समधल् अितसू�म यं�णेची गळ्यातल्यiPhoneशी िबनतारी
रे िडओ-सांगड घातली. ट�मनेटर िसनेमातल्या नायकालात्याला हवी असलेली मािहत त्याच्य
नजरे समोर उमटलेली �दसत असे. स्माटर्फोनशी संधान बांधू शकणाऱ्स्माट कॉन्टॅक्ट लेन्स
तशी मािहती डोळ्यासमोर �कट होऊ शकेल बुब्बुळावच बसलेल्यात्या लेन्समधून िसनेमाह
बघता येईल. त्याला �भतीवरच्या पड�ाच्या मयार्दा पडणार ना तो नजरे चा सगळा टापू
�ापून �दसेल.
परिवझच्या लेन्समध्ये सुधारणा होतच रािहल्को�रयाच्या एका केिमकल इंिजनीयरने
�ाफ�न हा काबर्नचा पारदशर्क, िव�ुद्हक �कार वाप�न पारदश�, लविचक आिण सहज
ताणले जाणारे इलेक्�ोड्स बनवलेअसे अनेक इलेक्�ोड्स लेन्समध्ये बसवणं शक्य झअशा
शोधांमुळे ARतं�ज्ञाकॉन्टॅक-लेन्समध्ये येण्याची शक्यता वाढली. पण तरीही अ�ाप
�योग सशांपुरतेच मयार्�दत आहेत

हे नजरे चे खेळ मनोरं जन करतात. पण सध्या जगातल्या चार कोटी लोकांना अिजबात �दच
नाही. काही शा�ज्त्या माणसांवर मेहेरनजरकरताहेत.
रे टायनाय�टस िपगमेन्टोसा हा एक अनुवांिशक आजार आहे. त्यात ने�म�ापटल म्हण
डोळ्यातल्या �श बघणाऱ्या पेश�चा थर हळूहळू िनकामी होत जात आिण शेवटी दृ�ी
पूणर्पणेजाते. शा�ज्ञांनतशा माणसांच्य म�ापटलावर लहान मुलाच्य नखाएवढी एक
संगणक� चकती(िचप) बसवली. ितने डोळ्यात येणाऱ् �काशाचं िवजेच्या संदेशांत‘भाषांतर’
के लं. ते संदश
े अनेक अितसू�म(नॅनो) इलेक्�ोड्स दृि�म�ातंतूमध्ये पोवले. अशा माणसांची
दृ�ी जन्मतः चांगली असल्यामुळे त्यांच्या दृि�म�ातंतूंची पूणर् वाढ झाहोती. त्यामुळ
ितथून म�दचू ्या दृि�िवभागापय�तसंदश
े सहज वा�न नेले गेले.
अशा िचपचा फायदा म�ापटलाच्या इत अनेक आजारांतही होऊ शकतो. अशी ही झायव्हेक्
लॅबने बनवलेली ‘बायो-रे टीना’ नावाची चकती बाजारात सदतीस लाख �पयांना िमळते. ती
डोळ्यात बसवायचं ऑपरेशन अधार् तास चालतंितला ितच्या कामासाठी वीज पुरवायचं काम
एक लेझरवाली बॅटरी करते. ती बॅटरी बसवलेला चष्माहीिचपच्यासोबतच िमळतो.

कधीकधी अपघातात डोळ्याला जबरदस्त हानी पोचते. समोरच्या दृश्याची �ितमा बनवण
त्याला जमत नाही. अशालोकांसाठी तयार के लेला कॅ मेरावाला चष्मा�काशाचं रे िडयोसंदश
े ांत प�रवतर्न कतो आिण ते संदश
े म�ापटलावर रोपण के लेल्या संगण-चकतीकडे
पाठवतो. मग त्या चकतीतून नवे िव�ुत-संदश
े दृि�म�ातंतूमाफर्त म�दूकडे पाठवले जातात.
कधीकधी तर दृि�म�ातंतूही खराब झालेला असतो. जन्मांध माणसांत तर त्याची योग्य वाढ
झालेली नसते. ितथे �काशाचं ज्ञान तडम�दचू ्यादिृ �िवभागापय�त पोचवणं ज�रीचं असतं.

ऑस्�िलयाच्या मोनॅश युिनव्ह�सटीने बनवलेला  कॅमेरतसं काम करतो. तो समोरच्या दृश्ची
काळी-पांढरी �ितमा बनवतो. ितचं थेट िबनतारी �क्षेपण क�न त्यांडोक्याच्या मागच्
भागात, कवटीच्या खालीबसवलेल्या संगणक� चकतीकडे पाठवतो. त्यचकतीकडू न िनघणारे
अनेक इलेक्�ोड्म�दचू ्या दृि�िवभागात खोचून बसवलेले असतात. त्यांना संदेश पोचले क
म�दचू ्या त्या भागाला �काशाची संवेदना होते. त्या संवेदनेच्या जािणवांना फॉस्फ�न्स म्
ते िबघडलेल्याटीव्हीच्या पड�ावरच्या का-पांढऱ्या िझणिझण्यांसारख�दसतात. जेव्हा
टीव्हीवरची �ितमा तशा िझणिझण्यांतून �दसते तेव्हा ती अस्प�, दाणेदार अशी अस
मोनॅशच्य कॅ मेऱ्याने �दसणारी �ितमा तशीच थरथरत्या �काशकणांची बनलेली आिण अंधु
असते. म्हणूनचतेव�ाशा दिृ �ज्ञानाने वाचता �कवा गाडी चालवता येणं शक्यच नाहज्यांना
मुळातच थोडंफार अंधुक �दसत असतं त्यांच्या नजरेत मोनच्य कॅ मेऱ्याने काहीही सुधारणा
होत नाही. पण ज्यांच्या डोळ्यांपुढे फ� अंधारच असतो त्या अंधांना मा� फायदा न�� हो
त्या‘कणकणत्य’ �ितमेमुळे त्याना खोलीतले, वाटेतले मोठे अडथळे �दसतात. त्यांना घरातल्य
घरात �कवा सरळ, सलग रस्त्यावर सुटवंग चालता येतं आिण त्यांचं परावलंिबत्व बरंच
होतं. पण तेवढही
ं जमण्यापूव� या न� दृ�ीचा बराच सराव करावा लागतो.
२०११सालापासून या कॅ मेऱ्याचे �योग चालू आहेत. ज्यांचे डोळे नुकतेच, अपघाताने गेले आहे
त्यांच्यावर आधीयोग के ले जाताहेत. ज्यांनी जन्मापासून कधीही �काश पािहलेलाच नाह
त्यांना या न�ा दािगन्याने �कती फायदा होईल त्याब�ल शा�ज्ञ साशंक 
जोवर परमे�राने �दलेल्या दृ�ीचा आधार शा�ज्ञांनी गृिहत धरलेला होता त गूगल-ग्लास
वाप�न ‘वस्तुिस्थती सुरण्य’च्य (Augmented Reality) वल्गना खपून गेल्या. पण जेव्
त्यांनीडोळ्यातल्या नैस�गक यं�णेची �ितकृती बनवायचा �य� सु� केलतेव्हा मा त्या मूळ
यं�णेची महती त्यांना अिधकािधक पटत गेली.ितथेही मूळ म�ातंतूचा आधार असेपय�त
समोरचा िविवधरं गी िनसगर् म�दूला दाखवणं त्यांना जमलं. तो आधार तुटल्यावर जेमत
िमणिमणं काळं पांढरं िच� म�दक
ू डे पोचलं! मानवी �य�ांना फ� इतकं च झेपलं! म�दच
ू ी कुवत
येवढी मोठी क� त्यने त्य िमणिमण्याशही सरावाने जमवून घेतल!ं
रव��नाथ म्हणत,“िच� काढायला घेतलं क� परमे�राच्या कलाकृतीची महानता अिधक
जाणवते आिण आपण नकळतच नतमस्तक होतो” जीवतं�ज्ञानाच्या क्षे�ात तर शा�ज
मह�वाकांक्षा अिधकच मोठी असते. आिण त्यामुळत्या जगि�यंत्याच्या थोरवी
साक्षात्कारही पदोपदी होत रहातो. त�वज्ञानाची पुढची वाटचतेक याच न�ा वाटांव�न
होईल!
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