
सर्वगामी यतं्रकिड े

‘उत्तर ध्रवुावरच्या बर्ााळ वैराणात नासाची अत्यंत महत्वाकांक्षी मोहीम चालू आहे. जगाला कुणकुणही 
लाग ूनये म्हणून दक्षता पाळली आहे.....  

पण तरीही त्या मोहहमेची बबत्तबंातमी आतंकवादयांना पोचते आहे. एका शास्त्रज्ञाचा खनूही झाला आहे.... 

हा ववघातक हल्ला करणारा ववघ्नसंतोषी गुप्तहेर आहे.... एक नखाएवढा यंरमच्छर!’  
हे झाल ंडॅन ब्राउनच ंववज्ञान-रंजन!  

पण त्याच ंबोट धरून वतामानातलं ववज्ञानही झपाझप पावल ंटाकतं आहे. आतंकवादयांच ेगुप्तहेर 
घडवायला नव्हे तर आतडयांतले छुपे आजार हेरायला! 

आत्ता-आत्तापयतं रोबॉट्स ्म्हटले की तीच ती ककचकट कामं शंभराव्यांदाही बबनचूक करणारे बोजड 

यंरमानव डोळयांसमोर येत. मग एकेकट्या वयोवॄधदांना सोबत करून त्यांची हालहवाल त्यांच्या 
नातलगांना कळवणारे यंरकुर(ेAIBO) ननघाले. आणण मग अडनडया जागी पोचण्यासाठी वळवळणारे, 
सरपटणारे, भभरभभरणारे यंरककड ेअवतरले.  

Fantastic Voyage नावाच्या ववज्ञानपटाने मानवी रक्ताभभसरणात संचार करणारी सूक्ष्म पाणबुडी 
दाखवली होती. नतच्यावरून स्त्रू्ती घेऊन शास्त्रज्ञांनी एक छोटीशी, भुंग्याएवढी कॅमेऱ्याची डबी तयार 
केली. गगळता येणारी, संपणूा लहान आतडयातनू प्रवास करणारी ही छोटी डबी २००१ सालापासून मानवी 
आतडयाच्या आतले र्ोटो घेण्यासाठी वापरली जाते. पण नतच्या प्रवासावर बाहेरून ननयंरण नसतं. 
आतडयाच्या आतल्या आवरणाला बऱ्याच चणु्या असतात. त्यांच्या आत लपलेल्या कॅन्सरच ंगचरण त्या 
अननयंबरत वाहत्या डबीमधये होत नाही.   

इटाभलयन आणण जमान शास्त्रज्ञांनी आता या यंरभुंग्याला हवे तेव्हा र्ाकवता-आखडता येणारे पाय 

लावले आहेत. भुंग्याला चुबंकीय बाह्य-ननयंरणाने हव्या त्या जागी पोचवल ंकी तो आपल्या पायांनी 
आतडयाच्या चणु्या बाजूला सारून आत दडलेला रोग हुडकेल आणण बाहेरच्या आदेशाबरहुकूम त्याचा 
तुकडाही नमुन्यादाखल काढून घेईल. सधया लहान आतडयातल्या अशा कॅन्सरसाठी  शस्त्रकियेने पोट 

उघडाव ंलागतं. ती सारी दगदग वाचले. मार आतडयाचा नमुना कापून आणणारा यंरभुंगा सधयाच्या 
डबीसारखा एका वापरानंतर ववसर्जात करता येणार नाही.  

तीच डबी अजून बरीच लहान केली तर श्वसनमागा, मरूवाहहन्या यांतही नतला पाठवता येईल.  



इंजेक्शनातून डोळयाच्या आत सोडलेली, नतळाएवढी लहान यंर-गचलटं मज्जापटलाला पुरेसा प्राणवायू 
भमळतो आहे की नाही हे ठरवतील, नतथल्या पेशींना योग्य ते औषध पोचवतील, डोळयाच्या 
रक्तवाहहन्यांतल्या गुठळयांवर इलाजही करतील. 

केवळ कीटकच पोच ूशकतील असे दगुाम सांदीकोपरे र्क्त मानवी शरीरातच असतात अस ंनाही.  

सागरतळाशी बुडालेली जहाज,ं भूकंपाने कोसळलेल्या इमारतींच ेहढगारे, खाणींमधल्या दघुाटना 
यांच्यामधये होणारी तेलाची ककंवा ववषारी, स्त्र्ोटक गॅसची गळती थांबवायला, आत अडकलेल्या जखमी 
माणसांचा ठावाहठकाणा शोधायला, त्यांची खशुाली जगाला कळवायला कुठल्याही र्टीतून चाचपडत, 

वळवळत आत भशरू शकणारे यंरककडचे उपयोगी होतील.  

ऑक्टोपस या समुद्री प्राण्याच्या नळयांसारख्या पायांना हाड ंनसतात. त्यामुळे त्यातंल्या बळकट स्त्नायूंना 
त्या नळया हव्या तेवढ्या वाकवता-वळवता येतात. अशा प्रकारचा एक स्त्वयंचभलत यांबरक पाय इटलीच्या 
शास्त्रज्ञांनी तयार केला आहे. असे आठ पाय आणण तल्लख मेंद ूवापरून लहानशा भोकांतूनही आरपार 
जाऊ शकणारा  यांबरक ऑक्टोपस २०१३पयतं तयार व्हावा अशी अपके्षा आहे. पाण्याखाली अडकलेल्या 
माणसांना ररमोट ननयंरणाने मदत पोचवायला अशा अष्टपादांची र्ारच मदत होऊ शकेल. 

लॅम्प्री नावाचा सपााकृती मासा आणण गांडूळ यांच्या यांबरक प्रनतकृती(Lampetra आणण Wormbot) 

देखील भेगा-र्टींतून सरपटत काम र्ते्त करून येतील. 

पालीचं्या पायांना खोल भेगा असतात. त्यांमधये ननमााण होणारी ननवाात पोकळी छतावर उलट्या 
चालणाऱ्या पालीचंी छतावरची पकड भक्कम ठेवते. अशा चार यांबरक पायांच ेStickybots  उंचावरची 
काम ंकरतील.  

मोठाले उडते यंरचतुर CIAकड े१९७०पासूनच होते. त ेछोट्या पक्ष्यांच्या आकाराच ेहोत.े हॉलंडच्या 
संशोधकांनी मोठेच कष्ट घेतले आणण तळहातात मावणारा, पंख र्डर्डवत उडणारा, 
यंरचतुर(DelFly)बनवला. शरचू्या आतल्या गोटातले, धोकादायक वातावरणातले र्ोटो घेणं आता या 
यंरचतुरावर सहज सोपवता येईल.  

नुसत्या चलनवलनाच्या पधदतीच नव्हेत तर नैसगगाक संवेदनाही या यंरककडयांना बहाल करायचा 
शास्त्रज्ञांचा मनसुबा आहे. गचचुदं्रीसारख्या संवेदनाक्षम भमशा लावलेले Shrewbots तयार झाले आहेत.  

धरुान ेकोंदलेल्या हठकाणी आपली वाट व्यवर्स्त्थत शोधनू त ेनेमकं सांगगतलेलं काम करून येतील. अशा 



चाचपत्या भमशा आणण ऑक्टोपससारखे वळवळते पाय लावलेले उडते यंरचतुरही शास्त्रज्ञांच्या 
हदवास्त्वप्नांत भभरभभरत आहेत. पण नैसगगाक चतुरांना दृष्टी असते, आसमंतातलं स्त्वतःच ंसंतुलन, 

वाऱ्याची हदशा आणण वेग, यांसारख्या अनेक गोष्टी समजतात. ती ज्ञानेंहद्रयं यंरचतुरांना लाभायला 
अजून काही दशकं सहज जातील.  

र्जवंत ककडयांचा अभ्यास करणारे जीवशास्त्रज्ञ, त्या अभ्यासावरून यंरककड ेघडवणारे इंजीननयसा आणण 

त्या वळवळत्या ककडयांच ंलवगचक पण हटकाऊ आवरण बनवणारे रसायनतज्ज्ञ, अशा देशोदेशींच्या 
शास्त्रज्ञांच्या एकजुटीच्या मानवी प्रयत्नांनी ही यंरजीवांची प्रनतसषृ्टी घडते आहे. एरवी ककड-ेमच्छरी रास 

देतात, रोग रै्लावतात. पण हे सवागामी, सवासाक्षी यरंककड ेपथृ्वीतलावर कुठेही, कुणाच्याही 
अडीअडचणीला धावून जातील आणण चराचराला अगधक सुखरूप, सुरक्षक्षत करतील. 

 -डॉ. उज्जज्जर्ला दळर्ी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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