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राइट बांधुांची गोष्ट

ववमानाचे शोधक
ववल्बर राइट आणि ऑरववल राइट

ही गोष्ट दोन भावाांची आहे . तयाांनी
आपल्या सांयम आणि मेहनत या
अांगभत
ू गि
ु ाांच्या बळावर ववमानाची
ननर्मिती केली.

फार फार वषाांपूवीची गोष्ट आहे .......
ऑरववल राइट आणि ववल्बर राइट नावाचे दोन भाऊ होते.

एके ददवशी ते दोघे तयाांच्या जजमी नावाच्या र्मत्रासोबत खेळत होते. ते नतघे र्मळून
तयाांची खेळिी ठे वण्यासाठी कपाट बनवत होते. ऑरववल आणि ववल्बर याांना काहीबाही
वस्तू बनवायला खूप आवडत असे. तयाांचे वडील परदे शातून परतण्याची ते वाट पाहात
होते.

“बेटा, हे एक नवां खेळिां आहे ,” बाबा म्हिाले, “याला वर
हवेत फेकलां की ते उडतां.”
“खरां की काय!” ववल्बर आश्चयिचककत झाला.

“हे उडवून बघायचां का?” ऑरववलने ववचारले.
“हो हो, का नाही?” तयाांचे वडील म्हिाले.

“कधीकधी ते आमच्यासाठी खेळिी घेऊन येतात,” ववल्बर म्हिाला.
“मला बाहे रून तयाांचा आवाज ऐकू येतोय,” ऑरववल म्हिाला.
घराचा दरवाजा उघडला. तयाांचे वडील दारात उभे होते.
“अरे व्वा! तुमच्या बाबाांनी तुमच्यासाठी खेळिां आिलांय,“ तयाांच्या हातात एक वेगळीच
वस्तू पाहून जजम म्हिाला, ”पि ककती ववचचत्र ददसतांय ते!”
“हे काय आहे बाबा?” दोघा भावाांनी ववचारले.

“हे थोडांसां पक्ष्यासारखां उडतां,” तयाांचे वडील म्हिाले.
मग तयाांनी ते खेळिे वर हवेत फेकले.

खेळिे गोल-गोल कफरत घराच्या छताकडे गेले.
ते एखाद्या पक्ष्यासारखेच उडू लागले, पि थोडाच वेळ.
खेळिे छताला आदळल्यावर काय झाले असेल ?
तुम्हाला काय वाटते?

अगदी बरोबर!
खेळिे छताला आदळून हे लकावे खात खाली आले आणि जर्मनीवर आपटले.
ते बघून दोघा भावाांना वाईट वाटले .

“ते फार वेळ उडू शकत नाही,” तयाांचा र्मत्र जजमी म्हिाला.
तयाांचे वडडल जस्मत करून म्हिाले, “पुन्हा फेका. कदाचचत यावेळी ते थोडां जास्त
वेळ हवेत राहील.”

मुलाांनी खेळिे पन्
ु हा हवेत फेकले. यावेळी ते घरभर उडू लागले .
“उडलां, उडलां,” मुले ओरडू लागली.

“अरे व्वा!” जजमी म्हिाला.
तसे ते एक साधेसेच खेळिे होते. पि तयाने दोघा भावाांच्या मनात एक
कल्पनेला जन्म ददला.

दोघे भाऊ खप
ू रोमाांचचत झाले आणि एक
स्वप्न बघू लागले.
काय तुम्ही तकि करू शकता की ते कोिते
स्वप्न बघत होते?

“हे खेळिां मोठां उडिारां यांत्र असतां तर!” दोघे भाऊ
ववचार करू लागले.

“आणि ते जास्त वेळ हवेत राहू शकलां तर!”
“आपि तयात बसून तयाला हव्या तया ददशेत
वळवून नेऊ शकलो तर! आपि तयातून आपल्याला
पादहजे तया दठकािी जाऊ शकलो तर!”

पि आपि स्वप्न रां गवत आहोत, याची तयाांना जािीव होती. तया
काळी लोक गरम हवेच्या फुग्याच्या मदतीने हवेत उां च जात असत.
ग्लायडरच्या मदतीनेही थोडांफार दरू वर उडता येत असे. पि तोवर
उडिारे यांत्र मात्र कुिीही बनवले नव्हते.

“कुिीही असां उडिारां यांत्र बनवू शकत नाही,” तयाांचा र्मत्र
जजमी तयाांचे स्वप्न ऐकून हसू लागला, “ते बघा!”

आणि तयाांचे उडिारे खेळिे पुन्हा जर्मनीवर येऊन आपटले.
“पि हे तर फक्त एक खेळिां आहे ,” ऑरववल म्हिाला.
“आपि एक खरां खुरां उडिार यांत्र बनवलां तर!” ववल्बर
म्हिाला.

“असां यांत्र तुम्ही कधीच बनवू शकिार नाहीत. तुम्ही मूखि आहात. मी

माझ्या घरी जाऊन माझ्या खेळण्याांशी खेळत बसतो,” असे म्हिून जजमी
नतथून ननघून गेला.
राइटबांधांुकडे वेळ असता तर ते जजमीच्या बोलण्यावर द:ु ख उगाळत बसले
असते. पि तयाचवेळी तयाांनी एक ववचचत्र प्रसन्न आवाज ऐकला. तो
आवाज तयाांच्याशी काही बोलत होता.

राइट बांधांुनी आसपास पादहले. एक गदहऱ्या डोळयाांचा पक्षी घराच्या णखडकीत
बसला होता. तयाांनी कल्पना केली की तो पक्षी तयाांच्याशी बोलत आहे .
“मी तुमच्या र्मत्राच्या बोलण्याकडे लक्ष ददलां नसतां,” पक्षी म्हिू लागला,
“अशा ककतयेक गोष्टी आहे त ज्या दीघि काळ हवेत राहू शकतात. मलाच बघा
ना! मी एखाद्या खेळण्यापेक्षा जास्त उां च आणि दरू उडू शकतो. तुम्ही उडिारां

यांत्र बनवू शकता. पि ते बनवण्यासाठी तुम्हाला भरपूर वेळ द्यावा लागेल.
सांयम बाळगा. फक्त ते यांत्र माझ्यासारखां बनवा. मी तुम्हाला या कामात मदत
करे न. मी तुमचा चाांगला र्मत्र बनेन.”

ऑरववल आणि ववल्बर जाित होते की तो पक्षी खरोखरच
तयाांच्याशी बोलत नाही आहे . खरां तर ते सगळां काही आपल्या
मनाशीच बोलत होते. पि तया लाल पक्ष्याला र्मत्र मानण्याची
कल्पना तयाांना आवडली.

“हे बघा, मी वर उडू शकतो, खाली उडू शकतो. मी वळू शकतो
आणि डावी-उजवीकडे उडू शकतो. एक चाांगलां उडिारां यांत्र
माझ्यासारखां कसांही उडू शकलां पादहजे,” पक्षी म्हिाला.

“पि अनेकाांनी पक्ष्यासारखां उडिारां यांत्र बनवायचा प्रयत्न केलाय.
ती यांत्रां चाांगली उडू शकली नाहीत,” ऑरववल म्हिाला. “

“र्शवाय आम्हाला यांत्राांबद्दल काहीही मादहती नाही. आम्ही सुरुवात कशी
करायची, हे च आम्हाला कळत नाही,” ववल्बर म्हिाला.
“मग सुरुवातीपासून सुरुवात करा. कुठून सुरुवात करू शकता? यांत्राांबद्दल
मादहती गोळा करा,” पक्षी थोडा ववचार करून म्हिाला.
“दठक आहे , आता आम्ही करुनच दाखवतो!” दोघे भाऊ उतसाहाने म्हिाले.
आणि ते घाईघाईत तयाांच्या वडडलाांकडे गेले. तयाांचे वडील वत्त
ृ पत्राांची छपाई
करत असत.

“बाबा,” ववल्बर म्हिाला, “तुमचां पेपर छापायचां यांत्र
खराब झाल्यावर आम्ही तुम्हाला ते दरु
ु स्त करायला मदत
करू शकतो का? आम्हाला यांत्राांबद्दल र्शकायचांय.”

“हो, का नाही. मला तुमची मदत घ्यायला नक्की
आवडेल. पि तुम्ही सांयम बाळगाल याचे आधी वचन
द्या,” वडील शाांतपिे म्हिाले.
“सांयम म्हिजे काय, बाबा,” दोघा भावाांनी ववचारले.
“जेव्हा एखादां काम पूिि व्हायला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ
लागतो तेव्हा डोकां शाांत ठे वन
ू ते काम पि
ू ि होईपयांत
करत राहायचां, यालाच सांयम म्हितात,” वडडलाांनी स्पष्ट
करून साांचगतले.

“पि सांयम ठे वायची गरज का असते?” दोघा भावाांनी ववचारले.
“यांत्र खराब झाल्यावर ते काम करत नाही. तयावेळी नेमकी काय खराबी
आहे ते शोधायला वेळ लागतो,” वडील म्हिाले, “कधीकधी यांत्र दरु
ु स्त
करिां खूप अवघड असतां. तुमच्याकडे सांयम असेल तर तुम्ही यांत्रातील
खराबी शोधायचा प्रयत्न करत राहाल. शेवटी तुम्हाला ती खराबी र्मळे ल
आणि यांत्र दरु
ु स्त होईल.”
“तुमच्या बाबाांचां ऐका. ते खूप समांजस आहे त,” पक्षी म्हिाला.

एके ददवशी वत्त
ृ पत्र छापिारे यांत्र खराब झाले. ऑरववल आणि ववल्बर ते
दरु
ु स्त करू लागले. तयाांनी भरपूर प्रयत्न केले पि तयाांना यश र्मळाले नाही.

“ठीकाय, आम्ही प्रयत्न करत राहू,” ऑरववल म्हिाला.

“आता काय करायचे?” कांटाळून ऑरववलने ववचारले.

“आणि खूप जास्त वेळ लागला तरी आम्ही कांटाळिार नाही,
आम्हाला राग येिार नाही,” ववल्बरने वचन ददले.

“खूप अवघड काम ददसतांय,” ववल्बर म्हिाला.

आणि यांत्र दरु
ु स्त होईपयांत तयाांनी आपले प्रयत्न सुरू ठे वले.

“खरां च कठीि आहे हे ,” तयाांचे वडील म्हिाले, “बऱ्याच गोष्टी कठीि असतात.
पि सांयम ठे वा. हार मानू नका. काम करत राहा. तुम्हाला अशक्य वाटिारे
कामही शक्य करून दाखवता येईल.”

“छान!” वडील म्हिाले.

काळ भरभर सरला. दोघे भाऊ मोठे झाले. तयाांनी तऱ्हे तऱ्हे च्या
यांत्राांवर कामे केली. आिखी मोठे झाल्यावर तयाांनी सायकलचे
दक
ु ान सुरू केले. ते सायकली बनवू लागले तसेच दरु
ु स्तही करू
लागले.
एके ददवशी तो आनांदी पक्षी तयाांना भेटायला आला.

“आता तुम्हाला यांत्राांबद्दल भरपूर मादहती र्मळाली असेल. मग तुम्ही तुमचां
उडिारां यांत्र बनवायला कधी सुरुवात करताय?” पक्ष्याने तयाांना ववचारले.

“आम्ही तयार आहोत,” दोघे भाऊ म्हिाले, “आम्ही यांत्र बनवण्यासाठी खूप
सारी चचत्रे आणि योजना बनवल्यायत. आता आम्ही हे सगळां अशा
कुिालातरी दाखवू ज्याला यांत्राांबद्दल आमच्यापेक्षा जास्त ज्ञान आहे . आमच्या
योजनेबद्दल तयाांचां मत काय आहे पाहू.”

पि ज्या व्यडक्तला यांत्राांबद्दल
राइट बांधुांपेक्षा जास्त ज्ञान
होते तया व्यक्तीने राइट
बांधुांची चचत्रे आणि योजना
पादहल्यावर काय म्हटले,
तुम्हाला मादहती आहे का?

ती व्यक्ती म्हिाली, “हे
कधीच उडिार नाही!”
“तयाला फारसां ज्ञान नाही,”

हवेत उडिारे यांत्र

पक्षी म्हिाला.

“हे यांत्र कधीच उडिार
नाही!”

“सांयम ठे वा,” पक्ष्याने दोघा भावाांना समजावले, “ननराश होऊ
नका आणि डोक्यात राख घालून घेऊ नका. ककतयेक लोकाांना
नव्या कल्पना रुचत नाहीत. उडिारां यांत्र ही नवीच तर कल्पना
आहे .
“र्शवाय, ती व्यक्ती कदाचचत बरोबर बोलत असेल. तुम्ही
काढलेल्या चचत्रात यांत्राच्या पांखाांमध्ये काही गडबड वाटतेय. ते
अगदी माझ्या पांखाांसारखे ददसत नाहीत.”

“ठीकाय र्मत्रा, आम्ही प्रयत्न करत राहू,” ऑरववल म्हिाला.
“आणि आमच्या चचत्रात काही चुकीचां वाटत असेल तर ते
सुधारण्यासाठी आम्हाला तुझी मदत लागेल,” ववल्बर म्हिाला, “तू
आम्हाला तुझ्या पांखाांचा अभ्यास करायला मदत कर.“
“का नाही, मी आनांदाने तुम्हाला मदत करे न,” पक्षी म्हिाला.

पक्ष्याचे अनेक र्मत्र राइट बांधुांभोवती गोळा झाले. ते सगळे राइट
बांधुांचे काम बघण्यासाठी खूप उतसुक होते.
“मी वर उडतो तेव्हा माझ्या पांखाांच्या वरचा हवेचा दाब कमी होतो.
साहजजकच, पांखाच्या खाली हवेचा दाब वरच्यापेक्षा जास्त होतो. हवा
नेहमी जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहाते. तयामुळे माझ्या

पांखाच्या खालची हवा वर जायला बघते. यात माझां शरीर आपसूकच
वर उचललां जातां आणि मी उडू लागतो.”

“ददशा बदलण्यासाठी मी पांख थोडेसे वाकवतो,” पक्षी समजावू
लागला. “हे बघ,” ववल्बर बुटाचा एक खोका वाकवत म्हिाला,
“याच्या खालचा आणि वरचा भाग थोडासा हलतोय. आपल्या
उडिाऱ्या यांत्राचे पांखसुद्धा असेच हलले पादहजेत.”
“आपि आिखी थोडा अभ्यास करू,” दोघे भाऊ म्हिाले.

“आमचे ननरीक्षि करत राहा,” पक्षी म्हिाला.

ऑटो र्लर्लएांथल
राइट बांधांुनी आिखी अभ्यास सुरू
केला. यावेळी तयाांनी पक्ष्याांबरोबरच
ग्लायडरचाही अभ्यास केला. ग्लायडर
तयाांच्या वडडलाांनी परदे शातून
आिलेल्या छोट्या खेळण्यासारखेच
होते. ग्लायडरमध्ये मोटर नसते. ते
हवेत उडते, पि फार वेळ नाही.
ग्लायडर नेहमी थोडेसे उडून झाल्यावर
जर्मनीवर येते.
राइट बांधुांनी ऑटो र्लर्लएांथल नावाच्या
एका मािसाबद्दल वाचले. तो जमिनीत
ग्लायडर उडवत असे. पि तयाला
इतराांसारखीच अडचि येत होती. तयाचे
ग्लायडरसुद्धा हवेत जास्त वेळ तरां गत
राहात नसे. काही वेळानांतर ते
जर्मनीवर येऊन आदळत असे.

“आपि आपलां स्वत:चां ग्लायडर बनवूया,” ववल्बरने सुचवले.
“कुिी साांगावां, आपि धीर धरून काळजीपूवक
ि काम केलां तर
हवेत जास्त वेळ उडू शकेल असां ग्लायडर बनवू शकू,” ऑरववल
म्हिाला.

मग काय, दोघा भावाांनी मन लावून सांयमाने काम केले आणि
आपले ग्लायडर बनवले.

“आपलां ग्लायडर उडेल अशी आशा वाटते मला,” ववल्बर म्हिाला.
“कदाचचत उडेलही,” पक्षी म्हिाला, “ग्लायडरचे पांख फार सुरेख
ददसतायत. पि ग्लायडर उडलां नाही तरी तुम्ही धीर खचू दे ऊ
नका. कारि तुम्ही काही पक्षी नाही आहात. आणि काही वेळा
चुका होऊ शकतात. सांयम बाळगा.”

पि राइट बांधांुना जािीव होती की काहीकाही गोष्टीांना, ववशेषत:
आगळयावेगळया गोष्टीांना, खूप वेळ लागतो. तया साध्य करण्यासाठी वाट
पाहावी लागते.

दोघे भाऊ ग्लायडर खेचत खेचत एका छोट्याशा टे कडीवर घेऊन
गेले. मग एक भाऊ ग्लायडरमध्ये बसला. दस
ु ऱ्या भावाने
टे कडीच्या कड्यावरून ग्लायडरला धक्का ददला.

दोघे भाऊ आपले ग्लायडर घेऊन नॉथि कॅरोर्लना राज्यातील ककट्टी हॉक या
गावात गेले. ग्लायडरची चाचिी घेण्यासाठी ते एक चाांगले दठकाि होते.

“आपलां ग्लायडर उडतांय!” दोघे भाऊ आनांदाने ओरडू लागले. पि
काहीच वेळात तयाांचे ग्लायडर जर्मनीवर येऊन आदळले, तयाांच्या

तेथील जमीन छान मऊशार रे तीची होती. ग्लायडर हवेत जास्त काळ राहू
शकले नाही तर उतरण्यासाठी ती जागा आदशि होती.

बालपिीच्या उडिाऱ्या खेळण्यासारखे.
तुम्ही साांगू शकता, तयाांचे ग्लायडर हवेत जास्त वेळ का राहू
शकले नाही?

याचे उत्तर ना राइट बांधु जाित होते, ना तो लहानगा पक्षी!
“मला एवढां च मादहतीय, ही माझ्यासुद्धा सांयमाची परीक्षा आहे ,” पक्षी
म्हिाला.

“चचांता करू नकोस छोटुल्या पक्ष्या. माझे बाबा काय म्हिाले होते ते
आठव जरा. जगात बऱ्याच गोष्टी करायला खूप कठीि असतात. पि
आपि प्रयत्न करत रादहलो तर कधी ना कधी आपि तया करू शकतो,”
ववल्बर म्हिाला.
“ग्लायडरच्या पांखाखालच्या हवेचा दाब अचधक मजबत
ू करायला हवा,”
ऑरववल म्हिाला, “जास्त दाब ग्लायडरला हवेत आिखी वर उचलेल
आणि ते जास्त वेळ हवेत राहील.”

“तम्
ु ही ग्लायडरला एक इांजजन लावू शकता? तयाने अडचि दरू
होऊ शकेल?” पक्ष्याने ववचारले.

“इांजजन पांखाांच्या खाली जास्त हवा पाठवू शकतां तयामुळे
पांखाांच्या खाली हवेचा दाब आिखी वाढे ल. यामुळे कदाचचत

ग्लायडर जास्त वेळ हवेत राहू शकेल,” ववल्बर म्हिाला.

दोघे भाऊ इांजजनववषयी मादहती गोळा करू लागले . ते झाल्यावर तयाांनी
इांजजन बनविाऱ्या काही लोकाांना पत्रे पाठवली.

इांजजन बनविाऱ्या कांपन्याची उत्तरे आली. एकही कांपनी राइट
बांधुांना इांजजन द्यायला तयार नव्हती.

पत्रात तयाांनी र्लदहले, “आम्हाला एक इांजजन हवे आहे . ते आम्ही आमच्या
ग्लायडरला बसवू आणि एक ववमान बनवू. हे ववमान म्हिजे इांजजन

एका कांपनीकडून उत्तर आले, “आम्ही अशा मूखि प्रयोगासाठी
इांजजन दे त नाही. लोकाांना उडायचेच असते तर ते पांख घेऊन
जन्माला आले नसते का?”

बसवलेलां ग्लायडर असेल.”

तयाांनी ही पत्रे टपालाने सवाांना पाठवली. पि मग काय झाले मादहत

मग राइट बांधांुनी काय केलां असेल असां तम्
ु हाला वाटतां?

आहे ?

तुम्हें क्या लगता है ऐसे जवाब पढ़कर राइट भाइयों ने
क्या करने का सोचा होगा?

मग राइट बांधुांनी आपले डोके आणि हात वापरून स्वत:च एक इांजजन
बनवले.

या कामासाठी खूप वेळ लागला. पि तयामुळे दोघा भावाांचा धीर खचला
नाही. उडिारे यांत्र तयार करायला दीघि काळ लागिार, या
वस्तुजस्थतीचा तयाांनी स्वीकार केला होता.

“अखेरीस आपलां इांजजन बनलां एकदाचां,” ऑरववल म्हिाला.
“हे नक्की काम करे ल, मला खात्री वाटते,” ववल्बर म्हिाला.
तुम्हाला काय वाटते? इांजजनने काम चोख बजावले असेल?

“दठकाय, आम्ही सांयम बाळगू,” ऑरववल म्हिाला.
“हा पांखा बघा. हा कफरतच नादहये. पांखा कफरला नाही तर
इांजजन कसां सुरू होईल?” दोघे भाऊ म्हिाले.

“आम्ही दहांमत हरिार नाही. प्रयत्न सोडिार नाही. पुन्हा कामाला
लागू,” ववल्बर म्हिाला.

“मला इांजजनबद्दल काही ज्ञान नाही,” पक्षी म्हिाला, “मला
एवढां च मादहतीय की मी आठवड्याभरातच उडायला र्शकलो.

ते पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले.

तुम्हाला हे करायला ककती वषि लागतायत!”

आणि एक ददवस तयाांचे प्रयत्न फळाला आले.

इांजजन चालू करताच तयातून एक तीव्र आवाज आला आणि मग
तयाचा पांखा खडखड करत कफरू लागला.

“हुरे! शेवटी इांजजन बनवलांच तुम्ही,” पक्षी चचतकारला.

“अरे बघा, हे काम करू लागलांय,” दोघे भाऊ ओरडू लागले.

“आता आपल्याकडे एक इांजजन आहे . हे ग्लायडरला बसवय
ू ा.
मग कदाचचत आपल्याकडे खरां खुरां उडिारां ववमान असेल.
पक्ष्यासारखां उडिारां ववमान!”
पि खरां च तयाांच्याकडे ववमान होते का?

नाही, अजन
ू तरी तयाांच्याकडे ववमान नव्हते.
जेव्हा तयाांनी इांजजन ग्लायडरला बसवले तेव्हा इांजजनने आपले
काम बरोबर केले. पि इांजजन एवढे जड होते की तयाच्या
वजनामुळे ग्लायडर उडू शकले नाही.
“आता काय करायचां?“ दोघे भाऊ पुन्हा ववचाराांमध्ये हरवले.
“तुम्ही ववमान बनवण्याचे प्रयत्न सोडून दे ण्याचा ववचार तर
करत नाही ना?” पक्ष्याने चचांनतत होऊन ववचारले .

“अजजबात नाही, आम्ही आिखी थोडा अभ्यास करू,” दोघे भाऊ
म्हिाले.
तयाांनी पन्
ु हा एकदा आपल्या चचत्राांचे ननरीक्षि केले. आपल्या
आराखड्यात बदल केले. तयानुसार ग्लायडरमध्ये तसेच
इांजजनमध्येही काही सुधारिा केल्या.

आणि एकदा ककट्टी हॉक टे कडीवर एक आश्चयि घडले . गुरगुरिाऱ्या इांजजनसह
तयाांचे ग्लायडर हवेत उडू लागले.
“आपलां ववमान उडतांय. आपि करून दाखवलां,” ऑरववल आनांदाने ओरडू
लागला. ऑरववल ग्लायडरमध्ये बसून तयाला ददशा दे त होता, “हे एका
मोठ्या पक्ष्यासारखां वाटतांय.”
खरां तर तयाांचे ववमान एखाद्या पक्ष्यासारखे उडत नव्हते. पि इनतहासात
प्रथमच एका ववमानाने हवेत उड्डाि केले होते.

ववमान उडवण्यासाठी राइट बांधांुना भरपरू काळ लागला. पि
जेव्हा ते उडू लागले तेव्हा तयाांच्या आनांदाला पारावार राहीला
नाही. सांयम ठे वून काम पूिि केल्यावर ककती समाधान र्मळते,
याचा प्रतयक्ष अनुभव तयाांनी घेतला.

तुम्ही आभाळात कधी ववमान उडताना बनघतलां तर ते उडण्यासाठी
खूप मोठा काळ लागला होता, याची आठवि ठे वा. सांयम बाळगला
तर तुम्हाला ककती समाधान र्मळे ल, तुमच्या आयुष्यात ककती
चाांगले बदल घडू शकतील याचाही ववचार एकदा करून पाहा.

आता तम्
ु ही पदहले ववमान तर बनवू शकत नाही. कारि तयाचा
शोध राइट बांधुांनी आधीच लावलेला आहे . पि तुम्हाला वेगळे च
काहीतरी करावेसे वाटू शकते. काही असो, सांयम कायम तुमच्या
कामी येईल, हे नेहमी लक्षात ठे वा.

आणि मग तुम्हाला तुमचे काम करायला जास्त मजा
येईल. राइट बांधुांना ववमान बनवण्यात आली तशी

इनतहासाचे पान

मजा!

ववल्बर राइटचा जन्म 1867
साली आणि तयाचा भाऊ
ऑरववलचा जन्म 1871 साली
झाला. तयाांनी आपल्या
कारककदीत उड्डािासांबांधी
महत्त्वपूिि शोधकायि केले.

राइट बांधांन
ु ा तयाांच्या
सांयमाचे फळ र्मळाले

राइट बांधांच
ु े पदहले
उड्डाि

1899 साली तयाांनी पदहले ग्लायडर बनवले. 1900 साली तयाांनी
ते अमेररकेच्या नॉथि कॅरोर्लना राज्यातील ककट्टी हॉक टे कडीवरून
उडवले. सुरुवातीला तयाांनी 12 हॉसिपॉवरचे पेट्रोल इांजजन वापरले. तयात
दोन पांखे होते. हवेपेक्षा वजनदार असलेले पदहले यशस्वी ववमान
उड्डाि तयाांनी डडसेंबर 17, 1903 रोजी ककट्टी हॉक येथून केले. हे दृश्य
चार पुरुषाांनी आणि एका मुलाने पादहले. या ददवशी ववल्बरचे वय होते
36 वषे आणि ऑरववलचे वय होते 31 वषे. तयाांचे हे उड्डाि फक्त 59
सेकांदाांचे होते. तयावषी राइट बांधुांनी णिसमस मोठ्या उतसाहाने साजरा
केला.
राइट बांधुांना लहानपिीच तयाांच्या वडडलाांकडून सांयमाचे बाळकडू
र्मळाले होते. अनुभवाच्या आधारे तयाांनी आपल्या आराखड्यात अनेक
बदल केले. उड्डािाचे अनेक प्रयोग तयाांनी रे ताड माळरानावर आणि
शेताांवर केले. तयाांनी हवेचा तीव्र झोत ननमािि करिारे उपकरिही
बनवले. तयाच्या सहाय्याने तयाांनी हवेचा दाब बदलन
ू ग्लायडरवर आणि
ववमानावर काय पररिाम होतो, याचा अभ्यास केला. तयाांचे हे उपकरि
म्हिजे एक साधा डबा होता. तयाच्या एका बाजुवर पांखा लावला होता.
या उपकरिात ते बदलतया हवेच्या जोराचा तरां गतया कागदाच्या
कपट्याांवर काय पररिाम होतो, याचे ननरीक्षि करत.

