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ककट्टी िॉक, नॉर्ज कॅरोशलना, अमेररका
एकदा सकाळी टॉम टे ट मासे पकडायला गेला.
त्याच्या गळाला लागलेला पहिला मासा खूप
लिान िोता. म्िणून त्याने गळ पन्
ु िा पाण्यात
टाकला. मग त्याच्या गळाला एक मोठा मासा
लागला.
“मला आणण बाबांना िा मासा चांगला दोन
हदवस परु े ल,” तो स्वत:िी म्िणाला.

समद्र
ु ककनाऱ्यावर एका तंबज
ू वळ त्याला दोन

ती माणसे िसू लागली. त्यांनी मजेिीर

माणसे हदसली. ते काय करतायत, िे

कपडे घातले िोते. टॉमला ते दोघे ककट्टी

पािाण्यासाठी टॉम त्यांच्याकडे गेला.

िॉक ििरातील वाटले नािीत.

“िॅलो,” त्यांच्यातील एकजण म्िणाला. “चांगलाच
मोठा मासा लागलाय तझ्
ु या गळाला.”
“मी पकडलेला पहिला मासा बघायला िवा िोता
तम्
ु िी,” टॉम म्िणाला. “तो व्िे ल मािाएवढा

मोठा िोता. एवढा मोठ्ठा की मी त्याला खेचून
ककनाऱ्यावर आणू िकलो नािी.”

“माझं नाव ऑरव्व्िल आिे , ऑरव्व्िल राइट,”
त्यांच्यातील एकजण म्िणाला. “तू मला ऑव्िज
म्िणू िकतोस. िा माझा भाऊ, ववल्बर.”

“मला ववल म्िण,” दस
ु रा माणस
ू म्िणाला.
“मी टॉम टे ट,” टॉम म्िणाला. “तम्
ु िी ककट्टी
िॉकमध्ये काय करताय?”
“आम्िी ओिायोतन
ू आलोय, एक उडणारं यंत्र
बनवण्यासाठी,” ववल म्िणाला.

“ते काय असतं?” टॉमने ववचारले.
“तू स्वत:च बघ,” ववल म्िणाला. “िे यंत्र एक
हदवस िवेत उडेल.”
“कसं काय उडणार ते?” टॉमने ववचारले.

“पतंगाला िवा किी वर उडवते, तसंच या
यंत्रालािी िवा उडवेल,” ऑव्िज म्िणाला.
“त्यासाठीच आम्िी ककट्टी िॉकला आलोय. इर्े
भरपरू वारे वािात असतात.”

“इर्ल्या जशमनीवर मऊिार रे त आिे , त्यामळ
ु े
यंत्र सरु क्षितपणे उतरू िकेल इर्े,” ववल
म्िणाला.

“मी बसू त्यात?” टॉमने ववचारले.
“अजून बनन
ू तयार झालं नािीये ते,” ववल
म्िणाला, “तू परत केव्िा येिील तेव्िा पािू.”
“ठीकाय,” टॉम म्िणाला. “येईन मी परत.”

टॉम आपले चल
ु त भाऊ-बिीण, नेड आणण
लॉरा, यांच्या घरी धावत ननघाला. आपण जणू
िवेतच उडू लागलोय, असे त्याला वाटू लागले.

“मी आत्ताच ओिायोतन
ू आलेल्या दोन
माणसांना भेटलो,” टॉम म्िणाला. “ते
म्िणतात की ते पक्षयांसारखं िवेत उडणार
आिे त.”
“अरे टॉम,” लॉरा म्िणाली, “तझ्
ु या बालीि
गोष्टी ऐकवू नकोस आम्िाला.”
“खरं च सांगतोय,” टॉम म्िणाला. “त्यांनी
बनवलेलं उडणारं यंत्र पहिलंय मी.”
“उडणारं यंत्र असं कािी अव्स्तत्वात नािीये,”

नेड म्िणाला. “तू कािीतरी चढवन
ू
सांगतोयस.”
“र्ोडं र्ांबा,” टॉम म्िणाला. “मग बघालच
तम्
ु िी!”

नेड आणण लॉरा िसू लागले, पण आपण खरे
तेच सांचगतले, िे टॉम जाणत िोता.

प्रकरण दोन
पढ
ु ला हदवस
ववल आणण ऑव्िज यांना भेटायला जात
असताना टॉमला आकािात पक्षयापेिा मोठे
कािी हदसले. ते उडणारे यंत्र िोते! तो धावतच
समद्र
ु ककनारी गेला.

ववल आणण ऑव्िज त्यांचे यंत्र एका
पतंगासारखे उडवत िोते. टॉमचे बाबा आणण
काका बबल त्यांना मदत करत िोते.
जेव्िा यंत्र आकािातन
ू खाली जशमनीवर
उतरले, तेव्िा टॉमने ववचारले, “तम्
ु िीसद्ध
ु ा
उडता का यात बसन
ू ?”
“मी उडालोय यातन
ू ,” ववल म्िणाला, “फक्त
एकदाच. पण आज वारा कमी आिे , िे यंत्र
माझ्यासोबत वर उचलायला.”

“मी िलका आिे ,” टॉम म्िणाला. “मी त्यात
बसन
ू उडू िकतो का?”

ववलने टॉमच्या वडडलांकडे वळून ववचारले,
“काय मत आिे तम
ु चं, शमस्टर टे ट?”
“आम्िी त्याला फार उं च नािी जाऊ दे णार,”
ऑव्िज म्िणाला.
“ठीकाय,” वडडल म्िणाले. “पण काळजी
घ्या!”

टॉम यंत्राच्या खालच्या पंखांवर पालर्ा
झोपला. मग ववल आणण टॉमचे वडील िे दोघे
यंत्र उचलन
ू र्ेट वाऱ्याच्या हदिेत धावू
लागले. जेव्िा वाऱ्याने यंत्र वर उचलले, तेव्िा
त्यांनी ते सोडून हदले.

यंत्र वर वर जाऊ लागले. टॉम ककट्टी िॉक
ििराच्या वर िवेत उडू लागला. तो आणखी
वर वर जाऊ लागला. अचानक, यंत्र वर-खाली
िोत र्रर्रू लागले.

“िलू नकोस टॉम!” ववल ओरडला. ववल
आणण काका बबल यांनी जोर लावन
ू दोर
खेचला. मग यंत्र िळूिळू खाली येऊ लागले.

यंत्र रे तीत उतरून घसरत र्ांबले, तेव्िा
टॉमने आपले डोळे बंद केले.

“तल
ु ा लागलं-बबगलं नािी ना?” त्याच्या
वडडलांनी ववचारले. “
टॉम उभा राहिला तेव्िा तो िलत िोता. “मी
ठीकाय,” तो म्िणाला. “मला परत उडायचंय.
याच्यापेिा उं च जायचंय!”
“नािी,” वडील म्िणाले. “आज एवढं च परु े .”

घरी परतताना टॉमला नेड आणण लॉरा हदसले.
“आज मी उडणाऱ्या यंत्रात बसलो!” तो म्िणाला.
“आणण आकािात उं च उडालो!”
“कािीतरी फेकू नकोस,” लॉरा म्िणाली.
“माझे बाबा म्िणतात की उडणारी यंत्र िी
ननव्वळ बकवास आिे ,” नेड म्िणाला. “ते
म्िणतात, माणूस उडण्यासाठी जन्माला आला

असता तर त्याला जन्मताच पंख नसते का!”
“तम्
ु िी उद्या समद्र
ु ककनारी याच,” टॉम म्िणाला.
“कदाचचत ववल आणण ऑव्िज तम्
ु िालासद्ध
ु ा यंत्रात
बसायला दे तील.”

पढ
ु ल्या हदविी दप
ु ारी, लॉरा आणण नेड
समद्र
ु ककनारी आले, पण तेव्िा वाराच वािात
नव्िता. यंत्र मोठ्या ककड्यासारखे मातीत बसन
ू
राहिले िोते.
“तू कधी यंत्रात बसन
ू उडणार आिे स, टॉम?”

लॉराने ववचारले आणण ती िसू लागली.
“माझ्याकडे बघ,” नेड म्िणाला. “मी उडतोय!”
तो आणण लॉरा िसतणखदळत आणण आपले बािू
पसरत इर्ेनतर्े धावू लागले.

“र्ोडं र्ांबा,” टॉम म्िणाला. “मग बघालच
तम्
ु िी!”

कािी हदवसांनी ववलने पन्
ु िा उड्डाण केले.
पंधरा सेकंद िवेत उडत त्याने सम
ु ारे चारिे
फूट अंतर कापले.
मग तो आणण ऑव्िज ओिायोला परतण्यासाठी
आपला बाड-बबस्तरा आवरू लागले.
“तम्
ु िी कायमचे ननघन
ू जाताय का?” टॉमने
ववचारले.

“नािी,” ववल म्िणाला. “िे यंत्र चांगलंच
आिे . िे वर-खाली जातं, उजवी-डावीकडे
वळतं. पण आम्िी िवेत आणखी जास्त वेळ
रािू िकेल असं, याच्यापेिा चांगलं यंत्र

बनवायला घरी चाललोय.”

“पढ
ु ल्या उन्िाळ्यात आम्िी परत येऊ, नवं
यंत्र उडवायला,” ऑव्िज म्िणाला.
“मी येईन तेव्िा, तम्
ु िाला मदत करायला,”
टॉम म्िणाला.

प्रकरण तीन

पण अचानक यंत्र कफरू लागले
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आणण वेगाने खाली पडू लागले.

ववल आणण ऑव्िज पढ
ु ल्या उन्िाळ्यात एक
नवे यंत्र घेऊन आले. ते आधीच्या यंत्रापेिा
दप्ु पट मोठे िोते.
“िे आजपयंत बनवलेलं सवाजत मोठं ग्लायडर
आिे ,” ववल म्िणाला.
“याचे पंख आधीच्या यंत्रापेिा जास्त लांब
आणण वाकलेले आिे त,” ऑव्िज म्िणाला. “िे
पंख आम्िाला जास्त वेळ िवेत रािायला
मदत करतील, असं वाटतंय.”
प्रर्म ववलने उड्डाण केले. तो र्ोडा वेळ
िवेत उडत राहिला.

“र्ांब ववल!” ऑव्िज ओरडला.
यंत्र खाली जशमनीवर येऊन जोरात आदळले.
“ठीक आिे स का त?ू ” टॉमने ववचारले.
ववलच्या डोळ्याला आणण नाकाला मार लागला
िोता, पण कािी गंभीर इजा झाली नव्िती.
ववल आणण ऑव्िज यांना यंत्राची डागडुजी करावी
लागली. त्यांनी मदतीसाठी टॉमच्या वडडलांना
कामावर ठे वले. कािी हदवसानी, यंत्र पन्
ु िा

उडण्यास सज्ज झाले. पण अजून कािीतरी
अडचण िोती त्यात. कधी ते मध्येच र्ांबत
असे, कधी कफरतकफरत जशमनीवर पडत असे.

“कािी गडबड आिे त्यात?” टॉमने ववचारले.
“मािीत नािी आम्िाला,” ऑव्िज म्िणाला.
“त्यांना कळलं नसावं, काय गडबड आिे ते,”
टॉमचे वडील म्िणाले. “पण तू यापढ
ु े या
यंत्रात बसायचं नािीस. ते सरु क्षित नािी.”

ववल आणण ऑव्िज यांनी यंत्रात बरे च बदल
करून पाहिले, पण प्रत्येकवेळी ते अपयिी
ठरले. िेवटी, त्यांनी ओिायोला परतायचे

ठरवले.
“तम्
ु िी िार तर मानली नािी ना?” टॉमने
ववचारले.

“आणखी िजार वर्जतरी माणूस उडू िकणार
नािी, असं वाटू लागलंय,” ववल म्िणाला.
ववल आणण ऑव्िज समद्र
ु ककनाऱ्यापासन
ू दरू
जाताना टॉमने बनघतले. आता ते आपल्याला

पन्
ु िा कधीच हदसणार नािीत, असे त्याला
वाटू लागले.

चौर्े प्रकरण
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िळूिळू हिवाळा सरत गेला. एकदा टॉमला
ऑव्िजकडून एक पत्र आले.
“आम्िी वेगळ्या प्रकारचे पंख वापरून नवं
यंत्र बनवलंय,” टॉम वाचू लागला. “याचे पंख
खूपच लांब आणण रूंद आिेत. आम्िी
संतल
ु न सांभाळण्यासाठी आणण यंत्र सिज
वळवण्यासाठी यंत्राला एक िेपट
ू िी जोडलंय.
ते उडवन
ू पािायला आम्िी ककट्टी िॉकला परत
येतोय.”

सप्टें बर महिन्यात ववल आणण ऑव्िज परतले.
त्यांनी टॉमच्या वडडलांना पन्
ु िा एकदा
कामावर ठे वले.
नवे यंत्र जुन्या यंत्रापेिा खप
ू चांगले उडाले.

ववल आणण ऑव्िज यांनी िजारे क उड्डाणे केली
त्यातन
ू .

“आत्ता कुठे आमच्या मनासारखं झालं यंत्र,”
ववल म्िणाला. “आता त्याचं ननयंत्रण करू
िकतो आम्िी, िवं तेव्िा ते वर नेऊ िकतो
आणण िवं तेव्िा खाली आणू िकतो.”
“िवं तसं वळवप
ू ण िकता,” टॉम म्िणाला.
“पण एक गोष्ट अजून करत नािीये िे ,” ववल
म्िणाला. “वारा असल्याशिवाय उडू िकत

नािी ते.”
“आम्िी त्याला एक इंव्जन बसवणार
आिोत,” ऑव्िज म्िणाला. “मग ते स्वत:िून

उडेल, वाऱ्याशिवाय. तो एक ऐनतिाशसक िण

असेल. आपण पक्षयांसारखं कधीिी, कुठे िी
उडू िकू!”

त्या हिवाळ्यात, ओिायोमध्ये, ववल आणण
ऑव्िज यांनी इंव्जन आणण प्रोपेलर बनवले.
यंत्र िवेत पढ
ु े नेण्यासाठी त्याचा उपयोग
िोणार िोता.

पण ते उडेल का?
िे कळण्यासाठी त्यांना ककट्टी िॉकला

जावे लागणार िोते.

“पण बाबा,” टॉम म्िणाला, “ववल आणण ऑव्िज

प्रकरण पाच
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माझे चांगले शमत्र आिे त.”
“तरी आत्ता उडणं धोकादायक आिे ,” बाबा म्िणाले.
टॉमला ववल आणण ऑव्िज यांची आठवण येत असे.
यंत्राचे ववचारिी त्याच्या मनात वपंगा घालत. पण

ववल आणण ऑव्िज यांनी नवे यंत्र ककट्टी िॉक
येर्े आणले. पण त्याचवेळी प्रोपेलर नादरु
ु स्त
झाले. नवे प्रोपेलर बनवण्यासाठी ऑव्िजला
पन्
ु िा ओिायोला जावे लागले.
तो परतला तेव्िा वादळी वाऱ्यांमळ
ु े यंत्र
उडवणे धोक्याचे िोते.
एके हदविी, एका भयंकर वादळानंतर, टॉमचे

वडील म्िणाले, “या वादळात यंत्र उडवणं
अिक्य आिे . त्यांनी आपले उडण्याचे प्रयोग
र्ांबवले नािीत तर कुणालातरी गंभीर इजा
िोऊ िकते. मला तल
ु ा इजा िोऊ द्यायची

नािीये, टॉम. तू त्यांच्यापासन
ू दरू च रािा.”

िवामान हदवसेंहदवस बबघडतच चालले िोते.
अिावेळी त्यांनी उडायचा प्रयत्न केला तर?

बाबा झोपल्यावर, टॉम घरून ननघाला आणण
समद्र
ु ककनारी पोिोचला. ककनाऱ्यावर ववल आणण
ऑव्िज यांच्या शिबबरापािी जीवनरिक केंद्रातील
बचावकायज करणारे कािी कमजचारी उभे िोते. िे
कमजचारी समद्र
ु ात अडकलेल्या खलािांना
वाचवण्याचे काम करत. ववल आणण ऑव्िज

यांच्याबाबत कािी दघ
ज ना तर नािी ना घडली?
ु ट

17 डडसेंबर रोजी कडाक्याची र्ंडी पडली िोती.
ककजश्ि आवाज करणाऱ्या वेगवान वाऱ्यामळ
ु े
टॉमच्या घराच्या णखडक्या िलू लागल्या.
“अिा वादळी वाऱ्यामध्ये यंत्र उडवण्याचा
प्रयत्न करणे िा वेडप
े णा ठरे ल,” टॉमचे बाबा
म्िणाले. “मी जातो पन्
ु िा झोपायला.”

मग टॉमला दोघे भाऊ हदसले.
“आम्िी आज उडण्याचा प्रयत्न करून
पािातोय,” ऑव्िज म्िणाला. “आम्िाला मदत
करण्यासाठी िी माणसंसद्ध
ु ा आलीयत.” टॉमने
यंत्र लांब लाकडी रुळांवर ठे वण्यास त्यांना
मदत केली. सगळी तयारी झाली. पण

वाऱ्याचा वेग कमी झाला नव्िता.

“िीच संधी आिे , ऑव्िज,” ववल म्िणाला.
दोघे भाऊ बराच वेळ एकमेकांकडे बघत
राहिले, जणू कािी ते एकमेकांना पन्
ु िा

कधीच भेटणार नव्िते.
मग ऑव्िज त्यांच्या यंत्रात जाऊन बसला.
“िभ
ु ेच्छा, ऑव्िज!” टॉम ओरडला.

प्रकरण सिा

त्याच हदविी
ऑव्िजने इंव्जन सरू
ु केले. सवांनी
आपला श्वास रोखन
ू धरला.

वारा अचधकाचधक वेगाने वािू

लागला. ऑव्िजला अिा वाऱ्यातच
यंत्र उडवावे लागणार िोते.

यंत्र रुळांवरून चालू लागले. सरु
ु वातीला ते
वाऱ्याच्या ववरुद्ध िळूिळू, अत्यंत धीम्या

गतीने पढ
ु े चालू लागले.

अचानक टॉमने बाबांची िाक ऐकली.

“टॉम! काय करतोयस तू इकडे?”
“बाबा, बघा!” टॉम ओरडला.

त्याचवेळी यंत्र िवेत झेप घेऊ लागले. वेगवान
वाऱ्यांमध्ये ते वपसाटलेल्या पक्षयासारखे वरखाली उसळ्या घेऊ लागले. पण ते उडू

लागले, िे मित्त्वाचे!

सवांनी मोठा जयघोर् केला, अगदी टॉमच्या

इनतिासात प्रर्मच, मानवाने एका यंत्राला

बाबांनीसद्ध
ु ा!

ननयंबत्रत करून त्याच्या इंव्जनाच्या जोरावर

“यांनी तर कमालच केली!” बाबा म्िणाले.

उड्डाण केले िोते.

“वाटलं नव्ितं, ते यंत्र उडवू िकतील असं.”

ववल आणण ऑव्िज यांनी त्या सकाळी आणखी

यंत्राने फक्त बारा सेकंद उडत केवळ एकिेवीस

तीन उड्डाणे केली. िेवटच्या उड्डाणानंतर,

फूट अंतर कापले. पण तेवढे परु े से िोते.

सवजजण ककट्टी िॉकला गेले.

लोक ववल आणण ऑव्िज यांच्यािी िस्तांदोलन

“चंद्रावर कुणीच उड्डाण करू िकत नािी,”

करत त्यांची प्रिंसा करू लागले, “कमाल

म्िणत नेड िसू लागला.

केलीत तम्
ु िी!”

“र्ोडं र्ांबा,” टॉम म्िणाला. “मग बघालच

लॉरा आणण नेड िे देखील नतर्े आले िोते. “िे

तम्
ु िी!” “

खरं य का, टॉम?” त्यांनी ववचारले.
“अर्ाजत खरं य,” टॉम म्िणाला. “मी सांचगतलं
िोतं ना, ववल आणण ऑव्िज उडणार म्िणून.”
“टॉमने आम्िाला उडायला चांगली मदत केली,”
ववल म्िणाला.
“पन्
ु िा केव्िा उडणार तम्
ु िी?” लॉराने ववचारले.
“ववल आणण मी णिसमससाठी घरी चाललोय,”
ऑव्िज म्िणाला, “पण परत नक्की येऊ

आम्िी.”
“ते परत येतील तेव्िा मला यंत्र उडवायला
दे णार आिे त,” टॉम म्िणाला. “मी ते उडवत
चंद्रावर घेऊन जाणार!”

“तू गोष्टी रचून सांगणं बंद करिील का, टॉम!”
लॉरा म्िणाली.

समाप्त

