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लेखक  :  �ी. र�ाकर महाजन 

फ़ोन  : ०२२-२६१२८१२० 

मेल  : pankh2013@yahoo.com 

प�ा   : ३१५, बी �वग, मयूर पाक� , मालवीय रोड, िवले पाल" (पूव�), मुंबई ४०००५७ 

र�ाकर महाजन ह ेएअर इंिडयात अिधकारी होते. ३८ वष" नोकरी के.यावर  अिस. जनरल मॅनेजर 1हणून ते १९९५ म4ये िनवृ� झाले. या 
काळात 8यांनी िवमान या िवषयावर भरपूर मािहती जमा केली. 8यावर पु:तकेही िलिहली.  8यांनी एि;हएशन या िवषयावर यापूव= 
िलिहलेली पु:तके :-  i) पुसमॉथ ते डशॅ ४००  आिण ii) आकाशगामी  ही Aंथाली Bकाशनाने Bकािशत केली असून 8यांचे वाचकांनी Bचंड 
:वागत केले. िनवृ�ीनंतर 8यांनी ओEरगामी हा छंद  जोपासला. या िवषयावर दोन पु:तके िलिहली आिण ती Hयो8Iा Bकाशनतफ़"  Bकािशत 
झाली आहते . 8यािशवाय किवता वाचण,े गाणी ऐकण,े संगणक वापरण े असे अनेक छंद ते जोपासतात. 8यांKया तीन इंAजी किवता 
अमेEरकेतील पु:तकात Bकािशत झा.या आहते. पंख ह े8यांचे पिहले ई पु:तक आह.े ते 8यांनी वाचकांना िवनामू.य Lदले आह.े  
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फ़ोन : 9869674820 
esahity@gmail.com 
प�ा : जी ११०२, इटOनटी 
तीन हात नाका , ठाण,े ४००६०४ 
Websites 

www.esahity.com  

www.ednyaneshwari.com  

http://etyarth.blogspot.in/  

http://esahityapratishthan.blogspot.in/ 

www.marathiriyasat.com   

ई सािह8य BितMान ही नQदणीकृत सं:था असून अनेक लेखक वाचकांनी एकR येऊन सुT केली. सं:थेतफ़"  दर आठवUाला एक 
मराठी ई पु:तक चाळीस दशेांतील सुमारे दीड लाख वाचकांना िवनामू.य िवतEरत केले जाते. 8यािशवाय ई सािह8यKया िविवध 
वेबसाईVसना लाखो  लोक ि;हिजट करतात.
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पंख 

िवनामू.य िवतरणासाठी उपलXध 
आपले वाचून झा.यावर आपण ह ेफ़ॉरवड� कT शकता. 
ह ेई पु:तक वेबसाईटवर ठेवYयापुव= Zकवा वाचना[ितEर\ कोणताही वापर करYयापुव= ई सािह8य BितMानची परवानगी 
घेण ेआव^यक आह.े 

या पु:तकातील लेखनाचे सव� कायदशेीर ह_ लेखकाकड ेसुरि`त असून पु:तकाचे Zकवा 8यातील अशंाचे  पुनमु�aण Zकवा नाटक, 

िसनेमा, िसEरयल, :टेज शो Zकवा त8सम bपांतर Zकवा भाषांतर करYयासाठी लेखकाची परवानगी घेण ेकायcाने आव^यक 

आह.े 

©©©©esahity Pratishthan® 2013 
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�या असं�य �ात, अ�ात �ी-पु�षांनी 
माणसाचं उडायच ं�व  साकार "हायला 

आप%या �ाणांची बाजी लावली 
	या सवा()या �मृतीला ह ेपु�तक सम,पत 
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 िमRांनो ,आप.यापैकg अनेकांनी िवमानाने Bवास केला असेल परंतु ते िवमान न_g Lकती मोठे आह े,एवढे जड िवमान हवेत अगदी 
सहजग8या कसे उडत असावे ,ते िवमान कधी तयार झाले ,ते करYयापूव= माणसाला काय काय Bय� कराव ेलागले असतील असे असंiय Bj 
आप.या मनात येत असतील. 

या आप.या मनात.या Bjांची थोडlयात उ�रे शोधYयाचा Bय� या पु:तकात केला आह े.पु:तक सिचR व आकष�क असावे असे फार 
Lदवसांपासून वाटत होते .ती इKछा आज या पु:तकाnारे पुरी होत आह ेयाचा मला आनंद आह े. 

या पु:तकाचा आणखी एक िवशेष 1हणजे यात िवमान िवoात घडले.या अनेक गमतीशीर व मनोरंजक घटना Lदले.या आहते .िशवाय 
यात अनेक िचRे Lदलेली आहते .िचRांमुळे िवषयाचे आकलन होYयास मोलाची मदत होईल असा िवoास वाटतो . 

ह ेपु:तक 1हणजे मािहतीचे संकलन आह े.ते करत असताना मला कावळा-िचमणीची आठवण झाली .ते जसे एक एक काडी शोधून आणून 
घरटे बांधतात तसेच काहीसे माझ ेझाले !न_g कोणती काडी कुठून आणली ह ेसांगणे कठीणच  ! 

मािहतीKया महाजालाचा 1हणजेच इंटरनेटचा जा:तीत जा:त उपयोग झाला .पण इतlया असंiय साईVस आहते कg आप.याला हवी 
असलेली मािहती नेमकg rडकून काढणे ह ेकाम फारच िजकgरीचे ,Lकचकट व वेळकाढू होते !st च आिण जम�न नावे यांचा व 8यांKया उuाराचा 
मेळ नसतो. पॅEरस व टोLकयो या आप.या नेहमीKया वापरात.या शXदांचे उuार दखेील अगदी वेगळे आहते !1हणून शXदांचे :पे�लग Lदले 
आह े. 

मािहती िमळवून व तीची जुळवणी ,मांडणी कTन ती सादर करणे 1हणजे  थोडlयात ‘Bेझtटेशन’ माझे आह े.ते आप.याला आवडले तर 
माvया �मांचे साथ�क झाले असे वाटेल !आप.या BितLwया जर आपण मला कळव.यात तर आनंदच होईल. 

        
 
र�ाकर महाजन  



पंख     pankh2013@yahoo.com  
 

www.esahity.com       esahity@gmail.com  

 

 

िवमानां�या    इितहासातून    आपण    काय    िशकतो............    

१))))    अनुभवाने    शहाणे    होणे!!!!    

असं    �हणतात    क�    अपयश    ही    यशाची    पिहली    पायरी    असते. . . . िवमानांचा    इितहास    ह े   या    उ �चे    उ!म    उदाहरण    आहे. . . . अनेकवेळा    आधी    अपयश    आले! ! ! ! %यानंतर    ते    

अपयश    का    आले    याचा    अ&यास    क'न    व    %यात    यो(य    %या    सुधारणा    क'न    पुढचा    ट+पा    यश,वीपणे    गाठला    असेच    /दसून    येते....    
िम0ांनो    तुम�यावर    जर    कधी    अपयशाचा    सामना    करायची    वेळ    आलीच    तर    अपयशाने    खचून    न    जाता    ते    अपयश    का    आले    याची    कारणे    शोधून    काढा    व    %यात    
आव3यक    ते    बदल    क'न    यश    िमळवा. . . .     

२) ) ) ) पूण6    तयारीिनशी    जाणे!  !  !  !      

                परंतु    %याचबरोबर    पु7कळ    वेळा    पूण6    तयारी    क'न    आ%मिव8ासाने    पिह9याच    :य;ात    यश    िमळालं    असेही    झाले. . . . काही    गो=ी    अशा    असतात    क�    तेथे    दसुरी    संधी    

िमळत    नाही. . . . उदा: : : : पॅराशुट    उडी, , , , क�    जी    काळजीपूव6क    संपूण6    तयारीक'न    मगच    मारावी    लागते!!!!    
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११ (सागरी िवमाने  
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माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    फुटलेफुटलेफुटलेफुटले    पखंपखंपखंपखं!!!!    

प`ी हवेत उडताना आपण नेहमीच पाहतो . 
आप.या मनात कधीतरी असेही आले असणार कg आप.याला जर पंख असते तर आपण दखेील पxयांBमाणे उडू शकलो असतो . 

अगदी असेच िवचार जवळजवळ तीनशे वषाyपूव= sाzसमध.या काही लोकांKया मनात आले .8यासाठी 8यांनी अगदी rबे{न 
पxयाBमाणे पंख तयार केले .ते आप.या पाठीवर बांधले व जोरजोरात हलवून उडYयाचा Bय� केला .पण 8यांना यश िमळाले नाही .तरी 
8यांनी Bय� सोडले नाहीत .उंच इमारतीवर जाऊन Zकवा उंच कUावर जाऊन उडी माTन उडायचे Bयोग केले .8यात 8यांना यश तर आले 
नाहीच पण अनेकांना आपले हातपाय तोडून |यावे लागले ,Zकवा Bाण गमवावे लागले !काह}नी वटवाघुळासारखे पंख तयार कTन उडYयाचे 
Bयोग केले ,कारण वटवाघूळ हा प`ी नसून Bाणी आह े.ते;हा हाही Bयोग कTन बिघतला पण यश आले नाही 

     

        

प\याचे पंख        वटवाघुळाचे) :ाणी (पंख 
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शेवटी १६८० साली िज�हानी बोरेली या इटािलयन गिणत$ाने असे िस%द केले क' 
माणसाला प(या)माणे पंख हलवून उडायचे असेल तर .याला जवळजवळ ११’ X 
११’  एवढे मोठे पंख लागतील व ते उडव3यासाठी लागणारे बळकट 4ायू 
माणसाजवळ नस5यामुळे तो उडू शकणार नाही !.यानंतर मा7 ह े)योग थांबले! 

परंतु असे जरी असले तरी नजीक9या काळात :लायडर9या ;पाने ते )योग 
यश<वी झाले ! 
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माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    घेऊनघेऊनघेऊनघेऊन    उडणाराउडणाराउडणाराउडणारा    पतगंपतगंपतगंपतगं ----    �लायडर�लायडर�लायडर�लायडर! ! ! !     
 
 
पंख लावून उडता येत नाही ह ेकळ9यावर माणसाने तो नाद सोडला पण %याला पया6य शोधायला सु_वात केली .पतंग आकाशात वारा असला क� चांगला 

उडतो ह ेबिघत9यावर %याने िवचार केला क� जर एक मोaा अगदी अवाढb पतंग तयार केला व %याला लटकलो तर आपणही %या  पतंगा बरोबर हवेत उडू शकू .हा 
िव8ास आ9यावर वारा केcहा व कोण%या /दशेने उडतो याचे %याने िनरीDण केले .%यातूनच ‘एअरोडायनािमdस’ या शाeाचा उदय झाला व (लायडरचाही ! 

 

                                

सरसरसरसर    जॉज�जॉज�जॉज�जॉज�    केलीकेलीकेलीकेली (Sir George Cayley) (Sir George Cayley) (Sir George Cayley) (Sir George Cayley)    
 
सर जॉज� केली यांनी एक भला मोठा पतंग तयार केला .माणसाला 8या 
पतंगाला लटकता यावे 1हणून एक िRकोणी आकाराचा हलlया धातूचा 
सांगाडा तयार केला .हवेKया Bवाहांचे िनरी`ण केले व 8या पतंगाKया 
अनेक चाचYया घेत.या .8या यश:वी झा.या . 
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�लायडर�लायडर�लायडर�लायडर    उडवणाराउडवणाराउडवणाराउडवणारा    पिहपिहपिहपिहलालालाला    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    एकएकएकएक    घोडागाडीघोडागाडीघोडागाडीघोडागाडी    चालकचालकचालकचालक    होताहोताहोताहोता!!!!    
 

 
 

१८५३ : आता B8य` Bयोग कTन पाहायची वेळ येऊन ठेपली .सर जॉज� केली यांनी आप.या ब�गीतून 
)घोडा-गाडीतून (टेकडीकड ेBयाण केले .8या टेकडी समोर दसुरी एक टेकडी होती .म4ये एक छोटी दरी होती .सर केली 
यांनी 8यांKया ब�गी चालकाला मो�ा िमनतवारीने तयार कTन  8या पतंगाला – �लायडरला – लटकावले व सोडून 
Lदले .घाबरलेला ब�गीचालक कसाबसा दरी पार कTन समोरKया टेकडीवर जाऊन सुखTप उतरला .आपण एक फार 
मोठा ऐितहािसक पराwम केला आह ेह े8याKया गावीही न;हते! 
8याने लागलीच आप.या नोकरीचा राजीनामा देऊन टाकला! 
 
अशा तर्हनेे हवेत उडणार्या पिह.या मानवाचे नांव आप.याला मािहत नाही    
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ओटोओटोओटोओटो    िलिलय$थलिलिलय$थलिलिलय$थलिलिलय$थल (Otto Lilianthal) (Otto Lilianthal) (Otto Lilianthal) (Otto Lilianthal)    –    ख&याख&याख&याख&या    अथा(नेअथा(नेअथा(नेअथा(ने    हवेतहवेतहवेतहवेत    उडणाराउडणाराउडणाराउडणारा    पिहलापिहलापिहलापिहला    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू!!!!    
 

 
ओटो िलिलयzथल या जम�न इंिजिनयरने १८९० Kया सुमारास �लायडर तयार केले व 
:वत :उडवले . पxयांKया पंखांचा अ�यास कTन 8याने” Bird Flight  as the Basis 

for the Art of Aviation” ह ेअितशय उपयु\ पु:तक िलिहले .8याचा अनेकांना खूप 
उपयोग झाला. 

         
    
    
    

    



पंख     pankh2013@yahoo.com  
 

www.esahity.com       esahity@gmail.com  

    
    

िलिलय$थलचेिलिलय$थलचेिलिलय$थलचेिलिलय$थलचे    अपघातीअपघातीअपघातीअपघाती    िनधनिनधनिनधनिनधन    
.याने <वत :अनेक )योग केले .िनरिनरा@या )कारची :लायडसA तयार केली व उडवली .अनेकवेळा जीवावर बेतले तरी 
)य� व िचकाटी सोडली नाही   . 
९ ऑग<ट १८९६ रोजी हगँ :लायडरचे उEाण करत असताना ददुFवाने िलिलयनथलचे :लायडरवरचे िनयं7ण सुटले ..याचे 
:लायडर खाली कोसळले व .यात .याचा मृ.यू झाला .पण .याचे बिलदान HथA गेले नाही ..याने अनेकांना )ेरणा Iदली .
:लायडर म%ये अनेक सुधारणा के5या गे5या व ते अिधक सुरिKत बनले   .   

टोगटोगटोगटोग    टे��कटे��कटे��कटे��क    
१८९७ साली <कॉटीश इंिजिनयर िपचर याने पिह5यांदाच ‘टोNग टेIOक’ वापरले .या टेIOक म%ये समुPात बोटीला 
:लायडर बांधून ते खेचले जायचे आिण ठरािवक उंची गाठली क' ते हवेत उडवले जायचे .ह े)योग करत असताना  िपचर 
याचाही मृ.यू :लायडर कोसळूनच झाला .या )योगांम%ये फार मोठे धोके होते ह े माहीत असूनही या सु;वाती9या 
संशोधकांनी आप5या )ाणाची पवाA न करता ह े)योग सुSच ठेवले ..यां9यामुळेच :लायडसA अिधकािधक सुरिKत झाली व 
आजही ती उडवली जातात . 
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�लायडस(�लायडस(�लायडस(�लायडस(    एकएकएकएक    छंदछंदछंदछंद    

:लायडर ह े Iदसायला िवमानासारखे असले तरी .याला सु;वाती9या काळात इंिजन न�हते .हवेमधून ते एखाTा 
प(यासारखे िवहार करायचे .�लायडस�ना�लायडस�ना�लायडस�ना�लायडस�ना    सेल�लेनसेल�लेनसेल�लेनसेल�लेन        असेहीअसेहीअसेहीअसेही    �हणतात�हणतात�हणतात�हणतात ....  :लायडर वाUया9या )वाहा9या सहाVयाने हवेत 
िघरXा माS शकते .साधारणत :५ -६ तास :लायडर हवेत तरंगू शकते . 

�लायडरचा�लायडरचा�लायडरचा�लायडरचा    आधुिनकआधुिनकआधुिनकआधुिनक    अवतारअवतारअवतारअवतार    
 

 
 
 
 
 

 
(लायडरचे सु_वातीचे ,व'प         सुधारीत (लायडर         अ%याधुिनक (लायडर  
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:लायडसAचे [लब  असतात .हा खेळ मु\य.वे ऑ<]ेिलया ,कॅनडा ,`यूझीलंड ,साउथ 
आIaका व अमेbरकेत अिधक लोकि)य आह े.:लायडरचे पंख साधारणत :१२ मीटसA लांब 
व १.२ मीटसA ;ंद असतात.िशKणासाठी dहणून जी :लायडसA वापरतात .याम%ये २ 
माणसे बसू शकतात ..यासाठी दहुरेी िनयं7ण Hव<था असते .:लायडसAचा वेग 
साधारणत :६० Iक.मी .ए�हडा असतो  .ह5ली9या काळात :लायडसA एक छंद व  हौस 
dहणून उडवली जातात. 
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,ायन,ायन,ायन,ायन    अलॅनअलॅनअलॅनअलॅन     ----    गोसामरगोसामरगोसामरगोसामर    काँडोरकाँडोरकाँडोरकाँडोर     : : : :शारी1रकशारी1रकशारी1रकशारी1रक    श23चाश23चाश23चाश23चा    उ4ांकउ4ांकउ4ांकउ4ांक! ! ! !     
Gossamer CondorGossamer CondorGossamer CondorGossamer Condor    

 
गोसामर काँडोर ह े एका िवमानाचे नाव आह े .या िवमानाचे िवशेष dहणजे ते  ‘Human 
powered aircraft”  माणसा9या शh'ने चालवले जाणारे िवमान आह े!पॉल मॅकI�डी व 
पीटर िलसामर यांनी ते तयार केले. यात सायकल चालवताना जसे ‘पॅडiलग’ करतात तसे 
कSन मागे बसवलेला पंखा Iफरवावा लागतो .या साठी )चंड शh' लागते. 
१९५९ साली हjेी �ेमर यांनी जाहीर केले क' जो कोणी अशा तUहचेे िवमान तयार कSन 
एक मैल चालवून दाखवील व ते करताना इंlजी आठ9या आकmा)माणे एक िगरक' घेईल 
आिण  उEाणा9या सु;वातीला व शेवटी एक १० फुट उंचीचा एक खांब असेल .यावSन 
उEाण करील ,.याला ५०,००० पौडाचे बKीस Iदले जाईल   . 
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,ायन,ायन,ायन,ायन    अलॅनअलॅनअलॅनअलॅन    ----    
 
२३ -८-१९७७ रोजी pायन अॅलन या हगँ :लायडर व सायकल बहाqराने हा )योग यश<वी कSन बKीस िमळवले ..याला 
बरेच तास सलग सायकल चालवायचा मोठा अनुभव होता व .यासाठी लागणारी शh' ,िचकाटी होती dहणूनच तो ह ेसाहस 
कS शकला. 
 

इंि�लशइंि�लशइंि�लशइंि�लश    खाडीखाडीखाडीखाडी    पारपारपारपार    केलीकेलीकेलीकेली    
8यानंतर �ायनने १२ जून १९७९ या Lदवशी ‘गोसामर अ.ब:�ॉस’ या िवमानाने इंि�लश खाडी पार 
केली .ही साधारण ३५ Lक.मी .लांबीची खाडी पार करायला 8याला जवळजवळ २ तास लागले .तो 
साधारणपण े५ ते १०  फुट उंचीवTन उडत होता .8याKया िवमानाचे वजन ३२ LकलोAाम व लांबी 
३० फुट होती .पंखांची लांबी ९६ फुट व उंची १८ फुट एवढी होती .यासाठी 8याला Bचंड शारीEरक 
`मता वापरावी लागली .8याने १ ल` प�डाचे wेमर पाEरतोिषक �जकले. 
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एक5ानेएक5ानेएक5ानेएक5ाने    उडायचेउडायचेउडायचेउडायचे    आणखीआणखीआणखीआणखी    काहीकाहीकाहीकाही    7योग7योग7योग7योग     ----    8वग8वग8वग8वग    सटूसटूसटूसटू ) ) ) ) Wing SuitWing SuitWing SuitWing Suit((((     
एकgाने उडायचे आणखी काही :योग केले गेले .%यात hवगसुटचा समावेश करावा लागेल .यालाच ‘बड6मॅन सटु’ ,‘Iलाjग ि,kवरल सुट’ lकवा ‘बॅट सुट’ असेही 
�हणतात .hवग सुट १९३० सालापासून अि,त%वात आहते .परंतु सु_वाती�या काळात ते अितशय धोकादायक होते .१९९९ साली जरॅी dयो,मा) /फनलँड  (आिण 
रॉबट6 पे/oक) Hोिशया (या दोघांनी अितशय सुरिDत व वापरEयास सोयीचे अस ेhवग सुट तयार केले. 
      
                                                                                                                                                 

       

       

       

       

       

         %वग%वग%वग%वग    सटूसटूसटूसटू    घातललेीघातललेीघातललेीघातललेी    शीतलशीतलशीतलशीतल    महाजनमहाजनमहाजनमहाजन 
हॉट एअर बलूनमधून ,हिेलकॉ�टर Zकवा िवमानातून ठरािवक उंचीवर गेले कg ‘:काय डाई;ह’ कTन हवेत तरंगत राहायचे व नंतर पॅराशूटKया 
सहा�याने जिमनीवर अलगद उतरायचे .�वग सुटची रचना अशी होती कg 8यामुळे बराच काळ हवेत तरंगता येत असे .िशवाय उडी 
मार.यावर पॅराशूट उघडून जिमनीवर उतरYयासाठीचे अंतर िमळावे इतlया उंचीवर िवमान नेणे आव^यक असे. 

२५ ऑlटोबर २००५ रोजी पO;हयानेन या माणसाने 8याKया �वग सुटला २ छोटी टब� जेट इंिजzस लावली व �वग पॅक तयार केले . 
यातूनच जेटमॅनचा उदय झाला. 
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BहसेBहसेBहसेBहसे    रॉसीरॉसीरॉसीरॉसी    –    जेटमनॅजेटमनॅजेटमनॅजेटमनॅ (Yves Rossy (Yves Rossy (Yves Rossy (Yves Rossy----Jetman)Jetman)Jetman)Jetman) , , , ,एअरमनॅएअरमनॅएअरमनॅएअरमनॅ , , , ,रॉकेटमनॅरॉकेटमनॅरॉकेटमनॅरॉकेटमनॅ , , , ,FयुजनमनॅFयुजनमनॅFयुजनमनॅFयुजनमनॅ    
 
 �हसे रॉसी हा सु�वातीला �वीस एअर फोस�म�ये फायटर पायलट होता .�यानंतर �याने �वीस एअर िवमान कंपनीत 
बो!ग ७४७ िवमान चालवले .२००८ साली �याने एक २.४ मीटर लांबीचा पंख तयार केला .�या पंखां*या पाठीमागे 
जेट-कॅट नावाची ४ छोटी इंिज1स लावली .हा पंख पाठीवर बांधून हवेत उ5ाण करायचे व एखा7ा प8यां9माणे िवहार 
करायचा .�यानंतर पॅराशूट*या सहा;याने जिमनीवर अलगद उतरायचे .=ा जेटमॅनला एअरमॅन ,रॉकेटमॅन ?कवा 
@युजनमॅन असेही संबोिधत असत. 
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इंधन वाचवEयासाठी िवमानातून lकवा हॉट एअर बलूनमधून lकवा हिेलकॉ+टरमधून उडी घेऊन मग हवेत िवहार करायचे तं0 %याने वापरले . 
स+टqबर २००८ मrये रॉसीने इंि(लश खाडी कॅले ,sांस ते डोcहर ,इं(लंड दर�यान अDरश :१० िमिनटात पार केली. 
०५ -  ११  - २०१० रोजी 8याने हॉट एअर बलूनमधून २,४०० मीटर उंचीवTन) सुमारे ७०० मजली ईमारती एवढी उंची (उडी घेतली व 
पाठीवर�या जेट इंिजUस�या सहाWयाने  हवेत9या हवेत दोन ‘लूप’ �हणज ेगोलाकार वळणे घेतली .नंतर पॅराशूट�या सहाWयाने तो जिमनीवर उतरला. 

 
 

 

 
 
०७  - ०५ - २०११ रोजी 8याने वयाKया ४९ [ा वष= Aँड कॅिनयन ,
ओEरझाना ,अमेEरका येथे उ�ाण केले व Aँड कॅिनयनची सफर केली. 

    



पंख     pankh2013@yahoo.com  
 

www.esahity.com       esahity@gmail.com  

    

थॉमसथॉमसथॉमसथॉमस    स$ेकेलस$ेकेलस$ेकेलस$ेकेल    –    मGटीकॉHटरमGटीकॉHटरमGटीकॉHटरमGटीकॉHटर    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

ऑlटोबर २०११ साली थॉमस सेzकेल या जम�न माणसाने एक असे इलेिl�क म.टीकॉ�टर शोधून 
काढले कg जे माणसाला घेऊन हवेत तरंगू शकेल .सुbवातीKया Bयोगात ह ेम.टीकॉ�टर हवेत दीड 
िमिनट उडाले .नंतर ते २० िमिनटे पयyत हवेत तरंगत ठेवYयात 8याला यश आले .ही सुbवात आह े. 
 

या नंतर थो�ा अतंरासाठी याचा वाहन �हणून उपयोग करता यावा असे "य# चालू आहते. 
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गरमगरमगरमगरम    हवेचेहवेचेहवेचेहवेचे    अितभJअितभJअितभJअितभJ    फुगेफुगेफुगेफुगे    KहणजेचKहणजेचKहणजेचKहणजेच    हॉटहॉटहॉटहॉट    एअरएअरएअरएअर    बलू$सबलू$सबलू$सबलू$स!!!!    
(Hot Air Balloons (Hot Air Balloons (Hot Air Balloons (Hot Air Balloons –––– Joseph and Etienne Montgolfier) Joseph and Etienne Montgolfier) Joseph and Etienne Montgolfier) Joseph and Etienne Montgolfier)    

काही अितमह%वाचे शोध केवळ योगायोगानेच लागतात .याचे तु�हाला मािहत असलेले एक :िसrद उदाहरण �हणजे 
Uयूटनने झाडाव'न सफरचंदाचे फळ खाली पडताना पािहले आिण गु_%वाकष6णाचा शोध लागला . 
तसेच काहीस ेहॉट एअर बलूUसचे झाले  .माँटगॉि9फअर बंधूं जोसेफ आिण एJटनी ह ेदोघे  असेच एकदा िवचार करत 
बसले असता %यांनी धरू हवेत खूप उंच वर जाताना पािहला  .%यांनी क9पना केली क� ,जर एका मोvा कागदा�या 
फु(यात भरपूर धरू  कwडून ठेवला तर तो फुगा आकाशात वर उंच जाईल का ?ते नुसते िवचार क'न थांबले नाहीत तर 
%यांनी लागलीच एक भला मोठा कागदाचा फुगा तयार केला .%यांना ते सहज शdय झाले कारण %या�ंया विडलांचा 
कागद तयार करEयाचा कारखाना होता . 
जेcहा %यानंी तो कागदी फुगा िव,तावातून येणाyया धरुावर धरला तqcहा काय आzय6 %यां�या क9पने :माणे तो 
फुगा वर आकाशात गेला .नंतर %यां�या लDात आले क� फुगा धुरामुळे नाही तर गरम हवेमुळे वर गेला !हीच 
ती हॉट एअर बलूUस. 
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४ जून १७८३ ला जोसेफ आिण एbटनी यांनी लोकांसमोर पिहला जाहीर )योग केला .
.यांचे बलून कागद व िलनन कापड वापSन तयार केले होते .सवाtनाच मोठे आuयA वाटले 
आिण .या बंधूंचे .यांनी भरपूर कौतुक केले    . 
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पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    हायMोजनहायMोजनहायMोजनहायMोजन    बलूनबलूनबलूनबलून    
 

२७-८-१७८३ : Bो.जे.ए.सी .चाल�स् या फt च माणसानेही एक बलून तयार केले .8याने 8यात 
गरम हवे ऐवजी Bथमच हाय�ोजन वायूचा वापर केला होता .िशवाय बलूनचे तQड बंद 
करYयाची [व:था केली .8यामुळे बलून हवेत पु�कळ काळपयyत तरंगत रािहले.  पिह.या 
उ�ाणात 8या बलूनने २५ Lक.मी.चे) १६ मैल (अंतर पार केले आणी ते एका शेतात जाऊन 
पडले .परंतु हा काहीतरी दवैी कोप असावा असे वाटून घाबरले.या गावक�यांनी ते न� केले! 
 

१ -१२-१७८३  रोजी )ो .जे.ए.सी.चा5सA व .याचा िम7 रॉबटA िमलpुक vा 
दोघांनी )थमच या हायwोजन बलून मधून )वास केला. 
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पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    आकाशवीरआकाशवीरआकाशवीरआकाशवीर    एकएकएकएक    मNढीमNढीमNढीमNढी , , , ,एकएकएकएक    कPबडाकPबडाकPबडाकPबडा    वववव    एकएकएकएक    बदकबदकबदकबदक!!!!    
माणूस कोणताही धो[याचा ‘)योग’ कर3याआधी .याचा )योग )ा3यांवर करतो अशी )था आह े..यासाठी 
ससे ,उंदीर ,डुकरे यांचा उपयोग केला जातो . 
बलून आकाशात गे5यावर काय होईल याची खा7ी नस5यामुळे माणसाने आधी एक मxढी ,एक कyबडा 
व एक बदक यांना एका पेटाUयात घालून हॉट एअर बलून9या सहाVयाने आकाशात पाठवले!    

हा )योग १९-९-१७८३ रोजी aा`सचा राजा सोळावा लुई व .याची राणी मेरी यां9या 
उपि<थतीत  �हसzलीस9या राजवाmासमोर केला गेला . 

८ िमिनटे आकाशात रा{न व दीड मैलांचा )वास कSन जे�हा ते बलून खाली आले तx�हा ते तीनही )ाणी 
सुखSप आढळले ..यानंतर बलूनमधून माणसाला पाठवायला हरकत नाही असा िव|ास िनमाAण झाला! 

लहरीलहरीलहरीलहरी    बलूनबलूनबलूनबलून!!!!    
हॉट एअर बलूनचा एक फार मोठा तोटा होता .ते वारा नेईल .या Iदशेला जायचे !.या9यावर माणसाचे िनयं7ण 
न�हते !.यामुळे अनेक अपघात घडले .बलून भल.याच bठकाणी उतरत असे .अशा या बेभरवशा9या बलून मधून 
)वास करणे dहणजे एक IदHच होते. 
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QांसRयाQांसRयाQांसRयाQांसRया    राजाचेराजाचेराजाचेराजाचे    िविचSिविचSिविचSिविचS    फमा(नफमा(नफमा(नफमा(न!!!!    
पण असे असूनही अनेकजण ते साहस करायला तयार झाले .परंतु sांसचा राजा सोळावा लुई याने फमा�न काढले कg अशा मूख� 

Bयोगासाठी माणसाचा जीव धोlयात घालण ेयो�य न;ह े.माटँगॉि.फअर बंधू ंिवचारात पडले .अखेर मो�ा िमनतवारीने राजाने परवानगी 
Lदली पण एक अट घातली कg या कामासाठी गुzहगेारांनाच वापरावे !ह ेमाँटगॉि.फअर बंधूंना माzय न;हते .अखेर पुzहा एकदा राजाला साकड े
घातले गलेे व राजाला आपला ह� सोडावा लागला ! 

    

मानवा$यामानवा$यामानवा$यामानवा$या    इितहासातीलइितहासातीलइितहासातीलइितहासातील    एकएकएकएक    अ'भतूअ'भतूअ'भतूअ'भतू    घटनाघटनाघटनाघटना....    
                              

या ऐितहािसक Bयोगासाठी Hया दोन भा�यवान नागEरकांची िनवड झाली 8यांची नावे होती 
 जीन sँको िपलेRे –द-रोझीए) Jean-Francois Pilatre de Rozier) व मा��स द अरलँडस 
(Marquis d’ Arlandes)  .२१ नो;हtबर १७८३ रोजी हा Bयोग बघYयासाठी शेकडो लोक जमले होते .
सवाyना Bj पडला होता कg समोरचे ह ेबलून या दोघांसह वर जाईल कg नाही . सव�जण आ वासून बघत 
होते !बलून हळूहळू वर जाऊ लागले .३३० फुटांपयyत वर गलेे असावे. 
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या Kणापयtत जिमनीवरील )ेKक वगA भीतीने अगदी शांत उभा होता .मा}~सने 

वSन आप5या हातातील रंगीत ;माल हलवायला सु;वात केली आिण इतका वेळ |ास 
रोखून धरले5या लोकांनी टा@यांचा कडकडाट केला .रोझीए व मा}~स यांनी 
aा`समध5या सीन नदी9या साKीने ३०० फुट उंचीवSन ५ मैलांचा )वास २५ िमिनटात 
पूणA केला व .यांचे बलून जिमनीवर सुखSप उतरले . 

 
 

 

 

अशाअशाअशाअशा    रीतीनेरीतीनेरीतीनेरीतीने    मानवानेमानवानेमानवानेमानवाने    7थमच7थमच7थमच7थमच    आकाशातआकाशातआकाशातआकाशात    उTाणउTाणउTाणउTाण    कUनकUनकUनकUन    एकाएकाएकाएका    नJानJानJानJा    युगासयुगासयुगासयुगास    सVुवातसVुवातसVुवातसVुवात    केकेकेकेलीलीलीली....    
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बलूनबलूनबलूनबलून    इं�लंडलाइं�लंडलाइं�लंडलाइं�लंडला    पोचलेपोचलेपोचलेपोचले    
बलूनचे )योग aांस व आजूबाजूं9या दशेात चालले असताना इंि:लश माणूस मागे कसा 
राहील ?िशवाय .यां9या छातीत धडक' भरली होती क' जर यदाकदािचत aांसने बलून9या 
सहाVयाने ह5ला करायचे ठरवले तर .याला अटकाव कसा करणार ? 
ते�हा .यांनीही  १५ स�टxबर १७८४ रोजी एक बलून तयार कSन उडवले .पण .यासाठी 
.याना मदत �यावी लागली िव`सxट लुनाद� नावा9या एका इटािलयन माणसाची. 

    
मोYांचीमोYांचीमोYांचीमोYांची    छोटीछोटीछोटीछोटी    गोZगोZगोZगोZ!!!!    

१५ -९-१७८४ रोजी िव`सxटने बलूनला बांधले5या मो�ा पेटाUयात <वत:बरोबर एक 
कबुतर ,एक मांजर व एक कु7ा नेणे पसंत केले !पण झाले काय क' कबुतर उडून गेले .मांजराने 
घाबSन पेटारयातून बाहरे उडी माSन पलायन केले .कु7ा मा7 इमानीपणे शेवटपयtत िव`सxट 
बरोबर रािहला .िव`सxटने २४ मैलांचे अंतर जवळजवळ दोन तासात पार केले .या घटनेनंतर 
िव`सxट िहरो झाला व अनेक मानस`मान .या9या वाXाला आले. 
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बलूनबलूनबलूनबलून    अम1ेरकेसअम1ेरकेसअम1ेरकेसअम1ेरकेस    पोचलेपोचलेपोचलेपोचले    
१७९३ साली बलून अमेbरकेस पोचले .जीन पेरी �लँकाडA याने (Jean-Pierre Blanchard) 

Iफलाडेि5फयात पिहले उEाण केले ..यावेळी अमेbरकेचे )ेिसडxट वॉiश:टन जातीने हजर होते .
जीन -पेरीने <वत :बरोबर एक छोटा काळा कु7ा ,काही शा�ीय उपकरणी घेतली होती .या 
उEाणा िवषयी .याने िलिहले आह.े 
“’ बलून शहरा9या ठरािवक उंचीवर गे5यावर मी खाली नजर टाकली अन् मला आuयाAचा 
ध�ाच बसला .खाली जनसागर उसळला होता .मोक@या जागा ,घरांची छपरे ,र<ते ,
ग55याबोळ सारे काही माणसांनी फुलून गेले होते .ते द�ृय मी कायम मनात साठवून ठेवले 
आह े.४६ िमिनटात मी डेलाव नदी पार केली व `युज�सत5या डबेरी या गावाजवळ बलून 
उतरवले “.  
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१७९४१७९४१७९४१७९४ :  :  :  : बलूनचाबलूनचाबलूनचाबलूनचा    टेहळणीटेहळणीटेहळणीटेहळणी    साठीसाठीसाठीसाठी    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    
aांस व ऑि<]या यां9यात यु� सु; होते .aांसने बलून9या सहाVयाने टेहळेणी कSन यु� iजकले. 

यशातयशातयशातयशात    भागीदारभागीदारभागीदारभागीदार    नकोनकोनकोनको    -हणून-हणून-हणून-हणून!!!!    
डॉ . . . .जॉन जेa'ज    

७-१-१७८५ : जीन-पेरीने पिह9यांदा इंि(लश खाडी बलूनमधून पार केली .%याला लंडनला ,थाईक झाले9या अमेJरकन 
/फिजिशयन डॉ.जॉन जेs�जने  आ{थक मदत केली व %या मोबद9यात %याने  जीन -पेरी बरोबर जाEयाची अट घातली .
जीन -पेरीला %या�या यशात भागीदार नको होता .�हणनू %याने जेs�जला सांिगतले क� बलून तेवढे वजन बरोबर घेऊ 
शकणार नाही .ह ेिसrद करEयासाठी %याने %या�या प|ट मrये लोखंडाचे जाड जाड तुकड ेलपवले व बलून उडू शकणार नाही 
ह े िस} करEयाचा :य; केला.पण ही %याची लबाडी उघडक�ला आली व %याला नाईलाजाने जेs�जला  बरोबर ~यावे 
लागले .%यांनी डोcहर ,इं(लंड येथून उ�ाण केले. 
%याची भीती वेग�याच कारणाने खरी ठरली !अध�अिधक अंतर काट9यावर %या�ंया बलुनला भोक पडले व ते खाली खाली 
येऊ लागले .तेcहा %यानंा बरोबर घेतलेले सव6 सामान फेकून �ावे लागले . 
इतकेच काय पण भर थंडीत अंगावरचे कोटही  फेकून �ावे लागले .अखेर वारा मदतीला आला .ते कसेबस े कॅलेपासून 
)sांस (१२ मैल दरू उतरले .ते थंडीने गारठून गेले होते .पण ते सुख'प उतरले यांचेच %यांना समाधान होते. 
यानंतर बलून मrये एक मोठी सुधारणा केली गेली .गरम हवा आिण हाय�ोजन वायु या दोUह�चा वापर करEयाचे ठरले .

हाय�ोजन भरलेले बलून व %या खाली गरम हवेचा िसhलडर अशी रचना केली गेली. 
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बलूनलाबलूनलाबलूनलाबलूनला    झालेGयाझालेGयाझालेGयाझालेGया    पिहGयापिहGयापिहGयापिहGया    अपघाताचाअपघाताचाअपघाताचाअपघाताचा    पिहलापिहलापिहलापिहला    बळीबळीबळीबळी!!!!    

१५ जून १७८५ : हाच :योग sांस ते इं(लंड करायला sq च सरकारने िपले0े द 
रोिझए व पेरी �यु9स रोमेन यांना पाचारण केले .%यां�या ददु�वाने बलूनच ेउ�ाण 
होताच बलूनने पेट घतेला व ते बलून कोसळले .%यात रोिझए व रोमेन या दोघांचाही 
अंत झाला .िवलDण योगायोग असा क� बलून मधनू उ�ाण करणारा पिहला :वासी 
रोिझए हा बलूनला झाले9या पिह9या अपघाताचा पिहला बळी ठरला. 
 

बलूनबलूनबलूनबलून    उडवणेउडवणेउडवणेउडवणे     ----    एकएकएकएक    फॅडफॅडफॅडफॅड!!!!    
युरोपम%ये .या काळात बलून उडवणे ह ेएक फॅडच झाले होते .परंतू बलूनम%ये एक 
मोठी उणीव होती .वारा नेईल ितकडे ते जात असे !वाUया9या झोतामुळे बलून 
अनेकदा पेट घेई व शेतात पडून शेतकUयाचे नुकसान होत असे .याचा पbरणाम असा 
झाला क' ax च सरकारने अशा उEाणांवर बंदी घातली ..यां9या पावलावर पाऊल 
ठेऊन ऑि<]या ,<पेन ,जमAनी या देशांनीही तशीच बंदी घातली .तरीही अ`य bठकाणी 
बलूनचे  )योग चालूच होते . 
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7येसीसाठी7येसीसाठी7येसीसाठी7येसीसाठी    जीवावरजीवावरजीवावरजीवावर    उदारउदारउदारउदार!!!!    
 

१८२४      थॉमस ह*ॅरस एकदा आप,या "ेयसीला घेऊन 
बलूनमधून "वास करत होता .1या बलूनला भोक 
पडून ते खाली कोसळू लागले .बलून खाली आपटून 

दोघांचाही जीव धो6यात आला असता �हणून ि"यकराने 
बलून मधून खाली उडी मारली .1यामळुे बलून हलके झाले व 

हळूहळू खाली आले . 
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अधांतअधांतअधांतअधांतरीरीरीरी    लbलbलbलb!!!!    
    

    
१८६५ साली Uयुयॉक6  शहरात बलूनमrये ल� लावून ~यायची हौसही एकाने भागवून घेतली .%यावेळी बलून 

मrये ‘भटजी ,नवरा-नवरी ,बे,टमॅन व मानकरीण’ यांचा समावेश झाला होता . 
)बाजूचे िच0 ह ेअलीकडचे असून %यात /कती दाटीवाटीने बसावे लागत असेल याची क9पना येते(.    

    
या घटनेला जवळ जवळ दीडशे वष� झाली असली तरी अजूनही अनेकजण बलूनमrये ल� लावून ~यायची हौस भागवून 

घेतात . 
शीतलशीतलशीतलशीतल    महाजनमहाजनमहाजनमहाजन    –    बलनूमधनूबलनूमधनूबलनूमधनूबलनूमधनू    ल,ा�याल,ा�याल,ा�याल,ा�या    तयारीततयारीततयारीततयारीत            

अगदी अलीकडील एक उदाहरण 1हणजे शीतल महाजनचे जीने उ�र व दि`ण �ुवावर पॅरा-जं�पग 
कTन जागितक िवwम केला आह े .ितने NRI वैभव राणे बरोबर १९-४-२००८ रोजी हॉट एअर 
बलूनम4ये िववाह केला .8यांचे बलून तt;हा ७०० फुट उंचीवर होते  .टोपलीत) गQडोला  (8यांKया 
बरोबर भटजी िम�लद िब.डीकर व शीतलचे वडील कमलाकर महाजन होते . 
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बलूनचाबलूनचाबलूनचाबलूनचा    असाहीअसाहीअसाहीअसाही    एकएकएकएक    उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग    
स�टtबर १८७०  ते जानेवारी १८७१ : Bिशयन सैzयाने पॅEरस शहराला वेढा घातला 8यावेळी पॅEरसमधील 
नागEरकांनी Bथमच बलूzसचा हवाईसेवा 1हणून उपयोग कTन घेतला .पंतBधानांसह ११० [\�ना 8यांनी सुखTप 
पॅEरसKया बाहरे काढले .िशवाय ३० लाख टपाल पRे आणी ४०० संदशेवाहक कबुतरे पॅEरसबाहरे नेYयात ते यश:वी 
झाले . 

7योग7योग7योग7योग    अगंाशीअगंाशीअगंाशीअगंाशी    आलाआलाआलाआला!!!!    
पॅEरसम4ये एकदा बलून उडवYयाचा जाहीर Bयोग होता .ददु�वाने काही कारणांनी 8या Lदवशी बलून उडाले नाही .
जमले.या जमावाला फसवले गे.याचे वाटले व 8यांनी िचडून जाऊन 8या चौघांनाही गो�या घालून ठार मारले. 

    

0ा0ा0ा0ा1यांना1यांना1यांना1यांना    आकाशातआकाशातआकाशातआकाशात    2यायचे2यायचे2यायचे2यायचे    वडेवडेवडेवडे!!!!    
बलूनला बांधून घोडा,बैल ,ह�ी अशा )ा3यांना हवेत वर `यायचे आिण खाली 
सोडायचे असे एक वेडच लोकांना लागले होते !.यात .या िबचाUया )ा3यांचे 
काय हाल होत असतील याचा कुणी िवचारच केला नाही  ! 
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परॅाशुटपरॅाशुटपरॅाशुटपरॅाशुट    उcांचेउcांचेउcांचेउcांचे    गाजलेलेगाजलेलेगाजलेलेगाजलेले    िवdमिवdमिवdमिवdम!!!!    
    

११११ ( ( ( (आं5ेआं5ेआं5ेआं5े    जकेसजकेसजकेसजकेस    गान�रीनगान�रीनगान�रीनगान�रीन    
२२ ऑlटोबर १७९७ : यु4द समा�ीनंतर  बलून पुzहा एकदा Bकाशझोतात आले .शो-मेननी  8यात 
Bामुiयाने भाग तला होता .आंa े जेकस गाना�रीन �ा st च माणसाने बलूनमधून १५०० फुटावंTन 
पॅराशुटKया सहा�याने उडी मारली     . 

 
 

 आंa ेजेकस गाना�रीन    

२२२२ ( ( ( (प7स8हलप7स8हलप7स8हलप7स8हल    9ीन9ीन9ीन9ीन    :पे2सर:पे2सर:पे2सर:पे2सर ,इं;लंड (Percival Green Spencer) 
हा सुbवातीKया काळातील वमैािनक ,बलूनी:ट व पराशुटी:ट होता .२०-१२-१८८८ रोजी 
8याने बलून मधून इंि�लश खाडी  पार केली .१४-९-१८८९ रोजी  8याने बलून मधून �मकQ�ा ,
आयलyड येथ े२,५०० फुटांवTन पॅराशुटKया सहा�याने उडी मारली .तो �हद:ुतानातही Bयोग 
करYयासाठी आला होता .8याKयाकडून ही िवcा कलक8याKया बाबू रामचंa चटज= याने िशकून 
घेतली. 
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३३३३ ( ( ( (बाबूबाबूबाबूबाबू    रामचंfरामचंfरामचंfरामचंf    चटजgचटजgचटजgचटजg    – (Babu Ramchandra Chatterjee) (Babu Ramchandra Chatterjee) (Babu Ramchandra Chatterjee) (Babu Ramchandra Chatterjee)    
बलूनबलूनबलूनबलून    उडवणाराउडवणाराउडवणाराउडवणारा    पिहलापिहलापिहलापिहला    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    

 
प{सcहल �ीन ,पेUसरची मािहती आपण सु_वातीलाच घतेली आह े.१९-३-१८८९ रोजी तो hहद,ुतानात आला होता .%याने कलक%याला %याची बलून�या उ�ाणाची 
:ा%यिDके केली .ती बघून बाबू रामचं� चटज� ह ेफारच :भािवत झाले %यांनी ,पेUसरकडून बलून उ�ाणाचे िशDण घेतले .%याब�ल %यां�याकडून ,पेUसरने _.५०० /- 
घेतले) .%याकाळच े_.५०० /- िह फार मोठी र�म होती(! 
सु_वातीला बाबूंनी ,पेUसर बरोबर ‘cहॉईसरॉय’ नावा�या बलूनमधून उ�ाण केले .नंतर बाबूंनी ते बलून िवकत घतेले व %याचे नाव ठेवले ‘द िसटी ऑफ कलक!ा’ . 
४-५-१८८९ रोजी %यांनी आपला पिहला :योग ८,००० लोकां�या समोर केला .%यांचे बलून ४० िमिनटांचा :वास क'न २ मैलांवर असले9या सोडपेूर या खेOात 
उतरले. 

%यानंतर %यानंी ‘चटज� बलून�ग’ नावाची कंपनी काढली .२७-६-१८८९ रोजी %यांनी %याचा दसुरा :योग १०,००० :ेDकांसमोर केला .बलूनमrये गॅस 
कमी पड9यामुळे %यांचे बलून उडू शकत नcहते .:ेDकांना िनराश क' नये �हणून %यांनी एक अ%यंत धाडसी :योग केला .%यांनी %यां�या बलूनच ेबा,केट काढून टाकले .
%यामुळे बलूनचे वजन खुपच कमी झाले .%यानंतर %यानंी  बलून�या ,टील�या sेमला लटकून खुसारोबाग ते अलाहाबाद असा :वास केला. 
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२२-३-१८९० रोजी 8यांनी ‘ए1Bेस ऑफ इंिडया’ या बलूनमधून पॅराशुटKया सहा�याने ३,५०० फुटांवTन उडी मारली . %यावेळी ,वत :

प{सcहल ,पेUसर ,अवनी�नाथ टागोर ,योगीU�नाथ सरकार ह ेहजर होते .%याब�ल चटज� यांचा मोठा स%कार करEयात आला. 
%यानंतर %यांनी ‘,टार ऑफ इंिडया’ नावाचे पॅराशुट�या सहाWयाने उडी मारEयायो(य बलून खरेदी केले व पुढील Jठकाणी उडी मारEयाची :ा%यिDक केली. 

 
१ (तीस हजारी ,Lद.ली .या उडी ब�ल 8यांना नवाब जलालउदौला महमद मुमताज याने मोठे बि`स Lदले . 
२ (८-३-१८९१ रोजी लाहोर व नंतर रावळ�पडी येथे Bयोग केले . 
३ (नो;हtबर १८९१ म4ये इंदोर येथ ेमहाराजा इंदोर व ;हॉईसरॉयKया उपि:थतीत उडी मारली . 
४ (फे�ुवारी १८९२ म4ये आAा येथ े 
५ (एिBल १८९२ म4ये वाराणसी म4ये असे Bयोग केले. 

 

९-८-१८९२ रोजी अशाच एका �योगात बलूनमधून कोसळ�यामळुे चटज! यांना मृ$यू आला. 
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४४४४ ( ( ( (कॅHटनकॅHटनकॅHटनकॅHटन    1रचड(1रचड(1रचड(1रचड(    BहीलरBहीलरBहीलरBहीलर    (Capt. Richard Wheeler)(Capt. Richard Wheeler)(Capt. Richard Wheeler)(Capt. Richard Wheeler)    
२९-९-१९५० रोजी Jरचड6ने पॅराशुट�या सहाWयाने १२,९३८ मीटर) ४२,४५० फुट = ८ मैल (उंचीव'न हॉलोमन ,एअर फोस6 बेस ,Uयू मेिdसको येथनू िवमानातून 
उडी घेतली .या ब�ल %याला ‘Iलाjग Hॉस’ बहाल करEयात आला . 

५५५५ ( ( ( (जोसफेजोसफेजोसफेजोसफे    iकjटजरiकjटजरiकjटजरiकjटजर) ) ) ) Joseph KittingerJoseph KittingerJoseph KittingerJoseph Kittinger((((    
१६-८-१९६० रोजी जोसेफने ३१.३ Lकमी उंचीवTन उडी मारली .8याचा वेग ९८८ 
Lकमी ताशी) ६१४ मैल (होता .8याला पॅराशूट उघडपेयyत ४ िमिनटे व ३६ सेकंद लागले .
8याचे पॅराशुट ५,५०० मीटरवर असताना उघडले गलेे .8याला एव�ा उंचीवर घेऊन 
जाणा�या बलूनम4ये हिेलयम हा वायू भरलेला होता .8याKया बलूनचे नाव होते 
एlसेलिसअर) Excelsior III( 
उडी मारYयापूव= 8याने Bाथ�ना केली  , ” ह ेदवेा ,आता तूच माझे र�ण कर  ! “  

Lक�टजर 8याKया गQडोला जवळ        
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६६६६ ( ( ( (राशेलराशेलराशेलराशेल    थॉमसथॉमसथॉमसथॉमस) ) ) ) Rachel Thomas)Rachel Thomas)Rachel Thomas)Rachel Thomas)    
उ<रउ<रउ<रउ<र    =ुवावर=ुवावर=ुवावर=ुवावर    पॅरापॅरापॅरापॅरा    ज?-पगज?-पगज?-पगज?-पग    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    मिहलामिहलामिहलामिहला    
राशेल थॉमस िहने २००२ साली उ�र �ुवावर पॅरा ज�1पग कTन पिहली 
भारतीय मिहला होYयाचा मान िमळवला .8याब�ल ितला प �ी व ते�zझग 
नॉग" पुर:कार िमळाला. 
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७७७७ ( ( ( (शीतलशीतलशीतलशीतल    महाजनमहाजनमहाजनमहाजन    (Sheetal Mahajan) (Sheetal Mahajan) (Sheetal Mahajan) (Sheetal Mahajan) ----    उ!र�ुव व दिDण�ुव यावर पॅराजh�पग 

 
 पुYयातील एका म4यमवग=य कुटुंबातील एक मुलगी 1हणजे शीतल महाजन .ितला काहीतरी भ[-Lद[ कTन 
दाखवायचे होते .पण न_g काय करायचे याची काही क.पना न;हती. 
योगायोगाने :�ॅ�न लीडर कमल �सग ओबेरॉय या पुYयाKया नॅशनल िडफेzस अकाडमीचे पॅराशुट ज�1पगचे 
Bिश`क याKंया [ाiयानातून Bेरणा घेऊन ितने उ�र�ुवावर व दि`ण�ुवावर पॅराज�1पग करायचे ठरवले .

िवशेष 1हणजे ह ेितने कोणताही पूवा�नुभव नसताना करायचे ठरवले      ! 
ितने उ�र धृवावर १८-४-२००४ रोजी १२,००० फुटांवTन उडी घेतली .हवामान मायनस ३७ िडAी सेि.सअस होते .माR पॅराशुट 
आपोआप उघडYयाची सोय होती .ितKया बरोबर ितKया दोन Bिश`कांनीही उUा घेऊन ितला Bो8साहन Lदले .या पराwमाब�ल ितला 
िशवछRपती पुर:काराने स1मािनत करYयात आले. 
8यानंतर ितने दि`ण धृवावर १५-१२-२००७ रोजी हवामान मायनस ३८ िडAी सेि.सअस असताना  १५,००० फुटांवTन उडी घेतली .
पॅराशुट आपोआप न उघडणारे अस.यामुळे ितला ते जिमनीपासून ४,००० फुटांवर असताना उघडावे लागले .या िवwमाब�ल ितला  ते�zझग 
नॉग" पुर:काराने स1मािनत करYयात आले. 
शीतल व राशेल म4ये फरक एवढाच होता कg राशेलने उ�र �ुवावर उडी  
मारYयापूव= बराच सराव केला होता .शीतलचा िवशेष 1हणजे ितने Bथमच अशी उडी  
मारली .8यापूव= ितला िवमानात बसYयाचा अनुभव दखेील न;हता  ! 
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८८८८ ( ( ( (‘mकायmकायmकायmकाय    इजइजइजइज    दददद    िलिमटिलिमटिलिमटिलिमट’    
आतापय�तची सवा�त उंच उडी! 
फेिलAसफेिलAसफेिलAसफेिलAस    बॉमगाट�नरबॉमगाट�नरबॉमगाट�नरबॉमगाट�नर    (Felix Baumgartner)(Felix Baumgartner)(Felix Baumgartner)(Felix Baumgartner) 

इंAजीत एक 1हण आह े‘Sky is the limit’.  ितचे ह ेउ�म उदाहरण 1हणावे लागेल ! 
१४-१०-२०१२ रोजी ४३ वष=य फेिलlस बलूनKया सहा�याने ३९ Lकमी उंचीवर गेला .
(साधारणत :Bवासी िवमाने ११ Lकमी उंचीवTन जातात.)  
३९ Lकमी उंचीवTन 8याने उडी मारली .जिमनीवर यायला 8याला ४ िमिनटे २०  सेकंदच लागले 
असते पण पॅराशूट उघड.यामुळे वेग कमी झाला व पृ¡वीवर यायला 8याला साधारण १५ िमिनटे 

लागली . 
8याKया बलूनम4ये हिेलयम हा हवेपे`ा हलका वायू भरला होता .8या बलूनला पॉिलए:टचे अ:तर 
लावले होते .8या बलूनची उंची २१२ मीटर 1हणजे साधारण ५० मजली इमारती एवढी होती .
8याने आवाजाKया वेगापे`ाही जा:त वेगाने 1हणजे १३३० Lकमी वेगाने उडी मारली) आवाजाचा 
वेग ११२५ Lकमी ताशी .(8याने :पेस सूट पEरधान केला होता .तो सुखTप जमीवर उतरला .
8याKया बलूनचे नाव रेड बुल :�ॅटोस) Red Bull Stratos) असे होते.  
 

 



पंख     pankh2013@yahoo.com  
 

www.esahity.com       esahity@gmail.com  

 
 
 
डावीकडून : जोसेफ /क�टजर आिण फ़ेिलdस  बॉमगाट6नर 

 

 
जोसेफ Lक�टजरने १९६० साली केलेला िवwम ५२ वषा�नंतर फेिलlस बॉमगाट�नरने मागे 
टाकला .िवशेष योगायोगाची गो� �हणजे  ८४ वष!य जोसेफ $क%टजर 'वत : फेिल*सचे 
अिभनंदन करायला हजर होता.  इतकेच नाही तर फेिलlसKया �ा योजनेत 8याचा Bमुख 
स.लागार दखेील होता . 
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एअरिशपएअरिशपएअरिशपएअरिशप    झेपिेलनझेपिेलनझेपिेलनझेपिेलन    

 
 

ऑ¢ी िगफार या sq च इंिजिनयरने एक एअरिशप तयार केले .%या एअरशीपमrये गॅस भ'न वाफेवर चालणाyया 
इंिजन�या सहाWयाने ह े एअरिशप हवेत यश,वी उडवले दखेील .२४-९-१८५२ रोजी िगफारने पॅEरस ते 
;हस"लीस ह े२७ Lक.मी.चे अंतर या एअरिशपKया  सहा�याने ताशी ८ Lक.मी .एव�ा वेगाने पार केले . 
छोटे रडर आिण इंिजन�या सहाWयाने एअरिशपला /दशा दतेा येत होती .परंतु पािहज ेतेवढे वळवता येत नcहते. 
पुढे तो फार :गती क' शकला नाही .%याच ेडोळे अध ूझाले %यामुळे %याला नीट /दसत नcहते .िनराश अव,थेत %याने 
१८८२ साली आ%मह%या केली .0याने आपली सारी संप2ी दशेाला मानव जाती3या क4याणासाठी व 
शा6ीय 7गती साठी अप8ण केली .  

.याचे नाव सु)िस� आयफेल टॉवरवर कोरले गेले आह.े 
    ऑ¢ी िगफारचे एअरिशप                   
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डेिBहडडेिBहडडेिBहडडेिBहड    nाझ(चेnाझ(चेnाझ(चेnाझ(चे    एअरिशपएअरिशपएअरिशपएअरिशप    
१८९७ साली डिे;हड oाझ� या हगंेEरअन माणसाने अ.युिमिनयमचे एक 
एअरिशप तयार केले .8यात गॅस   भTन ते उडवYयाचा Bयोग केला .
8याचे ददु�व असे कg 8याचे ह े एअरिशप यश:वी उ�ाण करYयाKया 
तयारीत होते .परंतु 8या पूव=च ि;हए£ाKया र:8यावर 8याला ¤दय 
िवकाराचा झटका येऊन 8यात 8याचा मृ8यू झाला. 
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सधुारीतसधुारीतसधुारीतसधुारीत    एअरिशपएअरिशपएअरिशपएअरिशप    
एअरिशपाचा आकार :चंड असतो .%यात हाय�ोजन गॅस 

भरलेला असतो .बलून आिण एअरिशप मधला मुलभूत फरक  �हणजे 
एअरिशपला इंिजन बसवलेले असते .%यामुळे ते पािहज े %या /दशेला 
वळवता येते .एअरिशपला ‘िडJरजीबल’ असेही �हणतात) .िडJरजीबल 
�हणजे �याला /दशा दतेा यतेे असे ( 

एअरिशपलाएअरिशपलाएअरिशपलाएअरिशपला    झेपेिलनझेपेिलनझेपेिलनझेपेिलन    हेहहेेहे    नावनावनावनाव    िमळालेिमळालेिमळालेिमळाले!!!!    
(Airship (Airship (Airship (Airship ---- Zeppelin) Zeppelin) Zeppelin) Zeppelin)    

                             १९०० साली काउंट फOडनंड फॉन झपेेिलन याने 8याचे पिहले एअरिशप LZ-1  ह े
१२८ मीटर लांबीचे व २७ Lक.मी .ताशी वेग असलेले झेपेिलन तयार केले  .8यानंतर १९०५ 
साली LZ-2 आिण १९०६ साली LZ-3 अशी सुधारलेली एअरिश�स तयार केली .एअरिशप 
पायोिनयर काउंट फOडनंड फॉन झेपेिलन 8याKयामुळेच एअरिशपला ‘झेपेिलन’ असे नाव 
िमळाले. 
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झेपिेलनचाझेपिेलनचाझेपिेलनचाझेपिेलनचा    सवुण(काळसवुण(काळसवुण(काळसवुण(काळ    
EयुगोEयुगोEयुगोEयुगो    ए<ेर (Hugo Eckner)  – िन=याचा महामे>! म�ुरगम�ुरगम�ुरगम�ुरग    मा�टमा�टमा�टमा�ट        ))))झेपेिलन जेथे बांधनू ठेवतात तो खांब)                     

हा एका जम6न वत6मानप0ाचा बातमीदार होता .योगायोगाने झेपेिलनची व %याची गाठ पडली .झेपेिलनने %याला 
आप9या कंपनीत घतेले .%यावेळी कंपनी आ{थक संकटात होती कारण एअरिश+स बनवायला :चंड खच6 येत असे .एवढा 
पैसा कसा जमावायचा हा :� होता. 

जम.नाचंेजम.नाचंेजम.नाचंेजम.नाचंे    रा0�ेमरा0�ेमरा0�ेमरा0�ेम    
परंतु �युगोने जम6न लोकानंा आवाहन केले क� जम6नी ह ेएक अलौ/कक काय6 करीत आह े.जम6नीचे नाव जगात cहावे 
�हणून �ा काया6ला आ{थक हातभार लावावा .�ाचा यो(य तो पJरणाम झाला .जम6न लोकांनी सढळ हाताने मदत 
केली . 
�युगोने  ZP-126 या नावाच ेएक मोठे झेपेिलन तयार केले .%याची लांबी २३० मीटर एवढी होती .%याचा वेग ताशी 
१२० /कमी एवढा होता .२० :वासी घेऊन ते झेपेिलन जम6नी ते अमेJरका :वासाला िनघाले .वाटेत वाईट हवामान ,
इंिजन बंद पडणे ,संपक6  तुटणे असे अनेक अडथळे आले .%यांना यश,वी तwड दते ,अटलांJटक महासागर पार क'न ,
झेपेिलन Uयूयॉक6ला  १३ -१०-१९२४ रोजी पोचले .�युगोला व %या�या कंपनीला भरपूर :िस}ी िमळाली . 
यानंतर �युगोने �ाफ झेपेिलन या भb एअरिशपची िन{मती केली .आठ वषा��या काळात १३,११० :वासी वा�न 
नेले .�युगोने �ाफ झेपेिलन मधून पृ�वी :दिDणा केली . 
िविविविवमानाRयामानाRयामानाRयामानाRया    इितहासातीलइितहासातीलइितहासातीलइितहासातील    झेपिेलनचेझेपिेलनचेझेपिेलनचेझेपिेलनचे    पव(पव(पव(पव(    समाoसमाoसमाoसमाo    झालेझालेझालेझाले    
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    �हडेनबग	�हडेनबग	�हडेनबग	�हडेनबग	    भ�मसातभ�मसातभ�मसातभ�मसात    झालेझालेझालेझाले    
या यशाने अिधक BेEरत होऊन ¥युगोने Aाफ झेपेिलनपे`ा आकाराने मोठे व 

अिधक वेगवान असे ‘�हडनेबग�’ ह े झेपिलन बनिवले .ददु�वाने ह े झेपेिलन 
६-५-१९३७ रोजी लेकह:ट� ,zयू जस= येथे मु�रग मा:टवर) झेपिलन जेथे बांधून 
ठेवतात तो खांब (आपटून न� झाले .या अपघातात  
९७ पैकg ३५ Bवासी ठार झाले परंतु सुदवैाने 8यातले ६२ Bवासी 

आ¦य�कारकEर8या आपले Bाण वाचवू शकले . 
8या नंतर जम�नीने एअरिश�स बनवण ेबंद केले. 
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ि,टनचाि,टनचाि,टनचाि,टनचा    सहभागसहभागसहभागसहभाग     ----     

१९१९ साली ि�टनने 8यांचे पिहले एअरशीप R -34 ह ेतयार केले .या एअर िशपने अटलांEटक महासागर दोनदा पार केला .परंतु जानेवारी 
१९२१ म4ये यॉक�शायरKया टेकडीवर आदळून ते न� झाले. 
RRRR ----101    –    घाईघाईघाईघाई    नडलीनडलीनडलीनडली!!!!    
                            
                                                                                                                                                     

          

 
 
8यानंतर १९३० साली ि�टनने R -101 ह ेजगातील सवा�त मोठे झेपिलन तयार केले .ह ेझेपेिलन राजकgय दबावामुळे घाईघाईने तयार कTन 
एक Bयोग 1हणून �हद:ुतानला िनघाले .वाटेत वादळी पावसात सापड.यामुळे पॅरीस जवळKया एका टेकडीवर आदळून जळून खाक झाले .
8यातील सव�Kया सव� ४८ लोक ठार झाले .8या मृत पावले.या लोकात ते झेपेिलन तयार करणारे िडझायनर वगैरे असे सहा जण होते .8या 
घटनेनंतर ि�टनने एअरिश�स्  बनवणे बंद केले.    
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अम1ेरकेतहीअम1ेरकेतहीअम1ेरकेतहीअम1ेरकेतही    मोठेमोठेमोठेमोठे    अपघातअपघातअपघातअपघात    

अमेJरकेत %याच सुमारास ‘अHॉन’ व मॅकॉन’ अशी नावे /दलेली झेपिलUस वापरEयात येत होती .अHॉनला ४-४ -१९३३ रोजी अपघात होऊन %यात ७६ पैक�  ७३ 
:वासी ठार झाले ,तर १९३५ साली खराब हवामानामुळे १२-२-१९३५ रोजी मॅकॉनला समु�ात उतरावे लागले व %यात ७६ पैकg दोन Bवासी ठार झाले . 
अमेJरकन नौदलाचे ZPG3W ह ेएअरशीप ६ -७-१९६० रोजी समु�ात कोसळून %यातील सव�Kया सव� १८ Bवासी ठार झाले .या घटनेनंतर अमेJरकेने एअरिश+स 
तयार करणे सोडून /दले व अशा रीतीने जगात एअरिश+सचा वापर बंद झाला. 

 
 

एअरिश�सचीएअरिश�सचीएअरिश�सचीएअरिश�सची    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    कामिगरीकामिगरीकामिगरीकामिगरी    िवसरतािवसरतािवसरतािवसरता    येणारयेणारयेणारयेणार    नाहीनाहीनाहीनाही . . . .मा�मा�मा�मा�    िवमाना�यािवमाना�यािवमाना�यािवमाना�या    इितहासातीलइितहासातीलइितहासातीलइितहासातील    एकएकएकएक    पव�पव�पव�पव�    समा�समा�समा�समा�    झालेझालेझालेझाले....    
असेअसेअसेअसे    असलेअसलेअसलेअसले    तरीतरीतरीतरी    आजआजआजआजहीहीहीही    काहीकाहीकाहीकाही    एअरिश�सएअरिश�सएअरिश�सएअरिश�स    जािहरात"साठीजािहरात"साठीजािहरात"साठीजािहरात"साठी    $कवा$कवा$कवा$कवा    जॉयराईडसाठीजॉयराईडसाठीजॉयराईडसाठीजॉयराईडसाठी    वापरलीवापरलीवापरलीवापरली    जातजातजातजात    आहेतआहेतआहेतआहेत....    
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झेपिेलनझेपिेलनझेपिेलनझेपिेलन    चालवणारीचालवणारीचालवणारीचालवणारी    जगातीलजगातीलजगातीलजगातील    पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    मिहलामिहलामिहलामिहला    –    कॅथ1रनकॅथ1रनकॅथ1रनकॅथ1रन    बोड(बोड(बोड(बोड(’    
 २००८ साली Aाफ झेपेिलन कंपनीने एक नवीन झेपेिलन तयार केले . 
याच कंपनीने पूव= �हडनेबग� ह ेझेपेिलन तयार केले होते .8याकाळी झेपेिलनसाठी हाय�ोजन वायुचा 
वापर करीत असत .पण �ा नवीन झेपेिलनम4ये हिेलयम वायुचा वापर केला गलेा .हा वायू 
‘नॉन§लेमेबल’ 1हणजे आग न लागणारा अस.यामुळे सुरि`त समाजाला जातो . 
या न[ा झेपेलीनचे नाव ‘युरेका झेपेिलन एन.टी.’ असे ठेवले . 
 

‘एन.टी’ .1हणजे ‘zयू टे¨ॉलॉजी’ ,नवीन तंR©ान .यात १२ Bवासी बसू शकतात .याची लांबी ७५ 
मीटर) २४६ फुट (असून ते १,२०० फुटांवTन ताशी ४० मैल वेगाने जाते .हवेपे`ा हलके अस.यामुळे 
तरंगत अस.याचा अनुभव वेगळाच असतो .ही झपेेिलन जरी जम�नीत तयार केली गेली असली तरी ती 
अमेEरकेतील सानsािzस:को या शहराभोवती Bवाशाना Lफरवून आणYयासाठी वापरली जात आहते .
या १ तासाKया Bवासासाठी अनेकजण उ8सुक असतात . 

याचे आणखी एक वैिश� �हणजे ‘कॅथ�रन बोड�’ नावाची एक मिहला ते चालवते. 
अशा त�हचेे झेपेिलन चालवणारी ती जगातील पिहली मिहला वैमािनक आह.े    
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हवेहवेहवेहवेप�ेाप�ेाप�ेाप�ेा    जडजडजडजड    िवमानिवमानिवमानिवमान    उडिव�यातउडिव�यातउडिव�यातउडिव�यात    यशयशयशयश    िमळिवलेिमळिवलेिमळिवलेिमळिवले....    

राईटराईटराईटराईट    बंधूंचेबंधूंचेबंधूंचेबंधूंचे    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    ऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसकऐितहािसक    उTाणउTाणउTाणउTाण    
(Wilbur and Orville Wright) 

पिह.या िवमानो�ाणा आधी राईट बंधूंनी �लायडर उडिवYयाचे Bयोग केले होते .१९०२ साली Lकल डिे;हल िह.स येथे 8यांनी 
�लायडरला रडर) सुकाणू (बसवून ते यश:वीपणे उडवले होते .हचे अनुभव जमेला धTन 8यांनी 8यांचे पिहले िवमान तयार केले व 8या 
िवमानातून मानवाKया इितहासातील पिहले उ�ाण केले . 

   
१७१७१७१७    िडस*बरिडस*बरिडस*बरिडस*बर    १९०३१९०३१९०३१९०३    हा !दवस मानवा$या इितहासात सुवणा�'रांनी िलिहला गेला आह े.*या !दवशी िव+बर व ऑ-.हल 

या राईट बंधुनी 2थमच हवेपे'ा जड असे िवमान उडिव6यात यश िमळिवले .  
िवमानाला खाली चाके न;हती! 
िवमान झोपून चालवावे लागे! 
िवमानाचे पंखे मागKया बाजूस होते! 
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चाके नस.यामुळे िवमान उडवYयासाठी लाकडाKया ªडlयांचा एक १८ मीटर लांबीचा Tळ तयार कTन 
वापरला .bळावर िवमान ठेवले कg ते एका बाजूला जिमनीला टेकायचे .8यामुळे िवमान उडपेयyत ते िवमान हाताने 
धTन 8याKया बरोबर धावत जावे लागे! 
ओिहयो राHयातील डटेन ह ेराईट बंधुंचे राहाYयाचे Eठकाण .पण 8यांना Lकटी हॉक या ९५० Lकमी अंतरावरील 
सपाट वालुकामय ,िवरळ लोकव:ती असलेला Bदशे िनवडावा लागला .िवमान कुठे उतरवाव ेलागेल याचा अंदाज 
नस.यामुळे वाळवंटी Bदशेाची िनवड केली .8यामुळे कुणाचे काहीही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली 
गेली. 
आधी ठर.या Bमाण ेपिहले उ�ाण धाकटा भाऊ ऑO;हल याने केले .िव.बरने   िवमानाचे टोक धTन िवमान 
�ॅकवर ि:थर ठेवले .या पिह.याच उ�ाणात िवमानाने १२० फुट) ३६.५ मीटर (अंतर १२ सेकंदात पार कTन 
इितहास घडवला. 
8याच Lदवशी आलटून पालटून दोघा भावांनी एकूण ४ उ�ाण े केली .शेवटचे उ�ाण िव.बरने केले .8याने २६० 
मीटर अंतर ५९ सेकंदात पार केले . 
काहीकाहीकाहीकाही    तासातचतासातचतासातचतासातच    केवढीकेवढीकेवढीकेवढी    ����गतीगतीगतीगती    झालीझालीझालीझाली....    
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यशाचीयशाचीयशाचीयशाची    खाSीखाSीखाSीखाSी    वववव    पिहGयापिहGयापिहGयापिहGया    उTाणाचेउTाणाचेउTाणाचेउTाणाचे    छायािचSछायािचSछायािचSछायािचS!!!!    

    
    

यापूव�ही राईट बधंूंनी अनेक वेळा #य$ केले होते पण यश िमळाले नाही .एक 
गो' मा( ते िनयिमत करीत ,दर वेळेस ते फोटो-ाफरला बरोबर नेत असत .कारण 
.यांना खा(ी होती क0 .यांचा हा #योग एके 1दवशी न20 यश3वी होईल  ..यामुळे 
पिह5या ऐितहािसक उ8ाणाचे छायािच( आपण पा: शकतो ! 
.यांचे ह ेपिहलं ‘<लायर’ िवमान अम=ेरके>या ‘नॅशनल एअर अँड 3पेस Bयुिझयम’ ,

वॉDशEटन येथ ेठेवले आह.े 
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सागरीसागरीसागरीसागरी    िवमानेिवमानेिवमानेिवमाने    
 
 

यांचे अनेक Bकार आहते .सी-�लेzस ही आकाराने छोटी असतात .यांना «लोट �लेzस 
असेही संबोधतात .8यात अँLफबीयन Bकारची िवमाने पाYयावर जशी वापरता येतात 
तशी जिमनीवर पण वापरता येतात .याउलट «ला¬ग बोVस ही फ\ पाYयावरच 
वापरता येतात .ती आकाराने खूप मोठी असतात 8यामुळे 8यांची Bवासी वा{न नेYयाची 
`मता दखेील मोठी असते . 

 
जून १९०५ साली st च एअर wा«ट िडझायर गॅि�एल ;होसीन) Gabriel Voisin) याने 
पॅEरसमधील सीन नदीवर पिहला Bयोग केला .8या िवमानाला इंिजन नस.यामुळे ‘टोव’ 
कTन 1हणजे दसु�या बोटीने खेचून उडवले गलेे. 
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१९१० साली जगातलं पािहलं «लोट �लेन ‘ला कॅना�ड’  याने तयार केले. 
 
१९११ साली ि�टीशांनी पािहलं «लोट �लेन अॅ;हरो-डी ह े तयार केले .१९११ साली 
अमेEरकेतही �लेन कटस याने ‘हाय�ो एअरो�लेन’ तयार केले  . 
 
२७-३-१९१९ रोजी अ.बट� Eरड याने पिह.यांदाच «ला¬ग बोटीने अटलांEटक महासागर 
पार केला. 
 
दसु�या महायु®ात िमिलटरी सी-�लेzस मो�ा Bमाणात वापरली गलेी. 
सागरी िवमानांचा फायर फायट}गसाठी तसेच सी-गाड� 1हणूनही उपयोग होतो. 
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एअरdाFटएअरdाFटएअरdाFटएअरdाFट    कॅ1रअरकॅ1रअरकॅ1रअरकॅ1रअर    
Hया बोट}वTन िवमाने उडवली जातात – उतरवली जातात 8या बोट}ना एअर wा«ट कॅEरअर 
1हणतात  .यासाठी वापरली जाणारी िवमाने फ\ लढाऊ कामासाठीच वापरली जातात .यातून 
सहसा Bवासी वाहतुक होत नाही. 
Hया बोट}वर अशी सोय असते 8यांचा वरचा भाग सपाट कTन 8याचा रन-वे सारखा वापर केला 
जातो . 
 

जुUया काळातली बोट 
 

िवमान उतरवताना िवशेष काळजी |यावी लागते .छो¯ा जागेत िवमान उतरवणे फारच अवघड 
असते .िवमान बोटीवर उतरव.यावर 8याचा वेग कमी करYयासाठी बोटीवर आड[ा तारा बांधले.या 
असतात .िवमानाचा rक 8या तारात अडकतो व िवमान थांबते. 
१९१८ साली पिहली बोट HMS Argus ही ि�टीश रॉयल ने;हीसाठी बांधली गेली .दसु�या 
महायु®ात अस.या बोट}चा फार मोठा उपयोग केला गेला .हिेलकॉ�टरसाठीही या बोट}चा उपयोग 
केला गलेा   .                 
    

अ*याधुिनक बोट  
जवळ जवळ 2*येक रा8ा$या आरमारात अशा बोट9चा समावेश असतो. 
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भारताची पिहली िवमानवा� यु�दनौका ‘िव�ांत’ ही होती ह ेआपणास मािहत आहेच. 
युrातयुrातयुrातयुrात    िवमानांचािवमानांचािवमानांचािवमानांचा    िवनाशाकरीतािवनाशाकरीतािवनाशाकरीतािवनाशाकरीता    दUुपयोगदUुपयोगदUुपयोगदUुपयोग!!!!    

 

�कतीही सुधारला तरी माणसाचा िव�वंसक  वभाव जात नाही ! 
िवमानांचा उपयोग अगदी सु:वाती$या काळापासून ते 
आजतागायत यु<ात िवनाशासाठी केला जात आह े .बलून$या 
बाबतीतही अगदी हेच घडले .दसु?या महायु<ात जपानने नऊ 
हजार बलूAसमBये बाँब ठेऊन ते अमे�रके$या पिDम !कना?यावर 
टाक6यासाठी पाठवले .परंतु *यातील अगदी थोडे अमे�रकेपयEत 
पोचले !*याचा फार मोठा परीणाम झाला नाही हा भाग वेगळा !
*यानंतर जपानने पल� हाब�रवर बाँब टाकून मोठा संहार केला .
जणूकाही *याचा वचपा काढ6यासाठीच  अमे�रकेने दसु?या 
महायु<ात जपानवर अणुबाँब टाकले! 
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आGबेटsआGबेटsआGबेटsआGबेटs    सटँोससटँोससटँोससटँोस ----    cुमॉcुमॉcुमॉcुमॉ    ––    (Alberto Santos(Alberto Santos(Alberto Santos(Alberto Santos----Dumont)Dumont)Dumont)Dumont)    
 

१८९८ साली आ.बटे�ने :वत :एक बलून तयार केले व उडवले .8या नंतर 8याने एअर िश�स 
तयार करायला सुbवात केली. 

 

 
१९-१०-१९०० रोजी 8याने पिह.यांदाच हाय�ोजन गॅसभTन एक एअरशीप बनवले व ते 

आयफेल टॉवर भोवती Lफरवून यश:वी उ�ाण केले. 
    

लोकलोकलोकलोक    तारीतारीतारीतारी    �याला�याला�याला�याला    कोणकोणकोणकोण    मारीमारीमारीमारी????    

%याला एअर िशप मधून पॅ�रस शहरावर उ�ाण करायला आवडायचे .एकदा तो एका हॉटेल�या छतावर आपटला 
व तेथेच लwबकळत रािहला .लोकांनी %याची सुटका केली व तो वाचला. 
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औदया(चाऔदया(चाऔदया(चाऔदया(चा    महामUेमहामUेमहामUेमहामUे!!!!    
१९ ऑlटोबर १९०१ रोजी 8याने ‘पाक�  सtट lलाउड’ ते आयफेल टॉवर व परत ह े११ Lकमीचे अंतर 

३० िमिनटात पार कTन :पधा� �जकली .परंतु ऐनवेळी काही िनयम बदलून आयोजकांनी 8याला ते 
१,२५,००० sँlसचे ब`ीस नाकारले .लोकांनाही ते आवडले नाही .8याने आयोजकांशी झगडून ते ब`ीस 
िमळवले .ते ब`ीस िमळताच 8यातले ७५,००० sँlस 8याने पॅ�रसमधील गरीबांना वाटून टाकले . व उरलेले 
सगळे sँlस 8याKया कंपनीत.या कामगारांना बोनस 1हणून वाटून टाकले . 

 
 

नशीब फळफळले!    
आ.बेट� मुळचा �ाझीलचा अस.यामुळे �ाझील सरकारनेही 8याला तेव�ाच रकमेचे 
१,२५,००० sँlसचे ब`ीस जाहीर केले व एक सोzयाचे पदक बहाल केले. 
१९०४ साली आ.बेट� अमेEरकेस गलेा .8याला अमेEरकन Bेिसडtट िथओडर Tझवे.ट यांनी 
खास भेटीस बोलावले. 
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आ.बेट�ने 8याचे ‘नंबर ७’ रेसर ह ेएअर िशप बोटीने अमेEरकेस मागवले .ितथ ेएक :पधा� जाहीर झाली होती व 8या :पध"Kया िवजे8याला 
१,००,००० डॉलस�चे ब`ीस जाहीर केले होते .ती :पधा� अशी होती कg २४ Lकमीचे अंतर इंAजी ‘L’ �ा अ`राKया आकाराKया ३ राउंड �ीप 
मारायKया व अलगद उतरायचे . 
 

आ�बेट�ला 
पधा �जक�याची खा�ी होती .परंतु ऐनवेळी "या#या ल$ात आले क% "या#या एअर िशप#या गॅस#या बॅगेचे मोठे नुकसान झाले आह े.ह े
मु0ाम केले असावे असा "याला संशय आला .तो 
पध1त भाग घेऊ शकला नाही ."यानंतर बो
टनला झाले�या 
पध1#या वेळीही हाच अनुभव आला व 
"याची खा�ीच पटली क% ह े कृ"य कुणीतरी मु0ाम करीत आह े ."यामुळे रागावून तो पॅ�रसला परतला .पॅ�रसला आ
यावर आ�बेट�ने २३ ऑ;टोबर 
१९०६ रोजी ‘ 14-bis’  ह े िवमान तयार केले व मो@ा जनसमुदायासमोर ६० मीटसचे) १९७ फुट (अंतर ६ सेकंदात पार केले ."यानंतर थोGाच 
Hदवसात २२० मीटसचे अIतर २१.५ सेकंदात उडवून मोठी मजल मारली. 
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िवमानाचािवमानाचािवमानाचािवमानाचा    ‘आuआuआuआu    7णतेा7णतेा7णतेा7णतेा’    
चाके असलेले िवमान उडवHयात आ5बेटIला राईट बंधूं>या अगोदर 
यश आले ..यामुळे .यालाच िवमानाचा ‘आJ #णेता’ मानणारे अनेक 
लोक आहते .  

.यानंतर आ5बेटIने ‘दBवाझेल’ Demoiselle  ह ेछोटेसे िवमान तयार 
केले .या िवमानाला रडर व एलेरॉन या दोKहीची सोय िवमाना>या 
शेपटीकडे केली होती ..यामुळे िवमान हवे तसे वळवता येत होते 
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पिहGयापिहGयापिहGयापिहGया    मनगटीमनगटीमनगटीमनगटी    घcाळाचीघcाळाचीघcाळाचीघcाळाची    7ितकृती7ितकृती7ितकृती7ितकृती    
गरजगरजगरजगरज    हीहीहीही    शोधाचीशोधाचीशोधाचीशोधाची    जननीजननीजननीजननी    असतेअसतेअसतेअसते    अशा अथा6ची एक �हण आह े.या उ �चा :%यय येईल अशी एक घटना आ9बेटL�या 

आयु7यात घडली .िवमान  उडवताना दोUही हात ‘कं�ोल’वर ठेवावे लागत असलयामुळे आ9बेटLला घOाळ बघता येत 
नसे .%याकाळी घOाळ िखशात ठेवायची प}त होती .िeया मनगटावर घOाळ एक दािगना �हणून बांधीत असत .
आ9बेटLने %याचा िम0 लुईस का टयर (Louis Cartier) याला आपली अडचण सांिगतली व लुईसने मनगटावर प¡gाने 
बांधता येईल अस ेएक घOाळ तयार क'न /दले .ते इतके लोकि:य झाले /क आजतागायत ते मनगटावरच बांधले जात 
आह े.२० ऑdटोबर १९७९ रोजी  पॅJरस�या �युिझयममrये %याचे घOाळ %या�या पिह9या िवमाना�या :ितकृती शेजारी 

ठेवEयात आले आहे  .   
  
8याचे शेवटचे उ�ाण ४ जानेवारी १९१० रोजी झाले .िवमान उतरवत असताना 8याKया िवमानाला अपघात झाला पण सुदवैाने तो वाचला .
माR काही मिहzयातच तो आजारी पडला .8याला ;हटगोचा Rास होऊ लागला .8याKया द�ृीला दोन दोन Bितमा Lदसू लाग.या .8यामुळे 
8याला िवमानच काय पण कार चालवण े दखेील अशlय झाले .यामुळे 8याला िडBेशनचा Rास होऊ लागला .१९३१ साली तो 8याKया 
मायदशेी – �ाझीलला’ परत गेला. 

पिह+या महायु<ात िवमानांचा संहारासाठी झालेला उपयोग पाKन अ+बटL 
 अिधकच अMवMथ झाला .*याची प�रणती २३ जुलै १९३२ रोजी *याने आ*मह*या 
कर6यात झाली. 
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िवमानिवमानिवमानिवमान    अपघातातलाअपघातातलाअपघातातलाअपघातातला        पिहलापिहलापिहलापिहला    बळीबळीबळीबळी    
 

 
१७-९-१९०८ रोजी ऑSTहल व थॉमस से5U0ज ह े ‘राईट 
<लायर’ या िवमांतून #वास करीत होते .काही तांि(क 
िबघाडामुळे िवमान १५० फुटांवXन खाली कोसळले व ऑSTहल 
बचावला पण थॉमस से5U0जचा म.ृय झाला .अशा रीतीने थॉमस 
से���ज हा िवमान अपघातातला जगातला पिहला बळी ठरला! 
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लुईलुईलुईलुई    wलेरीओwलेरीओwलेरीओwलेरीओ    ---- (Louis Bleriot) (Louis Bleriot) (Louis Bleriot) (Louis Bleriot)    
  लुई Rलेरीओ    या sqच माणसाने ,वत :िवमान तयार केले व %या िवमानाला ‘ नंबर इलेcहन’ ह ेनाव /दले .%या पूव�ही 
%याने िवमाने तयार क'न उडवEयाचा सराव केला होता .१९०८ साली ‘डलेी मेल’ या वृ!प0ाने जाहीर केले क� जो 
िवमानाने इंि(लश खाडी पार करील %याला १००० पौडाचे बDीस /दले जाईल .लुई Rलेरीओने ते बDीस पटकावEयाचा 
िनधा6र केला . 

    

पिह�यांदापिह�यांदापिह�यांदापिह�यांदा    इंि�लशइंि�लशइंि�लशइंि�लश    खाडीखाडीखाडीखाडी    ओलांडलीओलांडलीओलांडलीओलांडली!!!!    
२४ जुलै १९०९ रोजी 8याने 8याKया ‘ नंबर इले;हन’ या िवमानाKया सहा�याने २५ मैल इंि�लश 
खाडी ३७ िमिनटात ओलांडून ते ब`ीस पटकावले .8याचे ‘नंबर इले;हन’ ह े िवमान पॅरीस येथ े
1युिझयमम4ये ठेवYयात आले आह े. 

    

जेआरडीजेआरडीजेआरडीजेआरडी    टाटांचेटाटांचेटाटांचेटाटांचे    �रेणा�थान�रेणा�थान�रेणा�थान�रेणा�थान!!!!    
लुई Xलेरीओची आणखी एक आठवण आप.या द�ृीने मह8वाची आह े.जे.आर.डी .टाटा यांचे वडील रतनजी टाटा यांनी 
एका st च बाईशी ल° केले होते .8यांचे घर लुई XलेरीओKया घराजवळच होते .लुई Xलेरीओ 8याची िवमाने 8यांKया घराKया 
समोर असले.या समुa Lकनारी वाळूवTन उडवत असे ,जेआरडी ते;हा सात-आठ वषाyचे असतील .लुई Xलेरीओची उ�ाणे 
पा{न आपणही वैमािनक ;हावे ही आवड 8यांKयात 8याच वेळी िनमा�ण झाली.    
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wला$शेwला$शेwला$शेwला$शे    mटुआट(mटुआट(mटुआट(mटुआट(    mकॉटmकॉटmकॉटmकॉट    (Blanche Stuart Scott)(Blanche Stuart Scott)(Blanche Stuart Scott)(Blanche Stuart Scott)    

अम�ेरकेचीअम�ेरकेचीअम�ेरकेचीअम�ेरकेची    पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    अनिधकृतअनिधकृतअनिधकृतअनिधकृत (!)  (!)  (!)  (!) वमैािनकवमैािनकवमैािनकवमैािनक    मिहलामिहलामिहलामिहला    
(लेन क टसची एकमेव मिहला िश7या .%याने ितला सु_वातीला फ  ‘टॅhdसग’चा सराव करायला सांिगतले !एcहड ेक'नच तो थांबला नाही 
तर %याने ितने उ�ाण क' नये �हणून िलcहर�या मागे एक लाकडाचा ठोकळा ठेवला)  limiter .( परंतु एके /दवशी) ६-९-१९१० रोजी (ती 
सराव करत असताना अचानक तो ठोकळा सरकला) ितनेच तो मु�ाम सरकवला अशीही शdयता काह�नी बोलून दाखवली .(काहीही असले 
तरी ित�या िवमानाने उ�ाण केले .पण ती डगमगली नाही .ितने ४० फुट उंचीव'न उ�ाण क'न िवमान सखु'प परत उतरवले .अशा 
तyहनेे ती अमेJरकेची पिहला मिहला वैमािनक झाली .पण तो मान ितला /दला गेला नाही कारण ितचे ह ेउ�ाण पूव6 िनयोिजत नcहते! 

मा0 नंतर ितने वैमािनकाचा परवाना िमळवला व ती ,टंट पायलट �हणून नावा'पाला आली .ितला ‘ Tomboy of the Air’ 
असेही �हणू लागले .१९११ मrये ितने ६० मैलांचे उ�ाण क'न एक िवHम ,थािपत केला. नंतर ितला टे,ट पायलटचा ब¢मानही िमळाला .

 जे पायलट नbा िडझाईनची िवमाने पिह9यांदाच उडवतात %यानंाच हा मान िमळतो.  
मिहलांना मेकॅिनRस  Sकवा इंिजिनअर होऊ !दले जात नाही याचा िनषधेिनषधेिनषधेिनषधे    �हणून�हणून�हणून�हणून    १९१६१९१६१९१६१९१६    
सालीसालीसालीसाली    तीतीतीती    अकालीअकालीअकालीअकाली    िनव�ृिनव�ृिनव�ृिनव�ृ    झालीझालीझालीझाली . . . .ितला दीघ� आयुTय लाभले व वया$या ८४ Wा वषY ितचे 
िनधन झाले . 

ित�या ,मरणाथ6 य.ुएस .सरकारने ३० -१२-१९८० रोजी पो,टाचे ितक�ट काढले. 
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बेिसकाबेिसकाबेिसकाबेिसका    राxशेराxशेराxशेराxशे     ----    Bessica RaicheBessica RaicheBessica RaicheBessica Raiche    
अमे�रकेचीअमे�रकेचीअमे�रकेचीअमे�रकेची    पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    अिधकृतअिधकृतअिधकृतअिधकृत    मिहलामिहलामिहलामिहला    वमैािनकवमैािनकवमैािनकवमैािनक        १८८५१८८५१८८५१८८५    –    १९७०१९७०१९७०१९७०    

 
ितने व ित$या पतीने िमळून राईट बंधूं$या िवमानासारखेच एक िवमान तयार केले .राईट 
 बंधुनी जाड कॅन.हास वापरला होता .*यांनी *या ऐवजी वजनाने हलके िस+कचे कापड व 
बांबूंचा वापर केला . 
१६ -९-१९१० रोजी Mवत:$या घरा$या आवारात तयार केले+या िवमानातून बेिसकाने यशMवी 
उ_ाण केले .ह ेितचे उ_ाण ितने आधी तयारी क`न व तसे जाहीर क`न केले �हणून aलाAशे 
Mटुआट� Mकॉट$या ऐवजी ितला पिह+या मिहला वैमािनकाचा मान िमळाला .ितला 
‘एरॉनॉ�टकल सोसायटी ऑफ अमे�रका’ने माAयता !दली. aलॉAशे व बेिसका$या उ_ाणात फc 
१० !दवसांचे अंतर होते. 
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कॅG,ेथकॅG,ेथकॅG,ेथकॅG,ेथ    रॉजस(रॉजस(रॉजस(रॉजस(    (calbraith Rodgers) (calbraith Rodgers) (calbraith Rodgers) (calbraith Rodgers) –    एकएकएकएक    िजyीिजyीिजyीिजyी    वैमािनकवैमािनकवैमािनकवैमािनक    
 

 
 
 
 

१९११ मBये कॅ+dेथ रॉजस� या अमे�रकन माणसाने Aयू यॉक�  ते लeग बीच ,कॅिलफो-नया एवढे अंतर 
८४ !दवसात कापले .वाटेत *याला ७० वेळा उतरावे लागले .आिण 2*येक वेळी *याचे िवमान 
उतरताना आपटून ,मोडून पडत असे .नंतर ते िवमान द:ुMत क`न तो पुढचा माग� आhिमत असे .या 
उiोगात *याला िवमानाचे सव�च भाग बदलावे लागले .2*य' अंतर कापायला *याला फc ३ 
!दवस आिण १० तासच उडावे लागले .इतर !दवस िवमानाची द:ुMती कर6यात गेले .िज�ीचे व 
िचकाटीचे ह ेउ�म उदाहरण होय. 
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ह1ॅरएटह1ॅरएटह1ॅरएटह1ॅरएट    i{Kबीi{Kबीi{Kबीi{Kबी    –––– (Harriet Quimby) (Harriet Quimby) (Harriet Quimby) (Harriet Quimby)    इंि�लशइंि�लशइंि�लशइंि�लश    खाडीखाडीखाडीखाडी    पारपारपारपार    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    पपपपिहलीिहलीिहलीिहली    मिहलामिहलामिहलामिहला    
                        

*ह�ॅरएट !k�बी ही एक सlदय�वती mी होती .ितला नाटकात काम करायची आवड होती .
पण ती एक पnकार ,फोटोoाफर झाली !*यानंतर ती वैमािनक झाली. 
१ -८-१९११ रोजी ितने राnी िवमान चालव6याचे धाडस देखील केले . 
लुई aलेरीओचे िवमान घेऊन १६-४-१९१२ रोजी डो.हर ,इंqलंड ते कॅले ,rांस  १ तासात 
इंि"लश खाडी ओलांडली . एवढा मोठा पराhम क`न सु<ा ितला 2िस<ी िमळाली नाही 
कारण एक !दवस आधीच �हणजे १५-४ -१९१२ रोजी 2िसBद टायटॅिनक बोट बुडाली होती .

*यामुळे *या बातमीपुढे ह�ॅरएटचा पराhम झाकला गेला  ! 
१ -७-१९१२ रोजी Mपधtत उ_ाण करीत असताना िवमानात अचानक िबघाड होऊन 
ते कोसळले व ,यात ह�ॅरएटचा ददु/वी अंत झाला . केवळ ११ मिहAयांची हॅ�रएटची 
कारकuद� संपुvात आली.    
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बान(mटॉ|मगबान(mटॉ|मगबान(mटॉ|मगबान(mटॉ|मग    
    

            पिह+या जागितक महायु<ा$या काळात) १९१४ – १९१८ (हजारो िवमाने तयार 
केली गेली .*यांचा उपयोग मुyय*वे शnू$या गोटातील बात�या िमळवणे ,टेहळणी करणे ,
शnू$या छाव6यांचे फोटो घेणे ,बॉ{�बग करणे यात होत असे . 
यु<ानंतर या िवमानांचा फारसा उपयोग नस+यामुळे अमे�रकन सरकारने यु<ात 

वापरलेली हजारो िवमाने MवMतात िवकायला काढली . अनेक िमिलटरी 
वैमािनकांनी ती खरेदी केली आिण *यांचा उपयोग रोमहष�क व साहसपूण� उ_ाणांसाठी 
केला .*यालाच बान�Mटॉ|मग असे �हणतात .िवमानां$या सहा}याने हवेत िगरRया घेणे ,
िवमान उडत असताना *या$या पंखा$या एका टोकापासून ते दसु?या टोकापयEत चालत 
जाणे ,एका िवमाना$या पंखाव`न दसु?या िवमाना$या पंखावर हवेत उडी घेणे असे 
अचाट व साहसपूण� 2कार केले गेले . 
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पिहलापिहलापिहलापिहला    भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय    आिणआिणआिणआिण    पिहलापिहलापिहलापिहला    महारा}ीयनमहारा}ीयनमहारा}ीयनमहारा}ीयन    वैमािनकवैमािनकवैमािनकवैमािनक    
द~ाSयद~ाSयद~ाSयद~ाSय    ल�मणल�मणल�मणल�मण    पटवध(नपटवध(नपटवध(नपटवध(न    उफ(उफ(उफ(उफ( ”  ”  ”  ”  डीडीडीडी . . . .लॅकमनलॅकमनलॅकमनलॅकमन    पटॅपटॅपटॅपटॅ““““    

     

लहानपणीच विडलां�या रागामुळे घर सोडावे लाग�यामळुे द�ा�याने 
मालवा� बोटीवर पडेल ते काम क"न जम$नीला %याण केले .तो गोरापान 
अस�यामळुे (याने आपले नाव  ”””” डीडीडीडी . . . .लॅकमनलॅकमनलॅकमनलॅकमन    पॅटपॅटपॅटपॅट “ “ “ “असे सांिगतले .(यामुळे (याचा 
पुढील उ(कष$ सोपा झाला .तेथे जम$न भाषा िशकून मरीन इंिजिनय3रगचे िश4ण 
घेतले .नंतर लंडनला जाऊन तेथे मरीन इंिजिनयर 6हणून ‘एस.एस .ओिशया’ या 
बोटीवर काम क" लागला .(यानंतर (याला ‘तुकाराम बोट’ र9ािगरीस 
आण:याची संधी िमळाली .र9ािगरीस आ�यावर (याचा कले<टर�या ह=ते 
स(कार कर:यात आला . 
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नंतर तो आप�या घरी गेला .मुलगा कतृ(ववान िनघा�याचे बघून विडलांना खूप आनंद झाला .१९१४ 
साली द�ा�य परत लंडनला गेला .तथेे (याला वैमािनक हो:याची संधी िमळाली .१९१७ साली (या�या 
वैमािनक तुकडीने बEलनवर यश=वी ह�ला केला . 
 

२४ एि%ल १९१९ रोजी या सव$ वीरांचा इंGलडंचे राजे पचंम जॉज$ यां�या ह=ते स(कार कर:यात आला .
(यावेळी (याचे खरे नाव सवा$ना कळले  .महाराIीय अस�या�या (या�या उJारांनी महाराIाला (याचा 
साथ$ अिभमान वाटला. 
     

 
    



पंख     pankh2013@yahoo.com  
 

www.esahity.com       esahity@gmail.com  

    

लेFटनटंलेFटनटंलेFटनटंलेFटनटं    इ$fलालइ$fलालइ$fलालइ$fलाल    रायरायरायराय    –    ‘हमहमहमहम    भीभीभीभी    कुछकुछकुछकुछ    कमकमकमकम    नाहीनाहीनाहीनाही’        
५ -७-१९१७ रोजी वया$या १८Wा वषY इं~लालने ‘रॉयल �ला�ग को�स�’मBये 
2वेश क`न Sकqस किमशन िमळवले .थो�ाच अवधीत *याला ‘रॉयल एअर फोस�’ 
मधून जम�नीिव:< लढ6यासाठी rाAसला पाठव6यात आले.    

ददु�वाने जम�नीने यु<ात *याचे िवमान पाडले  .तो जखमी झाला व बेशु<ावMथेत ३ !दवस 
होता .*याला िdटीश सैAयाने rाAस$या इिMपतळात हलवले .तेथे *याला मृत घोिषत क`न 
शवागारात ठेवले .परंतु आDया�ची गोv �हणजे तो शु<ीवर आला व नंतर बराही झाला. 
जुलै १९१८ मBये पुAहा *याला rाAस$या Mkॅ�नमBये ले�टनंटचा ह��ा !दला .*याने १४ 
!दवसात जम�नीची १० िवमाने पाडली .ददु�वाने जम�नीने २२ -७-१९१८ रोजी *याचे 
िवमान पाडले व *यात इं~लालचा मृ*यू झाला .एMटि.हले ,rाAसमBये *याचे दफन केले 

गेले .*याला िdटीश सरकारने मरणो�र ‘ Distinguished Flying Cross 1 ’ 
बहाल केला. 
१९ -१२ -१९९८ रोजी भारत सरकारने *या$या नावाचे पोMटाचे ितकuट काढले .    
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जॉनजॉनजॉनजॉन    अलकॉकअलकॉकअलकॉकअलकॉक    वववव    आथ(रआथ(रआथ(रआथ(र    ,ाऊन,ाऊन,ाऊन,ाऊन    ( John Alcock and Arthur Brown)( John Alcock and Arthur Brown)( John Alcock and Arthur Brown)( John Alcock and Arthur Brown)    

अटला�ंटकअटला�ंटकअटला�ंटकअटला�ंटक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    पारपारपारपार    करणारेकरणारेकरणारेकरणारे    पिहलेपिहलेपिहलेपिहले    िव�मवीरिव�मवीरिव�मवीरिव�मवीर    
       

१९१८ म4ये लंडनKया ‘डलेीमेल’ या वृ�पRाने जाहीर केले कg जो कोणी अटलांEटक महासागर ,म4ये कुठेही न 
थांबता ,पार करील 8याला १०,००० प�डाचे ब`ीस Lदले जाईल) .अटलांEटक महासागरात अनेक बेटे आहते .
8या बेटांवर इंधन घेYयासाठी उतरता येत असे( 

जॉन अलकॉक व आथ�र �ाऊन या दोघांनी या शय�तीत भाग |यायचे ठरवले .8यासाठी 8यांनी ‘ि;हकस�’ या जातीचे 
िवमान घेतले .8यात यो�य 8या सुधारणा के.या .8या िवमानाचे नाव ठेवले ‘िवमी’. 
१४ जून १९१९ रोजी 8यांनी अमेEरकेतील ‘zयू फाउंडलँड’ येथून उ�ाण केले वाटेत अनेक संकटांना तQड दते १६ 
तासांKया Bवासानंतर खाली जमीन Lदसून लागली .8यांना वाटले कg आपण आयलyड येथील िlलफटन या गावावर 
पोचलो आहोत .खाली बरेच लोक जमले होते .जे;हा 8यांनी िवमान उतरवायला सुbवात केली ते;हा तेथील लोकांनी 

8यांना हात हलवून येथे उतT नका ,ही जागा िवमान उतरवायला यो�य नाही असे सांगायचा Bय� केला .पण 
जॉन व आथ�र यांची गैरसमजूत झाली .8यांना वाटले कg लोक आनंदाने हात हलवीत 8यांचे :वागत करीत आहते ! 
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जे;हा 8यांचे िवमान जिमनीला टेकले ते;हा 8यांना कळले कg जमीन जरी वTन िहरवळची वाटली तरी खाली 
दलदलीची आह े.8यामुळे 8यांचे िवमान िचखलात bतले ,िवशेषत :िवमानाचा पुढील भाग िचखलात खूप खोलवर 
bतला .वेळीच  गावक�यांनी 8यांची सुटका केली .सुदवैाने 8यांना कसलीही दखुापत झाली नाही .अशा रीतीने 
8यांKया Bय�ांना यश येऊन 8यांनी अटलांEटक महासागर पार पाडYयाचा िवwम  केला . 
जॉनचे ददु�व असे कg या िवwमानंतर सहा मिहzयांनी तो एक¯ाने इं�लंड{न sासंला हवाई Bदश�नात भाग 
घेYयासाठी िनघाला असताना 8याKया िवमानाला अपघात झाला व 8यात 8याला 8याचे Bाण गमवावे लागले . 
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अनोखाअनोखाअनोखाअनोखा    7वास7वास7वास7वास    –    
    

    

२३ जून १९२४ रोजी ले�टनंट रसेल माउघन) Russel Maughan) 

याने सूया�चा पाठलाग करायचे ठरवले !अमे"रकेतील लाँग आयलंड ,
(यूयॉक�  ते सान*ाि(स,को ह ेअंतर सूय.दय ते सूया�,त या वेळेत 1याने पुरे 
केले .1यासाठी 1याला सहा "ठकाणी इंधन 7यायला थाबंावे लागले .1याचे 
:1य; उ<ाण १८ तास २० िमिनटांचे झाले.    
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बेसीबेसीबेसीबेसी    कोलमनकोलमनकोलमनकोलमन    –––– (Bessie Coleman)  (Bessie Coleman)  (Bessie Coleman)  (Bessie Coleman) पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    आQोआQोआQोआQो----अम1ेरकनअम1ेरकनअम1ेरकनअम1ेरकन    मिहलामिहलामिहलामिहला    वैमािनकवैमािनकवैमािनकवैमािनक    
पु�षांचापु�षांचापु�षांचापु�षांचा    	वाथ�पणा	वाथ�पणा	वाथ�पणा	वाथ�पणा!!!!    

एक मिहला व 8यातही आsो-अमेEरकन अस.यामुळे ितला अमेEरकेत वमैािनकाचे िश`ण cायला कोणीही 
पुbष वैमािनक तयार झाला नाही .कोण8याही «ला¬ग lलब म4ये ितला Bवेश िमळाला नाही . 

पण 8यामुळे नाउमेद न होता ितने काही िमRांKया सहा�याने sांसम4ये जाऊन वैमािनकाचे िश`ण |यायचे 
 ठरवले .8यासाठी ितने st च भाषा िशकून घेतली  .केवळ ७ मिहzयात) जून १९२१ (ितने िश`ण पुरे केले व 
वैमािनकाचा परवाना िमळवला.    

वण�वण�वण�वण�    �व�थेिव
��व�थेिव
��व�थेिव
��व�थेिव
�    यश�वीयश�वीयश�वीयश�वी    आवाजआवाजआवाजआवाज    उठवलाउठवलाउठवलाउठवला    
अमेEरकेत परत आ.यावर ितला Bिस®ी िमळू लागली .ती उ�ाण करत असताना कसरती करत असे .

१-९-१९२५ रोजी एका शोला १५,००० लोक जमले होते .8यासाठी का�या व गो�या लोकांसाठी वेगवेगळी 
Bवेशnारे व बसYयाची [व:था केली होती .जे;हा बेसीला ह ेकळले ते;हा ितने अट घातली कg जोवर सवाyसाठी 
एकच Bवेशnार व एकR बसYयाची [व:था होत नाही तोवर ती Bयोग करणार नाही .शेवटी एक Bवेशnार व 
वेगळी बसYयाची [व:था �ावर तडजोड झाली .�याकाळी�याकाळी�याकाळी�याकाळी    हाहीहाहीहाहीहाही    फारफारफारफार    मोठामोठामोठामोठा    िवजयिवजयिवजयिवजय    होताहोताहोताहोता.... 

एिBल १९२६ म4ये उ�ाण करत असताना अपघात होऊन ितचा ददु�वी अंत झाला .५ वषाyची ितची रोमहष�क 
कहाणी संपु�ात आली. 
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1रचड(1रचड(1रचड(1रचड(    बायड(बायड(बायड(बायड(    ( Richard Byrd)( Richard Byrd)( Richard Byrd)( Richard Byrd)    ----    उ~रउ~रउ~रउ~र    वववव    दि�ण�वुदि�ण�वुदि�ण�वुदि�ण�वु    7दशेांवर7दशेांवर7दशेांवर7दशेांवर    जाणाराजाणाराजाणाराजाणारा    पिहलापिहलापिहलापिहला    वैमािनकवैमािनकवैमािनकवैमािनक    
 

१९२५ पयEत उ�र�ुव 2दशे अ�ाताच होता .अलाMका 2दशेापुढे काय आह े ,बफा�ळ जमीन 
कुठपयEत आहे सारेच अनु�रीत होते .९ मे १९२६ रोजी �रचड� व *याचे सहकारी यांनी उ�र�ुव 
मोहीम फ�े केली .फॉकर �ीम Mटार -२ या िवमानाने *यांनी उ�र �ुवावर �मण केले व सवt'ण ,

नकाशाक�रता मािहती ,फोटोoा�स घेऊन ते परत आले . 
यानंतर *यांना वेध लागले ते दि'ण �ुव मोिहमेचे .२९ नो.ह�बर १९२९ रोजी �रचड� व *याचे 
सहकारी यांनी अंटा-RटकमBये  ‘बेस कॅ�प’ ठेवला .पुढचा 2वास कु�यां$या गा�ांनी व काही 

�ठकाणी तर पायी जाऊन केला .लॉईड बेनेट या िवमानाने १८ तास ४१ िमिनटांत दि'ण �ुव 
2दशेावर �मण केले व आव�यक ती सव� मािहती घेऊन ते परत आले  . 
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अनतंअनतंअनतंअनतं    अमचुीअमचुीअमचुीअमचुी    �येयास23�येयास23�येयास23�येयास23    अनतंअनतंअनतंअनतं    अन्अन्अन्अन्    आशाआशाआशाआशा!!!!    
चा�स् चा�स् चा�स् चा�स्     !लडबग !लडबग !लडबग !लडबग     (Ch(Ch(Ch(Charels Lindbergh) arels Lindbergh) arels Lindbergh) arels Lindbergh) ––––    एक%ानेएक%ानेएक%ानेएक%ाने    अटला�ंटकअटला�ंटकअटला�ंटकअटला�ंटक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    पारपारपारपार    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    पिहलापिहलापिहलापिहला    वीरवीरवीरवीर    

     
                

 
 
 
अमेEरके{न अटलांEटक महासागर पार कTन sांस पयyत उ�ाण करYयाचे अनेकांचे :व± होते .िशवाय या 
साहसाब�ल २५,००० डॉलरचे ब`ीस दखेील िमळणार होते .१९२७ साली चा.स� �लडबग�ने ह ेसाहस केले .8याने 
zयुयॉक�  ते पॅEरस ५,८५० Lकमीचे अंतर ३३ तास  व ३० िमिनटात पुरे कTन पिह.यांदाच हा िवwम आप.या 
नावावर नQदवला .8याने एक¯ाने आप.या ‘ि:पEरट ऑफ सtट लुईस’ या िवमानातून Lदनांक २१ मे १९२७ रोजी 
अटलांEटक महासागर पार केला .या Bवासासाठी 8याला इंधनाKया जादा टाlया बसवा[ा लाग.या .िशवाय 
मागा�त वाईट हवामान ,वादळे ,अशा अनेक संकटांना तQड cावे लागले .३३ तास एकाच जागी बसून ,सतत जागे व 
जागTक राहावे लागे .या सबंध Bवासात फ\ ५ सँि²वचेस खावून 8याने ह ेसाहस पुरे केले .8याब�ल 8याला अनेक 
मानसzमान िमळाले.
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अनॅअनॅअनॅअनॅ    मॉरोमॉरोमॉरोमॉरो    8लडबग(8लडबग(8लडबग(8लडबग(        
     
 

चाल�स �लडबग�ची प�ी .१९३१ साली ितने वैमािनकाचा खाजगी परवाना िमळवला .िशवाय �लायडर 
चालवणारी पिहली मिहला 1हणूनही ितला मान िमळाला .ितने चाल�स बरोबर ‘कमOशयल व.ड� मॅ�पग’ 
करताना सह-वैमािनक, नेि;हगेटरची आिण रेिडयो ऑपेरेटर अशी ितहरेी कामिगरी बजावली . 
या कामिगरीब�ल ितला अमेEरकेKया” �लॅग असोिसएशनचा wॉस ऑफ ऑनर “हा Lकताब िमळाला .
िशवाय” नॅशनल िजऑAाLफक सोसायटीचे हबड� मेडल “िमळाले  . 
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8यांKया पिह.या छो¯ा मुलाKया ह8येनंतर 8याना दसुरा मुलगा झाला .8यावेळेस दखेील 8याना धमlया 
येYयास सुbवात झाली .अमेEरकेतील जीवन असुरि`त झा.यामुळे कंटाळून 8यांनी १९३५ साली 
अमेEरका सोडली व इं�लंडला :थाईक झाले. 
तो दसु�या महायु®ाचा काळ होता .चा.स�ला जम�नीKया एअर पॉवरचे आकष�ण वाटले व 8याचे 
जम�नीला भेटी दणेे सुb झाले .िहटलरने 8याची :तुती के.यामुळे अमेEरकेत नाराजीचा सूर उठला .
8याKयावर भरपूर टीका झाली. 
अखेर शांत िनरामय जीवन जगता यावे 1हणून ते हवाई बेटांवर राहायला गेले .१९७४ साली चाल�सचा 
कक� रोगाने मृ8यू झाला .8यानंतर अॅन परत अमेEरकेस राहायला गलेी .8यानंतर ितने आपले अनुभव 
िलहायला घेतले .इतरही अनेक पु:तके िलिहली .ितने जवळ जवळ २५ पु:तके िलिहली .अॅनचा 

७-२-२००१ साली वयाKया ९४ [ा वष= मृ8यू झाला  . 
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Fलॉरे$सFलॉरे$सFलॉरे$सFलॉरे$स) ) ) ) पांचोपांचोपांचोपांचो ( ( ( (बान�सबान�सबान�सबान�स    –    अबलाअबलाअबलाअबला    नBहेनBहेनBहेनBह े   सबलासबलासबलासबला        
Florence (Pancho) BarnesFlorence (Pancho) BarnesFlorence (Pancho) BarnesFlorence (Pancho) Barnes    

    

ती ‘टॉम बॉय’ �हणून 2िस< होती !१९२८ मBये ितने पु:षा$या वेशात मेिRसकोला जाणा?या 
एका बोटीवर पु:ष खलाशाची नोकरी धरली .तेथे पोहोच+यावर नोकरी सोडली व भटकंती 
सु: केली .अशाच एका भटकंतीत ती गाढवावर बसून 2वास करत होती .डॉनkuझोट या 
2िसBद कथेत डॉनचा नोकर गाढवावर बसून 2वास करीत असे .*या नोकराचे नाव होते साचो 
पांचो .हेच नाव ितला िचकटले. 
 
१९२८ साली ती वैमािनक झाली .एकटीने उ_ाण केले. 

*यानंतर Mटंट �लाइंग सु: केले.  
१९७५ साली वया$या ७४ वषY ितचे िनधन झाले. 
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चाल(स्चाल(स्चाल(स्चाल(स्    �क�सफोड(�क�सफोड(�क�सफोड(�क�सफोड(    िmमथिmमथिmमथिmमथ    (Charles Kingsfor(Charles Kingsfor(Charles Kingsfor(Charles Kingsford Smith) d Smith) d Smith) d Smith)     
पॅिस�फकपॅिस�फकपॅिस�फकपॅिस�फक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    पारपारपारपार    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    पिहलापिहलापिहलापिहला    वीरवीरवीरवीर    

सदन �ॉससदन �ॉससदन �ॉससदन �ॉस या िवमानाचे चालक या िवमानाचे चालक या िवमानाचे चालक या िवमानाचे चालक    
(डावीकडून हॅरी िलयॉन, नेि�हगेटर, चाल�स उ�म, सह वैमािनक, कॅ�टन चाल�स �कग�फोड� ि�मथ व जे#स वॉन�र, रेिडयो ऑपरेटर)  

 
चा.स� 8यावेळी अमेEरकेत :टंट सीन करीत असे. तेथ े 8याKया सारखेच काम करणारा एक 
वैमािनक अपघातात मृ8यमुखी पडला. �टंट करताना अपघातात मर�यापे�ा आप�या 
�व�पूत��या �य�ात मरण आले तरी चालेल असा िवचार कTन 8याने ती नोकरी सोडली.  
8याचे :व± होते पॅिसLफक महासागर पार करYयाचे. 8याला चाल�स उ.म या धाडसी वैमािनक 
िमRाची साथ िमळाली. 8या दोघांनी िमळून अमेEरका ते ऑ:�ेिलया हा Bवास पॅिसLफकमाग" 
पार करYयाचा िनधा�र केला. 8यांना आणखी दोघांची साथ िमळाली. हरॅी िलयॉन या 
नेि;हगेटरची व जे1स वॉन�र या रेिडयो ऑपरेटरची.  
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8यांनी तीन इंिजzस असलेले िवमान िमळवले व 8याचे नाव ठेवले ‘सदन� wॉस’. सदन� wॉस हा एक तारकांचा समूह आह.े हा समूह फ\ 
पृ¡वीKया दि`ण गोलाधा�तूनच Lदसतो. िवमान Bवासात या तारका समुहाचा माग�दश�क 1हणून उपयोग होतो. 

 
महासागराव`न जाताना सव�n पाणीच पाणी !दसते. मBये एखाद दसुरे लहानसे बेट हा मोठा !दलासा असतो. सुवा ह े

असे एक बेट होते. या बेटावर उत`न, इंधन घेऊन पुढचा ट�पा गाठता येणार होता. इंधन व िवमान द:ुMतीचे साधन वगैरे 
सामुoी या बेटावर आधीच नेऊन ठेव6यात आली होती. ३१ मे १९२८ रोजी *यांनी 2वासास सु:वात केली. सॅनrािAसMको 
ते होनोलुलू ह े४००० !कमीचे अंतर २७ तासांत कुठेही न थांबता पार क`न सुवा बेटावर पोचले. सुवा ते होनोलुलू ह े
५००० !कमीचे अंतर पार करताना !दशा चुक6याची शRयता होती. तसे झाले असते तर *यांना जलसमाधीच िमळाली 
असती! पण हरॅीने अचूक माग�दश�न के+यामुळे तसे झाले नाही.  

सुवा बेट ते िdMबेन ह े अंतर ३००० !कमीचे अ*यंत धोRयाचे व अवघड 2वासाचे होते. खराब हवामान, वेगाने 
वाहणारे वारे, कोसळणारा पाऊस यांचा *यांना सामना करावा लागला. शेवटी िMमथ व *याचे साथीदार १० जून १९२८ 
रोजी िdMबेनला १५००० लोकां$या सा'ीने उतरले. एक अशRय2ाय वाटणारे Mव� अथक 2य ांनी पुरे झाले. *यांचे जगभर 
नाव झाले.  
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‘लेडीलेडीलेडीलेडी    सदन(सदन(सदन(सदन(    dॉसdॉसdॉसdॉस’    कमनिशबीकमनिशबीकमनिशबीकमनिशबी    ठरलेठरलेठरलेठरले!!!!    
 
१९३३ साली िMमथने इंqलंड ते ऑM¡ेिलया एअर रेस {जकली. ६ नो.ह�बर १९३५ रोजी 
िMमथ व *याचा सहवैमािनक टॉमी पॅथी िdज आणखी एक नवा उ¢ांक कर6यास लंडनKन 
ऑM¡ेिलयाकडे िनघाले. *यां$या िवमानांचे नाव ठेवले होते ‘लेडी सदन	 
ॉस’. िवमान 
रंगून पयEत सुख`प आले. पण रंगून नंतर वादळी वारे व जोराचा पाऊस यामुळे *यांचे 
िवमानावरील िनयंnण सुटले व िवमान समु~ात कोसळले. पुTकळ शोध घेऊनही काहीच 
प�ा लागला नाही. 
एका धाडसी, कत�बगार, िवhमी वैमािनकाचा व *या$या सहका?याचा ददु�वी, दखु:द अंत 
झाला. 
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एमीएमीएमीएमी    जॉ$सनजॉ$सनजॉ$सनजॉ$सन    ––––    (Emy Johnson) (Emy Johnson) (Emy Johnson) (Emy Johnson) लंडनलंडनलंडनलंडन    तेततेेते    िसडनीिसडनीिसडनीिसडनी    हेहहेेहे    अतंरअतंरअतंरअतंर    एकटीनेएकटीनेएकटीनेएकटीने    पारपारपारपार    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    मिहलामिहलामिहलामिहला    
 एमी जॉ�सन िहया क�रअरची सु�वात �ाउंड इंजीिनयर पासून झाली .�यासाठी ितला पुष इंजीिनयरा�ंया िवरोधाचा सामना करावा 
लागला. 
लंडन) इं$लंड (ते डा&वन) '()ेिलया (ह ेअंतर   पार कर*यासाठी ितने ‘िड हवॅीलँड’ कंपनीचे िज.सी मॉथ या 0कारचे िवमान िनवडले .ितने 
1या िवमानाचे नाव ठेवले ‘जेसन’ .ितया 0वासाचा माग3 होता ि5हए6ा ,इ(तंबुल ,बगदाद ,कराची .झांशी ,कोलकता ,रंगून ,बँगकॉक ,
;सगापूर ,ि<(बेन ,िसडनी. 
ती २४ मी १९३० रोजी िसडनीला पोचली .ितने १७,६०० Eकमीचे अंतर २० Eदवसात पुरे केले) .११,०००मैल .(परंतु ितला बट3 ह�ेकलचा 

१६ Eदवसांचा िवHम मोडता आला नाही ,याची अनेक कारणे होती .इ(तंबुलला तेथKया क(टLस अिधकाNयानंी एक Eदवस ितला 
(थानबO केले होते ,बगदादला वाळूया वादळामुळे अपघाती उतरावे लागले होते ,1यामुळे िवमानाची मोडतोड व द�ु(तीत वेळ गेला ,
िशवाय रंगूनला पंखांची ,चाकांची ,कॅन5हासची द�ु(ती करावी लागली .1यामुळे जरी ितला पु�ष वैमािनकाचा िवHम मोडता आला 
नाही तरी ितयासाठी हा िवHम िवशेष होता .१०,०० पTडाचे बUीस िमळाले व लोकांनीही खूप कौतुक केले .सरकारी स�मान झाले. 
एवढा मोठा िवwम कTनही ितला वैमािनकाची नोकरी िमळाली नाही .पिहले यु® सुb झा.यामुळे अखेर ितला 
कारखाzयात तयार झालेली िवमाने हवाई दलाKया तळावर पोचवYयाचे काम िमळाले .ह ेकाम ितने ३ वष" केले 
)१९३९ ते १९४१ .(५-१-१९४१ रोजी खराब हवामानामुळे ितचे िवमान थे1स नदीत कोसळले व 8यात ितचा 
ददु�वी अंत झाला  . 
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बेरीलबेरीलबेरीलबेरील    माख(हमॅमाख(हमॅमाख(हमॅमाख(हमॅ    (Beryl Markham) (Beryl Markham) (Beryl Markham) (Beryl Markham) –    अटलां1टकअटलां1टकअटलां1टकअटलां1टक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    पारपारपारपार    केलाकेलाकेलाकेला....    
                        

 

वैमािनकाचा परवाना िमळिवणारी केिनयातील पिहली मिहला. 
�वासी ,टपाल ,सामान  दरुवर जंगलात नणेे व िशका�यांना िशकार कुठे आह ेते सांगणे या 
कामासाठी ती िवमान चालवायची ."यामुळे ितला ‘बशुबशुबशुबशु    पायलटपायलटपायलटपायलट‘ असे $हणत असत. 
नैरोबी ते लंडन उ)ाण एकटीने केले ."याला २४ एि�ल ते १७ मे १९३१ असे २३ 1दवस लागले 
कारण िवमानात रेिडयो ,होकायं2 3कवा 4पीडोमीटरची सोय न5हती .लंडन ते 6युयोक7  ह ेउ)ाण 
एकटीने ४ स8ट9बर १९३० रोजी केले. ित;या िवमानाचे नाव होते ‘कॅ4=ो मेस9जर’ .या �वासात 
ितला  ‘पुढून येणा�या वा�यांना’ ‘हडे @वडस’ तAड Bावे लागले ."यामुळे वेळ तर जा4ती 
लागलाच पण इंधनही जा4त लागले . 
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िशवाय रा2 ,वादळी वारे ,ढग ,धुके अशा अनेक संकटाना सामोरे जात १,८०० मैलांचा 
�वास २१ तास २५ िमिनटात कGन आता उ)ाण पूण7 होणार तोच इंिजन बंद पडले ."यामुळे 
ितला पाHयातच उतरावे लागले असते .परंतु निशबाने साथ 1दJयामुळे जमीनीवर 
1कना�यापासून फL ३०० फुटांवर येऊन उतरली .ह ेNठकाण  नो5हा 4कॉNटया ,6युयॉक7  पासून 
२५ मैल दरू होते .ितच ेिवमान जिमनीत Pतले .पण बेरील कशीबशी बाहरे पडली .6युयॉक7ला 
जाता आले $हणून ती कQी झाली  ,लोकांनी ितचे उ"4फूत7 4वागत केले .6युयॉक7ला नेऊन ितचा 
जंगी स"कार केला  .ितला वया;या ८४Sा वषU १९८६ साली मृ"यू आला. 
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रॉmकोरॉmकोरॉmकोरॉmको    टन(रटन(रटन(रटन(र    ( Rosco Turner) ( Rosco Turner) ( Rosco Turner) ( Rosco Turner) –    8सहाबरोबरचा8सहाबरोबरचा8सहाबरोबरचा8सहाबरोबरचा    वैमािनकवैमािनकवैमािनकवैमािनक!!!!    

 
१९३२ : रॉMको टन�र - Mटंट वैमािनक ‘बॉन� Mटॉम�र’) आकाशात कसरती 
करणारा (�हणून 2िसBद होता .*याने ‘रॉMको टन�र �ला�ग सक� स’ काढली .
‘िग+मोर ऑईल कंपनीचा {सह हा लोगो होता .*यां$या जािहरातीसाठी तो 

एका िसहा$या छाWाला बरोबर घेऊन जात असे .पुढे तो छावा 
इतका मोठा झाला कu  कॉकिपटमBये बसू शकत नसे .ते.हाच रॉMकोला 
*याची साथ सोडावी लागली .माn याव`न *याची ‘{सहाबरोबरचा 
वैमािनक’ अशी ओळख झाली .रॉMकोने  अनेक शय�तीत भाग घेऊन अनेक 
िवhम 2Mथािपत केले व *यामुळे *याला अनेक सAमानही  िमळाले.    
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िवमानिवमानिवमानिवमान    असहेीअसहेीअसहेीअसहेी    चालवताचालवताचालवताचालवता    येतेयेतेयेतेयेते????अपसाईडअपसाईडअपसाईडअपसाईड    डाऊनडाऊनडाऊनडाऊन’    �लाईड�लाईड�लाईड�लाईड    पगँबॉन(पगँबॉन(पगँबॉन(पगँबॉन(    
Rलाईड पँगबॉन� हा १९२०$या जमाAयातील एक धाडसी Mटंट वैमािनक होता .Rलाईड नुसताच 
Mटंट पायलट न.हता तर एक िनTणात टेMट पायलट व िवhमवीर दखेील होता .Rलाईड 
िवमाना$या अनेक कसरती करीत असे .खासक`न िवमान उलटे क`न खाली डोके वर पाय अशा 
िMथतीत तो िवमान उडवत असे .�हणूनच *या$या सहका?यांनी *याला ‘अपसाईड डाऊन’ Rलाईड 
पँगबॉन� �हणायला सु:वात केली व हचे नाव *याला शेवटपयEत िचकटले .Rलाईड िवमाना$या 
कसरती क`न लोकांचे मनोरंजन करीत असे .*यातूनच *याने पैसे कमवायला सु:वात केली .

Rलाईड व *याचा एक िमn इ.हान गेटस या दोघांनी िमळून ‘�ला�ग सक� स’ नावाची 
कंपनी सु: केली .शहरोशहरी जाऊन Mटंट क`न पैसे कमवायला सु:वात केली .परंतु १९३० 
$या सुमारास अमे�रकन सरकारने या Mटंट 2योगांवर कडक िनबEध घातले .*यामुळे *यांचा हा 
खेळ बंद पडला . 
याच सुमारास जपानमधील एका वृ�पnाने जाहीर केले कu जो वैमािनक जपान ते अमेरीका 

उ_ाण करील *याला २५,००० डॉलस�चे ब'ीस !दले जाईल .Rलाईडला एक £यु हड�न 
नावाचा ¤ीमंत िमn िमळाला .*या दोघांनी िमळून 2य  करायचे ठरवले. 
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अफलातनूअफलातनूअफलातनूअफलातनू    कGपनाकGपनाकGपनाकGपना    
जपान ते अमेEरका नॉन :टॉप उ�ाण ही 8याकाळी एक अितशय कठीण गो� होती .
६,५०० Lकमीपे`ा जा:त अंतर पार करायचे होते .8यासाठी िवमानाचे वजन 

कमीतकमी असणे अ8यंत गरजेचे होते .या साठी या दोघांनी एक अफलातून क.पना 
वापरायचे ठरवले .िवमानाचे उ�ाण झा.यावर िवमानाची चाके गळून पडतील अशी 
योजना आखली .8यामुळे िवमानाचे वजन कमी होणार होते .परंतु  चाके नस.यामुळे 
िवमान उतरवताना धावप�ीवर ते घसरत ,सरपटत zयाव ेलागणार होते .इतरांना हा 
शु4द वेडपेणा वाटत होता तरी सु®ा 8यांनी तो धोका प8करायचे ठरवले ! 
४-१०-१९३४ रोजी lलाईड व ¥यु जपान{न िनघाले .सुमारे १००० LकमीKया 
 Bवासानंतर चाके गळून पडावीत 1हणून 8यांनी बटन दाबले .पण चाकाचंा काही भाग 
तसाच लQबकळत रािहला .lलाईड कसरतपटू होता 8याने धाडसाने िवमानाKया बाहरे 
पडून पंखावर उभ ेरा{न लQबकळणारे भाग सुटे कTन खाली पाडले .या वळेेस िवमान 
४,३०० मीटर .उंचीवर होते व जोराचे वारेही वाहत होते. 
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चाकािवना उतरवले िवमान! 
 
पुढचा 2वास माn िन-व¥ पार पडला .िवमान उतरवत असताना धावप¦ीवर घसरत Aयावे लागले .िवमानाला आग 

लाग6याचा धोका होता .पण सुदवैाने तसे काही झाले नाही .अशा रीतीने ७,३०० !कमीचा 2वास ४१ तास १३ िमिनटात 
पार पडला व ते अमे�रके$या पिDम !कना?यावरील वॉ{शqटन येथे पोचले .या जागितक िवhमाब�लचे २५,००० डॉलरचे 
ब'ीस *यांना िमळाले      . 
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डाकोटांनीडाकोटांनीडाकोटांनीडाकोटांनी    इितहासइितहासइितहासइितहास    घडवलाघडवलाघडवलाघडवला    
 

 
 
 
 
 
आता पयyत िवमानात अनेक उणीवा हो8या .8या िवचारात घेऊन डाकोटा ह ेिवमान तयार केले गलेे . तांिRक द�ृ¯ा ह ेिवमान पEरपूण� 

होतेच ,परंतु Bवासी सुखसोय}नी यु\ असेही होते .Bवासी िवमान वाहतुकgतील हा एक मोठा ट�पाच 1हणावा लागले. 
DC-3 या जातीचे िवमान िड हिॅवलँड या कंपनीने १९३५ साली तयार केले .याम4ये २१ Bवासी बसYयाची सोय होती  .याचा वेग 

ताशी २७४ Lक.मी .होता .िशवाय पािहजे ते;हा ितर�या कTन झोपता येतील अशा ‘Eरlलाय�नग’ खुKया� ,आवाजाचा Rास होणार नाही अशी 
केिबनची रचना ,वातानुकूिलत केिबन ,गरम व थंड पाYयाची [व:था अशा सोयी पिह.यांदाच के.या ग.ेया .ही िवमाने अितशय दणकट 
होती .8या काळी जवळजवळ ९० ट_े Bवासी �ा िवमानांतून Bवास करीत असत. 

दसु�या महायु®ात या िवमानांनी िवशेष कामिगरी बजावली .जखमी जवानांना :थलांतEरत करणे ,िशवाय जी�स ,बलुडोझस� ,धाzय 
पुरवठा ,दाbगोळा ,जवानांKया घरचे टपाल यांची ने-आण यासारखी अनेक कामे केली . 
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ह ेिवमान अितशय Bितकूल हवामानातही ये-जा करीत असे .Hया वेळेला जपाzयांनी �´दशे) मायानामर (�जकला ते;हा २१ Bवासी 
`मता असणा�या या डाकोटात ७४ Bवासी कQबून 8यांना सुखTप �हद:ुतानात आणले गेले! 
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एमिेलयाएमिेलयाएमिेलयाएमिेलया    इअरहाट(इअरहाट(इअरहाट(इअरहाट(    (Amelia Earhart) (Amelia Earhart) (Amelia Earhart) (Amelia Earhart) –    अधुरीअधुरीअधुरीअधुरी    एकएकएकएक    कहाणीकहाणीकहाणीकहाणी    
    

       

 िलजtड’ एमेिलया इअरहाट� ही एक धाडसी अमेEरकन मिहला होती .अगदी पुढारले.या पाि¦मा8य 
दशेातसु®ा मिहलांनी वमैािनक होणे ही गो� पुbषांना मानवणारी न;हती .Hया पुढे येत 8यांचा ‘लेडी 
बड�स्’ ,‘एंज.स’ ‘:वीट हाट�स् ऑफ द एअर’ असा हटेाळणीयु\ उ.लेख ते करीत असत .१९२१ साली ती 
वैमािनक झाली. 

अटलां�टकअटलां�टकअटलां�टकअटलां�टक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    एकटीनेएकटीनेएकटीनेएकटीने    पारपारपारपार    केलाकेलाकेलाकेला    
२० मे १९३२ रोजी zयू फाउंडलँड ,कॅनडा येथून ती आप.या एक इंिजन असले.या लॉिखड ;हगेा �ा 
िवमानातूण १५ तास १८ िमिनटांKया Bवासानंतर ३,३०० Lक.मी.चे अंतर पार कTन आयलyडKया 
Lकना�यावर उतरली व अटलांEटक महासागर पार केला. या पूव= एक¯ाने अटलांEटक महासागर पार 

करायचा िवwम चाल�स �लडबग� याने १९२७ साली केला होता .8याKया नावावTन एमेिलयाला ‘लेडी 
�लडी’ असे संबोिधत असत    .    
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प�ृवीप�ृवीप�ृवीप�ृवी    7दि�णा7दि�णा7दि�णा7दि�णा    –    अपरुीचअपरुीचअपरुीचअपरुीच    रािहलीरािहलीरािहलीरािहली!!!!    
    

    

    

एमेिलयाला सवा�त Bथम – पुbषांKयाही आधी  - पृ¡वी Bदि`णा करायची होती पण ददु�वाने ितला ती 
पुरी करता आली नाही. १-६-१९३७ – नेि;हगेटर sेड नुनन िहला बरोबर घेऊन मायामी ,«लोEरडा 
येथून पृ¡वी Bदि`णा करायला िनघाली .म4ये अनेक Eठकाणी थांबावे लागले .एकूण ३५,७०० Lकमी चा 
Bवास झाला .आता फ\ पॅिसLफक महासागर ११,७०० Lकमी अंतर बाकg होते .पॅिसLफक 
महासागरातील होवलँड बेटावTन िनघा.यावर वादळात सापडून ितचे िवमान बेप�ा झाले .अनेक वेळा 
Bय� कTन दखेील 8याचंे िवमान सापडले नाही .एका मो�ा धाडसाची िह शोकांितकाच 1हणावी 
लागेल. 
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8लडा8लडा8लडा8लडा    �फच�फच�फच�फच    (Linda Finch) (Linda Finch) (Linda Finch) (Linda Finch) ––––    एमिेलयालाएमिेलयालाएमिेलयालाएमिेलयाला    वािहलीवािहलीवािहलीवािहली    अनोखीअनोखीअनोखीअनोखी    �rांजली�rांजली�rांजली�rांजली!!!!    
 एमेिलयाचे पृ§वी2दि'णेचे    Mव� या घटनेनंतर ६० वषाEनी {लडा Sफचने पुरे केले         . 

१७ माच� १९९७ रोजी {लडाने  ित$या बरोबर एका नेि.हगेटरला घेऊन ओकलँड  
इंटरनॅशनल एअरपोट�व`न उ_ाण केले .या 2वासासाठी ितने एमेिलयाने वापरले *याच 
2कारचे िवमान �हणजे लॉिखड इलेR¡ा वापरले .१८ दशेात थांबत अडीच मिहAयांनी 
�हणजे २८ मे १९९७ या !दवशी ितने पृ§वी2दि'णा पुरी केली .अशा रीतीने {लडाने ,
िलज�ड ‘लेडी {लडी’ ,एमेिलयाला अनोखी ¤<ांजली वािहली  . 
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KहणेKहणेKहणेKहणे    चुकूनचुकूनचुकूनचुकून    अटलां1टकअटलां1टकअटलां1टकअटलां1टक    महासागरमहासागरमहासागरमहासागर    पारपारपारपार    केलाकेलाकेलाकेला ? ? ? ?ड�लसड�लसड�लसड�लस    ‘राँगराँगराँगराँग    वेवेवेवे’    कॅ1रगनकॅ1रगनकॅ1रगनकॅ1रगन! ! ! !         
(douglas ‘Wrong Way Carrigan)(douglas ‘Wrong Way Carrigan)(douglas ‘Wrong Way Carrigan)(douglas ‘Wrong Way Carrigan)    

                                                                            

ड�लसला एक¯ानेच अटलांEटक महासागर पार करायचा होता .8यासाठी 8याने १९३५ साली 
अमेEरकेKया फेडरल खा8याकड ेपरवानगी मािगतली .8यांनी परवानगी नाकारली व िवमानात काही 
सुधारणा करायला सांिगतले .8याBमाणे 8याने  सुधारणा कTन दसु�यांदा परवानगी मािगतली ,पण 
याही वेळेस 8याला नकार दYेयात आला .तरीही नाउमेद न होता 8याने ‘wॉस कं�ी’ उ�ाणास 
परवानगी मािगतली व ती 8याला िमळाली  . 

8याने zयूयॉक�  ते कॅिलफोOनया जाYयासाठी १७ जुलै १९३८ हा Lदवस मु�ामच 
िनवडला !8याLदवशी दाट धकुे सव�R पसरलेले होते .8याने अशा हवामानात उ�ाण 
कT नये असे कं�ोल टॉवरने 8याला सुचवले .परंतु तो आप.या मतावर ठाम रािहला! 
8याने उ�ाण केले तt;हा 8याला खालचे काहीच Lदसत न;हते .तो आप.या कंपास – 
Lदशादश�क - वर अवलंबनू रािहला !बरेच अंतर गे.यावर 8याला कळले कg आपण वाट 
चुकून अटलांEटक महासागर ओलांडत आहोत  !अशा रीतीने तो आयलyड मधील  
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डिXलन या िवमानतळावर २८ तास १३ िमिनटांनी उतरला .8याचे अटलांEटक महासागर 
पार करYयाचे :व± पुरे झाले. 
8याने मु�ामच कंपास िबघडला होता असे खोटे कारण सांिगतले .8याKया �ा युि\वादावर 
फेडरल सरकारचा िवoास बसला नाही .पण संशयाचा फायदा दऊेन ,फ\ 8याचा िवमान 
उडवYयाचा परवाना काही मिहzयांसाठी र� केला .ड�लस माR शेवटपयyत Lदशा 
चुक.यामुळेच आपण अटलांEटक महासागर पार केला असेच सांगत रािहला .तt;हा पासून 
8याला ‘राँग वे’ कॅ�रगन असे नाव पडले .अमेEरकन जनतेने माR 8याचे िहरो 1हणूनच 
:वागत केले  . 
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हॉवड(हॉवड(हॉवड(हॉवड(    �यु�यु�यु�यु) ) ) ) Howard Hughes)Howard Hughes)Howard Hughes)Howard Hughes)    –    एकएकएकएक    ब�रंगीब�रंगीब�रंगीब�रंगी , , , ,ब�ढंगीब�ढंगीब�ढंगीब�ढंगी    Jि2म�वJि2म�वJि2म�वJि2म�व    
    

अवाढ�अवाढ�अवाढ�अवाढ�    सागरीसागरीसागरीसागरी    िवमानेिवमानेिवमानेिवमाने    
हॉवड� ¥यु हा अमेEरकेतील एक अित�ीमंत मनु�य होता .हवाई िवoात 8याने अनेक िवwम केले .
१९३० साली हॉवड�ने एि;हएशन 1यॅनु«यlच�रग कंपनी :थापन केली .8याने अवाढ[ सागरी िवमाने 
तयार केली .�ाzस व.ड� एअर लाइनचा तो मोठा आधार:तंभ होता .१९३८ म4ये लॉlखीड-१४ ह े
दोन इंजीन असलेले िवमान घेऊन 8याने zयुयॉक�  ते पॅEरस हा �ाzस-अटलांEटक Bवास १६ तास ३७ 
िमिनटे या िवwमी वेळात केला .8याब�ल 8याला बrमानाचे काँAेगेशनल मेडल िमळाले .8याने 
पृ¡वीBदि`णा दखेील केली 8याची मािहती इतरR दYेयात आली आह े.िसनेिनOमती `ेRातही 8याने 
नाव कमावले .हॉिलवूड जगातील अनेक स�दय�वत}शी 8याची मैRी होती .8याने ‘ह.ेस एंजलस’ हा 
िचRपट काढून एक िवwमच केला. 
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कृत�तचेाकृत�तचेाकृत�तचेाकृत�तचेा    आदश(आदश(आदश(आदश(!!!!    
७ -७-१९४६ साली एक मोठी िविचn घटना घडली. हॉवड�ने एक नवीन िवमान तयार केले .*याचे 2ायोिगक उ_ाण करीत 
असताना काही तांिnक िबघाड होऊन *याचे िवमान भरवMतीत कोसळले .कॉकिपटमधून हॉवड�ची सुटका डक¨न) Durkin) 
नावा$या माणसाने केली .हॉवड�चा एक पाय मोडला होता ,छाती$या बरग�ांना म+टीपल फॅRचर झाले होते ,डोRयाला 
मोठा मार बसला होता .डॉRटरांनी *या$या जग6याचे ५० -५० चाAसेस आहते �हणून सांिगतले .पण सुदवैाने तो बरा झाला .
*याने मोडले+या सव� घरांना भरपूर नुकसान भरपाई !दली .*याचे 2ाण ©याने वाचवले *या डक¨नला आयुTयभर दर 
आठव�ाला तो चेक पाठवीत असे. 

एकएकएकएक    डासडासडासडास    िवमानिवमानिवमानिवमान    पाडूपाडूपाडूपाडू    शकशकशकशकतोतोतोतो!!!!    
१९११ सालची घटना .एकदा इगॉर िवमानाची चाचणी घेत असताना िवमानाचे इंिजन बंद 
पडले .िवमान खाली कोसळू लागले .इगॉरने िशताफgने िवमानाबाहरे उडी मारली व आपला 
जीव वाचवला .नंतर िवमान का कोसळले असावे याची पाहाणी करताना आढळले कg एक 
डास िवमानाKया काब�रेटरम4ये गलेा होता व 8यामुळे इंिजनाचा इंधन पुरवठा बंद पडून 
िवमान खाली कोसळले होते. 
१९१३ साली 8याने जगातले पिहले ४ इंिजन असलेले बाय�लेन िवमान तयार केले. 
अमेEरकेत गे.यावर 8याने १९२३ साली िवमान तयार करायची ‘एअर wा«ट कॉप�रेशन 
:थापन केली .१९३४ साली पिहली «ला¬ग बोट तयार केली. 
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ईईईई    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    �ित
ान�ित
ान�ित
ान�ित
ान    

पंख या ¤ी र ाकर महाजन यांनी िलहीले+या पुMतकाचा हा पिहला भाग. नकली  पंख लावून 
उड6यापासून त ेिवमान उडव6यापयEतची सफ़र. मानवजात उडू लागली *याची कथा. पण ही 
कथा इथे संपत नाही. समाधान मानेल तर तो माणूस कसला. माणसाने नंतर हिेलकॉ�टर 
बनवलं. 2वासी, लढावू िवमानं बनवली. रॉके«स बनवून अंतराळात गेला. चं~ावर पोहोचला, 
मंगळापयEत जा6याचे मनसूबे रचले. अंतराळात Mपेस MटेशAस बनवली आिण मु¬ाम क` 
लागला. पंख-२ मBये ह े सारे अिण अजून बरेच काही आह.े *यािशवाय िवमानाची रचना, 
िवमानांचे 2कार आिण भारतात िवमानांचा 2वेश आिण 2सार करणार्या टाटांची कहाणी. 
अजून खूप काही आह े पंख-२ मBये. अनुhमिणकेतही त े पहालच. आप+याला पंख चा दसुरा 
भाग हवा अस+यास पिहला भाग कसा वाटला त ेकळवा आिण दसुरा भाग िवनामू+य िमळवा.  
संपक�   : pankh2013@yahoo.com .  
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पंख ह ेपुMतक आ�हाला तर अ*यंत Mफ़ूतYदायक वाटलं. *याचं एक खास कारण आह.े तसं पािहलं तर 
माणूस हा अ*यंत मंदगती, हळू, Mलो. अगदी गोगलगाय, ह�ी आिण कासवां$या जवळपास. साधं 
मांजर, कुnा, उंदीर हसेु<ा माणसाKन चपळ. ह�रण, वाघ, घोडा वगैरे तर बघायलाच नको.  साप, 
सरडा, पाल आ!द सरपटणारे 2ाणीही माणसाKन चपळ. उडणारे सव� प'ी आिण कuटकही 
माणसाKन वेगवान. अगदी फ़ुलपाख`सु<ा. घार ससाणा कावळा िचमणी तर बघायलाच नको. 
पा6यातले मासेही माणसाKन वेगवान. जवळजवळ बारा लाख सजीव जाती आहते. *यां$यामBये 
मानवाचा hमांक वेगामBये अकरा लाखा$याही खाली जातो.  
आिण तरीही मानवाने या सग®या 2ा6यां$या पुढे जाऊन क+पनातीत वेग धारण केला. तो फ़c 
संशोधन आिण िचकाटी$या बळावर. माणूस िच¯याKन जलद जाऊ शकेल असं दोन शतकांपूवY 
कोणी �हटलं असतं तर लोक *याला हसले असते. पण आज माणूस िच¯या$या आठपट वेगाने 2वास 

करतो. आिण ते.हा दात दाखवणारे लोक आता त°डात बोटे घालतात.  
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मराठी भाषेला जगातील पिह+या hमांकाची भाषा बनवायचे Mव� बाळगणा?यांनाही लोक आज 
असेच हसतात. काय ही मराठीची दरूवMथा! आज महारा8ात दोन मराठी माणसेसु<ा एकमेकांशी 
मराठीत बोलत नाहीत. महारा8ात दकुानांवर मराठी बोड� असावेत �हणून “ख®ळ ख¦ाक” करावे 
लागते. मराठी कवी लेखकांची मुलं इंoजी माBयमात िशकतात. मराठी शाळा ओस आिण बंद पडत 
आहते. अशा वेळी मराठीचा डंका महारा8ात न.ह,े भारतात न.ह े तर जगभरात गजबजेल अशी 
Mव�ं आ�ही पहातो. आम$यासारखे अनेक लोक पहातात. २३०० वषाEचा इितहास असले+या या 
अमृतवाणी मराठी सािह*याचं सुवण�युग येईल अशी खाnी आ�ही बाळगतो. कारण मराठीत समृ< 
सािह*य आह.े कारण मराठी माणसांकडे बु<ीम�ा आह.े कारण मराठी माणसांकडे 2ितभा आह.े 
कारण मराठी नवीन सािहि*यक आिण नवीन वाचकवग� उभा होताना आ�ही पहातो आहोत. बारा 
कोटी मराठी माणसां$या या भाषेला अमर¯व आहचे आह ेयाची आ�हाला शंभर ट¬े खाnी आह.े 
�हणून आ�ही  बारा लाख मराठी लेखक वाचकांचं नेटवक�  उभं कर6यासाठी आ�ही झटत असतो. दर 

आठव�ाला नवनवीन ई पुMतकं दीड लाख लोकांना िवनामू+य पाठवत असतो.  
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हा य� !दवस�!दवस मोठे `प घेतो आह.े आिण *यात हजारो हातांचं योगदान येत आह.े नवीन लेखक पुढे येत आहते. हजारो 
लोक, रोज, कुणी आठ, कुणी दहा, कुणी शंभर, मेल आय ड9चं योगदान दते आहते. तु�हीही तुम$या ओळखी$या शRय 
तेव±ा मराठी लोकांचे ई मेल आय डी आ�हाला पाठवा. *यांना दर आठव�ाला िवनामू+य ई पुMतकं पाठवली जातील. 
मराठी माणूस भले पैशात मागे असेल, पण वाचनात इतर लोकांपे'ा न¬u पुढे आह.े आिण आज ना उiा ही गोगल गाय 
वाटणारी भाषा ढा6या वाघाचं Mव`प धारण करील. करीलच!   

सवाEची साथ हवी यार! कृपया आप+या !कमान आठ आ² िमnां$या मेल आय डी esahity@gmail.com  या प¯यावर 
कळवा आिण या महाय�ात सािमल करा. *यांना आ�ही नवनवीन मराठी पुMतकं िवनामू+य पाठवू. 




