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अनवुादकाच्या नजरेतनू 
 अन्नपरू्णा १, जगणतील दहणव्यण क्रमणांकणच े उांच शिखर. उत्तर मध्य नेपणळ मधील कणली गांडकी 
नदीच्यण परेू्वलण असलेल्यण अन्नपरू्णा शिखर समहूणतील मखु्य शिखर. गांडकी नदीच्यण पश्चचमेलण मखु्य 
शिखर ८००० मीटर पेक्षण उांच असलेले धौलणगगरी शिखर आहे. अन्नपरू्णा शिखर समहूणत १३ शिखरे ७००० 
मीटर पेक्षण उांच तर १६ शिखरे ६००० मीटर पेक्षण उांच आहेत.  

एप्रिल १९५० मधे फ्रें च मणउां टेननयर मॉररस हरझॉकच्यण नेततृ्र्वणखणली आठ जर्णांचण सांघ यण दोन्ही 
शिखरणांर्वर चढणई करण्यणसणठी सज्ज झणलण. ८००० मीटर उांचीर्वरील शिखर चढणई हे त्यणांचे उद्दीष्ट होत.े 
१९२० मधे एव्हरेस्ट शिखर चढणईत ८५०० मीटर उांची गणठली गेली होती पर् ८००० मीटर उांचीर्वरील 
शिखरमणथण गणठण्यणत कोर्ी यिस्र्वी झणल ेनव्हत.े धौलणगगरी पढेु त्यणांची डणळ शिजली नणही तरी हणर न 
मणनतण त्यणांनी पहहल्यणच ियत्नणत ८००० मीटर उांचीर्वरील अन्नपरू्णा शिखर मणथ्यणर्वर पणय ठेर्वलण. अस े
असल ेतरी हे शिखर चढणईसणठी अनतिय धोकणदणयक आणर् अर्वघड म्हर्ून ओळखल ेजणत.े हहमभेगण, 
हहमस्खलन, लहरी हर्वणमणन यणमळेु १९५० नांतर आतणपयतं सणधणरर् ३०० मणउां टेननयर शिखर मणथण गणठू 
िकल ेआहेत तर ७५ जर्णांनण आपलण जीर्व गमर्वणर्वण लणगलण आहे. (सांदभा : हहमणलयन डणटणबेस) 

१९५१ मधे मॉररसने फ्रें च भणषते स्र्वतःच ेअनभुर्व िशसद्ध केल.े १९५२ मधे नीआ मॉररन आणर् 
जेनेट ॲडम श्स्मथ यणांनी त्यणचे इांग्रजीत भणषणांतर केल.े त्यणलण िचांड िनतसणद शमळणलण. अनेक भणषणांमध्ये 
त्यणचण अनरु्वणद झणलण. अनेकणांनण यण अनभुर्वणांतनू स्फूती शमळणली. मळू पसु्तक मॉररसने शलहील ेअसल्यणमळेु 
त्यणने स्र्वतःच्यण अनभुर्वणांच ेर्वर्ान केल ेआहे. त्यणचे अनभुर्व खूप बोलके आहेत. मलण त ेमणगादिाक सदु्धण 
र्वणटल.े सांघणतील सर्वा सदस्य आल््स मध्ये र्वणर्वरलेल ेअसल्यणमळेु त ेअल्पणईन पद्धतीने मणउां टेननयररांग 
करत होते. हहमणलयणतील शिखर मोहीम त्यणांनण अपररगचत होती. िपेणा आणर् भणरर्वणहक यणांच्यण मदतीने 
त्यणांनण पर्वात चढणई करणर्वी लणगली. िपेणा तणांत्रीक बणबतीत िशिक्षक्षत नव्हत ेतरीसदु्धण मॉररस त्यणांनण सांघ 
सदस्य मणनतो. िपेणंनी केलेल्यण मदती बद्दल त्यणने र्वणरांर्वणर गौरर्वोद्गणर कणढल ेआहेत.  

मणउां टेननयररांग सणांनघक खेळ आहे. सांघभणर्वनण किी असणर्वी यणचे ही मोहीम उत्तम उदणहरर् आहे. 
कणऊझी, टेरी अिण सक्षम सदस्यणांनी सांघहहतणसणठी घेतलेले ननर्ाय बघनू त्यणांच्यण त्यणगणलण र्वांदन करणरे्वस े
र्वणटत.े मॉररस बरोबर पणचव्यण तळणपयतं पोहोचलेल्यण िपेणंनण शिखर गणठरे् फणरस े अर्वघड नव्हत े
तरीसदु्धण त्यणांनी मणघणर कण घेतली यणच े कणरर् गलुदस्त्यणत आहे. हहमदांि आणर् नेत्रदणह झणलेल्यण 
सदस्यणांनण सखुरूप परत आर्रे् सोपे कणम नव्हत.े सणांनघक ियत्नणांमळेुच त ेिक्य झणल.े डॉ. औडट बद्दल 
कणय बोलणर्व?े जर्वळजर्वळ पणच आठर्वड ेदोघणांच्यण हहमदांिणर्वर अत्यांत िनतकूल पररश्स्थतीत सतत उपचणर 
करर्णरण औडट त्यणांनण देर्वणसणरखण र्वणटलण असर्णर. 

सध्यणच्यण मोजमणपणांनसुणर अन्नपरू्णाची उांची ८०९१ मीटर (२६५४५ फूट) आहे. मॉररसने नोंद 
करतणनण ती ८०७५ मीटर (२६४९३ फूट) केली आहे. हण नोंदीतील फरक जुन्यण उपकरर्णांमळेु अस ूिकतो. 



 
 

मरणठीतील मोहीम ककां र्वण इांग्रजीतील expedition हे िब्द लष्करणच्यण हणलचणली बरोबर जुळले 
आहेत. दसुरे महणयदु्ध नकुतचे सांपले असल्यणमळेु पसु्तकणत attack, assault, reconnaissance, 
victory अस े लष्करी िब्द आल े असणरे्वत. तसे बघणयलण गेले तर िचांड सणधनसणमग्री, मनषु्यबळ, 
अपररचीत भभूणग यणांचण प्रर्वचणर केलण तर यण चढणईची लष्करी मोहहमेबरोबर बरोबरी होऊ िकेल. 

सर्वासणधणरर्परे् शिखर चढणई करून सर्वाजर् मखु्यतळणर्वर परतले की मोहीम सांपली अस ेआपर् 
समजतो. पर् यण मोहीमेत सर्वा सदस्य मखु्यतळणर्वर पोहोचूनसदु्धण मोहीमेतील धोके आणर् सणहस सांपत 
नणही. पढुच ेकणही आठर्वड ेबचणर्व मोहीम सरुु रहणत.े त्यणमळेु यण मोहहमेचे तीन भणग करणयचे ठरप्रर्वले. 
पहहलण धौलणगगरी आणर् अन्नपरू्णा शिखरणांर्वर जणर्णऱ्यण मणगणाची िोध मोहीम, दसुरण अन्नपरू्णा चढणई आणर् 
नतसरण परतीचण िर्वणस.  

धौलणगगरीर्वर हदलेल्यण धडकण त्यणांनण कणही हदर्वसणांत थणांबर्वणव्यण लणगल्यण. त्यण योजनणबद्ध असल्यण 
तरी त्यणत सलगतण नव्हती त्यणमळेु त्यणचे र्वर्ान थोड ेतटुक आणर् ननरस र्वणटण्यणचण सांभर्व आहे. परांत ु
त्यणतनू त्यणांनण हहमणलयणची ओळख होत गेली, र्वणतणर्वरर्णबरोबर समरस होतण आल ेआणर् चढणईच्यण तांत्रणत 
कसण बदल करणर्वण यणचण अभ्यणस करतण आलण. त्यणमळेु अन्नपरू्णा शिखर चढणई पहहल्यणच ियत्नणत, 
कृत्रीम िणर्र्वणयचूण र्वणपर न करतण यिस्र्वी होऊ िकली. 

शिखर चढरे् म्हर्जे नसुतण थरणर नव्हे. तो एक आांतररणष्रीय पणतळीर्वर मणन्यतण शमळणलेलण खेळ 
आहे. सणहसी खेळ म्हर्ू फणरतर. त्यणचेसदु्धण िणस्त्र आहे. ननयम आहेत. अन्नपरू्णाची ही पहहली चढणई 
मलण भणर्वली कणरर् यण चढणईत खळेणच ेसर्वा गरु्प्रर्वषिे हदसतणत. िथम अल्पणईन पध्दतीची ननर्वड, मग 
सणांनघक ियत्न, सतत आढणर्वण घेऊन योजनण बदलरे्, मणगा िोधून सरुक्षक्षत कररे्, लोड फेरी कररे्, तळ 
उभणररे्, आर्वचयक तथेे िपेणंची मदत घेरे् अिी सर्वा कणमे सांघ सदस्यणांनी पढुणकणर घेऊन केली. दोन 
महहन्यणांच्यण अिण अथक ियत्नणांनण दणद देऊन अन्नपरू्णा शिखरणने प्रर्वजयणची मणळ त्यणांच्यण गळ्यणत 
घणतली. 

मलण १९७० पणसनू गगयणारोहर् क्षेत्र पररगचत आहे. १९७९ मधे मणऊां टेननयररांग मधील बेशसक कोसा 
केल्यणनांतर मी मणऊां टेननयररांग खेळणबरोबर जोडलण गेलो. १९८२ मधे गगरीिेमी सांस्थेची स्थणपनण 
झणल्यणपणसनू आजपयतं मी सांस्थेिी ननगडीत आहे.  

शलखणर्णचे पहहले र्वणचन करून दरुूस्त्यण सचुप्रर्वर्णरण श्री. हदलीप नणईकननांबणळकर आणर् सतत 
िोत्सणहहत करर्णरे श्री. आनांद पणळांदे आणर् श्रीमती उष:िभण पणगे यणांनण मनणपणसनू धन्यर्वणद.  
जयांत तळुपळेु 
परेु् एप्रिल २०२१                                      ९४०५०२२०३८ 
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 १७ एप्रिल १९५० ची िसन्न सकणळ. बणगलुांगच्यण तळणर्वर उभणरलेल्यण तांबतू सगळेजर्  श्स्लप्रप ांग 
बॅगच्यण उबेत लोळत पडल ेहोत.े 

'अरे उठण लर्वकर, धौलणगगरी …... धौलणगगरी!' नॉयल े हणकण मणरत होतण. सगळेजर् होत े त्यण 
अर्वस्थेत तांबचू्यण बणहेर पळणले. समोर धौलणगगरीच े िचांड शिखर सयूािकणिणत एखणद्यण हहरय्णसणरख े 
तळपत होत.े शिखरणची ननळसर दक्षक्षर् शभ ांत सकणळच्यण धुक्यण आडून चमकत होती. हे एक अप्रर्वचर्वसनीय, 
अप्रर्वस्मरर्ीय आणर् कधीतरीच हदसर्णरे दृचय होत.े यण िचांड पर्वातणबद्दल जरी त ेसर्वाजर् ऐकून होत,े तरी 
यणक्षर्ी सगळे मांत्रमगु्ध झणले होत.े थोड्यण र्वेळणने आपर् इथ ेकण आलो आहोत यणच ेभणन आल ेआणर् त े
त्यण पर्वातणच ेननरीक्षर् करू लणगल.े त ेदृचय अद्प्रर्वतीय असल ेतरी त ेयेथ ेमणउां टेननयररांग सणठी आल ेहोत,े 
तपःचचयणा करण्यणसणठी नणही. 
 ' ती उजव्यण बणजूची परू्वा धणर बघ' 
 ' छे छे ! ती अिक्य आहे' 
 ' तमु्ही सर्वा उत्सकु असणल तर दोन हदर्वसणत मी तमु्हणलण अन्नपरू्णा शिखरणचे दिान घडर्वीन'.  
ईचॅक, त्यणांचण कॅमेरणमन, कणउझी बरोबर, कणळजीपरू्वाक फोटो घेत होतण. 
 धौलणगगरी आणर् अन्नपरू्णा यण ८००० मीटर पेक्षण जणस्त उांचीच्यण शिखरणांर्वर चढणई करण्यणसणठी 
फ्रें च सांघ १६ तणरखेलण नेपणळमधील बणगलुांग येथे येऊन पोहोंचलण होतण. सांघनणयक मॉररस हरझॉक 
(Maurice Herzog)बरोबर जेन कणऊझी (Jean Couzy), लईुस लणचेनल (Louis Lachenal), शलओनेल 
टेरी (Lionel Terray), गस्टन ररबफ्ट (Gaston Rebuffat), कॅमेरणमन मणकेल ईचॅक (Marcel Ichac), 
मोहीमेचण डॉक्टर जॅक औडोट (Jacques Oudot), मणकेल िणट्झ (Marcel Schatz) आणर् सांपका  
अगधकणरी म्हर्ून फ्रणन्सीस द नॉयल े(Francis de Noyelle) अिण आठ जर्णांचण  सांघणत समणर्वेि होतण. 
सर्वाजर् कसलेले मणउां टेननयर होत.े कणहीजर्णांनण यणपरू्वी हहमणलयणतील मोहहमणांचण अनभुर्व होतण. यण 
मोहहमेतनू कोर्तहेी आगथाक उत्पन्न शमळर्वण्यणचण त्यणांचण हेत ू नव्हतण. त्यणांनण शमळर्णरे सर्वा िकणरच े
मणनधन पढुील मोहीमणांसणठी तयणर केल्यण जणर्णऱ्यण ननधीत जमण होर्णर होत.े  
 २८ मणचा रोजी सणयांकणळी सांघ सदस्य आणर् हहमणलय कशमटी यणांची िरे्वटची बठैक झणली. 
कशमटीच े अध्यक्ष आणर् मोहहमेच े मखु्य िर्वताक ल्यशुसअन डवे्हीस यणांनी हहमणलयणतील मोहीमणांच्यण 
इनतहणसणसांबांधी मणहहती हदली आणर् सांघणकडून कणय अपेक्षण आहेत त ेस्पष्ट केल.े 
 "हहमणलयणच ेआकणरमणन बघतण तो 'नतसरण ध्रुर्व' यण सांज्ञेस पणत्र आहे. आत्तणपयतं प्रर्वप्रर्वध देिणांतील 
बणर्वीस मोहीमणांनी ८००० मीटर उांचीर्वरील शिखरे चढणयचण ियत्न केलण आहे. पर् अजून एकही मोहीम 
यिस्र्वी झणलेली नणही. धौलणगगरी ८१६७ मीटर आणर् अन्नपरू्णा ८०७५ मीटर ही शिखरे नेपणळच्यण 



 
 

कें द्रस्थणनी आहेत. जर्वळपणस ६ टन र्वजनणची सणधनसणमग्री घेउन तमु्हणलण भणरतणची सीमण ओलणांडून 
नेपणळच्यण कधी न पणहहलेल्यण िदेिणतनू िर्वणस करणयचण आहे. तीन आठर्वड ेउांच दऱ्यणखोरय्णांतनू चणलत 
धौलणगगरी आणर् अन्नपरू्णा यण दोन शिखरणांच्यण मधे असलेल्ल े तकुुचण गणठणयचे आहे. आतणपयतंच्यण 
मोहीमण मणहीत असलेल्यण आणर् मणगा िोधल्यण गेलेल्यण शिखरणांर्वर गेल्यण आहेत. पर् यण दोन 'अष्टहजणरी' 
शिखरणांबद्दल आपल्यणकड े मणहहती उपलब्ध नणही. शिखरणांकड े जणयचण मणगा अज्ञणत आहे. आपल्यणकड े
असलेले नकणि े रेखणटनणांच्यण स्र्वरुपणत आहेत आणर् उांचीर्वर त े ननरुपयोगी आहेत. तकुुचण येथे आपलण 
मखु्यतळ उभणरल्यणर्वर िथम दोन्ही शिखर पररसरणांची िोध मोहीम हणती घ्यणर्वी लणगेल. पररसरणची मणहहती 
झणल्यणर्वरच शिखर चढणईच ेियत्न सरुु करतण येतील……" 
 मोहहमेदरम्यणन करणयच्यण इतर क्षेत्रणतील; र्वदै्यकीय, मणनर्वर्वांििणस्त्र, भपू्रर्वज्ञणन, हर्वणमणनिणस्त्र 
आणर् भौगोशलक; अभ्यणसणसांबांधी मणहहती सणांगनू झणल्यणर्वर डवे्हीस पनु्हण उभण रणहहलण आणर् उच्चरर्वणत 
पर् स्र्वच्छ िब्दणत सर्वा सांघ सदस्यणांनण उद्देिनू बोलणयलण सरुुर्वणत केली. "शमत्रणांनो, १९३६ सणली आपल्यण 
ज्येष्ठ मणउां टेननयर हदग्गजणांनी िपथ घेतली होती, त्यणिमणरे् तमु्हीसदु्धण िपथ घ्यणर्वी - मी मनःपरू्वाक 
िपथ घेतो की, मोहहम ेसांदभणात नेत्यणने मलण हदलेल्यण सर्वा सचूनणांच ेआणर् आज्ञणांच ेमी पणलन करीन." 
एकणमणगनू एक सर्वा सदस्यणांनी िपथ घेतली. खरांतर सर्वणंनी त्यणांचे िणर् पर्णलण लणर्वले होत,े त्यणांचे जीर्वन 
नेत्यणच्यण हणती सपुदूा केल ेहोत.े त्यणक्षर्ी त्यणांची सांघबणांधर्ी झणली होती. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

२ 
 भणरतणत पोहोचतणनण प्रर्वमणनणच्यण णखडकीतनू पररसर न्यणहणळतणनण मॉररसच्यण मनःचक्ष ू समोर 
परुणतन िहर मोहेंजोदरो, आयणंच ेआगमन आणर् मणनर्वजणतीलण िगतीपथणर्वर नेर्णरे र्वेद यणांचे गचत्र उभ े
रणहत होत.े 
 भणरतीय कस्टम अगधकणऱ्यणांनी आतणपयतं मोहहमेची सणधनसणमग्री पणहहली नव्हती. त्यणमळेु 
कस्टममधून बणहेर पडतणनण मजेिीर सांर्वणद घडल.े 
 "मलण, तमु्ही बरोबर आर्लले्यण सर्वा सणमणनणची र्वजन, ककां मत, आकणरमणनणची नोंद असलेली इांग्रजी 
मधील यणदी पणहहज.े" 
 "पर् आमच्यणकड े५०००० पेक्षण जणस्त श्जन्नस आहेत". 

कणहीही ऐकून न घेतण त्यणने पढेु सणांगगतले "तमु्हणलण देिणत in transit म्हर्ून िरे्वि हदलण आहे. 
परतल्यणर्वर सर्वा र्वस्त ू परत कस्टमपढेु दणखव्यणव्यण लणगतील." त्यणने आर्खी एक िस्तणर्व मणांडलण, 
"मोहहमेच्यण कणलणर्वधीत तमु्ही तमुची सर्वा सणधनसणमग्री कस्टमच्यण तणब्यणत ठेऊ िकतण. त्यणचे कणहीही 
नकुसणन होर्णर नणही. तमु्ही नेपणळमधे जणऊ िकतण. परतल्यणर्वर तमु्हणलण तमुच ेसणमणन परत शमळेल." 

अखेर दोन हदर्वसणांच्यण र्वणटणघणटीांनांतर सर्वा सणमणन तणब्यणत शमळणल.े त ेजुन्यण हदल्ली स्टेिनर्वर 
हलर्वरे् सोपे नव्हत.े रणत्री शमर्शमर्त्यण हदव्यणच्यण िकणिणत कणम कररे् श्जकीरीच े होत.े ररबफ्ट आणर् 
शलओनेल सणमणनणबरोबर रेल्र्वेने येर्णर होत.े उरलेल्यणांनी लखनौ पयतं जणण्यणसणठी प्रर्वमणन पकडल.े  

लखनौलण त्यणांची भेट िपेणंचण सरदणर अांगथरके आणर् त्यणांचण सर्वणंत तरुर् िपेणा अांगर्वण यणांच्यण 
बरोबर झणली. अांग सेररांग, दणर्वणतोंद,ू सणरकी, फोतकी, ईलण, अांगर्वण, अजीबण हे अनभुर्वी िपेणा  त्यणांनण 
नौतन्र्वण यण भणरतणतील िरे्वटच्यण गणर्वणत भेटर्णर होत.े मॉररस िपेणंच्यण बणबतीत अनतिय सांर्वेदनिील 
होतण. "हे अनतिय ईमणनदणर आणर् ननःस्र्वणथी िपेणा आमच्यण सांघणचे सदस्यच आहेत आणर् त्यणांनण तिीच 
र्वणगर्ूक शमळणर्वी हे मणझ ेकताव्य आहे. त्यणांनण शिखर चढणई सणठी लणगर्णरी आणर् इतर आरणमदणयी सणधने 
आमच्यणसणरखीच असतील. तसेच त्यणांची सरुक्षक्षततण मणझ्यण इतर सहकणयणंइतकीच महत्र्वणची असेल".   

५ एप्रिललण सर्वणंनी नेपणळमधे िरे्वि केलण आणर् बेतलु गणठल.े आतण सर्वा सणधन सणमग्री 
भणरर्वणहकणांच्यण पणठीर्वरून र्वणहून न्यणर्वी लणगर्णर होती. रर्रर्त्यण उन्हणत सर्वा सणमणन २०० भणरर्वणहकणां मधे, 
ित्येकी सणधणरर् ४० पौंड, र्वणटण्यणच्यण कणमणत सर्वाजर् गका  असतणनण नेपणळच्यण महणरणजणांनी नेमर्ूक 
केलेल्यण अगधकणऱ्यण बरोबर त्यणांची भेट झणली. जी बी रणर्ण लर्वकरच सर्वणंचण शमत्र बनलण. मोहीम श्जथ े
जणईल नतथ ेजीबी सणथ करर्णर होतण. तो बरीच र्वष ेब्रिटीिणांच्यण गोरखण बटणशलयन मधे अगधकणरी पदणर्वर 
होतण. 



 
 

१० तणरखेलण मखु्य मोहीम तणनशसांग मधे पोहोचली. तळ उभणरल्यणनांतर सर्वाजर् जर्वळच्यण 
टेकडीर्वर कफरणयलण गेले. नतथून दरूर्वर त्यणांनण त्यणांच्यण स्र्व्नणच े दिान झणल…े….. हहमणलय. सर्वणंनी 
हहमणलयणसांबांधी खूप पसु्तके र्वणचली होती, अभ्यणस केलण होतण, एकमेकणांबरोबर चचणा केली होती आणर् 
१९३६ सणली कणरणकोरम मधे गेलेल्यण हदग्गजणांच ेअनभुर्व ऐकले होत.े सदस्यणांमधील कॅमेरणमन मणकेल ईचॅक 
परू्वी हहमणलयणत येऊन गेलण होतण, त्यणलण सर्वणंनी र्वेडरे्वणकड ेिचन प्रर्वचणरून भांडणर्वनू सोडले होत.े ित्येकणने 
मनणतल्यण मनणत हहमणलयणची एक िनतमण तयणर केली होती.  

तीन हदर्वसणांच्यण मकु्कणमणनांतर मोहहम पढुील िर्वणसणलण ननघणली. सकणळी लर्वकर लईुस आणर् 
शलओनेल भणरर्वणहकणांबरोबर पढेु जणर्णर होत.े बणकी सांघ दपुणरी ननघर्णर होतण. अचणनक सर्वा भणरर्वणहकणांनी 
सांप पकुणरलण आणर् जणस्त र्वेतन शमळणल्यणशिर्वणय सणमणन उचलणयलण नकणर हदलण. आतण जीबी ची परीक्षण 
होती. त्यणने जर्वळजर्वळ अधणा तणस भणरर्वणहकणां बरोबर िणांतपरे् बोलर्ी केली. अखेरीस त्यणने आपलण 
आर्वणज चढर्वलण. त्यण िणांत र्वणतणर्वरर्णत त्यणच्यण चढलेल्यण आर्वणजणने त्यणच्यण अगधकणरणची जणर्ीर्व झणली. 
हळूहळू सर्वाजर् िणांत झणल ेआणर् सणमणन उचलनू चणलणयलण लणगल.े 

मोहीम १६ तणरखेलण बणगलुांगलण पोहोचली. तथेूनच त्यणांनण त्यणांच्यण समोर असलेल्यण आव्हणनणच े
िथम दिान झणल.े 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

३ 
आतण तकुुचण गणठणयच े होत.े बणगलुांगर्वरून ननघण्यणपरू्वी मॉररसने भणरर्वणहकणांच े र्वेतन हदल े होत,े 

ित्येकणलण सहण रुपये आणर् रेड स्टणर कां पनीच े शसगणरेटच ेएक पणकीट. जीबी रणर्ण ित्येकणच ेनणर्व शलहून 
घेत होतण. भणरर्वणहक मॉररसलण हहांद ूपद्धतीने नमस्कणर करून िणई लणर्वलेल्यण अांगठ्यणचण ठसण आपल्यण 
नणर्वणसमोर उमटर्वत होत.े भणरर्वणहक शलओनेल बरोबर खूप आदरणने र्वणगत होत.े नजरेनेच सणमणनणचे र्वजन 
ओळखून इतरणांच्यण मदतीने भणरर्वणहक आपले सणमणन उचलत होत.े त्यणसणठी त्यणांनी बणांबचूी चौकट बनर्वली 
होती. डोक्यणर्वर घेतलेल्यण कणपडी पट्ट्यणच्यण सहणय्यणने त े सणमणन  तोलनू धरत होत.े कणली गांडकी 
नदीच्यण कणठणने नजर पोहोचेपयतं भणरर्वणहकणांची रणांग हदसत होती. 

"अरेच्चण, हण नणलण गांडकी इतकण मोठण कसण? जर नकणिणत दणखर्वल्यण िमणरे् पणण्यणचण स्त्रोत 
धौलणगगरीच्यण फक्त दक्षक्षर् बणजूने येत असेल तर तो लहणन नणल्यण एर्वढण असणयलण हर्वण!" 

सणधणरर् ननम्म ेअांतर चणलनू गेल्यणर्वर मयणांदी खोलणच्यण दिानणने ईचॅक बचुकळ्यणत पडलण होतण. 
त्यणांच्यणकड े असलेल्यण नकणिणिमणरे्,  तकुुचण येथून धौलणगगरीकड े जणण्यणसणठी उत्तर धणरेकड े जणर्णऱ्यण 
दरीची र्वणट सोपी र्वणटत होती. पर् मयणांदी खोलणतील पणण्यणचण िर्वणह बघनू त्यणांनण अिी िांकण येऊ लणगली 
की, नकणिणत दणखप्रर्वली नसली तरी, तकुुच्यण आणर् धौलणगगरीची उत्तर शभ ांत यणमधे एखणदी डोंगर धणर 
असणर्वी. तसे असेल तर त्यणांनी ठरर्वलेल्यण योजनेत तो एक मोठण अडथळण ठरर्णर होतण. 

"मलण र्वणटत ेहण पणण्यणचण िर्वणह पश्चचम आणर् उत्तर दोन्ही बणजूांकडून येत असणर्वण." ईचॅकने मत 
मणांडल.े 

"पर् मग नकणिण?" 
"तो चुकीचण असर्णर" 
दसुऱ्यण हदर्विी त े लणांबर्वर अन्नपरू्णाची शिखरे आणर् अन्नपरू्णाची मखु्य धणर हदसत े कण त े 

िोधण्यणचण ियत्न करत होत.े त्यणांनण अन्नपरू्णा हदसले नणही पर् त्यणांच्यण समोर शमरीस्टी खोलणची रुां द दरी 
हदस ूलणगली. नकणिणर्वर यण खोऱ्यणांमधून नतलीचो पणस कड ेजणर्णरण मणगा स्पष्ट दणखर्वलण होतण. नतलीचो 
पणस र्वरून एक  उभ्यण चढर्ीची धणर सरळ अन्नपरू्णा शिखरणकड ेजणत होती. 

पढेु गेलेलण नॉयल ेणखन्न मनणने परतलण. त्यणने कणही स्थणननक शिकणरय्णांकड ेचौकिी केली होती, 
कोर्ीही नतलीचो पणसच ेनणर्व ऐकले नव्हत.े नांतर त्यण पररसरणत कफरतणनण त्यणांनण हदसनू आल ेकी शमरीस्टी 
खोरे खूप दगुाम आहे आणर् नकणिणत दणखप्रर्वलेली नतलीचो पणस त्यण पररसरणत नणही. हण मोठण धक्कण होतण. 

त े६५०० फुटणांर्वरील घणसण येथे पोहोचल.े गणरर्वण र्वणढू लणगलण. तकुुचण गणठणयलण अजून १६०० फूट 
चढणयच ेहोत.े थोड ेपढेु गेल्यणर्वर त्यणांनण धौलणगगरीच े ननळसर झणक असलेले बफणाच े उतणर हदस ूलणगल.े 



 
 

लणांबलचक, ब्लेडच्यण पणत्यणसणरखी धणरदणर, बफणाच ेउांचर्वटे आणर् कॉननास असलेली आग्नेय धणर सरसरत 
त्यणांच्यण हदिनेे आली होती. शिखर चढणईसणठी ती धणर त्यणांनण आिणदणयी र्वणटत होती. 

लेत े येथील पणईनच्यण जांगलणतनू र्वणट कणढतणनण त्यणांनण त्यणांच्यण देिणतील पर्वातणांची आठर्वर् येऊ 
लणगली; तसेच र्वकृ्ष, इकड े नतकड ेपडलेले पत्थर आणर् थांड मॉस. थोड्यणच र्वेळणत त ेदगडणांनी भरलेल्यण 
प्रर्वस्तीर्ा सपणटीर्वर पोहोचले. लणांबर्वर तकुुच्यणची र्वस्ती हदस ूलणगली होती. पर् अचणनक आलले्यण जोरदणर 
र्वणर्वटळीन े त्यणांनण पढेु जणतण येईनण. र्वणरण घोंगणर्व ूलणगलण आणर् धुळीच ेखणांब आकणिणत चढल.े पणयणत 
कणहीही नसलेल ेभणरर्वणहक लहणन लहणन गट करून स्र्वतःचण बचणर्व करू लणगल.े बणकीच ेसर्वा तकुुचणकड े
पळणले.  

हळूहळू घरणांची छपरे, फडफडर्णरय्ण पतणकण हदस ूलणगल्यण. थोड्यणच र्वेळणत भर्णर्त्यण र्वणऱ्यणत 
दांबिु खोलण जर्वळील तकुुचण गणर्वणत त्यणांनी िरे्वि केलण. त्यणांच्यण अपेक्षेपके्षण गणर्वणची र्वस्ती खूपच कमी 
होती. गणर्वणतील लहणन मलेु त्यणांच्यण ित्येक कृती कड ेकुतहुलणनी पहणत होती. तर र्वदृ्ध मणर्स ेत्यणांच्यण 
घरणबणहेर येउन आगणांतकु गोऱ्यण मणर्सणांकड ेसांिनयत नजरेने बघत होती. गणर्व ओलणांडून त ेबणहेर पडल े
आणर् लणल रांगणत रांगर्वलेले एक बौद्ध मांहदर दृष्टीस पडले. तळ ठोकण्यणसणठी ती जणगण खूप चणांगली होती 
अस ेनणही, पर् दसुरी चणांगली जणगणच नव्हती. २१ एप्रिल, पांधरण हदर्वसणांपेक्षण जणस्त हदर्वसणांच्यण र्वणटचणलीत 
त्यणांनी दक्षक्षर्ोत्तर नेपणळ पणर केलण होतण. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

४ 
पढुच े दोन हदर्वस तकुुचणलण मखु्यणलय उभ ेकरण्यणत गेले. हर्वण उत्तम होती. सभोर्वतणलची सर्वा 

शिखरे ननरखण्यणसणठी उत्तम हदर्वस होत.े गांडकी नदीच्यण पश्चचमेकड े धौलणगगरी पर्वातरणांग २६७९५ फूट 
उठणर्वली आहे तर परेू्वकड े अन्नपरू्णा रणांग २६४९३ फूट. अितीम सौंदयणात न्हणर्णरण 'नील पर्वात' ऊफा  
ननलगगरी १५००० फूट उांचणर्वलण आहे. 

तकुुचणलण आल्यणपणसनू, धौलणगगरी आणर् अन्नपरू्णा शिखर चढणईसणठी सरुक्षक्षत आणर् 
त्यणतल्यणत्यणत सोपी धणर कोर्ती असेल यणर्वर त्यणांचे प्रर्वचणर सरुु होत.े जर्वळच्यण नकणिणांचण अभ्यणस 
केल्यणर्वर धौलणगगरी शिखर चढणईसणठी आग्नेय धणरेने त्यणांच्यण आिण पल्लर्वीत केल्यण होत्यण. पर् खणत्री 
नव्हती. उत्तर धणरेचण सोपण चढ आणर् हळूहळू र्वणढत जणर्णरी उांची यणांचण प्रर्वचणर केलण तर नतकडून सदु्धण 
ियत्न करणयलण हरकत नव्हती. अन्नपरू्णाचण प्रर्वचणर केलण तर नतलीचो पणस मधून शिखर चढणई सोपी 
र्वणटत होती. 

२३ एप्रिललण कणउझी, अांग िरेरांग (पेन्सी) िपेणा बरोबर जर्वळच्यण १३००० फूट उांचीच्यण शिखरणर्वर 
टेहळर्ीसणठी गेलण. ११ र्वणजण्यणच्यण समुणरणस मखु्यणलय आणर् कणऊझी यणांचण रेडडओ सांपका  झणलण. 

"अितीम दृचय! धौलणगगरी शिखरणने सर्वणंच्यण र्वर डोके उांचणर्वल ेआहे. आग्नेय धणर लणांब, बफणाच्यण 
मनोऱ्यणांनी (seracs) भरलेली, भयणनक आणर् अत्यांत त्रणसदणयक आहे. तळ ठोकणयलण जणगण शमळरे् 
अर्वघड हदसत.े" 

"उत्तर धणर किी र्वणटत?े" 
"सांपरू्ा मणगणार्वर बफा  आहे. चढर् उभी आहे. तणांब्रत्रक अडचर्ी खूप येतील. सगळ्यणत अर्वघड चढणई 

मधल्यण भणगणत आहे आणर् धणरेपयात पोहोचण्यणत सदु्धण अडथळे आहेत. तलुण, जेथून  मणगा शमळेल अस े
र्वणटत होत ेती परू्वा हहमनदी तटुलेल्यण श्स्थतीत आहे." 

"तलुण उत्तर शभ ांत हदसत ेकण?" 
"ती बणज ू बफणाच्यण मनोऱ्यणांनी खूपच धोकणदणयक बनली आहे. त्यण शभ ांतीच्यण पणयथ्यणपयतं चढ 

तलुनेने कमी आहे. तो र्वणयव्य धणरेर्वर जणईल अस ेर्वणटत.े पर् मलण येथून नीट हदसत नणहीये." 
"ननलगगरी बणबतीत तलुण कणय र्वणटत?े" 
"परू्ा उभी शभ ांत. यण बणजूने अश्जबणत िक्यतण नणही." 
ही पहहली बणतमी िोत्सणहहत करर्णरी ककां र्वण आिणदणयक नव्हती. सांध्यणकणळी सर्वाजर् जेर्वर्णच्यण 

तांबतू बसनू चहण घेतणनण चचणा रांगली. अनतिय खरणब आणर् धोकणदणयक श्स्थतीत असलेल्यण परू्वा 
हहमनदीतनू जणर्व ेकण तकुुचण शिखरणलण िदक्षक्षर्ण घणलनू उत्तर धणर गणठणर्वी आणर् नकणिणत दणखर्वल्यण 



 
 

नसुणर धौलणगगरीच्यण उत्तरेकडील खोलगट भणगणत (basin) जणण्यणसणठी एल्बो व्हॅली (Elbow Valley) तनू 
मणगा कणढणर्वण?  

"आपर् सर्वा हदिणांकडील मणगा चणचपनू बघणयलण हर्वेत आणर् त्यणसणठी आपल्यणलण र्वेगर्वेगळ्यण 
तकुड्यण करणव्यण लणगर्णर. धौलणगगरी आणर् अन्नपरू्णा शिखरणांच ेमणगा िोधण्यणसणठी आपल्यणलण दोन दोन 
चे गट करणरे्व लणगर्णर." मॉररसने स्पष्ट केल.े 

सर्वणंच ेएकमत झणल्यणर्वर २४ एप्रिललण सकणळी सर्वणंनी मखु्यणलय सोडल.े लणचेनल आणर् ररबफ्ट 
परू्वा हहमनदीकड े ननघणल.े स्की आणर् अनत उांचीर्वर र्वणपरणयच्यण सणहहत्यणची एक सांच घेतलेल ेदोन िपेणा 
त्यणांच्यण बरोबर होत.े अनत उांचीर्वरील सांचणत दोघणांसणठी असलेलण एक नणयलॉनचण तांब,ू दोन खणस 
बनप्रर्वलेल्यण श्स्लप्रप ांग बॅग्ज, ननम्म्यण लणांबीच्यण हर्वेच्यण दोन गणद्यण, स्टोव्ह, अन्न शिजर्वण्यणसणठी भणांडी 
अस ेसणधणरर् २२ पौंड सणमणन होत.े रस्तण चुकून र्वेळ र्वणयण जणऊ नये म्हर्ून सरुर्वणतीच्यण भणगणत त्यणांनण 
स्थणननक शिकणऱ्यणांची मदत होर्णर होती. 

मणहटान आणर् डॉ. औडोट घोड्यणांर्वरून आल्यण मणगणाने लेत ेकड ेननघणल.े त ेआर्खी उांचीर्वर जणऊन 
नतलीचो पणसचे रहस्य िोधणयचण ियत्न करर्णर होते. मॉररस आणर् ईचॅक, Elbow Valley च्यण पररसरणत 
दांबिु खोलण नणर्वणने दणखणप्रर्वलेल्यण भणगणत जणऊन धौलणगगरीची उत्तर बणज ूबघण्यणचण ियत्न करर्णर होत.े 

ईचॅक आणर् मॉररस झऱ्यणच्यण कणठणने बोल्डसा मधून र्वणट कणढत झपणट्यणने र्वर चढल.े हहमणलयणचण 
उत्तर भणग तलुनेने सो्यण चढर्ीचण आणर् रस्तण िोधणयलण फणर अर्वघड नसल्यणचे त्यणांनण मणहीत होत.े 
त्यणमळेु यण बणजूने शिखर चढणईसणठी रस्तण शमळण्यणची त्यणांनण आिण होती. कड्यणांच्यण बणजूबणजूने चणलत 
पढेु गेल्यणर्वर थोड्यणच र्वेळणत स्तहजणरी तकुुचण शिखरणच्यण िचांड आणर् भीतीदणयक शभ ांतीने  उत्तरे कडील 
दृचय अडर्वले. ईचॅक कणही नोंदी घेत होतण. अल्टीमीटर ११००० फूट उांची दणखर्वत होतण. "उत्तर ननलगगरी 
१११ अांि परू्वा, तकुुचण शिखर २७० अांि पश्चचम. हण नकणिण चुकीचण आहे. ही धणर पणर करून धौलणगगरी 
च्यण उत्तरेलण असलेल्यण खोलगट भणगणत जणयलण आपल्यणलण र्वषा लणगेल". थोडी पहणर्ी करून त ेहहमणर्वरून 
ग्लेसणईड करत उतरल,े कणही फोटो घेतले आणर् भगूभािणस्त्रज्ञणांसणठी दगड जमण करुन सांध्यणकणळी तकुुचणलण 
परतले. 

मणहटान आणर् औडोट सदु्धण परतले. त्यणांनण अन्नपरू्णा शिखरणच ेअगदी र्वरचे टोक दृष्टीस पडल े
होत.े पर् तथेपयतं पोहोचणयचे कस े हण िचन अनतु्तरीत होतण. त्यणमळेु त्यणांनी जणस्त हदर्वसणांच्यण िोध 
मोहहमेर्वर त्यणच भणगणत परत जणर्व ेअस ेठरले.  

सांध्यणकणळी जीबी रणर्ण नतनीगणर्व येथे रणहत असलेल्यण श्जल््यणच्यण मखु्यणगधकणऱ्यणलण (सभुण) 
घेऊन आलण.  बरोबर त्यण भणगणची चणांगली मणहहती असर्णरण एक शिकणरी होतण.  

"नतलीचो पणस, अन्नपरू्णाच्यण पणयथ्यणलण! िक्य नणही." 



 
 

कोर्णर्वर प्रर्वचर्वणस ठेर्वणर्वण? नतलीचो ित्यक्ष  जणऊन पणहरे् हणच एक मणगा होतण. पर् तो 
अन्नपरू्णाच्यण िोध मोहहमेचण भणग होतण. आत्तण त्यणांचे लक्ष धौलणगगरी कड ेकें द्रीत झणल ेहोत.े 

दसुऱ्यण हदर्विी लणचेनल आणर् ररबफ्ट परतले. त ेखूप उत्सणहहत हदसत होत.े जणर्कणर शिकणऱ्यणने 
त्यणांनण थेट तकुुचण शिखरणच्यण पणयथ्यणिी परू्वा धौलणगगरी हहमनदी पयतं नेल ेहोत.े 

"सणधणरर् १३००० फुटणांर्वर, मणउां ट ब्लणांच च्यण उांचीर्वर, ब्रबव्हॉक करून आम्ही पढेु चढणई केली." 
ररबफ्ट सणांग ूलणगलण. "परू्वा हहमनदी म्हर्ज ेअक्षरिः बफणाचण िचांड र्वणहतण सणठण (torrent) आहे. नतथून 
चढणई िक्य आहे, पर् त ेखूपच अर्वघड जणईल." 

लणचेनलने पसु्ती जोडली, "जरी आपर् हहमनदीर्वर चढू िकलो तरी पढेु उत्तर धणरेलण आपर् कस े
शभडू िकू यणची िांकणच आहे. मणझ्यण मत ेआपर् येथून ियत्न करू नये." 

यणचण अथा स्पष्ट होतण. अल्पणईन पद्धतीपेक्षण र्वेगळी पद्धत येथे र्वणपरणर्वी लणगर्णर होती. एकणपढेु 
एक ससुज्ज तळ उभणररे् आणर् र्वयैश्क्तक ियत्न सोडून देउन एकत्र ियत्न कररे् - सणांनघक ियत्न. 
अनभुर्वी लणचेनल आणर् ररबफ्ट यणांनण हहमणलयणतील चढणई किी असत ेयणची कल्पनण येऊ लणगली होती. 
आतण त्यणांनण त्यणांच्यण उद्दीष्टणर्वर आक्रमर् करण्यणसणठी गांभीरपरे् प्रर्वचणर करणर्वण लणगर्णर होतण.  

योजनण ठरली. कणउझी, औडोट आणर् िणट्झ शमरीस्टी खोलण मधून अन्नपरू्णा शिखरणकड ेजणर्णऱ्यण 
मणगणाची चणचपर्ी करतील आणर् ईचॅक, टेरी आणर् स्र्वतः मॉररस दांबिु खोलण मणगे धौलणगगरीच्यण उत्तर 
शभ ांतीची पणहर्ी करतील  

२६ एप्रिललण पहणटे दोन्ही गट आपणपल्यण कणमणगगरीर्वर ननघणल.े ित्येक गटणबरोबर स्की आणर् 
अती उांचीर्वर र्वणपरणयच्यण सणधनणांचण सांच घेतलेल ेिपेणा होत.े अनभुर्वी शिकणऱ्यणने मॉररसच्यण गटणलण बऱ्यणच 
अांतरणपयतं मणगादिान केल.े सयूणाच्यण उष्र्तनेे हहम प्रर्वतळले होत,े पणय रुत ूनयेत म्हर्ून त्यणांनी स्कीचण 
र्वणपर करणयच े ठरर्वल.े िपेणंनण मणत्र चणलतणनण खूप त्रणस होत होतण. त ेकमरेपयतं हहमणत बडुत होत.े 
सांध्यणकणळी ५ र्वणजतण त्यणांनी तळ उभणरलण. अांगथरके सोडून बणकी िपेणा परत कफरल.े अती उांचणर्वरील ही 
त्यणांची पहहली रणत्र होती. त्यणांच्यण तांबचू ेर्वजन जेमतमे अडीच पौंड होत,े त्यणांनण त ेकॉकफन म्हर्त असत, 
त्यणत रणांगतच आत बणहेर करणरे्व लणगत अस.े गणद्यणांर्वर पणलथे पडून त्यणांनी जेमतमे जेर्वर् बनर्वले. ित्येक 
हणलचणल अनतिय कणळजीपरू्वाक करणर्वी लणगत होती कणरर् तांबतूील इांच इांच जणगण व्यणपली होती.  

दसुऱ्यण हदर्विी शलओनेल जलद गतीने पढेु ननघणलण. चढ छणतीर्वरचण होतण. डोक्यणर्वर आलेल्यण 
उन्हणमळेु हहम प्रर्वतळून भसुभिुीत झणल ेहोते. त्यणांनी मणाँट ब्लणांचची उांची गणठली होती, खूप दमछणक होत 
होती. खूप भकू लणगली होती पर् एकण लहणनचयण पठणरणर्वर पोहोचेपयतं त ेचढत रणहहले. शलओनेल खूप 
दमलण होतण. त्यणने स्र्वतःलण हहमणर्वर अक्षरिः झोकून हदल.े गरम चहण प्रपउन तरतरी आल्यणर्वर शलओनेल 
पहहल्यण तळणर्वर परतलण. अांगथरके दसुरण तळ उभणरणयलण मदत करून रणत्र होण्यणच्यण आधी पहहल्यण 
तळणर्वर परतलण. थोडयणच र्वेळणत त्यणांनण १६००० फुटणांर्वर होर्णरण डोकेदखुीचण त्रणस जणर्र्व ूलणगलण. डॉक्टरणांनी 



 
 

हदलेली ॲश्स्पररनची गोळी त्यणांनी घेतली खरी पर् अती श्रमणने मॉररस आणर् ईचॅक दोघणांचणही रणत्रभर 
डोळण लणगलण नणही.  

सयूोदय झणल्यणर्वर तांब ूतसणच ठेर्वनू त ेपढेु ननघणल.े थोड्यणच र्वेळणत त ेएकण णखांडीत पोहोचल.े 
समोरच ेदृचय त्यणांनण अपेक्षक्षत नव्हत.े समोर दरी उलगडण्यण ऐर्वजी हहमणने भरलेलण खोलगट भणग हदसत 
होतण. 

"ही आपल्यणलण हर्वी असर्णरी णखांड नणही." मॉररस पटुपटुलण. 
"मॉररस नतकड ेबघ! णखांड नतकड ेपलीकड े हदसतये. इथून जर्वळजर्वळ दोन तणसणांच्यण अांतरणर्वर." 

ईचॅक बोट दणखर्वत होतण. 
दोघेही िचांड दमल े होत.े त्यणांच्यण पहहल्यण मोठ्यण र्वणटचणलीनांतर सदु्धण त े हहमणलयणतील 

र्वणतणर्वरर्णबरोबर परू्ापरे् सरणर्वले आणर् समरस झणल ेनव्हत.े "िपेणंसकट सगळ्यणांनी रस्तण िोधण्यणसणठी 
जणरे् आणर् १६००० त े २०००० फुटणांर्वर रणत्र कणढरे् गरजच ेआहे. आज मलण चणांगलण धडण शमळणलण, 
र्वणतणर्वरर्णबरोबर योग्य तऱ्हेने समरस झणल्यणशिर्वणय उांचीर्वर चढरे् योग्य नणही." - मॉररस. 

पढुच्यण णखांडीत पोहोचतणच बफणाळ र्वणऱ्यणने त्यणांचे स्र्वणगत केल.े 
"दरी येथून सरुु होतये खरी पर् नकणिणत दणखर्वलेली नणही. ही मणहहती नसलेली दरी आहे." 

'Hidden Valley', Iahac ने दरीच ेनणमकरर् केल.े "येथून धौलणगगरी हदसत सदु्धण नणही. धौलणगगरीची 
उत्तर शभ ांत बघण्यणसणठी िथम डणर्वीकड ेजणउन मग उजर्वीकड ेजणर्व ेलणगेल." त्यणांच्यणकड ेतरे्वढण र्वेळ नव्हतण 
आणर् तळ उभणरण्यणसणठी सणमणन सदु्धण. थोड्यणच र्वेळणत उत्तरेकडून र्वणरे र्वणहू लणगल ेआणर् बरोबरच ढग 
र्वर चढू लणगल े त्यणमळेु त्यणांनी परतण्यणचण ननर्ाय घेतलण. तरे्वढ्यण र्वेळणत ननलगगरी शिखरणच्यण र्वर 
उठणर्वलेल ेअन्नपरू्णा शिखर त्यणांनण ओळखतण आल.े ईचॅक ने पटकन अन्नपरू्णा शिखरणच े

 रेखणगचत्र रेखणटल ेआणर् त ेपरत कफरल.े 
िणांत र्वणतणर्वरर्णत त्यणांची पणर्वल ेआपोआप पढेु पडत होती. त्यणांच ेचर्वणस जड झणल ेहोते. त े हदर्वण 

स्र्व्नणत रमले होत.े पहहल्यण णखांडीचण चढ खडतर होतण. ईचॅक पढेु होतण. मॉररस त्यणलण गणठणयचण ियत्न 
करत होतण पर् जमत नव्हत.े दहण पणर्वल ेचणलल्यणर्वर तो हहमणर्वर लोळर् घेत होतण. त्यणलण चणलरे् िक्य 
होत नव्हत.े त्यणांनी किीबिी धणर गणठली. श्जर्वणत जीर्व आलण, पर् अजून खूप उतरणयचे होत.े 

तळणर्वर चहणसणठी पणर्ी गरम करत असतणनण त्यणांच्यण ग्पण सरुु झणल्यण. "उतरणयलण सरुुर्वणत 
केल्यणपणसनू मलण हर्वेसणरख ेहलके र्वणटत होत ेहण मणझ्यणसणठी एक नर्वण अनभुर्व होतण; उांचीर्वर चढतणनण 
िणर्र्वणयचू्यण कमतरतमेळेु चर्वणस घ्यणयलण त्रणस होतो, पर् उतरतणनण सगळे बदलत े - सगळे सोपे र्वणटू 
लणगत.े" मॉररस. 

 ईचॅक ने त ेमणगाक्रमर् करत असतणनण आलेलण प्रर्वगचत्र अनभुर्व सणांगगतलण; "मी कसणबसण चढत 
होतो तवे्हण मणझ्यणमणगे मी कोर्ण नतसऱ्यणचण आर्वणज ऐकलण. तो आपलण पणठलणग करत होतण. मी ओरडून 



 
 

तलुण सणांगणयचण ियत्न केलण. पर् िक्य झणल ेनणही. मनणची खणत्री करून घेण्यणसणठी मी गपुचुप मणगे नजर 
टणकली. आपल्यण मणगे आर्खी कोर्ीतरी आहे यण भणर्वनेने मी पछणडलो होतो. हळूहळू ती भणर्वनण कमी 
होत गेली. त ूजेव्हण खूप दमलण होतणस तवे्हण ती भणर्वनण जणस्त िबळ होती. " 

"यणतनू एक अथा ननघतो, जेव्हण आपर् खूप उांचीर्वर असतो तवे्हण सणरणसणर प्रर्वचणर करणयची आपली 
िक्ती कमी होत.े" 

थोड्यणच र्वेळणत अांगथरके येतणनण हदसलण. त्यणांनण हणयस े र्वणटल.े जलदीने त्यणांनी तळ आर्वरलण 
आणर् त ेपरतीच्यण मणगणालण लणगल.े पहहल्यण तळणर्वरून शलओनेल आधीच तकुुचणलण परतलण होतण. पहहल्यण 
तळणर्वर एक मकु्कणम करून दसुऱ्यण हदर्विी सर्वाजर् तकुुचणलण पोहोचल.े 

कणऊझी आणर् िणट्झ सोडून  सर्वा तकुुचणत होत.े औडोट २७ तणरखेलण लेत ेमणगे थोड ेपढेु जणउन 
परतलण होतण. त्यणांनण खूप दरूर्वर अन्नपरू्णा शिखर, उांचणर्वरील धणर आणर् शमररस्टी खोलण मधे उतरर्णरी 
लहणन धणर (spar) हदसली होती. पर् तथेपयतं पोहोचणयच े कस े त े समजत नव्हत.े नतलीचो पणसचण 
ठणर्वहठकणर्ण लणगत नव्हतण. कणऊझी आणर् िणट्झ पणहर्ी करणयलण आर्खी पढेु गेले होत.े त े परत 
आल्यणशिर्वणय अन्नपरू्णा सांबांधी पढुच े पणउल उचलरे् योग्य नव्हत.े त्यणमळेु त्यणांनी धौलणगगरीच्यण उत्तर 
शभ ांतीर्वर आणर् परू्वा हहमनदी र्वर लक्ष कें द्रीत करणयच ेठरर्वल.े 

ईचॅक आणर् टेरी पनुः एकदण उत्तर शभ ांतीकड ेजणयलण उत्सकु होत.े औडोट स्थणननकणांर्वर उपचणर 
करून कां टणळलण होतण. पर् स्थणननकणांची मदत शमळण्यणच्यण दृष्टीन े त े आर्वचयक होत.े तो सदु्धण 
त्यणांच्यणबरोबर जणयलण उत्सकु होतण. जरी मोहीमेच्यण डॉक्टरने तकुुचणपणसनू दरू जणरे् योग्य नसले तरी 
त्यणने सदु्धण उांचीर्वरील र्वणतणर्वरर्णिी समरस होरे् गरजेच े होत.े त्यणमळेु त े नतघे उत्तर शभ ांतीकड े रस्तण 
िोधण्यणसणठी जणर्णर हे ननश्चचत झणल.े 

ररबफ्ट आणर् लणचेनल यणांनी परू्वा हहमनदीची पहणर्ी केली होती. त्यणांच्यण मत े'परू्वा हहमनदी म्हर्ज े
बफणाच ेस्तांभ आणर् समदु्रणतील लणटणांिमणरे् पसरलेल्यण हहम भेगण यणांचण लणांबच लणांब बफणाचण चढ आहे आणर् 
तथेे सतत हहमस्खलन होत असत.े' परू्वा हहमनदी र्वरून चढरे् सोपे जणर्णर नव्हत.े 

"मी तमुच्यणबरोबर येतो." मॉररस म्हर्णलण. "आपर् िक्य नततके घोड्यणर्वरून जणऊ आणर् 
हहमनदीच्यण पणयथ्यणिी छोटण तळ उभणरू. मलण र्वणटत े आपर् समस्यण सोडर्व ू िकू." दसुऱ्यण हदर्विी 
तकुुच्यणच्यण दक्षक्षरे्कडील डोंगरणर्वर जणउन त्यणांनी धौलणगगरीची पनुः एकदण पणहर्ी केली.  

 
 
 
 

 



 
 

५ 
सकणळी सकणळी नतघेजर् घोड्यणांर्वरून ननघणल.े िपेणंनी त्यणांनण गांडकी नदीच्यण ककनणरय्णने खडकणांनी 

भरलेल्यण सपणटीर्वरून लणरजुांग नणर्वणच्यण लहणनिण गणर्वणत आर्ल.े गणर्वणतील लहणन गल्ल्यण छपरणने 
झणकल्यण होत्यण. हहर्वणळ्यणत येथ े भरपरू हहम पडत असर्णर. गणर्वणपणसनू अधणा मलै पढेु गेल्यणर्वर त े
पणयउतणर झणल.े झणडणांमधून चढत जणर्णरण त्यणांचण रस्तण सगुांधी लणल - गलुणबी फुलणांनी झणकलण होतण. अिण 
स्र्वगीय र्वणतणर्वरर्णत चणलण्यणचण र्वेग कणयम ठेर्वरे् अर्वघड होत.े आज भणरर्वणहकणांनण त े म्हर्तील तथे े
प्रर्वसणर्वण घ्यणयची परर्वणनगी शमळणली होती, यणच ेिपेणंनण आचचया र्वणटत होत.े हळूहळू री लणईन मणगे पडली. 
खुरटे गर्वत हदस ूलणगल.े र्वणढत्यण सांख्येने हहमश्जव्हण (neve) र्वणट अडर्व ूलणगल्यण. सांध्यणकणळी त्यणांनी बेस 
काँ प लणर्वलण आणर् रेडडओ र्वरून तकुुचण बरोबर सांपका  सणधलण. 

कणऊझी आणर् िणट्झ तकुुचणलण परतनू प्रर्वश्रणांती घेत होत.े शमरीस्टी खोलण ओलणांडून अन्नपरू्णा 
कडून येर्णऱ्यण लहणन धणरेपयतं त्यणांनी मजल मणरली होती. ती लहणन धणर पढेु मखु्य धणरेलण शमळेल अस े
र्वणटत होत.े पर् धणरेलण िदक्षक्षर्ण घणलनू उत्तर कड्यणचे ननरीक्षर् कररे् अिक्य आहे अस ेत्यणांनण र्वणटल े
म्हर्ून त े पढेु गेले नणहीत. नतनीगणर्व मधील शिकणऱ्यणची मणहहती खरी असणर्वी कणरर् नतलीचो पणसची 
सणर्वली सदु्धण हदसली नव्हती. उद्यण नॉयल ेपरू्वा हहमनदीकड ेयणयलण ननघर्णर होतण. 

दसुऱ्यण हदर्विी लर्वकर मॉररस, लणचेनल, ररबफ्ट, अांगथरके, फोथाके आणर् सणरकी आईस फॉलच्यण 
हदिनेे ननघणल.े हहमभेगणांर्वरील बफणाचे पलू िोधण्यणत बरणच र्वेळ जणत होतण. बफणाच ेिचांड अडथळे आणर् 
हहमभेगणांमधून रस्तण िोधण्यणसणठी त े भटकत होत.े कोठल्यणही क्षर्ी कोसळू िकतील अिण िचांड 
आकणरणच्यण लटकत्यण बफणाच्यण मनोऱ्यणांखणलनू जणण्यणशिर्वणय दसुरण पयणाय नव्हतण. बफणात पणयऱ्यण तयणर 
करतणनण ककां र्वण क्राँ पॉनच्यण सहणय्यणने चढतणनण, िचांड आणर् कसणबसण तोल सणांभणळलेल्यण लटकत्यण 
स्तभणांकड ेसतत लक्ष ठेर्वणरे्व लणगत होते.  

चढ उभण होतण. त्यणांनण खूप पणयऱ्यण खोदणव्यण लणगल्यण. िपेणा पणठीर्वर चणळीस पौंडणचे र्वजन र्वणगर्वनू 
ियत्नणांची परणकणष्ठण करत होत.े अकरण र्वणजण्यणच्यण समुणरणस हर्वण एकदम बदलली. त्यणांनण तळणसणठी सपणट 
आणर् सरुक्षक्षत जणगण िोधरे् भणग पडल.े दोन र्वणजेपयतं त ेजेमतमे ननम्मी हहमनदी चढून आल ेहोत.े 
त्यणांनी मकु्कणम केलण. हहमर्वषणार्वणलण सरुुर्वणत झणली. सांपरू्ा रणत्र अस्र्वस्थ आणर् झोपेप्रर्वनण गेली. 

दसुऱ्यण हदर्विी तणांबडां फुटणयच्यण आधीच त्यणांनी चढणयलण सरुुर्वणत केली. पहणटेच्यण र्वेळी बफा  खूप 
घट्ट होतण. सॅकमधून प्रपटॉन, हणतोड,े सॅपशल ांग्ज इत्यणदी सणहहत्यणचण खळखळणट ऐकू येत होतण. १६००० 
फूटणांर्वर पोहोचल्यणर्वर चर्वणस घ्यणयलण त्रणस होऊ लणगलण. िपेणा जेव्हण प्रर्वश्रणांतीसणठी थणांबत असत तवे्हण आईस 
ॲक्सर्वर भणर देऊन जॉगग ांग करत त्यणांची फुफुसे ररकणमी करतणनण खोल शिट्टी सणरखण आर्वणज कणढत 



 
 

चर्वणसोच््र्वणस करत असत. तकुुचणलण येतणनण भणरर्वणहक सदु्धण अिण िकणरे  चर्वणसोच््र्वणस करत, यणची 
त्यणांनण आठर्वर् झणली.  

मध्यणन्ह झणली होती, अडचर्ी पणर करून सपणटीर्वर पोहोचणयलण अजून ३०० यणडा चढून जणयच े
होत.े हहमनदी नेहमीच्यण नदीसणरखी असत,े पणत्र रुां दणर्वत ेतवे्हण ती िणांत असत ेपर् पणत्र सांकोचल्यणर्वर 
खर्वळलेल्यण धबधब्यणसणरखी कोसळत.े हे ३०० यणडा पणर कररे् कठीर् र्वणटत होत.े कोसळलेले हहमखांड  
सगळीकड ेपसरले होत.े चढ िचांड होतण. हहमनदीच्यण कुठल्यण बणजूने जणर्व े हे ठरप्रर्वण्यणसणठी पढेु जणउन 
बघरे् आर्वचयक होते. ररबफ्ट आणर् लणचेनल सरसणर्वल ेआणर् क्षर्णधणात हहरर्वट बफणाचण पहहलण कठीर् चढ 
चढून गेले. त्यणांचे कौिल्य बघनू िपेणा आचचयाचककत झणल.े मॉररस आनांदणन ेउदगणरलण "खूप छणन, मस्त 
कणम केलेत".  

थोड्यणच र्वेळणत लणचेनलचण आर्वणज आलण, "मॉररस, दसुरीकड ेजणऊ नकण, येथूनच र्वर यण." 
आधीच थोडसे ेअस्र्वस्थ झणलेल्यण िपेणंसणठी, पणठीर्वरील र्वजनणमळेु त्यणांचण झोक जणउ नये म्हर्ून, 

मॉररसलण बफणात खूप पणयऱ्यण तयणर करणव्यण लणगल्यण. चढणई इतकी सरळ होती की, सरळ उभण रणहहलेलण 
मणर्ूस कोर्त्यणही अडचर्ीशिर्वणय बफा  चोख ूिकलण असतण. सर्वाजर् र्वर चढेपयतं दोघेजर् 'पढेु जणरे् 
िक्य नणही' अस ेम्हर्त परत कफरल ेहोत.े "पढेु अगणर्त हहमभेगण आहेत. त्यणांची िणपर्वणर्ी मलण ऐकू 
येतये."  

हळूहळू ढग जम ूलणगले आणर् हहमर्वषृ्टीलण सरुर्वणत झणली. अप्रर्वरत मेघगजानण सरुु होती. सणहीजर् 
बफणाच्यण िचांड आकणरणच्यण लोंबत्यण मनोऱ्यणांमध्ये अडकल ेहोत.े पर्वातणच्यण यण भयणनक रुपणमळेु त ेअर्वणक 
झणल ेहोत.े बफा  तटुण्यणच्यण भयणनक आर्वणजणने त ेउभ ेअसलेले हहमखांड थरथरू लणगले. अांधणरल,े हहमनदी 
कफकट हदस ूलणगली. 

सर्वाजर् अस्र्वस्थ होत ेतरी सदु्धण लणचेनल आणर् ररबफ्ट दसुरीकडून नदी पणर करणयचण ियत्न 
करू लणगल.े हहमनदीलण धक्के आणर् हणदरे बसत असतणनण बणकीच ेचौघ ेिणांत आणर् ननप्रर्वाकणर रणहणयचण 
ियत्न करत होत.े दोघ ेलगेच परत कफरल.े तथेे उभ ेरणहरे् योग्य नव्हत.े त ेअडकल ेअसत.े त्यणांनी परत 
कफरणयचण ननर्ाय घेतलण. मेघगजानण अखांड सरुू होती. परत कफररे् ही मणघणर नव्हती तर पर्वातणने केलेल्यण 
हल्ल्यणलण ित्यतु्तर होते. एकण मणगोमणग एक सर्वाजर् बफणाच्यण शभ ांतीर्वरून उतरल.े अचणनक गणरणांची र्वषृ्टी 
सरुु झणली. सरुक्षक्षत जणगी जणण्यणसणठी पळत सटुरे् योग्य नव्हत ेकणरर् ित्येक हणलचणल कणळजीपरू्वाक 
करणर्वी लणगत होती. भरणभर चणलर्णऱ्यण लणचेनललण उद्देिनू मॉररस ओरडलण, "िपेणंची कणळजी घे. त्यणांनण 
पडू देऊ नकोस." पर् गती कमी न करतण तो ओरडलण, "आपल्यणलण अजून खूप लणांब जणयच ेआहे." 

गणरणांची र्वषृ्टी हळूहळू कमी झणली. शभ ांतीच्यण आडोिणने त ेआतण सरुक्षक्षत होत.े हहमर्वषणार्व सरुु 
झणलण. चहूबणजूलण जमलेल्यण धुक्यणमळेु पणच यणडा पेक्षण जणस्त अांतरणर्वरच ेहदसेनणस ेझणल.े हहमस्खलनणच्यण 



 
 

आर्वणजणमळेु धडकी भरत होती. हळूहळू नरक मणगे पडलण. पर् ्यण सर्वा घटनण कणयमच  स्मरर्णत 
रणहर्णऱ्यण होत्यण. 

मखु्य तळणर्वर पोहोचलेल्यण नॉयलेने सर्वणंनण लणांब असतणनण बनघतले होत ेआणर् त्यणांच्यणसणठी चहण 
तयणर ठेर्वलण होतण. चहण प्रपतणनण त्यणांच्यण लक्षणत आल ेकी, जरी त े हहमनदीर्वरील सपणटी पयतं पोहोचल े
असल ेतरी सर्वा लटणांबर यण रस्त्यणने घेऊन येरे् मखूापर्णच ेठरेल. येथे खूप धोकण आहे आणर् जणर्तपेरे् 
अिण धोक्यणांनण सणमोरे जणतणनण जीर्वीतहणनी झणली तर शमळणलले्यण प्रर्वजयणच ेसमथान होऊ िकर्णर नणही. 
चढणईच्यण जोषणत त ेकणळणचे भणन प्रर्वसरल ेहोत.े ३ मेचण हदर्वस उजणडलण होतण. मणन्सनू सरुु व्हणयलण फक्त 
एक महहनण शिल्लक होतण आणर् धौलणगगरीच्यण बणबतीत त्यणांची थोडीसदु्धण िगती झणली नव्हती. रस्तण 
िोधरे् हण एक मोठण िचन होतण. त्यण िचनणचे उत्तर िोधण्यणसणठी िरे्वटचण ियत्न म्हर्ून समोरच 
पसरलेल्यण आग्नेय धणरेर्वर चढणई करणयच ेठरले. ती जबणबदणरी लणचेनलने आपल्यण अांगणर्वर घेतली. दोन 
हदर्वस हहमनदीर्वर र्वणर्वरल्यणमळेु  िपेणंनण बफणार्वरील चढणईचे छणन िशिक्षर् शमळणल ेहोत.े  

सकणळी लर्वकर मॉररस एकटणच सर्वणंनण तळण िजेणरील हहरर्वळीर्वर सोडून तकुुचणकड ेपरतलण आणर् 
र्वणटेतील ननसगणाचण आस्र्वणद घेत रमतगमत दपुणरी एक र्वणजेपयतं तकुुचणलण पोहोचलण. दपुणरी जेर्वतणनण परू्वा 
हहमनदी हण एकच प्रर्वषय होतण. 

"परू्वा हहमनदी र्वरील रस्तण खरच इतकण खरणब आहे?" 
"तणांब्रत्रकदृष्ट्यण उत्तर कड्यणर्वरचण रस्तण कदणगचत येर्वढणच अर्वघड असेल, पर् हण जणस्त धोकणदणयक 

आहे यणत िांकणच नणही. लणचेनलच े सदु्धण हेच मत आहे. आम्ही तथे ेखरच खूप र्वणईट पररश्स्थतीत 
सणपडलो होतो." 

"पर् कोर्णलण कणही दखुणपत झणली नणही त ेचणांगल ेझणल.े" 
"हो, त ेखरे. पर् हदर्वस ननघनू चणलल ेआहेत. धौलणगगरी खूपच चणांगलण िनतकणर करत आहे." 
"कदणगचत उद्यण आपल्यणलण रस्तण शमळू िकेल." 
ईचॅक बरणच र्वेळ कणऊझी कड ेबघत होतण आणर् मग म्हर्णलण, "अस ेझणल ेतर मलण आचचया 

र्वणटेल. आपर् सगळेच ियत्न करतोय पर् आिचेण एक ककरर् सदु्धण अजून आपत्यणलण हदसलण नणहीये 
यणची मलण कणळजी र्वणटत.े" 

"आग्नेय धणरेर्वरून रस्तण शमळण्यणची अजून आिण आहे." 
"उत्तम. आपर् एकण दगडणत दोन पक्षी मणरुयणत.  तमु्हीसदु्धण रस्तण िोधणयचण ियत्न करण म्हर्ज े

तमु्हणलण र्वणतणर्वरर्णबरोबर समरस व्हणयलण मदत होईल. असे कररे् योग्य ठरेल." 
५ तणरखेलण आठ र्वणजण्यणच्यण समुणरणस कणऊझी आणर् िणट्झ यणांनी तकुुचण सोडल.े आतण परू्वा 

हहमनदीर्वर नणक घणसणयची त्यणांची र्वेळ होती. तकुुचणमधे आतण मॉररस आणर् ईचॅक दोघेच उरले. आज एक 
शिपणई खणली तणनशसांगलण जणर्णर होतण. त्यणच्यण बरोबर फ्रणन्सलण पणठर्वण्यणसणठी ढीगभर पत्र ेरर्वणनण झणली. 



 
 

पर् फ्रणन्सहून येर्णरे एकही पत्र त्यणांनण अजून शमळणल ेनव्हत.े पणच आठर्वड्यणांपके्षण जणस्त हदर्वसणत त्यणांनण 
फ्रणन्सची एकसदु्धण बणतमी कळली नव्हती. 

मोठ्यण दबु्रबार्ीतनू, white peak अस े त्यणांनी नणमकरर् केलेल्यण १६००० फूट उांचीच्यण,  
हहमणच्छणहदत शिखरणर्वर पोहोचलेल्यण शमत्रणांनण िोधणयलण त्यणांनण फणर र्वेळ लणगलण नणही. हहमणची अर्वस्थण 
चणांगली नसनू सदु्धण फ्रें च पद्धतीने उत्तम िकणरे स्कीईंग करत त ेउतरत होते. िपेणंनी सदु्धण ग्लेसणईड 
करत उतरण्यणच ेठरर्वलेले हदसले. 

"दक्षक्षर् कडण कसण र्वणटलण?" ईचॅक. 
"आपर् तो बणगलुांग र्वरून बघीतलण होतण तेंव्हण त्यणचे रूप भयणनक हदसले होत.े" मॉररस. 
"तमु्ही जर्वळून बघीतलण असतण तर र्वेगळे कणही हदसले नसते. ककत्येक मलै उांच अिी भयांकर 

खडी चढर्. त्यण कड्यणलण मॅटरहॉनाच्यण उत्तर कड्यणची उपमण देतण येईल, फक्त त्यणच्यण नत्पट मोठण." 
ररबफ्ट परतलण होतण. 

"दक्षक्षर् कड्यणचण नणद सोडून देरे् इष्ट ठरेल." 
"परू्वा हहमनदीर्वरून जेव्हण आपर् ही धणर पणहहली तवे्हण मलण आिण र्वणटत होती. पर् ती मणझी चूक 

होती. ही धणर लणांबचलणांब आहे, खूप उांच आहे आणर् भरीस भर म्हर्ज ेतणांब्रत्रक दृष्ट्यण खूप अर्वघड आहे. 
बफणाच्यण िचांड शभ ांती आणर् मनोरे, कणही हठकणर्ी दरडी, हहमभेगण - कणही अांतच नणही. तळ ठोकणयलण 
जणगण शमळरे् मशु्चकल आहे. त्यण बणजूने जणण्यणची थोडीसदु्धण िक्यतण नणही. आपर् ्यण दोन्ही मणगणंचण 
प्रर्वचणर सोडून हदलण पणहहज.े" 

दसुऱ्यण हदर्विी बणगलुांगलण हदसलेल्यण बौद्ध लणमणबरोबर त्यणांची भेट झणली. अांगथरके त्यणांचण दभुणषी 
होतण. लणमण मकु्तीनणथ कड ेननघणलण होतण. "उद्यण मी तथेे पोहोंचेन. तमु्हीसदु्धण नतकड ेआल ेपणहहज.े तथे े
रोज चमत्कणर घडत असतणत." 

लणमणांच्यण अांगणत अलौककक िक्ती असतणत अस े त्यणांनी ऐकले होत.े त्यणमळेु ईचॅक ने एकदम 
प्रर्वचणरल,े "आम्ही धौलणगगरी चढू िकू कण?" 

लणमण एकदम स्तब्ध झणलण. त्यणने कणही मांत्र पटुपटुणयलण सरुर्वणत केली.  आकणिणकड े ननरखून 
पणहहल ेआणर् मग आपली नजर आपल्यण पांजणांकड ेर्वळर्वली. जर्वळ जर्वळ पणच शमननटे  कणहीही हणलचणल 
न करतण सर्वाजर् िणांत बसले होत.े हळूहळू लणमण परत भतूलणर्वर येतणनण पटुपटुलण, "धौलणगगरी तमु्हणलण 
धणश्जारे् नणही….. यणचण ियत्न सोडून देऊन तमु्ही तमुचे लक्ष दसुरीकड ेर्वळर्वणर्व,े त ेयोग्य ठरेल." 

"दसुरीकड ेम्हर्ज?े" 
"मकु्तीनणथकड"े 
त्यणलण अन्नपरू्णा म्हर्णयच ेहोत ेकण?  



 
 

कणऊझी आणर् िणट्झ यणांनण हहमनदीर्वरील तळणपयतं सोडून उन्हणने रणपलेलण लणचेनल परतलण. 
त्यणांच्यणकडील रेडडओ ब्रबघडल्यणमळेु आतण कणही हदर्वस कणहीच बणतमी कळर्णर नव्हती. सांध्यणकणळी तळणर्वर 
छत्र धरलेल्यण कड्यणर्वरून टेरी आणर् औडोट तळणर्वर उतरले.  

"शमत्रणांनो, धौलणगगरीलण प्रर्वसरून जण." टेरी खूप अस्र्वस्थ हदसत होतण. िब्दणांची जुळर्वणजुळर्व करत  
मोठ्यण आर्वणजणत त्यणने बोलरे् पढेु चणल ूठेर्वले. "मॉररस नीट ऐक. धौलणगगरी चढरे् अश्जबणत िक्य नणही. 
त ेप्रर्वलक्षर् अर्वघड आहे." 

"३ तणरखेलण आम्ही सणधणरर् १४७०० फुटणांर्वर, तमुच्यण दोन तळणांच्यण मधे, तळ ठोकलण." औडोट 
िणांतपरे् सणांग ूलणगलण. दसुरी रणत्र आम्ही Hidden valley मधे कणढली. पणस चढत असतणनण भणरर्वणहकणांनी 
थोडण त्रणस हदलण. त ेघणबरले होत.े इथून पढेु त ेकधीच गेले नव्हत.े कणल सकणळी आम्ही धौलणगगरीचण 
उत्तरेकडील िदेि जेथून हदसण्यणची िक्यतण होती त्यण, तमु्ही दरुुन पणहहलेल्यण पणस मध्ये पोहोचलो."  

टेरीलण रहणर्वले नणही. "नतकड े पलीकड े खोलर्वर खूप भीतीदणयक खोरे आहे." "आमच्यण समोर 
धौलणगगरी हदसत होतण आणर् आमच्यण एकदम खणली हहमभेगणांनी भरलेली िचांड मोठ्ठी हहमनदी होती." 
औडोट ने र्वणक्य परू्ा केल.े "सर्वणात र्वणईट दृचय!" " त्यणपढेु हजणरो फूट उांच शभ ांती मधे एक घणटी आहे." 

"बघण, मणझ ेबरोबर होते. त ेसर्वा पणर्ी मयणांदी खोलणमधे येत असर्णर." ईचॅक बोलनू गेलण. 
"एक र्वेगळे जग असणरे्व इतके सगळे त ेमोठे आहे. यण हहमनदीलण परू्वा हहमनदी पणसनू र्वेगळ्यण 

करर्णऱ्यण उत्तर धणरे सांबांधी बोलणयचे झणल्यणस, ती खडी चढर् असलेली तसेच दगड आणर् बफा  यणांनी 
भरलेली आहे. आपर् न पणहहलेली र्वणयव्य धणर सरळ घणटीमध्ये उतरत.े" 

"अिी पररश्स्थती असेल तर, कणल लणमणने सणांगगतल्यण िमणरे्, िक्यतो उद्यण, आपर् मशु्क्तनणथ 
कड े ननघणल ेपणहहजे." मॉररसने योजनण बनर्वणयलण सरुुर्वणत केली. "आपर् ननलगगरीच्यण उत्तरेकड ेअसलेली 
नतलीचो पणस ओलणांडून पलीकड ेजणऊन अन्नपरू्णा आपल्यण पणठीमणग े ठेऊ. कणऊझीच्यण गटणलण शमरीस्टी 
खोलणमधून अन्नपरू्णा हदसले होत.े परांत ुत ेखूप लणांबनू. तसेच त्यणांनण उत्तर कडण हदसलण नव्हतण. त्यणांनी 
बनघतलेली धणर मलण योग्य र्वणटत नणही. त्यणांचेसदु्धण तसेच मत आहे."  

"जरण नकणिण बघण, जर आपर् नतलीचो पणस मणगे गेलो तर आपली खूप हदर्वसणांची र्वणटचणल 
र्वणचेल." ईचॅक मधेच बोललण. 

"आपर् एकदम उत्तर शभ ांती जर्वळ पोहोचू, आणर् हहमणलयची उत्तर बणज ूत्यणमणनणने सोपी असत.े 
अन्नपरू्णा िोधण्यणसणठी मनणांगभतूलण जणर्व ेलणगल ेतरी जणऊ." 

"तर मग ठरले तर. आतण लक्ष अन्नपरू्णा!" थोडण खट्टू झणलेल्यण ईचॅक ने चचचेण समणरोप केलण. 
 

 
 



 
 

६ 
"लर्वकर आर्वर औडोट, मी भकेुने मरतोय." 
 सुांदर सकणळी लणचेनल आणर् टेरी मणत्र खुि नव्हत.े औडोट चयणपयणच्यण आणर् ढेकरणांच्यण 

(Flack) सांदभणात महत्र्वणच्यण चणचण्यणांसणठी त्यण दोघणांर्वर ियोग करत होतण. दोन्ही चणचण्यण पोट ररकणम े
असतणनण करणयच्यण होत्यण आणर् त्यणसणठी तणसण पेक्षण जणस्त र्वेळ लणगत अस.े नकुतचे पर्वातणतनू 
आल्यणमळेु त्यणांची भकू र्वणढली होती. त्यणमळेु त्यणांच्यणसणठी ही एक शिक्षण होती. सरुुर्वणतीलण मॉररसलण र्वणटत 
होत ेकी डॉक्टर त्यणची डॉक्टरकी सोडून पर्वातणत जणस्त रमतोय पर् त्यणने दोन्हीांचण सरेुख शमलणफ सणधलण 
होतण. तो मॉररसलण ननयशमतपरे् सांघ सदस्यणांच्यण तांदरुुस्ती प्रर्वषयी आणर् त्यणांच्यण र्वणतणर्वरर्णबरोबर 
होर्णऱ्यण समरसतबेणबत कळर्वत अस.े पढुच्यण सगळ्यण मोहहमणांमध्ये तोच डॉक्टर अस ू दे, अस ेमॉररसच े
मत झणल ेहोत.े 

चणचण्यण सरुु असतणनण मॉररस, ईचॅक आणर् ररबफ्ट मनणांगभतू कड े ननघणयची तयणरी करत होत.े 
शमरीस्टीतनू अन्नपरू्णा शिखर चढण्यणपके्षण मनणांगभतू मणगे सोपे जणईल अिी त्यणांची कल्पनण होती. 

"हटलमन भेटलण तर त्यणलण आमचण नमस्कणर सणांगण." लणचेनल आपली न्यणहणरी सांपर्वतणनण 
म्हर्णलण. हहमणलयणत हटलमनचे नणर्व गणजत होत.े त्यणने नांदणदेर्वी शिखरमणथण, २५६४५ फूट, गणठलण होतण. 
तो एक प्रर्वक्रम होतण, मणनर्वणने आतणपयतं गणठलेलण सर्वणात उांच शिखर मणथण! फ्रणन्स मधून ननघतणनणच 
त्यणांनण कळल ेहोत ेकी तो मनणांगभतू श्जल््यणत अन्र्वेिर् करतो आहे. त्यणचण सांघ बघनू मॉररसच्यण मत े
तो मनणस्ल ूआणर् अन्नपरू्णा शिखर चढणईच ेमणगा िोधण्यणसणठी इकड ेआलण असणर्वण.  

फोतकी नतनीगणर्वमधे रणत्रीच्यण ननर्वणसणची सोय करण्यणसणठी पढेु गेलण. त्यणांनी आठ हदर्वसणांचण शिधण 
बरोबर घेतलण होतण. प्रर्वश्रणांतीच्यण दोन हदर्वसणत त्यणांनी फ्रणन्सलण बणतम्यण कळर्वरे्, आतणपयतंचण मोहीमेचण 
हहिोब तयणर कररे् अिी कणमे उरकली होती. 

सांपरू्ा र्वणटेर्वर नतबेटकड ेतणांदळू आणर् मीठ घेऊन जणर्णऱ्यण व्यणपणऱ्यणांच ेतणांड ेभेटत होत.े र्वणटेतील 
मणफणा गणर्वणत तकुुचण पेक्षण जणस्त नतबेटीयन हदसत होत.े र्वणटेत त्यणांनण सिुोशभत केलेल्यण, 'ॐ मणर्पद्म े
हुम' हण पप्रर्वत्र मांत्र शलहहलेल्यण अनेक शभ ांती हदसल्यण. तथेील लोकणांच्यण धणशमाक भणर्वनणांचण आदर करत 
त्यणांनी त्यणांच्यण डणव्यण बणजनेू पणर केल्यण. हळूहळू िदेिणत बदल होत गेलण. नकुतचे ज्यण िदेिणतनू त ेआल े
होत ेत्यणपेक्षण हण िदेि ननजान होतण. उत्तरेकड ेपर्वातणचण उतणर कमी होत गेलण होतण.  डोंगर लणलसर रांगणच्यण 
दगडणांनी झणकल े होत.े र्वणतणर्वरर् जणस्त तजेस्र्वी होत,े र्वणळर्वांटी िदेिणत िरे्वि केल्यणसणरख े र्वणटत होत.े 
इथून नतबेटची सीमण बरीच दरू असली तरी ही सगळी गचन्हे त ेनतबेटच्यण जर्वळ आल्यणच ेदिार्वत होती.  

अांधणर पडतणनण त्यणांनी नतनीगणर्व गणठल.े फोतकी त्यणांनण सणमोरे गेलण. त्यणांची रणहण्यणची सोय 
गणर्वणच्यण िमखुणच्यण घरणत केली होती. आदीम कणळणत रणहर्णरे गणर्वकरी गोऱ्यण मणर्सणांकड ेसांियणने बघत 



 
 

होत.े अांगथरके त्यणांनण सणग्रसांगीत जेर्वणयलण र्वणढत होतण. त ेबघनू त्यणांनण बघणयलण गोळण झणलेले गणर्वकरी 
आचचयाचककत आणर् िभणप्रर्वत झणल ेहोत.े त्यणांनी परू्वी कधीच 'सणहेब' पणहहलण नव्हतण. कणट्यणांनी जेर्वर्णरे त े
प्रर्वदेिी गमतीदणर हदसत होत!े 

पहणटे अांधणर असतणनण अांगथरके न्यणहरी घेऊन आलण. दरूर्वर सयूा िकणिणत उजळलेलण धौलणगगरी 
हदमणखणत उभण होतण. मणगादिाक म्हर्ून त्यणांच्यणबरोबर येर्णरण शिकणरी यण भणगणचण चणांगलण मणहहतगणर 
असणर्वण अस ेभणसर्वत होतण परांत ु ककती लणांब जणयच ेआहे हे त्यणलण सणांगतण येत नव्हत.े सणमणनणच ेओझ े
पणठीर्वर घेऊन सगळे एकण रणांगेत चणलत होत.े अांगथरके, फोतकी, पेन्सी आणर् कणही नतबेटीयन भणरर्वणहक 
त्यणांच्यण बरोबर होत.े भरणभर चणलतण यणर्व ेम्हर्ून त्यणांनी सर्वणंनण बटू हदल ेहोत ेपर् हहमणच्छणहदत पररसर 
येईपयतं सर्वणंनी त ेखणांद्यणर्वर लटकणर्वले होत.े बरणच र्वेळ चणलल्यणर्वर शिकणरी त्यणच्यण आधीच्यण ठणम 
मतणर्वर सणिांक हदस ूलणगलण. खूप िचन प्रर्वचणरुनसदु्धण त्यणलण नतलीचो पणस नक्की कोठे आहे त ेसणांगतण 
येईनण. खरांतर तो एक मेंढपणळ होतण आणर् चरणऊ कुरर्णां पयतं कस ेजणयच ेएर्वढेच त्यणलण ठणऊक होत.े 
पढुच्यण र्वणटचणलीत तो सर्वणंच्यण मणगे रणहहलण. कसेतरी त ेखूप चगचाल्यण गेलेल्यण नतलीचो पणसमधे पोहोचले. 

पढेु त्यणांच्यणसणठी एक आचचया होत.े नकणिणत दणखर्वल्यणिमणरे् त ेमनणांगभतू कडून येर्णऱ्यण दरीच्यण 
टोकणर्वर उभ ेअसणयलण हर्व ेहोत.े त्यणांच्यण उजर्वीकड ेअपेक्षक्षत असलेले अन्नपरू्णाच ेअिनतम दृचय हदसणयलण 
हर्व ेहोत.े त्यणऐर्वजी त्यणांनण स्र्वच्छ आकणिणत हहम आणर् बफणाने मढलेली चकणकर्णरी शिखरे हदसत होती. 
त ेगोंधळून गेले. 

त्यणांच्यण उजर्वीकड ेअन्नपरू्णा ऐर्वजी २३००० फूट उांच शिखरे असलेली िचांड पर्वातरणांग हदसत होती. 
त्यणांच्यण समोर खोल दरी नव्हती तर मधे गोठलेल ेसरोर्वर असलेली मोठी सपणटी होती. डणव्यण बणजूलण 
सरोर्वरणच्यण धर्वल प्रर्वस्तणरणत डोकणर्वर्णरे लणलसर रांगणचे सरळ उभ ेकड ेहदसत होत.े 

"पर् अन्नपरू्णा कोठे आहे?" 
"उजर्वीकड ेबघ. त्यण ब्रत्रकोर्ी शिखरणच्यण मणगे असर्णर." 
"आणर् नतलीचो पणस?" 
"यण सरोर्वरणच्यण पशलकडच्यण टोकणलण." 
"जणऊन बघणयलण पणहहज.े जर्वळपणस चणर मलै लणांब रुां द असलेले सरोर्वर नकणिणत कोठेच हदसत 

नणही. ही सगळी पर्वात शिखरे सदु्धण दणखर्वलेली नणहीत." 
"सरोर्वरणच ेपणर्ी कुठे र्वणहून जणत असेल ?" 
"मलण र्वणटत ेमनणांगभतूच्यण हदिनेे." 
जर्वळजर्वळ एक तणस त े नतथे होत.े पेन्सीने जेर्वर् तयणर करेपयतं चचणा सरुू होती. ित्येकजर् 

स्र्वतःची कल्पनण मणांडत होतण. सर्वािथम सरोर्वरणच्यण पशलकड ेजणयच ेठरले. त्यणांनी त्यणांच्यण सॅक उचलल्यण 
आणर् सरोर्वरणच्यण डणव्यण ककनणरय्णने र्वणटचणल सरुु केली. थोड्यणच र्वेळणत त्यण लणल रांगणच्यण कड्यणांमळेु 



 
 

त्यणांनण सरोर्वरणच्यण बफणात उतरणर्वे लणगल.े ईचॅकने मॉररसलण ब्रबल ेहदलण. मॉररस ककनणऱ्यणपणसनू पन्नणस यणडा 
बफणार्वर चणलत गेलण. बफणाची जणडी अजमणर्वण्यणसणठी तो नणचलण, उड्यण मणरल्यण आणर् आईस ॲक्सने 
ठोकून बनघतले. 

"हे एखणद्यण ब्रबशलयडा टेबल सणरख ेआहे. यणयलण हरकत नणही." 
पचचणत्तणप करण्यणपेक्षण, िपेणा आणर् भणरर्वणहकणांरणसकट सर्वा जर् ित्येकणत पांचर्वीस फुटणांच ेअांतर 

ठेऊन दोन गटणत रोपअप झणल.े हे सर्वा सरुक्षक्षततसेणठी आर्वचयक होते. यणमळेु सर्वणंनी एकत्र गदी करून 
चणलरे् टळले. मॉररसने पहहले पणऊल टणकल.े पणठोपणठ मनणतल्यण मनणत िणथानण करत असलेले भणरर्वणहक 
मॉररसच्यण पणर्वलणर्वर पणऊल टणकत ननघणल.े ित्येकणची नजर जशमनीर्वर णखळली होती. सर्वाजर् सरुक्षक्षत 
पशलकडच्यण ककनणरय्णर्वर पोहोंचले पर् भणरर्वणहकणांची यण नांतर परत त्यणच्यण बरोबर यणयची इच्छण हदसत 
नव्हती कणरर् कदणगचत यण Great Ice Lake र्वर परत यणर्व ेलणगेल अस ेत्यणांनण र्वणटत होते. 

ककनणरय्णर्वर पोहोचल्यणर्वर पढुचण चढ चढून त ेसर्वाजर् एकण णखांडीमधे पोहोचले. त्यण १६४०० फूट 
उांचीच्यण पणसच ेनणमकरर् त्यणांनी परू्वा नतलीचो अस े केले. यण बणजूलण सरोर्वरणच ेपणर्ी र्वणहून जणण्यणसणठी 
मणगा नव्हतण. समोर मनणांगभतूकड ेजणर्णऱ्यण खोल दरीत खोलर्वर मलैोगर्ती पसरलेल ेमोरेन हदसत होत.े 
दगडणांच्यण िचांड हढगणमळेु दरीच ेतोंड बांद झणल ेहोत.े तथेील अरुां द सणपटीतनू उतरर्णरण, नतलीचो पणस मधून 
सरुु होर्णरण आणर् ग्रेट बॅरीयरच्यण कडनेे र्वणहत जणर्णरण, मरस्यणांदी खोलणचण िर्वणह हदसत होतण. तो एकच 
उतरण्यण योग्य मणगा हदसत होतण. यण अडथळ्यणनांतर खोल अरुां द दरी हळूहळू रुां दणर्वली होती आणर् पढेु 
पसरलेल्यण रणखणडी रांगणच्यण दगड, खडक आणर् मोरेन यणांच्यण गदीत हहरर्व ेगर्वत आणर् स्थणननक ितेीच े
तकुड ेहदसत होत.े 

उजव्यण बणजूलण ग्रेट बॅरीयरची रणांग हदसत होती. त्यणतील कणही शिखरे नतलीचो सरोर्वरणच्यण 
पररसरणतील शिखरणांपेक्षण जणस्त हदमणखदणर आणर् मोहक होती. डणर्वीकडील तणांबसू कड्यणांच्यण र्वर २०००० 
फूट उांच शिखरे असलेली मशु्क्तनणथ रणांग हदसत होती. त्यणांच्यण मणगे सरोर्वरच्यण दसुऱ्यण टोकणलण पश्चचम 
नतलीचो पणस हदसत होती. 

परत एकदण सर्वणंची गांभीर चचणा सरुु झणली. ईचॅक च्यण मत ेअन्नपरू्णा ग्रेट बॅरीयर मधे असण्यणची 
िक्यतण नव्हती. 

"चुकीच्यण र्वेळी आलेल्यण ढगणांनी सर्वा उांच शिखरे व्यणपनू टणकली आहेत त्यणमळेु आपर् कणही बघ ू
िकत नणही आणर् तोपयतं कणही बोलरे् अर्वघड आहे." 

"नकणि ेथोड ेचुकीच ेआहेत खरे पर् त े तयणर करर्णरण २६००० फूट उांचीच्यण शिखरणची जणगण 
दणखर्वतणनण चुकू िकतो हे जरण प्रर्वगचत्र र्वणटत.े" 

"म्हर्ज ेतझु्यणमते अन्नपरू्णा शिखरे ग्रेट बॅरीयरमधेच आहेत?" 
"हो. त्यण ब्रत्रकोर्ी शिखरणच्यण मणगे." 



 
 

"ग्रेट बॅरीयर नकणिणत दणखर्वले नणही यणर्वर मी पजै लणर्वणयलण तयणर आहे." 
"२३००० फुटणांपेक्षण जणस्त उांच अनेक शिखरे हदसत असनू सदु्धण अस ेघडले असेल?" 
"म्हर्ज ेनकणिणत दणखर्वलेली आणर् आपर् बघत असलेली अिण दोन लणांब पर्वात रणांगण असर्णर !" 
अांतरणच ेमोजमणप घेउन ईचॅक ने कणही गणर्त मणांडल.े त्यणच्यण गणर्तण नसुणर अन्नपरू्णा यण मखु्य 

रणांगेत असरे् िक्य नव्हत.े मॉररस त्यणमळेु हणदरलण होतण पर् अजून त्यणलण पटत नव्हत.े 
"ठीक आहे. आपर् येथे तळ उभणरु. मी आणर् ररबफ्ट खणली मनणांगभतूकड े जणतो. अन्नपरू्णा 

नक्की नतकडचे असर्णर. फोतकी आणर् पेन्सी आमच्यणबरोबर येतील. येतणनण आम्ही भणरर्वणहकणांसणठी 
सणम्पण (बणली पणसनू बनर्वलेले नतबेटीयन खणद्य) घेऊन येऊ." 

"कदणगचत आम्हणलण हटलमन भेटू िकेल." 
दसुऱ्यण हदर्विी बरोबर थोडण शिधण घेउन चौघेजर् ननघणल.े जणस्तीचण शिधण खणली मनणांगभतू मधे 

घेऊ अस े त्यणांनी ठरर्वल े होत.े उतरतणनण ननसटर्णऱ्यण दगडणांची पर्वणा न करतण त े दरीत उतरू लणगल.े 
दगडणांर्वरून उड्यण मणरत त े लर्वकरच बरेच खणली उतरल.े ब्रत्रकोर्ी शिखरणर्वरील लोंबत्यण हहमनदीतनू 
प्रर्वतळर्णऱ्यण पणण्यणने तयणर झणलेल्यण मरस्यणांदी खोलणच्यण खळणळत्यण िर्वणहणच्यण कडनेे त्यणांनी मणगा कणढलण. 
थोड्यणच र्वेळणत त्यणांनण नदी ओलणांडरे् भणग पडर्णर अस ेर्वणटू लणगल.े 

मॉररसने ियत्न करणयचण ठरर्वल.े "जर मी मणझी ॲक्स तळणत रुतर्वली आणर् त्यणचण बणांब ूसणरखण 
र्वणपर केलण तर! एक पणय त्यण दगडणर्वर... हां... फणरस ेसरुक्षक्षत नणही." आईसॲक्स घसरली, खणलच ेदगड 
ननसटल ेआणर् मॉररस खळणळत्यण पणण्यणत पडलण. हण अनभुर्व बघनू दोन्ही िपेणंनी कडण चढून जणण्यणच े
ठरर्वल ेआणर् फणर अडचर्ी न येतण त्यणांनी झपणटयणने मणगा कणढलण. 

नतलीचो पणस मधून हदसलेल्यण घसणऱ्यण र्वरून त्यणांनण उतरणयच ेहोत.े घसणऱ्यणचण उतणर इतकण तीव्र 
होतण की दगडणांर्वर पणय ठेर्वरे् सदु्धण अर्वघड होत.े थोड्यण हणलचणलीने सदु्धण दगड घरांगळत होते. सगळे 
दगड एकणच आकणरणच ेहोत,े एकण िचांड मोठ्यण चणळर्ीतनू चणळून कणढले आहेत अस ेर्वणटत होत.े थोडयणच 
र्वेळणत त ेपढेु दरीत तीव्र उतणर असलेल्यण णखांडीत उभ ेहोत.े इथे पणयऱ्यण खोदरे् आर्वचयक होत.े फोतकी 
आईस ॲक्स पेलत पढेु झणलण. उत्तम िकणरे तोल सणर्वरत त्यणने मोजके घणर्व घणलत पणयऱ्यण तयणर केल्यण. 
पेन्सी त्यणच्यण पणठोपणठ उतरलण. मॉररस आणर् ररबफ्ट  फक्त त्यणांच्यण मणगे उतरत होत.े 

ही दरी उतरल्यणर्वर हहरर्वळ हदसेल अिी त्यणांची अपेक्षण होती. पर् पढेु दसुरी दरी होती. मग 
नतसरी, चौथी. ित्येकर्वेळी त्यणांनण पणयऱ्यण तयणर करणव्यण लणगत होत्यण. धुळीच्यण ढगणांतनू घसणऱ्यणर्वरुन 
घसरत त ेआर्खी खणली उतरले. तणसणभरणनांतर त ेहहरर्वळीच्यण सो्यण उतणरणर्वर पोहोंचले. 

तकुुचणच्यण दरीच्यण तलुनेत हे एक र्वेगळेच जग होत.े इथे जणस्त उकणडण होतण. नतकड ेर्वकृ्षरणजी 
मोठ्यण िमणर्णर्वर होती आणर् रांगणांमधे जणस्त प्रर्वरोधणभणस होतण. फुलणांनी बहरलेली झणड ेतथेील देखणव्यणलण 
सजीर्व करत होती. 



 
 

पररसरणत आतण मणर्सणांची र्वहहर्वणट जणर्र्व ू लणगली होती. अनेक पणयर्वणटण इकड े नतकड े धणर्वत 
होत्यण. मनणांगभतू बरेच दरू होत.े त्यणांच्यणकड ेतळ उभणरण्यणसणठी कणहीच सणहहत्य नसल्यणमळेु सांध्यणकणळ 
पयतं गणर्वणत पोहोचरे् आर्वचयक होत.े एकण र्वळर्णनांतर त े खणांगसर गणर्वणच्यण र्वेिीर्वर पोहोचले. 
फडफडर्णऱ्यण रांगीत पतणकणांनी त्यणांचे स्र्वणगत केल.े धुळीने मळलेली मलेु त्यणांनण बघनू पळणली. गोरण मणर्ूस 
त्यणांनी िथमच बनघतलण होतण. यण बणजूने कोर्ी येऊ िकेल यणर्वर गणर्वकऱ्यणांचण प्रर्वचर्वणस बसत नव्हतण. 
पशलकड ेकणही आहे हेच त्यणांनण मणहीत नव्हत.े तथेील रहहर्वणिणांनण फक्त थोरुांगसे र्वरून मशु्क्तनणथ कड े
जणर्णरण एकच रस्तण मणहीत होतण.  

त्यणांनी गणर्वणच्यण िमखुणची भेट घेतली. त्यणने चेहरय्णर्वर कणहीच आचचया दणखर्वले नणही. 
ितकणनिुतकणांच्यण बौद्ध शिकर्वर्ुकी मळेु त े प्रर्वपरीत पररश्स्थतीत अप्रर्वचल रहणयलण शिकल े होत.े र्वर 
पणसमधे रणहहलेल्यण भणरर्वणहकणांसणठी सणम्पण शमळेल अस ेर्वणटल ेहोत.े पर् त्यणने सणांगगतले की 'खणांगसर गणर्व 
खूप गरीब आहे. येथे तमु्हणलण सणम्पणच कणय पर् तणांदळू ककां र्वण गचकनसदु्धण शमळर्णर नणही. त्यणसणठी 
तणसणभरणच्यण र्वणटचणलीर्वर असलेले मनणांगभतू गणठणर्व ेलणगेल. तथे ेतमु्हणलण आर्वचयक त ेसर्वा शमळेल.' आतण 
मनणांगभतू हेच त्यणांचे लक्ष बनले, तोच त्यणांचण स्र्वगा होतण. उकणडण आणर् तहणन भकू प्रर्वसरून त ेर्वेळ न 
घणलर्वतण मनणांगभतू कड े ननघणले. दगड रचून बनर्वलेल्यण सरळ उभ्यण पणयऱ्यणांर्वरून त े परत एकदण 
ओढ्यणजर्वळ उतरल ेआणर् ककनणरय्णने झपणट्यणने चणल ूलणगल.े 

जुन्यण नतबेटीयन पद्धतीनसुणर मनणांगभतू गणर्व एकण कड्यणर्वर सरुक्षक्षत र्वसले होत.े नदीजर्वळून 
त्यणांनण फक्त शभ ांती हदसत होत्यण. एखणदण लहणनसण ककल्लण चढल्यणसणरख े र्वणटत होत.े नणल्यणच्यण 
पलीकडच्यण तीरणर्वर पडलेले तणिीर्व ओांडके बघनू त्यणांनण सधुणरलेल्यण िदेिणत आल्यणची खणत्री पटली. 

अनेक गल्ल्यण पणर करून त ेगणर्वणच्यण मध्यभणगी असलेल्यण लणांबलचक िणथानण शभ ांतीपयतं पोहोचले. 
गणर्वकऱ्यणांनी त्यणांनण गरणडण घणतलण. सगळे बौद्ध धमीय होत.े लहणन मलेु, हणतणतील गमतीदणर िणथानण चक्र 
कफरर्वर्णरी र्वदृ्धण, तकुुचण भणगणतील लोकणांपेक्षण र्वेगळ्यण ठेर्वर्ीच ेचेहेरे असलेले देखरे् तरुर् अस ेसगळे त्यण 
गदीत सणमील होत.े पेन्सीने त्यणांच्यणसणठी धणन्यणच्यण कोठणरणर्वरील मजल्यणर्वर रणहण्यणसणठी जणगण िोधली. 
एकण जणड ओांडक्यणत कोरलेल्यण खणचणांचण शिडी सणरखण र्वणपर करून सगळे र्वर चढले. गदीतील सगळे 
त्यणांनण अमेररकन समजत होत.े 'आम्ही फ्रें च आहोत' हे सणांगनूसदु्धण त्यणांनण कळत नव्हत.े त्यणांच्यणपकैी 
बहुतकेजर् ब्रिहटि लष्करणत नोकरी केलेले गरुखण होत.े  

पर् अन्नपरू्णा सांबांधी कोर्णलणच कणही मणहहती नव्हती. खरेतर २६००० फुट उांचीच ेशिखर दलुाक्षक्षत 
करण्यणसणरख ेनणही. जरी यण पर्वातधणरेर्वर त ेआर्खी पढेु असल ेतरी स्थणननकणांनण त्यणची मणहहती असणयलण 
हर्वी होती. कदणगचत नणर्व र्वेगळे अस ूिकेल! 

सयूा त्यणांच्यण भव्य ब्रत्रकोर्ी शिखरणमणग े अस्तणलण जणऊ लणगलण. पेन्सी स्थणननकणांमध्ये बरीच 
चौकिी करत होतण. त्यणच्यण कडून कळल ेकी त्यण शिखरणच ेनणर्व गांगणपरू्णा आहे. त्यणच्यण डणर्वीकडील शिखरे 



 
 

चोनगोर (Tchongor) आणर् सेपगचयण (Sepchia) यण नणर्वणांनी ओळखली जणत होती. त्यणांच्यण िपेणंनी 
सणांगगतले की तो िदेि खपू गरीब आहे. त्यणांनण आर्वचयक असर्णरण शिधण शमळरे् खूप अर्वघड आहे. 
गणर्वणचण िमखु फक्त दहण ककलो सणम्पण आणर् चणर लहणन अांडी देऊ िकेल, तणांदळू, दधू, अांडी अस ेकणहीही 
शमळर्णर नणही. हे ऐकून मॉररसने सकणळी फोतकीलण परत पणठर्वणयच ेठरप्रर्वले आणर् ईचॅक लण देण्यणसणठी 
लहणनिी गचठ्ठी खरडली. 

ब्रत्रकोर्ी आणर् इतर शिखरणांबद्दल मणहहती देऊन त्यणने शलहहले : 'ब्रत्रकोर्ी शिखरणची धणर अजून 
दोन मलै पढेु जणउन चौंडककय ू(Choundkiou) नदीच्यण सांगमणजर्वळ गच ांदी (Chindi) गणर्वणपयतं जणत.े पर् 
अन्नपरू्णा कोठे आहे हे एक कोडचे आहे. मी, ररबफ्ट आणर् पेन्सी आर्खी कणही मणहहती शमळत ेकण त े
बघणयलण गच ांदी कड ेजणऊ आणर् नांतर लगेच मशु्क्तनणथ मणगे परत.ू कणहीच मणहहती शमळणली नणही तर ग्रेट 
बॅरीयरच्यण मणथ्यणर्वर जणऊन िोध घेण्यणच ेकणम आपर् दोघ ेकरू. उद्यण म्हर्ज े१२ तणरखेलण आम्ही तथे े
पणहोचलो नणही तर १३ तणरखेलण सकणळी ननघनू तमु्ही तकुुचणलण परतण.' 

दरम्यणन, मॉररस मनणांगभतूकड े ननघणल्यणर्वर सकणळी ९ र्वणजतण ईचॅकने अांगथरकेलण बरोबर घेऊन 
परू्वा नतलीचो तळ सोडलण. त्यणने तळणच्यण ईिणन्य हदिकेडील मकु्तीनणथ धणरेर्वर जणऊन समोरच्यण ग्रेट 
बॅरीयरची पणहर्ी करणयचे ठरर्वल ेहोत.े १८००० फूट उांचीर्वर पोहोचल्यणर्वर योग्य जणगण बघनू त्यणने कां पणस 
बेअररांगज आणर् फोटो घेतले. ईचॅक जेव्हण यण कणमणत व्यग्र होतण तवे्हण अांगथरकेने त्यणचे सर्वा कौिल्य 
र्वणपरून आठ फूट उांचीचण दगडणांचण आकषाक मनोरण (cairn) बनर्वलण. ढगणांनी आकणि व्यणपणयलण सरुुर्वणत 
केल्यणर्वर त्यणांनण तळणर्वर परतणरे्व लणगल.े 

तांबतू परतल्यणर्वर घेतलेल्यण मोजमणपणांचण कणळजीपरू्वाक अभ्यणस करून उपलब्ध सणधनणांच्यण 
सहणय्यणने त्यणने कणगदणर्वर नकणिण रेखणटलण. त्यणच्यणकड ेजमण झणलेल्यण परुणव्यणनसुणर, तळणच्यण दक्षक्षरे्कड े
पसरलेली रणांग, ज्यणलण त े ग्रेट बॅरीयर म्हर्त होत,े खरांतर अन्नपरू्णा हहमणलयणचण भणग होतण. त्यणांच े
िशसद्ध ब्रत्रकोर्ी शिखर अन्नपरू्णा शिखर असलेल्यण धणरेची सरुर्वणत होती. त्यणमळेु िक्यतण होती की, 
तळणर्वरून बघतणनण,  अन्नपरू्णा ग्रेट बॅरीयरच्यण दसुऱ्यण बणजूलण असर्णर होत.े मॉररस आणर् ररबफ्ट 
चुकीच्यण हदिनेे गेले होत.े पर् ही िोध मोहीम होती, 'मनणची दपु्रर्वधण, िांकण, चुकण यणतनू अचणनक 
गर्वसलेल ेसत्य !' 

पणसमधे रणत्री खूप थांडी र्वणजत होती. पर् तांब ूमधून हदसर्णरी पहणट स्र्वच्छ होती. ईचॅक ने हर्वेचण 
फणयदण उठर्वत मनणांगभतूच्यण पशलकड ेहदसर्णऱ्यण अनेक शिखरणांच ेमोजमणप घेतले. त्यणतच भयांकर प्रपरॅशमड 
असलेले मनणस्ल,ू ८१६३ मीटर, इतर शिखरणांमधे लक्षर्वधेक हदसत होत.े ढग जमण होऊन र्वणरण र्वणहू लणगलण. 
सगळेजर् तांबतू बसनू होत ेआणर् मधूनमधून मनणांगभतू कडून परतर्णऱ्यण सदस्यणांची र्वणट बघत होत.े 
दपुणरी तीन र्वणजतण मॉररसचण ननरोप घेऊन फोतकी तळणर्वर पोहोचलण.  



 
 

बणरण तणरखेलण सकणळी हर्वणमणन अिनतम होत.े ईचॅक आणर् अांगथरके परत एकदण मशु्क्तनणथ 
रणांगेच्यण हदिनेे ननघणल.े सणत र्वणजेपयतं त ेअांगथरके ने उभ्यण केलेल्यण मनोऱ्यण पयतं पोहोंचले. सणड ेआठ 
र्वणजतण ढग जमणयलण सरुर्वणत झणली. त्यणांनी एकण सो्यण चढर्ीच्यण हहमनदीर्वर चढणयलण सरुुर्वणत केली. 
नकुत्यणच पडलेल्यण हहमणने बफणार्वर पणतळ थर सणठलण होतण त्यणमळेु त्यणांचण चणलण्यणचण र्वेग मांदणर्वलण होतण. 
लर्वकरच त े हहमभेगणांच्यण पररसरणत पोहोचल.े ती र्वेळ अर्वघड पररश्स्थतीबरोबर सणमनण करणयची नव्हती, 
त्यणांनण सो्यण मणगणाने जणस्तीत जणस्त उांची गणठणयची होती.  

थोड्यण ियत्नणने त्यणांनी धुक्यणत हरर्वलेलण धणरमणथण गणठलण. पर् अन्नपरू्णा कोठे आहे? 
दृचयमणनतण िनू्य होती. त्यणांनण आपर् स्र्वतः नेमके कोठे आहोत हे सदु्धण कळत नव्हत.े अल्टीमीटर 
२०३०० फूट उांची दणखर्वत होतण. दोघणांनणही चर्वणसोचर्वणस करणयलण त्रणस होत नव्हतण, यणचण अथा त े
र्वणतणर्वरर्णलण सरणर्वले होत.े मोहहमेत आतणपयतंची सर्वणात जणस्त उांची त्यणांनी गणठली होती आणर् ईचॅक 
२०००० फूट उांचीर्वरील शिखर चढर्णरण पहहलण सदस्य ठरलण होतण. 

सणड े तीन र्वणजेपयतं त्यणांनी हर्वण ननर्वळण्यणची र्वणट बनघतली आणर् उतरणयलण सरुर्वणत केली. 
चढतणनण केलेल्यण खुर्ण पणऊस आणर् हहमर्वषणार्व होत असनूसदु्धण हदसत होत्यण. सणडचेणरपयतं त ेतळणर्वर 
परतले तवे्हण त्यणांनण मोहहमेचण नेतण तांबतू घोरत पडलेलण हदसलण.  

इकड े ११ तणरखेलण थोडक्यणत न्यणहरी उरकून फोतकी परतल्यणर्वर मॉररस, ररबफ्ट आणर् पेन्सी 
मरस्यणांदी खोलणच्यण दरीतनू त्यणांच्यण मणयणर्वी अन्नपरू्णा शिखरच्यण िोधणत ननघणले. दरूर्वर उठणर्वलेल े
मनणस्ल ूशिखर त्यणांनण ओळखतण आल.े ग्रेट बॅरीयरलण िदक्षक्षर्ण घणलणयचण त्यणांचण हेत ूहोतण. मध्यणन्हीलण त े
गच ांदीलण पोहोचले. तथेून पढेु दरी अरुां द होत गेली होती. आर्खी पढेु जणऊन कणही फणयदण नव्हतण. 
मॉररसची खणत्री पटली होती, त ेमणगा चुकले होत.े अन्नपरू्णा येथून खणलच्यण भणगणत असरे् िक्य नव्हत.े 

स्थणननक रहहर्वणसी ककां र्वण शिकणरी ज्यणांनण ज्यणांनण त्यणांनी प्रर्वचणरल,े कोर्ीही त्यणबद्दल ऐकले नव्हत.े 
त्यणांनी फक्त त्यणचण अथा सणांगगतलण - कणपर्ीची देर्वतण (Goddess of Harvests). आतण मनणांगभतूलण 
परतण्यण शिर्वणय पयणाय नव्हतण. त्यणांच्यणकडचे खणरे् सांपले होत,े त्यणमळेु उपणिीपोटी र्वणटचणल करणर्वी 
लणगर्णर होती. चोनगोर आणर् सेपगचयण शिखरणांर्वर ढग जमण झणल.े त्यणांनण परुणव्यणसणठी फोटो कणढणयच े
होत.े हर्वण स्र्वच्छ होण्यणसणठी त ेर्वणट बघत थणांबल,े ित्येकणने िणांत जणगण िोधली. ररबफ्ट बघतण बघतण 
झोपी गेलण. पेन्सीने त्यणच्यणकडील िरे्वटची शसगणरेट सांपर्वली. ढग दरू होउन शिखरे हदस ूलणगतील यण 
आिनेे मॉररस एखणद्यण पहणरेकऱ्यणसणरखण लक्ष ठेऊन बसलण. अखेरीस शिखरे धुक्यणतनू बणहेर आली. 
ररबफ्टने फोटो घेतले आणर् त ेमनणांगभतूकड ेपरत कफरल.े  

उकणडण खूप होतण त्यणमळेु त्यणांनण चणलरे् जड जणत होत.े र्वणटेत कोर्ीही भेटले की पेन्सी त्यणांनण 
खणरे् कोठे शमळेल यणची चौकिी करत होतण. पर् कणहीच उपयोग होत नव्हतण. त ेत्यणांच्यण मकु्कणमणर्वर 
पोहोचले तवे्हण दपुणर उलटून गेली होती. 



 
 

"आपर् ररकणम्यण हणतणनी परत जणर्णर तर!" ररबफ्ट 
"येर्वढे तरी मणहहत झणल ेकी अन्नपरू्णा यण पररसरणत नणही. आपल्यणलण तणबडतोब ननघणल ेपणहहज.े 

इथे खणण्यणची कमतरतण आहे. त ूआणर् पेन्सी ज ेकणही आहे त ेबरोबर घेऊन थोरुांगसे मणगे मशु्क्तनणथ कड े
जण. त्यणमळेु नतलीचो पणस चढणयणलण लणगर्णरण एक हदर्वस र्वणचेल आणर् तमु्ही एक हदर्वस लर्वकरच 
तकुुचणलण पोहोचणल. ररकणम्यणपोटी िर्वणस करून तमु्ही खूप थकून जणल तवे्हण तमु्ही खेचरणर्वरून 
जण…...नतलीचो पणस पयतं मी चॉकलटेचण एक तकुडण परुर्वीन. उद्यण सकणळी मी तळणर्वर पोहोचेन." 

पणस पयतंच्यण िर्वणसणच ेर्वर्ान करतणनण मॉररस शलहहतो : 
"आतण मी एकटण होतो. ९००० फुटणांपणसनू १६००० फूट उांची गणठणतणनण मलण फक्त चॉकलेटच्यण एकण 

तकुडयणचण आधणर होतण. जणस्तीत जणस्त भरणभर चणलत, मधेच पळत, मी अांतर कमी करत होतो.  
तणसणभरणत मी खणांगसर गणठल ेआणर् अश्जबणत र्वेळ न गमणर्वतण ओढयणच्यण कडनेे जणर्णरण मणगा 

ननर्वडलण. अडचर्ी टणळण्यणसणठी मी दरडीांर्वरून चढत उतरत मणगाक्रमर् करणयच ेठरर्वल.े र्वेळ भरणभर पळत 
होतण. चुनखडीच्यण दगडणांमधे फोतकीने खोदलेल्यण पणयऱ्यण मलण हदसल्यण. घसणऱ्यणचण चढ चढल्यणर्वर 
थोड्यणच र्वेळणत ओढण ओलणांडणयची र्वेळ आली. उड्यण मणरत जणरे् िक्य नव्हत े त्यणमळेु मी मणझ े बटू 
कणढून खणांद्यणर्वर लटकणर्वले. अांधणर पडणयलण लणगलण होतण आणर् ओढण ओलणांडतणनण थांड पणण्यणत पडण्यणची 
कल्पनण सदु्धण करर्वत नव्हती. मी कणळजीपरू्वाक पणण्यणत पणय टणकलण आणर् पणयणने ित्येक दगडणचण 
अांदणज घेत ओढण ओलणांडणयलण सरुर्वणत केली. िर्वणहणलण खूप जोर होतण. अचणनक मी घसरलो आणर् खोल 
पणण्यणत जणऊ नये म्हर्ून ियत्न करतणनण परू्ापरे् शभजलो. खूप ियत्नणांनी मी पलीकडचण ककनणरण गणठलण, 
कपड ेकणढून प्रपळल ेआणर् बटुणत भरलेले पणर्ी ओतनू हदल.े परत कपड ेचढर्वतणनण मी थांडीने कणपत होतो 
आणर् मणझ ेदणत र्वणजत होत.े सयूणास्त व्हणयलण जेमतमे एक तणस उरलण होतण. मलण तळणर्वर पोहोचणयलण 
अजून चणर तणस तरी लणगर्णर होत.े पढुचण उभण चढ मी डगमगत पणर केलण. एकदोन हठकणर्ी घसरतणनण 
स्र्वतःलण कसेबस ेसणर्वरले. 

दरीत गणर र्वणरण र्वणहू लणगलण. मी थांडीमळेु कणकडू लणगलो. पढेु जणरे् अिक्य झणल.े रणत्र 
कणढण्यणसणठी मी एक गर्वतणळ जणगण ननर्वडली आणर् जणकीट पणांघरून बसनू रणत्र कणढणयच ेठरर्वल.े मणझे 
पणय थांडगणर पडले होते. एकूलत े एक चॉकलेट मी उद्यणसणठी रणखून ठेर्वले आणर् उरलेल्यण िरे्वटच्यण 
शसगणरेटचण आस्र्वणद घेतलण.  

१४००० फुट उांचीर्वर पर्वातणत मी एकटण होतो. उरलेल ेपांधरणि ेफूट चढण्यणची तणकद मणझ्यण अांगणत 
असेल कण यणची मलण िांकण र्वणटत होती. र्वेडणर्वणकडण र्वणहर्णरण थांड र्वणरण मणझ्यण कपड्यणांच्यण फटीांमधून आत 
घसुत होतण. त्यणतच हहमर्वषणार्व सरुु झणलण. पर्वातणत ब्रबव्हॉक करतणनण नेहमी करतो त्यणिमणरे् मी डोळे 
शमटून घेतले, स्नणय ूसलै सोडले आणर् स्र्वतःलण िणांत केले.  



 
 

र्वेळ खूप हळूहळू सरकत होतण. जर्वळून खळणळत र्वणहर्णरण ओढण जमीन हणदरर्वत होतण आणर् 
त्यणचण घनगांभीर आर्वणज दरीत घमुत होतण. जशमनीतील ओलणर्वण हळूहळू मणझ्यण िरीरणत शभन ूलणगलण. 
आधीच मी हणडणांपयतं ओलण होतो आणर् त्यणत ओलणव्यणची होर्णरी जणर्ीर्व अस्र्वस्थ करत होती. मी सांपरू्ा 
िक्तीने झुांजत होतो. त्यणतच जर ढग दरीत उतरल ेतर उद्यण मलण रस्तण सणपडरे् अर्वघड होर्णर होत.े  

मी अधार्वट झोपेत होतो, रणत्रभर बसनू रणहील्यणने गणत्र ेसनु्न पडली होती. पहणट झणली, थोड्यणच 
र्वेळणत उजणडल ेअसत,े पर् ती कणही शमननटे र्वणट पहणरे् श्जर्वणर्वर आल ेहोत.े अखेर उजणडले, उपणिी पोटी 
मी पढुील र्वणटचणल सरुु केली. हर्वण थोडी सधुणरली होती. पढुील रस्त्यणचण अांदणज घेण्यणसणठी मी मधेमधे 
थणांबत होतो. मणझ ेपणय थरथर कणपत होत ेआणर् पढेु जणयच ेनणकणरत होत.े मनणांगभतूर्वर सयूाककररे् पडली 
होती पर् इथे अजून सणर्वल्यण रेंगणळत होत्यण. प्रर्वश्रणांती घेण्यणसणठी मी पढुच ेहठकणर् आधीच ठरर्वत होतो. 
हळूहळू प्रर्वश्रणांतीच्यण जणगणांमधील अांतर कमी होऊ लणगल ेआणर् प्रर्वश्रणांतीचण र्वेळ र्वणढू लणगलण. सपणट जणगण 
हदसली की मी लोळर् घेत अस ेत्यणमळेु पढेु जणण्यणसणठी अांगणत थोडी िक्ती येई. आतण थोड ेअांतर उरले 
असण प्रर्वचणर करत मी पढुची प्रर्वश्रणांतीची जणगण ननर्वडत होतो. मलण र्वणटत होत ेकी मी खूप भरणभर चणलतोय 
पर् ित्यक्षणत मी खूप हळू चणलत होतो. तळणची जणगण हळूहळू  जर्वळ येत होती. फक्त २०० यणडा उरले 
होत.े 

मी ओरडणयचण ियत्न केलण. पर् मणझ्यण घिणतनू आर्वणज फुटेनण. श्स्थर उभ ेरणहरे् अर्वघड होत 
होत.े रणांगरे् सरुक्षक्षत आणर् सोपे होत.े मणझे डोके बधीर झणल ेहोत,े झोपणरे्वस ेर्वणटत होत.े मी बरणच र्वेळ 
पडून रणहहलो. डोळे उघडल ेतवे्हण खूप र्वेळ झणलण आहे असे र्वणटल.े डोके उचलनू मी र्वर बघीतले आणर् 
जेमतमे २० यणडरं्वर असलेलण तळ मणझ्यण दृष्टीस पडलण. भणरर्वणहक िकेोटी भोर्वती ग्पण मणरत आरणमणत 
बसले होत.े त्यणांच्यण पकैी कोर्णच ेतरी लक्ष मणझ्यणकड ेजणर्वे म्हर्ून मी कणही दगड शभरकणर्वले पर् त्यणांनण 
आर्वणज ऐकू गेलण नणही आणर् मणझण तर आर्वणज फुटत नव्हतण. डोके शििणसणरख ेजड झणल ेहोत ेआणर् 
कणनणत गरु्गरु् ऐकू येत होती. 

मी मणझ्यणतली उरली सरुली िक्ती एकर्वटली आणर् दणत ओठ खणऊन जनणर्वरणसणरखण रणांग ूलणगलो. 
अचणनक फोतकीच े लक्ष गेले. आचचयणाने थक्क होऊन तो बघतच रणहहलण आणर् लगेच सगळेजर् 
मणझ्यणकड ेपळत आल.े" 

सगळ्यणांनी शमळून मॉररसलण हर्वेच्यण गणदीर्वर नीट झोपर्वल.े त्यणलण थोडसे े खणऊ प्रपऊ घणतले. 
मॉररसने त्यणच्यणसणठी जेर्वर् बनर्वणयलण सणांगगतले. मॉररस अधार्वट झोपेत होतण. अन्नपदणथा शिजर्वतणनण 
सटुलेल्यण घमघमणटणमळेु त्यणची भकू चणळर्वली होती. जेर्वर् तयणर होतणच मॉररसने सरळ जेर्वर्णच्यण 
भणांड्यणांतनूच जेर्वणयलण सरुुर्वणत केली. फोतकीलण हे अपके्षक्षत नव्हत ेकणरर् त्यणने सर्वणंसणठी जेर्वर् बनर्वले 
होत.े त्यणहदर्विी मॉररस आतणपयतं जेर्वलण नसेल येर्वढे जेर्वलण आणर् स्लीप्रप ांग बॅगमध्ये पहुडलण.  

"सिुभणत, मॉररस." एकदम त्यणलण ईचॅक चे िब्द ऐकू आल.े 



 
 

ईचॅक बरोबर बोलतणनण मॉररस म्हर्णलण, "एकूर् अस े आहे तर. म्हर्ज े अन्नपरू्णा चढणईच्यण 
मणगणाची ककल्ली कणऊझी, औडोट आणर् िणट्झ यणांनी २७ एप्रिललण िोधलेल्यण दक्षक्षर् बणजूच्यण शमररस्टी 
खोलणमधेच आहे." 

"आतण आपले येथे कणहीच कणम नणही. आपर् लगेच तकुुचणलण पोहोचले पणहहज.े" ईचॅक ने चचणा 
सांपर्वली. 

दसुऱ्यण हदर्विी त्यणांनी सणमणनणची बणांधणबणांध केली. तीन हदर्वस एकणच हठकणर्ी कणहीही कणम 
नसल्यणमळेु बसनू कां टणळललेे भणरर्वणहक परत जणयचे म्हर्ून आनांदणत होत.े अांगथरकेच्यण नेततृ्र्वणखणली 
सगळेजर् उत्सणहणत ननघणले. ग्रेट आईस लेक त्यणांनी सहज ओलणांडल.े तीन हदर्वसणांपरू्वी पणश्चचम नतलीचो 
पणसमधे जमलेले हहम आतण प्रर्वतळले होत.े पणसमधे त ेथोडणरे्वळ थणांबल ेआणर् मणगे नजर टणकली. ग्रेट 
आईस लेक, तथेील अफणट र्वणतणर्वरर्, आणर् सर्वणंर्वर कडी म्हर्ज े ग्रेट बॅररयर त्यणांनण परत हदसर्णर 
नव्हत.े त ेडोंगरणर्वरून पळतच उतरल ेआणर् उतणरणर्वरील देर्वदणरच्यण जांगलणत पोहोचले. जोरणचण र्वणरण  र्वणहू 
लणगलण पर् लर्वकरच सर्वाजर् नतनीगणर्वलण पोहोचले. 

सहण खडतर हदर्वसणांची मोहीम सांपर्वनू त े तकुुच्यणलण त्यणांच्यण मखु्यणलयणत पोहोचल्यणर्वर त्यणांच े
आनांदणत स्र्वणगत झणल.े ररबफ्ट  परतलण होतण. सर्वाजर् मजेत होत.े मॉररसने ८ मेलण मखु्यणलय सोडल्यण 
पणसनू त्यणांच्यण अनपुश्स्थतीत बरेच कणही घडल ेहोत.े 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

७ 
८ मे, सोमर्वणरच्यण सांध्यणकणळी नॉयले परू्वा हहमनदीच्यण तळणर्वरून धणर्वत पळत परतलण. तो 

उत्सणहहत झणलेलण हदसत होतण. तो म्हर्णलण, िपेण ं बरोबर हहमनदीर्वर चढतणनण त्यणांनण बफणाच्यण खड्यण 
चढर्ीर्वर कणऊझी आणर् िणट्झ यणांनी बणांधलेलण दोर हदसलण होतण. त्यण दोरणचण अथा स्पष्ट होतण, 
हहमनदीच्यण र्वरच्यण भणगणत असलेल्यण असांख्य धोकणदणयक लोंबत्यण स्तांभणांनण टणळून जणर्णरण मणगा त्यणांनण 
सणपडलण होतण. खरतर हण मणगा सदु्धण पहहल्यण इतकणच धोकणदणयक र्वणटत होतण. पांधरणि े फूट उांचीर्वर 
ननळसर बफणाची िचांड शभ ांत हदसत होती. नॉयल ेइतर दोघणांनण चढतणनण बघत असतणनण डळमळीत असलेलण 
बफणाचण एक िचांड भणग कोसळलण. भयांकर आर्वणज करत टनणर्वणरी बफा  नॉयले च्यण जर्वळून  घसरल ेआणर् 
परू्वा हहमनदीच्यण पणयथ्यण पयात पोहोचले. आपर् फोटो कणढू िकलो नणही यणची त्यणलण चुटपटु लणगली 
होती. 

तरीसधु्दण कणऊझी आणर् िणट्झ यणांनी चढणई सरुु ठेर्वली. त े हहमस्खलनण सणरख्यण ककरकोळ 
गोष्टीमळेु ियत्न सोडून देर्णर नव्हत.े त्यणांनी ियत्नणांची परणकणष्ठण चणलर्वली होती पर् र्वरचण खडक 
ननसरडण आणर् असरुक्षक्षत असल्यणमळेु दहण-बणरण यणडा पेक्षण जणस्त अांतर कणप ूिकल ेनणहीत. िणट्झ लण 
एकच समणधणन होत,े तो हहमणलयणत १६००० फुर उांचीर्वर त्यणचण पहहलण प्रपटॉन ठोकू िकलण होतण. सर्वा 
िकणरच्यण िक्यतण पडतणळून पणहहल्यणर्वर त्यणांनी ियत्न सोडून हदल ेआणर् ९ तणरखलेण त ेखणली उतरल.े 

दसुऱ्यण हदर्विी टेरी आणर् औडोट परू्वा हहमनदीकड े ननघणल.े र्वणटेत परतर्णरे िपेणा भेटून सदु्धण 
त्यणांनी प्रर्वचणर बदललण नणही. १६५०० फुट उांचीर्वर उजव्यण ककनणरय्णर्वर दगडणच्यण एकण शभ ांतीच्यण आडोिणने 
तळ उभणरलण. रणत्री एक दगड सरळ त्यणांचण तांब ूफणडून आत घसुलण. ११ तणरखलेण पहणटे ३ र्वणजतण त्यणांनी 
तांब ूआर्वरलण. आतण पढुचण परू्ा हदर्वस त्यणांच्यण हणतणिी होतण. बटुणांर्वर क्राँ पॉन बणांधनू त्यणांनी चढणई सरुु केली 
पर् खूप कष्ट करून सदु्धण त ेफक्त कणही यणडाच चढू िकल.े ियत्नणांची परणकणष्ठण करून पहहलण गट 
चढून गेलेल्यण आणर् कणऊझीच्यण गटणने उजर्वीकडून मणगा कणढलेल्यण बफणाच्यण उांच शभ ांतीच्यण पणयथ्यणपयतं 
पोहोचले. त्यणांनी डणर्वी कडील मणगा ननर्वडलण. पणयऱ्यण खर्त खूप कष्टणन ेत ेआधीच ेगट पोहोचले होत ेत्यण 
उांचीर्वर पोहोचले. आधीच्यण गटणांनण हदसरे् िक्य नसलेलण चढणईसणठी योग्य मणगा त्यणांनण हदसलण. त्यण 
मणगणाने त ेलोंबर्णऱ्यण  बऱ्यणच स्तांभणांनण टणळून चढू िकले आणर् अखेरीस त ेहहमनदीच्यण सपणट भणगणर्वर 
पोहोचले.  

त्यणांच्यणपढेु  हहमणने आणर् हहमभेगणांनी भरलेले मदैणन पसरले होत.े येथून रस्तण िोधरे् अिक्य 
र्वणटत होत.े हहमनदी पढेु उजव्यण बणजूलण र्वळून खड्यण चढर्ीनांतर धौलणगगरीच्यण उत्तर धणरेपयतं गेली होती. 
दगुाम उत्तर धणर त्यणांनण स्पष्ट हदसत होती. पढेु असलेले िचांड धोके आणर् अडचर्ी त्यणांनी ओळखल्यण. 
ियत्न सोडून देण्यणसणठी आर्खी पढेु जणण्यणत कणही अथा नव्हतण. धौलणगगरी चढण्यणचण मणगा यण 



 
 

हहमनदीतनू नव्हतण आणर् जर दसुऱ्यण कोठल्यणच बणजूकडून नसेल तर हण पर्वात श्जांकरे् कधीच िक्य 
नव्हत.े सगळे ननरणि होर्णर असल ेतरी त्यणांनी ियत्न सोडून द्यणयच ेठरर्वल.े कां टणळर्वणर्ण िर्वणस सांपर्वनू 
त ेसांध्यणकणळपयतं परू्वा हहमनदीच्यण पणयथ्यणिी असलेल्यण मखु्य तळणर्वर परतले आणर् दसुऱ्यण हदर्विी 
तकुुचण गणठल.े  

धौलणगगरीर्वर परू्ा तणकतीननिी परत मोहीम कणढणयची ठरल्यणस त्यणांनण िचांड धोके, अननश्चचततण, 
सांकटे यणांचण परू्ा प्रर्वचणर करणर्वण लणगर्णर होतण. त्यणांनण ित्येक िचनणचे उत्तर िणांतपरे् आणर् िहणर्पर्णने 
िोधणर्व ेलणगर्णर होत.े  

आज १४ मे, त्यणांनण आतण कणहीतरी ननर्ाय घेरे् भणग होत.े त्यणमळेु दपुणरी सर्वाजर् एकत्र जमल.े 
आतणपयतं केलेले ियत्न, आलेल्यण अडचर्ी, धोके, उरलेले हदर्वस यण सगळ्यणांचण प्रर्वचणर करून, पढेु कणय 
करणयच ेयणर्वर ननर्ाय घ्यणयचण होतण. धौलणगगरी शिखर चढणईसणठी रस्तण िोधण्यणत खूप र्वेळ गेलण होतण 
तरी सदु्धण त्यणांनण फट सणपडत नव्हती. उत्तर शभ ांतीपयतं पोहोचून मग मणगणाचण िोध घेण्यणत र्वेळ जणर्णर 
होतण. अन्नपरू्णाच्यण हदिनेे केलेलण पहहलण ियत्न र्वणयण गेलण होतण. त्यणमळेु सगळ्यणांचण प्रर्वचणर घेऊन पढुच े
पणऊल उचलरे् गरजेच ेहोत.े 

हळूहळू सर्वणंनी आपले प्रर्वचणर मणांडल.े धौलणगगरीचण ियत्न सोडून देण्यणर्वर सर्वणंच े एकमत झणल े
त्यणमळेु अन्नपरू्णाच्यण हदिनेे ियत्न करणयचण एर्वढण एकच पयणाय उरलण. मॉररसलण ननर्ाय घेरे् सोपे झणल.े 
लगेचच त्यण हदिनेे तयणरी सरुु झणली. सगळ्यणांनी एकदम ियत्न करण्यण ऐर्वजी मॉररसने चणर गट तयणर 
केल.े त्यणांच्यणतील नतघणांनण रस्त्यणची मणहहती होती. त्यणमळेु ित्येक गटणबरोबर एकेक जर् मणहहतगणर 
म्हर्ून जणयच ेठरले. पहहलण गट आजच ननघर्णर होतण. शमरीस्टी खोलण मणगे िोध मोहीमेच्यण पहहल्यण 
गटणने रस्तण िोधण्यणच ेकणम करणयच ेहोत.े  

'पहहल्यण गटणत लणचेनल, टेरी आणर् मणहहतगणर म्हर्ून िणट्झ यणांच्यण बरोबर अश्जबण, अांगर्वण 
आणर् दणर्वणतोंद ू हे िपेणा असतील. त्यणांच्यणबरोबर दहण हदर्वसणची शिधण सणमग्री असेल आणर् मधूनमधून 
त्यणांनण आर्वचयक परुर्वठण होत रणहील. दसुऱ्यण गटणत मॉररस, ररबफ्ट आणर् मणगादिाक कणऊझी असतील. 
नॉयल ेआणर् जी बी रणर्ण प्रपछणडी सणांभणळतील आणर् पढेु गेलेल्यण गटणांनण रसद परुर्वण्यणच ेकणम करतील. 
ईचॅक आणर् औडोट पढेु येण्यणसणठी मॉररसच्यण सांदेिणची र्वणट बघतील. सहण हदर्वसणत त्यणांनण कणहीच कळल े
नणही तर अांगथरके लण घेऊन त ेमशु्क्तनणथकड ेजणतील. नॉयले आर्वचयक सणमणनणची; िोधमोहीमेसणठी, 
ित्यक्ष शिखर चढणईसणठी आणर् परततणनण लणगर्णरे अिी प्रर्वभणगर्ी करेल, तसेच गरजेिमणरे् भणरर्वणहकणांची 
नेमर्ूक करेल. शिखर चढणईसणठी योग्य मणगा सणपडलण की सर्वा िोध मोहीमणांतील (reconnaissance) 
सदस्य एकत्रीतपरे् शिखर चढणईसणठी (assault party) सहणय्य करतील.' 

सणमणनणची प्रर्वभणगर्ी किी करणर्वी हे सदु्धण बणरकणईने ठरर्वण्यणत आल.े 'पहहलण गट बरोबर हलके 
सणमणन घेईल. त्यणांनी त्यणांची तणकद रणखून ठेर्वणयची आहे. चढणईच ेसणहहत्य, गरम कपड,े स्र्वच्छतणगहृणच े



 
 

सणमणन इत्यणदी भणरर्वणहकणांबरोबर असेल. िोध मोहीम सांपनू जेव्हण ित्यक्ष चढणईलण सरुर्वणत होईल तवे्हण 
लणगर्णरे जणस्तीच ेकपड,े जड सणहहत्य  अस ेसणमणन र्वेगळे तयणर असेल. परततणनण आर्वचयक असलेले सर्वा 
सणमणन र्वेगळे करून तकुुचणमधेच ठेर्वले जणईल.' 

तळणर्वर एकदम गडबड सरुु झणली. ित्येकजर् आपणपल्यण कणमणत गुांतलण. पहहलण गट लगेच 
ननघर्णर होतण. त्यणांच्यण बरोबर जणस्त सणमणन नसले तरी आर्वचयक ती तयणरी करण्यणसणठी त्यणांची धणर्वपळ 
उडणली. डॉक्टरणांनी लणांबचण िर्वणस, जांगलणतनू जणर्णरण रस्तण, उांची, हर्वणमणनणतील बदल इत्यणदी गोष्टीांचण 
प्रर्वचणर करून औषधणांची जमर्वणजमर्व करून पहहल्यण गटणच्यण सपुतूा केली. सर्वणंनण तांदरुुस्तीच े िमणर्पत्र 
हदल.े 

रकसॅक घोड्यणांच्यण पणठीर्वर चढल्यण, सगळ्यणांनी सणमणनणची यणदी पनुः एकदण तपणसली, िपेणंनी 
आपणपल ेसणमणन उचलले, एकमेकणांनण िभेुच्छण देऊन झणल्यण आणर् पहहलण गट मणगास्थ झणलण. 

रणत्रीच्यण जेर्वर्णपयतं मॉररसने जमणखचणाचण मेळ घणतलण आणर् आतणपयतं घडलेल्यण घटनण तसेच 
पढुील योजनण पॅररसलण कळर्वर्णरे पत्र तयणर केल.े 

१६ तणरखेलण सकणळी तळणलण जणग आली. हळूहळू भणरर्वणहक जमण होऊ लणगले. पेन्सी, सणरकी 
आणर् इलण त्यणांचे सणमणन आणर् सॅक मधे डोके घणलनू बसले. त्यणांनी उगीचच भरमसणठ सणमणन घेऊ नये 
म्हर्ून मॉररसच े त्यणांच्यणर्वर लक्ष होत.े जेर्वर्णच्यण तांबतूनू भणरतीय सांगीतणचे स्र्वर कणनणर्वर पडत होत.े 
नॉयल े रेडडओर्वर जणगनतक बणतम्यण ऐकणयचण ियत्न करत होतण. खूप प्रर्वनर्वण्यण, तक्रणरी करूनसदु्धण 
फ्रणन्समधून त्यणांच्यणसणठी येर्णरे टपणल त्यणांच्यणपयतं पोहोचत नव्हत.े नतकडची एकसदु्धण बणतमी त्यणांनण 
अजून पयतं कळली नव्हती.  

दपुणरी दसुरण गट ननघतणनण तळणर्वर परत आदल्यण हदर्विीच्यण गडबडीची पनुरणर्वतृ्ती झणली. ररबफ्ट 
शिधण सणमग्रीर्वर नजर ठेर्वत होतण तर कणऊझी इतर सणहहत्यणर्वर नजर ठेर्वनू होतण. भणरर्वणहक आणर् घोड े
तयणर होते. हर्वण गरम होती, मेघगजानण सरुु होत्यण. अिण पणररश्स्थतीत ईचॅक, नॉयल ेआणर् औडोट यणांचण 
ननरोप घेऊन दसुऱ्यण गटणने दपुणर उलटून गेल्यणर्वर सणहसी सफरीसणठी तकुुचण सोडल.े  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

अन्नपूर्ाा चढाई 

 
सौजन्य : मॉररस हरझॉक च्या पसु्तकातनू 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

१ 
२३ मे १९५०. "मलण अन्नपरू्णा शिखरणर्वर चढण्यणचण रस्तण सणपडलण." लणचेनल हणकण मणरत होतण. 

२१ तणरखेलण लणचेनल आणर् ररबफ्ट हहमनदीर्वर मणगणाचण िोध घ्यणयलण पढेु आल ेहोत.े त्यणांनी ५१०० मीटर 
उांची गणठून तळ ठोकलण होतण. अन्नपरू्णा हहमनदीच्यण उजव्यण ककनणरय्णने मणगा शमळण्यणची िक्यतण होती. 
आिचेी ककररे् हदस ूलणगली होती.  ननरोप शमळणल्यणर्वर मॉररस आणर् टेरी २२ तणरखेच्यण सांध्यणकणळी 
तळणर्वर आल े होत.े लणचेनलचे उत्सणही बोलरे् ऐकून मॉररस तांबतूनू बणहेर आलण. अन्नपरू्णा शिखरणने 
सर्वणंच्यण समोर पट उलगडलण होतण. उत्तर शभ ांतीर्वरील हहमनद्यण उन्हणत चमकत होत्यण. इतकण आकषाक 
पर्वात त्यणांनी आतणपयतं पणहहलण नव्हतण. परांत ुपहहल्यण दृष्टीक्षेपणत हदसलेल्यण उभ्यण शभ ांती, दणतरेी धणरण 
आणर् लोंबर्णऱ्यण हहमनद्यण पणहून त्यणांच्यण आिण मणर्वळल्यण होत्यण. तांबचू्यण बणहेर दगडणांर्वर बसनू समोर 
उन्हणत तळपर्णऱ्यण अन्नपरू्णा शिखरणच े ननरीक्षर् करतणनण हळूहळू चढणईचण मणगा स्पष्ट होऊ लणगलण. 
ित्येकजर् सांभणव्य मणगणाप्रर्वषयी सचूनण करू लणगलण. समोर हदसर्णऱ्यण हहमनद्यण आणर् उभ्यण शभ ांतीांमधून 
कसण मणगा कणढणयचण यणचण आरणखडण तयणर होऊ लणगलण. मोहहमेत आजचण हदर्वस महत्त्र्वणचण ठरर्णर होतण. 
सगळे उत्सणहणने फुरफुरत होत.े पढुील कणही हदर्वसणांत हण पहहलण तळ ठरण्यणची िक्यतण होती.  

तत्परू्वी तकुुचणर्वरून ननघणल्यण नांतर १८ तणरखेलण दसुरण गट अन्नपरू्णा हहमनदीच्यण मोरेनर्वर 
तणत्परुतण उभणरलेल्यण मखु्य तळणर्वर पोहोचलण. र्वणटेत तीव्र चढ-उतणर, पणउस, हहमर्वषणार्व, नणल,े जांगल 
यणांच्यण बरोबर त्यणांनण सणमनण करणर्वण लणगलण. पढेु गेलेल्यणांनी रस्त्यणत खरु्ण करून ठेर्वल्यण होत्यण, त्यणमळेु 
चुकण्यणची िक्यतण नव्हती. एके हठकणर्ी हहमण मधे त्यणांनी तथेून गेल्यणची र्वेळ नोंदर्वली होती. एकण 
दगडणर्वर Club Alpine France चण झेंडण लणर्वलण होतण. र्वणटेत त्यणांनण तजेस्र्वी झगमगत्यण रांगणची फुले 
असलेल्यण र्वकृ्षणांची रणई लणगली. त्यणतनू जणतणनण घमुटणकणर िणथानणस्थळणची आठर्वर् होत होती. तसेच िांभर 
फूट उांच जळणलेली देर्वदणर र्वकृ्षणांची खोड ेबघनू त्यणांच्यण डोळ्यणसमोर दफनभमूी उभी रणहहली. कणही हठकणर्ी 
रस्त्यणच्यण दोन्ही बणजूलण गलुणबी आणर् लणल रांगणची फुलणांच ेगचु्छ लगडलेले रणक्षसी रोडोडेंड्रॉनचे र्वकृ्ष उभ े
होत.े िपेणंनी र्वकृ्षणांच्यण खोडणत भोक पणडून त्यणतील िदु्ध पणर्ी भरून घेतले. १३००० फूट उांचीर्वर चढतणनण, 
कपणळणर्वरून ओझ े पेलण्यणसणठी बणांधलेल्यण पट्टीमळेु भणरर्वणहकणांनण तोल सणांभणळरे् कठीर् जणत होत.े 
चढणर्वर त ेमणगे खेचल ेजणत होत.े अनर्वणर्ी चणलतणनण त्यणांनण र्वेदनण होत असणव्यणत. त्यणांनण अस ेचणलतणनण 
बघनू, आपर् उत्तम आरणमदणयी बटू घणलनू चणलतो यणचे सर्वणंनण र्विैम्य र्वणटत होत.े  

अन्नपरू्णा, ग्रेट बॅरीयर आणर् ननलगगरी रणांगणांतनू येर्णरे पणर्ी घेऊन शमरीस्टी खोलण खळणळत र्वहणत 
होतण. िर्वणहणलण खूप जोर होतण. शमरीस्टी खोलण ओलणांडण्यणसणठी पहहल्यण गटणने  झणडणांनी बनर्वलेलण 
तणत्परुतण पलू हदसत होतण. पर् भणरर्वणहकणांनी सणमणन घेऊन त्यणर्वरून जणयच े नणकणरले. मॉररस आणर् 
ररबफ्ट यणांनी मणगेपढेु न पहणतण सगळे सणमणन पणशलकड ेन्यणयचे ठरर्वल.े ररबफ्ट चे भणरर्वणहकणत पररर्वतान 



 
 

झणल.े कपणळणर्वर घेतलेल्यण पट्टीच्यण सहणय्यणने ओझ े उचलल्यणर्वर र्वजनणमळेु तो थरथर कणप ूलणगलण. 
कणऊझीच्यण मदतीने तो नदीकणठणर्वर आलण, झणडणच्यण खोडणांर्वरून चणलत, खणली र्वणहर्णऱ्यण फेसणळत्यण 
पणण्यणच े दडपर् न घेतण स्र्वतःचण तोल सणांभणळत खडकणर्वर उभ्यण असलेल्यण मॉररस जर्वळ पोहोचलण. 
मॉररसने सणांभणळून त्यणच्यणकडच ेसणमणन घेऊन सरुक्षक्षत ठेर्वले. अिण पद्धतीने फेऱ्यण मणरत हळूहळू सगळे 
सणमणन पशलकड ेनेल.े एकण बोचक्यणच ेर्वजन खूप जणस्त होत.े त्यणत मखु्य तळणर्वर लणगर्णऱ्यण सणमणनणच े
दोन सांच आणर् अती उांचीर्वर लणगर्णऱ्यण सणमणनणचण एक सांच येर्वढे सणमणन होत.े ररबफ्ट अडखळलण, 
त्यणचण तोल गेलण पर् स्र्वतःलण सणर्वरत तो सणर्वकणि ननघणलण. अचणनक त्यणच्यण कपणळणर्वरची पट्टी 
सरकली, सगळे सणहहत्य पणण्यणत पडल ेआणर् पणपर्ी लर्वणयच्यण आत सर्वा सणहहत्य र्वणहून जणतणनण हदसले. 
कणऊझी आणर् मॉररस र्वणहत्यण सणमणनणच्यण मणगे धणर्वल.े सणमणन पकडणयचण त्यणांचण एक ियत्न फसलण पर् 
दसुऱ्यण ियत्नणत आईस ॲक्सच्यण सहणय्यणने दगडणत अडकलेल ेसर्वा जीर्वनणर्वचयक सणहहत्य त्यणांनी परत 
शमळर्वल.े  

पहहल्यण गटणने लगेचच  पढुच्यण िोध मोहहमेलण सरुुर्वणत केली होती. १८ तणरखेलण लणचेनल आणर् 
टेरी अन्नपरू्णाच्यण र्वणयव्य धणरेर्वर गेले आणर् सांध्यणकणळी परतले. त्यणांच्यणमत ेतो मणगा खडतर असलण तरी 
योग्य होतण. लगेच सर्वा िश्क्तननिी चढणई (assault) सरुु करणयलण त ेउत्सकु होत.े  

१९ तणरखेलण पहणटे अांधणरणतच ररबफ्ट, िणट्झ, टेरी आणर् मॉररस र्वणयव्य धणरेर्वर आर्खी िोध 
घ्यणयलण ननघणल.े बरोबर सणरकी, अजीबण आणर् ईलण होत.े अांधूक उजेडणत मोरेन र्वरून चणलतणनण त्यणांच्यण 
आईस ॲक्स दगडणांर्वर आपटून तणलबद्ध आर्वणज येत होतण. उजणडतण उजणडतण त े हहमणच्छणदीत पररसरणत 
पोहोचले. त्यणांची िगती खूप सणर्वकणि होती पर् हळूहळू त ेउांची गणठत होत.े २३००० फूट उांच ग्रेट बॅरीयरने 
त्यणांनण परू्ापरे् र्वेढल ेहोत.े पर्वातरणांगेच्यण १०००० फूट उांचीच्यण सपणट शभ ांतीांर्वर चढणयचण मणगा हदसत नव्हतण. 
केर्वळ अनभुर्वी आणर् िशिक्षीत मणउां टेननयरलणच एखणदी बणरीक फट हदस ूिकली असती.  

आजपयतं कोर्ीही िरे्वि न केलेल्यण दीघा र्वतुाळणकणर ननजान पर्वातरणजीत त्यणांनी िरे्वि केलण होतण. 
जीर्वनणची चणहूल नसलेल्यण, नन:िब्द र्वणतणर्वरर्णत सकणळी फणकलेल्यण िभेमळेु त्यणांची िक्ती आणर् उत्सणह 
र्वणढलण होतण. ननसगणातनू समदृ्धी आणर् फणयदण शमळर्णर असेल तरच नतकड े आकप्रषात व्हणयच े ही 
मणनर्वणची स्र्वणभणप्रर्वक िर्वतृ्ती आहे, पर् अिण रुक्ष आणर् अननश्चचततनेे भरलेल्यण र्वणतणर्वरर्णतनू 
मणउां टेननयरनण एर्वढी उजणा किी शमळत ेयणच ेर्वर्ान करुन सणांगरे् अिक्य आहे.  

थोड्यणच र्वेळणत त ेखोगगरण सणरख्यण भणगणत पोहोचले. टेरीने पढुचण मणगा दणखर्वलण. सगळे रोपअप 
झणल.े पढुच्यण भणगणत चुनखडीच्यण दगडणत कणल बणांधलेलण दोर हदसत होतण. िचनणचे उत्तर जर पढुच्यण 
लहणन धणरेर्वर शमळर्णर असेल तर त्यणांनण िक्य नततक्यण लर्वकर तथे ेपोहोचरे् आर्वचयक होत.े थोडयणच 
र्वेळणत त्यणांनी िपेणंनण परत पणठर्वल.े १८००० फूट उांचीर्वर थांडी र्वणढली आणर् हहम पडू लणगल.े तलर्वणरीच्यण 



 
 

पणत्यण सणरखी दगडणची धणर ओलणांडतणनण खोलीची जणर्ीर्व थरकणप उडर्वत होती. चौघणांनी एकमेकणांच ेहणत 
धरल ेहोत.े त्यणांनी आल््स  मधे इतकी उभी धणर बघीतली नव्हती.  

अर्वघड धणर ओलणांडल्यणर्वर मॉररस आणर् ररबफ्ट यणांनी तांब ूलणर्वणयच ेठरर्वल.े हर्वण खूपच खरणब 
झणली होती. टेरी आणर् िणट्झ खणलच्यण तळणर्वर परतल्यणनांतर त्यणांनी अरुां द लेजर्वर प्रपटॉन आणर् लहणन 
मोठ्यण दगडणांच्यण सहणय्यणने तांब ूउभण केलण. र्वणऱ्यणपणसनू सांरक्षर् शमळप्रर्वण्यणसणठी ररबफ्ट ने  दगडणांची एक 
लहणन शभ ांत उभी केली. दगडणत एक चणांगलण प्रपटॉन ठोकून त ेदोरणच्यण सहणय्यणने अाँकर झणल.े रणत्रभर थोडी 
सदु्धण उसांत न घेतण हहमर्वषणार्व सरुु होतण. थांडी सहन होत नव्हती. जोरणच्यण र्वणऱ्यणने तांब ू डुलत होतण. 
रणत्रभर त ेझोप ूिकल ेनणहीत.  

सकणळी हहमर्वषणार्व थोडण कमी झणलण होतण परांत ुरणत्रभर पडलेल्यण हहमणमळेु दगडणांर्वर हहमणचण जणड 
थर सणठलण होतण त्यणमळेु पढेु जणण्यणचण त्यणांचण उत्सणह सांपत चणललण होतण. पढुचण मणगा आर्खी कठीर् 
होतण. कणय करणयच े यणर्वर एकमत होत नव्हत.े मॉररसलण दपुणरपयतं र्वणट बघनू परत कफरणर्व,े सणमणन 
पढुच्यण ियत्नणसणठी येथेच सोडणर्व ेअस े र्वणटत होत,े तर ररबफ्ट लगेच परत कफरणर्व े यण मतणचण होतण. 
एर्वढयणत त्यणांनण टेरी आणर् लणचेनल यणांच्यण आईस ॲक्सचण आर्वणज ऐकू आलण आणर् पणठोपणठ दोघ े
लेजर्वर त्यणांच्यणसमोर येऊन उभ ेरणहहल.े  

"तमुच्यण दोघणांच े कणय चणल ू आहे? पढेु जणयच े नणही र्वणटत?े आम्ही पहणटेपणसनू इथे येतणनण 
हहमणतनू चणलतोय." 

"पढेु जणरे् मखूापर्णच ेआहे. मलण पढेु यणयची अश्जबणत इच्छण नणही." ररबफ्ट.  
जणस्त कणही न बोलतण लणचेनल पढेु सरसणर्वलण आणर् दोन हदर्वसणांपरू्वी चढलेल्यण धोकणदणयक 

मणगणार्वर त्यणने पणय रोर्वल.े त्यणने डणव्यण बणजूच्यण दगडणांर्वर पडलेल्यण फसव्यण हहमणतनू र्वणट कणढली. 
लेजच्यण दसुऱ्यण टोकणलण एक भेग होती. टेरीने त्यणलण ब्रबल े हदलण होतण. लणचेनल बघतण बघतण दहण फूट 
चढून गेलण. पढुच्यण अर्वघड हठकणर्ी चढण्यणसणठी त्यणने भेग सणफ केली. त्यणचण पणय घसरलण पर् 
आचचयाकणरकररत्यण त्यणच्यण हणतणांनण आधणर शमळणलण. एकण खणचेत त्यणने प्रपटॉन ठोकलण आणर् कसलणही 
प्रर्वचणर न करतण त्यणर्वर उभण रणहहलण. ओली झणलेली ॲक्स त्यणने भेगेत घसुर्वली आणर् दोन्ही हणतणांनी 
ॲक्स खेचून कणही इांच सरकण्यणसणठी प्रपटॉनर्वरून पणय उचलल.े मॉररस कणळजीन ेत्यणच्यण यण धोकणदणयक 
हणलचणली बघत होतण. तो कणही बोलर्णर एर्वढ्यणत लणचेनल र्वर पोहोचलण होतण. अनतिय सरणईतपरे् त्यणने 
हण अर्वघड भणग पणर केलण होतण. थोडणसदु्धण र्वेळ न घणलर्वतण टेरी सदु्धण त्यणच्यण मणगोमणग चढून गेलण.  

तांब ूआर्वरून, सॅक पणठीर्वर घेऊन मॉररस आणर् ररबफ्ट सदु्धण सरसणर्वल ेआणर् थोड्यणच र्वेळणत 
पढुच्यण दोघणांनण गणठल.े सगळेजर् एकण मोठ्यण दगडणच्यण आडोचयणने उभ ेहोत.े खरेतर कणल यण हठकणर्ी 
तळ उभणररे् अपेक्षक्षत होत.े अजून सभोर्वतणली ढगणांच ेआर्वरर् होत ेपर् मधूनच ढगणत पडर्णऱ्यण फटीतनू 
त्यणांनण अन्नपरू्णाच्यण उत्तर शभ ांतीर्वरील आईस फॉलच्यण र्वरचण भणग हदसत होतण.  



 
 

येथे त्यणांनी थोडी चचणा केली. यणच मणगणाने पढेु जणयच्यण मतणलण टेरी गचकटून होतण. लणचेनलच्यण 
मत ेयण न सांपर्णऱ्यण धणरेर्वरून पढेु जणरे् अिक्य होत.े ररबफ्ट ननरणि झणलण होतण. मॉररसच्यण मत ेही 
स्पर जरी अन्नपरू्णाच्यण हदिनेे जणत असली तरी हण मणगा खूप लणांबचण आणर् खूप धोकणदणयक होतण. यण 
मणगणाने परू्ा मोहीम पढेु आर्रे् िक्य नव्हत.े खूप हदर्वस हर्वण खरणब रणहहली, मणन्सनू लर्वकर सरुु झणलण 
ककां र्वण एखणद्यण जखमी सदस्यणलण उचलनू आर्ण्यणची गरज पडली तर त ेखूप हलणखीच्यण पररश्स्थतीत 
सणपडू िकल ेअसत.े अिण कणरर्णांमळेुच धौलणगगरीची मोहीम त्यणांनी सोडून हदली होती. टेरी आत्मप्रर्वचर्वणसणने 
भरलेलण आणर् उत्सणहणने फुरफुरलेलण होतण. त्यणच्यणर्वर यण यशु्क्तर्वणदणचण पररर्णम होत नव्हतण. त्यणच्यण यण 
आत्मप्रर्वचर्वणसणलण तडण जणऊ नये अस ेएकीकड ेर्वणटत होत ेतर दसुरीकड ेत्यणांनण एक हदर्वस सदु्धण र्वणयण 
घणलर्वणयचण नव्हतण.  

हहमनदीर्वरील िचांड आईस फॉल न्यणहणळतणनण मॉररसलण, अन्नपरू्णार्वर चढणयचण रस्तण तथेूनच 
शमळेल अस ेर्वणटत होत.े त्यणमळेु दसुरी योजनण त्यणच्यण मनणत शिज ूलणगली. 'ररबफ्ट आणर् लणचेनल यणांनण 
यण स्परर्वरून पढेु यणयची फणर इच्छण नव्हती त्यणमळेु त्यणांनी मखु्य तळणकड ेपरत कफरणर्व ेआणर् लगेच 
िपेणंनण बरोबर घेउन हहमनदीच्यण उजव्यण तीरणने, त्यणांचण तका  असलेल्यण हहमनदी र्वरील सपणट भणगणचण 
िोध घ्यणर्वण. जर त्यणांनण यणत यि शमळणल ेतर त्यणांनी लगेच ननरोप पणठर्वणर्वण. तोपयतं टेरी आणर् मॉररस 
स्पर र्वरून पढेु जणऊन मनणतील िांकण फेडून घेतील. दसुऱ्यण हदर्विी कणऊझी आणर् िणट्झ  मदत करणयलण 
स्पर चढून र्वर येतील.' 

ररबफ्ट आणर् लणचेनल परतल्यणर्वर त्यणांनी तथेेच रणत्र कणढणयच ेठरर्वल.े तांब ूलणर्वलण. हर्वण खरणब 
होती. रणत्री दोघ ेओांडक्यणसणरख ेझोपले होत.े दसुऱ्यण हदर्विी कमीतकमी सणमणन घेउन सर्वा िश्क्तननिी 
स्परचण प्रर्वषय ननकणली कणढणयचण त्यणांचण प्रर्वचणर होतण. सकणळी खूप थांडी होती आणर् दोघणांनणही खूप उांचीर्वर 
आल्यणच े जणर्र्वत होत.े पणठीर्वर सणमणन जरी कमी होते तरी सरुर्वणतीलण त्यणांनण िचांड थकर्वण जणर्र्व ू
लणगलण. पर् एक शमननटसदु्धण र्वणयण न घणलर्वतण दणत ओठ खणऊन त्यणांनी चणलणयलण सरुर्वणत केली. 

गचमर्ीतनू एकण सो्यण चढणईनांतर त ेपरत धणरेर्वर आल.े धणर हळूहळू अरुां द होत गेली. त्यणांनण 
तोल सणांभणळरे् अिक्य झणले म्हर्ून हणतणांनी छपरणलण (crest) लटकत धणर पणर करणर्वी लणगली. त्यणांचे 
पणय उतणरणर्वर झोके घेत होत.े सहण त ेसणत हजणर फुटणांचण उभण कडण खणली कोसळत गेलण होतण. थोड्यणच 
र्वेळणत त े बफणाच्यण उभ्यण चढण पयतं आल.े थोडण सदु्धण प्रर्वचणर न करतण टेरी सरसणर्वलण. िथम सोपी 
र्वणटर्णरी चढर् पढेु खडी होऊ लणगली. क्राँ पॉन हहमणतनू बफणापयतं पोहोचू लणगल.े पढेु असलेलण टेरी जोरदणर 
घणर्व घणलनू पणयऱ्यण तयणर करत होतण. उभ्यण चढर्ीची आईस र्वॉल त्यणांनी डणर्वीकडून र्वळसण घेऊन टणळली. 
टेरी पढेु जणतणनण थोड्यण थोड्यण अांतरणर्वर प्रपटॉन ठोकत होतण. त्यणांच्यणकड ेप्रपटॉन कमी असल्यणमळेु मणगनू 
चढतणनण मॉररस त ेकणढून घेत होतण. चढ इतकण उभण होतण की कधी कधी हणत ठेर्वण्यणसणठी सदु्धण आधणर 



 
 

तयणर करणर्वण लणगत होतण. थोड्यणच र्वेळणत त े दगडी मनोऱ्यणांजर्वळ आल.े त ेओव्हरहाँग असलेले मनोरे 
बघनू त्यणांनण ननरणिण लपर्वतण आली नणही.  

टेरी सणर्वधपरे् उजर्वीकडून दगडणतील भेगे जर्वळ पोहोचलण. तथेे त्यणने दोन प्रपटॉन मणरल,े स्र्वतःलण 
सरुक्षक्षत केल ेआणर् मॉररसलण ब्रबल े देऊन र्वर घेतले. सणर्वलीत आल्यणर्वर त ेथांडीमळेु कणकडू लणगल.े पढेु 
आलेलण दगडणचण भणग टणळण्यणसणठी टेरी उजर्वीकडून आर्खी पढेु गेलण. मॉररस त्यणलण बीले देत होतण. 
थोड्यणच र्वेळणत दोघ ेसणर्वलीतनू उन्हणत आल.े उन्हणमळेु हहम प्रर्वतळून गचखल झणलण होतण. बफणाचण िरे्वटचण 
चढ चढून त ेसणधणरर् २०००० फुटणांर्वरील धणर मणथ्यणर्वर पोहोचले. हर्वण उत्तम होती त्यणमळेु त्यणांनण फोटो 
घेण्यणची सांधी शमळणली. पढेु थोड्यणच अांतरणर्वर अन्नपरू्णा हदसत होत.े 

त े उभ े असलेली स्पर सरळ अन्नपरू्णाच्यण हदिनेे जणत होती. ती दणांडगी बफणाळ धणर 
कॉलीफ्लॉर्वरच्यण गठ्ठ्यणांसणरखी हदसत होती. स्र्वच्छ र्वणतणर्वरर्णत अांतरणचण स्पष्ट अांदणज येत होतण. आत्तण 
त ेज्यण र्वेगणत चढून आल ेहोत ेतोच र्वेग कणयम रणखलण तरी िरे्वटपयतं जणयलण त्यणांनण ककत्येक हदर्वस 
लणगल ेअसत.े ननसगा जबरदस्त तणकदीने उभण होतण. त्यणांच्यणकडील सणधनसणमग्री पढेु असलेल्यण अडचर्ी 
ओलणांडणयलण परेुिी नव्हती. चचणा करणयची आर्वचयकतण नव्हती. यण मणगणार्वरून मोहीम पढेु आर्रे् र्वेडपेर्णच े
ठरले असत.े आतणपयतं कोठल्यणच अल्पणईन चढणईत त्यणांनण इतक्यण अडचर्ीांनण सणमोरे जणर्व े लणगल े
नव्हत.े  

खणली अन्नपरू्णा हहमनदी र्वरील सपणट जणगण इथून स्पष्ट हदसत होती. लणचेनल आणर् ररबफ्टलण 
त्यणांच्यण िोध मोहीमेत यि येईल अिी आिण र्वणटू लणगली होती. त्यणांनण जर मणघणर घ्यणयलण लणगली तर 
त्यणांची िरे्वटची आिण मणर्वळर्णर होती. तसे झणल ेतर सगळे खूपच ननरणि होर्णर होत.े 

थोडण सदु्धण र्वेळ न घणलर्वतण त्यणांनी परतणयचण ननर्ाय घेतलण. अनतिय सणर्वधपरे्, जेथ ेिक्य तथेे 
प्रपटॉन ठोकत त्यणांनी उतरणयलण सरुर्वणत केली. उतररे् जणस्त धोकणदणयक होते. उन्हणत िचांड गरम होत 
होत ेतर सणर्वलीत हुडहुडी भरत होती. बफणाच्यण खड्यण उतणरणर्वर टेरीलण ब्रबल े देतणनण मॉररसने प्रपटॉनच्यण 
सहणय्यणने स्र्वतःलण सरुक्षक्षत केल ेहोत ेपरांत ुप्रपटॉन कमी असल्यणमळेु त्यणने नांतर त ेकणढून घेतले आणर् 
ब्रबल ेन घेतणच तो उतरू लणगलण. टेरी खणलनू डोळ्यणत तले घणलनू बघत होतण. लहणनिी चूक दोघणांनण 
कड्यणर्वरून खणली ओढून न्यणयलण परेुिी होती. टेरी सणर्वकणि, ित्येक हणलचणल कणळजीपरू्वाक करत पढेु 
र्वणकून उतरत होतण. मॉररस त्यणच्यण उलट डोंगरणकड ेतोंड करून उतरत होतण.  

"हॅलो, तमु्ही र्वर आहणत कण?" खणलनू मदतीलण आलले्यण िणट्झ चण आर्वणज आलण. 
"तांब ूखणली घेऊन जण, आम्ही ियत्न सोडून हदलण आहे आणर् मखु्यतळणर्वर येर्णर आहोत." 
हळूहळू ढग जमण होऊ लणगल ेहोत.े पररसर रणखणडी धुक्यणत प्रर्वरघळून जणऊ लणगलण होतण. रॅपशल ांग 

करत त ेभरणभर खणली उतरले. र्वेळेबरोबर ियात सरुु झणली होती. गचमर्ी आणर् धणर त्यणांनी जलदीने पणर 
केली. ऐन थांडीत सदु्धण त्यणांनण घणम फुटलण होतण. प्रर्वक्रमी र्वेळेत त ेतळणर्वर  पोहोचले तवे्हण िणट्झ आणर् 



 
 

सणरकी तांब ू आर्वरून खणली ननघणल े होत.े पोटपजूण आणर् टेरीने बनर्वलेलण फमणास चहण प्रपऊन त्यणांनी 
परतीचण मणगा धरलण. टेरीने त्यणच्यण िक्तीचण कर्नकर् यण िोध मोहहमेत पर्णलण लणर्वलण होतण.  

दोर लणर्वलेली जणगण मणगे पडली आणर् चौघेजर् परत एकदण एकत्र झणल.े अनत उांचीर्वरील 
सणमणनणच ेजड ओझ ेचौघणांच्यण पणठीर्वर होत ेपर् अर्वघड आणर् धोकणदणयक जणगी सदु्धण त्यणांनी चणलण्यणची 
गती कमी केली नव्हती. सणरकी त्यणांचण चणलण्यणचण र्वेग बघनू आचयाचकीत झणलण होतण पर् त्यणने सदु्धण 
र्वेग कणयम ठेर्वलण होतण. अर्वघड जणगण कणळजीपरू्वाक ओलणांडल्यणर्वर परत एकदण त्यणांच्यण चणलण्यणलण लय 
आली. खोगीरण सणरखण भणग ओलणांडल्यणर्वर त्यणांचण र्वेग आर्खी र्वणढलण. दरू मोरेनर्वर मखु्य तळणर्वरील 
प्रपर्वळे तांब ूहदस ूलणगल.े ररमणझम पणऊस पडू लणगलण. मॉररस आणर् टेरी यणांनी एकमेकणांनण खरु्णर्वले आणर् 
पणठीर्वरील जड सॅक मळेु आपलण तोल जणईल यणचण प्रर्वचणर न करतण दोघ ेपळत सटुले. पढेु एकण लहणन 
दरीत हहम श्जव्हण होती. कसलणही प्रर्वचणर न करतण त्यणांनी घसरणयलण सरुर्वणत केली.  

आचचयाचककत झणलेल्यण िणट्झ आणर् सणरकी यणांनी त्यणांनण गणठणयचण ियत्न केलण. दोघेजर् एकदम 
पळत कण सटुले यणचण त्यणांनण उलगडण होईनण. त्यण हदर्विी केलेल्यण कठीर् चढणईतनू शमळणलेल्यण अपणर 
आनांदणची ती पररणर्ती असणर्वी! 

तळणर्वर त्यणांच्यणसणठी आनांदणची बणतमी र्वणट बघत होती. लणचेनल आणर् ररबफ्ट यणांनी हहमनदीच्यण 
उजव्यण कणठणने बरीच मजल मणरली होती आणर् त्यण बणजूने हहमनदी र्वरील सपणटीर्वर पोहोचतण येईल यणची 
त्यणांनी खणत्री र्वणटत होती. हहमनदीच्यण र्वरचण भणग त्यणांनण अजून हदसलण नव्हतण परांत ुहणच सगळण पररसर 
मॉररसने २०००० फुटणांर्वरून न्यणहणळलण होतण. आतणपयतंच्यण सांपरू्ा मोहहमेत िथमच त्यणांनण आिचेी ककररे् 
हदस ूलणगली होती. त्यणांची गचकणटी आणर् प्रर्वचर्वणस यणांच ेफळ त्यणांनण शमळर्णर होत ेकण?  

थोड्यणच र्वेळणत िणट्झ आणर् सणरकी येऊन पोहोंचले. लगेच पढुच्यण तयणरीच्यण दृष्टीन ेचचणा सरुु 
झणली.  

"मलण एक मणगा सणपडलण आहे. मणझ्यणबरोबर दोन िपेणा, दोन अतीउांचीर्वर र्वणपरणयचे सांच आणर् 
तीन हदर्वसणांचण शिधण द्यण. मणझ्यण सांभणव्य मणगणाने बफणाच्यण स्तभणांचण भणग टणळून हहमनदीर्वर चढरे् सोपे 
जणईल अस ेर्वणटत.े" िणट्झ ने िस्तणर्व मणांडलण. 

थोड्यण चचेनांतर मॉररसने तो मणन्य केलण. "समजण लणचेनल आणर् ररबफ्ट यणांनण यि शमळणल ेनणही 
तर आपर् कणय करर्णर आहोत ? हणतणिी पयणाय असरे् चणांगल े!" 

िणट्झ, कणऊझी आणर् औडोट बरोबर शमरीस्टी खोलणचण रस्तण िोधण्यणत आघणडीर्वर होतण. 
अन्नपरू्णा चढणईचण रस्तण सदु्धण शमळेल यण आत्मप्रर्वचर्वणसणने भरलेलण िणट्झ दसुऱ्यण हदर्विी पहणटेच  
ननघणलण. मॉररस, टेरी आणर् सणरकी दमल ेहोत.े त्यणमळेु त्यणांनी दपुणरी ननघणयचे ठरर्वल.े बरोबर मणगादिाक 
म्हर्ून अजीबण असर्णर होतण. िरे्वटच्यण क्षर्ी कणही प्रर्वसरल ेआणर् त्यणमळेु शिखरणर्वर चढणयची सांधी 
हुकली अस ेहोऊ नये म्हर्नू टेरी त्यणच्यण तांबतू सणमणनणची कणटेकोरपरे् आर्वरणआर्वरी करण्यणत गुांग झणलण 



 
 

होतण. मॉररसलण सदु्धण स्र्वतःची तयणरी करणयची होती पर् त्यणपरू्वी त्यणांच्यणकड े उपलब्ध असलेल्यण 
सणमणनणची जुळर्वणजुळर्व करण्यणच ेकणम होते. त्यणांच्यणकडचण शिधण सांपत आलण होतण, त्यणची त्यणलण कणळजी 
र्वणटत होती. 

कणऊझी सणठी एक महत्र्वणचे कणम होत.े आत्तण तणत्परुतण लणर्वलेलण तळ आर्वरून अजून पढेु, 
भणरर्वणहक येऊ िकतील अिण हठकणर्ी परत लणर्वणयचण! त्यणच्यण बरोबर फक्त एक िपेणा असर्णर होतण. सर्वा 
सणमणन त्यण दोघणांनणच र्वणहून न्यणर्व ेलणगर्णर होत.े कणऊझी, सांघणतलण सर्वणात तरुर् सदस्य! सरुर्वणतीपणसनू 
स्र्वतःचण उत्सणह आणर् उत्सकुतण बणजूलण  सणरून तक्रणर न करतण कमी उांचीर्वरील महत्र्वणची पर् डोळ्यणत 
न भरर्णरी कणम ेकरत होतण. सतत खणलच्यण उांचीर्वर रणहहल्यणर्वर र्वणतणर्वरर्णबरोबर समरस न झणल्यणमळेु 
आपलण ित्यक्ष चढणईच्यण गटणत समणर्वेि होऊ िकर्णर नणही यणची त्यणलण कल्पनण होती. तरीसधु्दण 
स्र्वतःची इच्छण मणगे सणरून तो सांघणच्यण हहतणसणठी झटत होतण. सांघभणर्वनेचे हे एक उत्तम उदणहरर् 
म्हर्णयलण पणहहज.े त्यणसणठी त्यणचे कौतकु करणयलणच हर्व.े  

दपुणर उलटून गेल्यणर्वर नतघेजर् ननघणल.े हर्वण सुांदर आणर् उबदणर होती. लणांबपयतं थकर्वर्णरे आणर् 
कां टणळर्वणरे् मोरेन पसरले होत.े ग्रेट बॅरीयरच्यण गळुगळुीत आणर् चढणयलण अिक्य असलेल्यण शभ ांती जर्वळ 
येत होत्यण. थोडयणच र्वेळणत त ेग्रेट बॅरीयरच्यण  शभ ांतीलण शभडलेल्यण मोरेन र्वरील सपणटीर्वर आल.े मखु्य 
तळ उभणरणयलण ही योग्य जणगण होती. उांची ४४०० मीटर. भणरर्वणहक येथपयतं येऊ िकत होत.े आतण त्यणांनण 
नदीच्यण उजव्यण बणजूने र्वर चढणयच ेहोत.े त ेखूप दमल ेहोत.े पणठीर्वरच्यण सॅक जणस्त जड भणसत होत्यण. 
पट्टे खणांद्यणत रुतत होत.े बफणाच्यण शभ ांतीच्यण पणयथ्यणिी लणर्वलेल्यण तळणर्वर पोहोचणयलण त्यणांनण सांध्यणकणळ 
झणली. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

२ 
२३ तणरखेलण हर्वण अिनतम होती. त ेकधी नणही एर्वढे आिणर्वणदी बनल ेहोत.े पर्  त्यणांच्यणकड ेर्वेळ 

खूप कमी होतण. ५ जूनलण मणन्सनू सरुु होईल असण अांदणज होतण. फक्त १२ हदर्वस उरले होत.े त्यणांनण खूप 
भरणभर हणलचणली करणव्यण लणगर्णर होत्यण. मॉररसच्यण मनणत हजणरो िचन नणचत होत.े त्यणांनण दोन 
तळणांमधील अांतर र्वणढर्वणरे्व लणगर्णर होत,े लर्वकरणत लर्वकर जणस्तीत जणस्त सणहहत्य पर्वातणर्वर आर्ण्यणसणठी 
सणखळी तयणर करणर्वी लणगर्णर होती, स्र्वतःलण र्वणतणर्वरर्णबरोबर समरस व्हणर्व े लणगर्णर होत े आणर् 
मणगच्यण गटणबरोबर सांपका  यांत्रर्ण उभी करणर्वी लणगर्णर होती. त्यणांच्यण बरोबर आत्तण फक्त दोनच िपेणा 
होत.े जर सदस्यणांनी सर्वा सणमणन स्र्वतः घेऊन पढेु जणयचे ठरर्वल ेतर उद्यण दसुरण तळ लणर्वरे् िक्य होत.े 
मॉररसने सर्वणंचे मत घेतले. सगळेजर् दोन हदर्वस र्वणचर्वण्यणसणठी हे जणस्तीच ेश्रम घ्यणयलण तयणर होत.े  

तळणर्वरील सर्वा सणहहत्य घेऊन चौघ ेपढेु जणर्णर होत े त्यणमळेु अजीबणकड ेमखु्य तळणर्वर परतनू 
इतरणांच्यण मदतीने एक नांबरचण तळ पनुः ससुज्ज करणयचे कणम होत.े सणरकी सर्वा िपेणा मधे सर्वणात चपळ 
आणर् कणटक होतण. त्यणच्यण कड ेमहत्र्वणची जबणबदणरी होती. मॉररसने खूप कणटेकोरपरे् हदलेल्यण सचूनणांच े
पत्र घेऊन तो तकुुचणलण जणर्णर होतण. िोध मोहहम सांपनू अचणनक चढणई (attack) सरुु झणली होती. 
त्यणांच्यणकड े फक्त पणच हदर्वस परेुल येर्वढेच सणहहत्य होत.े तकुुचणर्वरून लर्वकरणत लर्वकर चढणईसणठी 
लणगर्णरे सर्वा सणहहत्य आणर् शिधण मखु्यतळणर्वर येरे् गरजेच ेहोत.े सणरकीलण तकुुचणलण पोहोचण्यणसणठी चणर 
हदर्वस लणगर्णर होत.े त्यणमळेु मॉररसने त्यणलण िक्य तरे्वढे समजणर्वनू सणांगण्यणचण ियत्न केलण. सणरकीचण 
चेहरण गांभीर झणलण. मॉररसचे डोळे आणर् आप्रर्वभणार्व बघनू पररश्स्थतीच ेगणांभीया त्यणच्यण लक्षणत आल.े त्यणलण 
िभेुच्छण हदल्यणर्वर एक सेकां द सदु्धण र्वणयण न घणलर्वतण आपले सणमणन गोळण करून आणर् अश्जबणलण सचूनण 
देऊन तो हदसेनणसण झणलण.  

थोडण र्वेळ िणांततते गेल्यणर्वर मॉररसच े पररसरणकड े लक्ष गेले. दरूर्वर धौलणगगरी उठणर्वलण होतण. 
ननलगगरी पर्वात जर्वळ हदसत होतण. त्यणांनी पॅररसमध्ये ठरर्वल्यणपेक्षण र्वेगळे घडत होत.े हहमणलयणत अल्पणईन 
पध्दतीने चढणई करणयचण त्यणांचण इरणदण होतण. हहमस्खलन हण सर्वणात मोठण धोकण असल्यणमळेु धणरेर्वरून 
शिखर गणठणयच ेठरले होत.े आणर् िपेणंची कणय गरज होती ? सर्वा कणही सदस्य बघ ूिकतील अस ेर्वणटत 
होत.े ककती चुकीच े प्रर्वचणर होत े ! धणरेर्वरून चढण्यणचण िचन ननकणली ननघणलण होतण आणर् िपेणा बरोबर 
असण्यणच ेत्यणांनण अश्जबणत दःुख होत नव्हत.े चढणईच्यण र्वेगण बद्दल बोलणयचे झणल्यणस, शिखर इतके उांच 
होत ेकी तळणांची सांख्यण र्वणढरे् अपररहणया होत.े त्यणमळेु हलके सणमणन घेऊन मोहहम (lightweight) िक्य 
नव्हती.  

चौघणांनी तयणरीलण सरुुर्वणत केली. लगेच न लणगर्णरे सणमणन सोडून बणकी सर्वा, चढणईची सणमग्री, 
शिधण, तांब,ू श्स्लपीांग बॅग इत्यणदी सणमणनणने त्यणांच्यण सॅक भरून गेल्यण. कणहीांनी र्वजनणने जणस्त पर् 



 
 

आकणरमणनणने कमी तर कणहीांनी उलट सणहहत्यणची ननर्वड केली. ित्येकणकड ेसणधणरर् ४५ पौंड र्वजन होत.े 
ज्यण उांचीर्वर थोड्यण हणलचणलीने सदु्धण दमणयलण होत े तथेे त े र्वजनणखणली चेंगरले होते. सॅकचे पट्टे 
खणांद्यणलण रुतत होते. ५ शमननटे चणलरे् सदु्धण जड जणत होत ेपर् र्वणचर्णरण र्वेळ लक्षणत घेऊन हे कष्ट 
सहन करणयलण सगळे तयणर झणल ेहोत.े 

सयूा डोक्यणर्वर आलण होतण. हहमनदीच्यण खोलगट भणगणत त ेएखणद्यण भट्टीत घणतल्यणसणरख ेभणजून 
ननघत होत.े हर्वण अश्जबणत हलत नव्हती. त े घणमणघमू झणल,े गदुमरल्यणसणरख े होऊ लणगल.े चढणर्वर 
बफणाच्यण लोंबर्णऱ्यण स्तांभणांमधील आईशसकल्सच ेजांगल सयूाककरर्णांमळेु स्तरांगणत चमकत होत.े टेरी आणर् 
मॉररस आळीपणळीने मणगा िोधणत होत,े लणचेनल आणर् ररबफ्ट खूप दमल े होत.े २०००० फूट उांची 
गणढल्यणर्वर त्यणांचण चर्वणसोचर्वणस अननयशमत होऊ लणगलण. 

"आपर् कणही िपेणा नणही." कडर्वटपरे् लणचेनल उद्गणरलण. 
"आपर् हहमणलयणत ओझ्यणचे गणढर्व बनणयलण आलो नणही." ररबफ्ट गरुगरुलण. 
"मणउां टेननयरने स्र्वतःच ेसणमणन स्र्वतः र्वणहून नेल े पणहहजे. आपर् िपेणा इतकेच सक्षम आहोत." 

टेरीने नणांगी मणरली. 
"आपर् आत्तणच यण ओझ्यणखणली दबनू गेलो आहोत तर इतक्यण कमी हदर्वसणांमधे कणय करर्णर 

आहोत? िपेणंनी अिण हठकणर्ी सरुक्षक्षत मणगा िोधणयलण हर्वण."  
"आणर् त ूस्र्वतःलण 'Chamonix guide' समजतोस, त ूतर अजून अपररपक्र्व आहेस." 
"मलण कल्पनण आहे, यण नरक यणतनण आहेत पर् आपले दोन हदर्वस र्वणचर्णर आहेत. जर 

आपल्यणलण यि शमळणलेच तर आज आपर् जे करतोय त्यणचे त ेफळ असेल." मॉररस. 
"त ूआणर् टेरी र्वजन सहन करू िकत असणल, आम्हणलण िक्य नणही."  
"तमु्ही खरच खूप सणमथ्यार्वणन आहणत." 
असण उदे्रक झणल्यणर्वर लणचनेल आणर् ररबफ्ट िणांत झणल ेआणर् पढुची र्वणटचणल सरुु झणली. सगळे 

खूप दमल ेहोत.े पणर्वल ेअडखळत आणर् आपोआप पडत होती. ित्येकणची नजर पढुच्यणच्यण टणचेर्वर णखळली 
होती. थणांबनू आरणम करण्यणची इच्छण झटकून टणकण्यणसणठी खूप ियत्न करणरे्व लणगत होत.े टेरीने 
उच्चणरलेल ेिब्द ककतीही कटू असल ेतरी आर्वचयक होत ेयणची सर्वणानण मनोमन जणर्ीर्व होती. 

त्यणांनण पणठीमणगनू कोर्ीतरी हणकण मणरत असल्यणचण आर्वणज आलण. तो िणट्झ होतण. सगळ्यणांनण 
थणांबणयची सांधी शमळणली. िणट्झ आणर् दोन िपेणा जर्वळ आल.े 

"बर झणल भेटलणत, मी खूप दमलोय. आमचण रस्तण कणही फणर चणांगलण नणही. खूपच अर्वघड आणर् 
धोकणदणयक आहे. तमु्हणलण तमुचण मणगा योग्य र्वणटत असेल तर इकडचण रस्तण प्रर्वसरून जण." 

घणईघणईत जेर्वर् उरकतणनण नेहमीिमणरे् दपुणरच्यण र्वणदळणची सचूनण घेऊन धुके जमण झणल.े हळूहळू 
दृचयमणनतण कमी होऊ लणगली. हहमर्वषणार्व सरुु झणलण. मनोऱ्यणांमधून त ेिोधत असलेलण रस्तण कणही फणर 



 
 

तका िदु्ध नव्हतण, पर् त्यणने कणय फरक पडर्णर होतण? त्यणांनण सांध्यणकणळच्यण आत हहमस्खलनण पणसनू 
बचणर्व करर्णरी, तळ ठोकणयलण योग्य जणगण िोधणयची होती. तो दोन नांबरचण तळ असर्णर होतण.  

थोड्यणच र्वेळणत त्यणांनी तळणसणठी योग्य जणगण िोधली आणर् तथेे दसुरण तळ उभणरणयचे ठरर्वल.े 
ऊां ची ५९०० मीटर. फक्त िपेणंनण परत पणठर्वरे् योग्य नव्हत ेत्यणमळेु टेरीने त्यणांच्यण बरोबर एक नांबरच्यण 
तळणपयतं जणयच ेठरले. उिीर होऊ लणगलण होतण, हहमर्वषणार्व सरुुच होतण. येतणनण केलेल्यण खुर्ण बजुू नयेत 
म्हर्ून लगेच ननघरे् आर्वचयक होत.े िपेणंनण मखु्य तळणकड े पणठर्वनू टेरी सणरकीच्यण श्स्लपीांग बॅगमधे 
ब्रबव्हॉक करर्णर होतण. जोरदणर र्वणरण आणर् हहमर्वषणार्व सरुु असतणनण जणगण सपणट करून त्यणांनी तांब ूउभ े
केल.े तणसणभरणत त े सखुकणरक उबेत प्रर्वसणर्वल.े रणत्रभर हहमस्खलनचण आर्वणज येत होतण पर् त्यणांचण 
ठणर्वहठकणर्ण कळत नव्हतण. थोड्यणच र्वेळणत झोपेच्यण गोळीने त्यणांच ेसांभणषर् थणांबर्वले. 

दसुऱ्यण हदर्विी त ेजणग ेझणल ेतवे्हण सोनेरी सयूाककरर्णांनी तांब ूउजळलण होतण. लणकडणसणरख ेझणलेले 
गोठलेल ेबटू पणयणत चढर्वरे् अनतिय कष्टणच े होत.े ननळ्यणिणर आकणिणत उठणर्वलेल्यण २३००० फूट उांच 
शिखरणांनी त्यणांनण र्वेढल ेहोत.े जर्वळच त्यणांनी पणयपीट केलेली र्वणयव्य धणर हदसत होती. आतण त्यणांनण धणरेची 
सांपरू्ा लणांबी हदसत होती.  त ेफक्त एक दिणांि भणग चढल ेहोत.े त्यण धणरेर्वर मधेच एक िचांड घळ होती, 
जी उतरून परत चढरे् अिक्य हदसत होत.े लणांबर्वर धौलणगगरीच ेशिखर चमकत होत.े तळणच्यण उजर्वीकड े
शमरीस्टी खोलणत कोसळर्णरी ग्रेट बॅरीयरची धणर हदसत होती. अगदी उजर्वीकड ेत्यणांनी परू्वा नतलीचो पणस 
मधून बघीतलेल े ब्रत्रकोर्ी शिखर, Black Rock, होत.े तजेस्र्वी देर्वत े सणरख्यण अन्नपरू्णा शिखरणकड े
बघतणनण  टोपी सणांभणळणर्वी लणगत होती.  

मॉररस उत्सकुतनेे शिखर न्यणहणळत होतण. त्यणांच्यणकड ेउपलब्ध असलेली सणधन सणमग्री शिखरणची 
िचांड शभ ांत चढणयलण अपरुी होती. त्यणलण सांघ सदस्यणांची तांदरुुस्ती, इथ ेउपलब्ध असलेली सणमग्री, धोके, 
अडचर्ी आणर् हणतणिी असलेलण र्वेळ यणांचण मेळ घणलनू पढुची योजनण ठरर्वणर्वी लणगर्णर होती. पर् हर्वण 
किीही असली तरी पढुच ेतळ उभणरणयच ेत्यणने मनणिी ठरर्वल ेहोत.े रोज भरपरू सणमणनणच ेओझ े घेऊन 
उांची गणठणयची आणर् त्यणचबरोबर शिखर चढणईच्यण हदर्वसणसणठी सदस्यणांची िक्ती रणखून ठेर्वणयची यणचे 
गणर्त सोडर्वरे् सोपे नव्हत.े तसेच शिखर चढल्यणनांतर उतरण्यणसणठी िक्ती रणखून ठेर्वरे् गरजेच ेहोत.े 

कणल हदर्वसभरणत झणलेली थकणर्वट प्रर्वसरून त ेस्र्वच्छ हर्वेचण फणयदण उठर्वणयलण तयणर होते. त्यणांनी 
त्यणांच्यण बरोबर एकच तांब ूघेतलण. दसुऱ्यणत थोड ेखणण्यणचे श्जन्नस ठेऊन तथेेच सोडलण. ित्येकणकड ेबणर्वीस 
पौंडणचे र्वजन होते. बटुणांर्वर हलके क्राँ पॉन बणांधल.े दोन गटणत रोप अप होऊन दहण र्वणजण्यणच्यण समुणरणस 
त्यणांनी चढणई सरुु केली. हहम आणर् बफणाची िचांड शभ ांत त्यणांच्यणपढेु उभी होती. डणव्यण धणरेर्वर सयूािकणिणत 
चमकर्णऱ्यण बफणार्वर ननळसर झणक होती तर उजव्यण बणजूच्यण कॉलीफ्लॉर्वर धणरेर्वरील बफा  पणांढरण िभु्र 
होतण.  



 
 

तणसणभरणच्यण र्वणटचणलीनांतर त ेहहम धबधब्यणच्यण पहहल्यण चढण पयतं पोहोचल.े समोर हजणरो टन 
र्वजनणच ेपणर्ी गोठल ेहोत.े शभ ांत जसजिी जर्वळ येत होती तसतसण चढ र्वणढत चणललण होतण. अचणनक 
बफणाच ेकणही मनोरे भयणनक आर्वणज करत कोसळल.े कणही क्षर् त्यणांच्यण श्जर्वणचे पणर्ी झणल.े पढेु एक 
नरसणळ्यण सणरखण भणग अरुांद जणगेतनू पणर करणयचण होतण. र्वरून कोसळर्णरे बफणाचे तकुड ेयणच भणगणतनू 
खणली जणत होत.े त े मोठ्यण धोक्यणलण सणमोरे जणत होत.े िथम लणचेनलने तो भणग ओलणांडलण, नांतर 
पणळीपणळीने सर्वणंनी. त्यणांच्यण डोक्यणर्वर असलेल्यण बफणाच्यण िचांड छपरणमळेु त्यणांचे थोड ेसांरक्षर् होत होत.े 
पर् मोठ्यण हहमस्खलनणलण त ेअडर्व ूिकर्णर नव्हत.े 

सर्वा कणही सरुळीत पणर पडल ेआणर् त ेधोकणदणयक जणगेतनू बणहेर आल.े पढुच्यण गटणने बफणात 
लहणन लहणन पणयऱ्यण खर्ल्यण. त्यणत क्राँ पॉनची दोन टोके जेमतमे मणर्वत होती. कणचेसणरख्यण बफणाचे तकुड े
ॲक्स मणरल्यणर्वर इकड ेनतकड ेउडून खोल दरीत नणहीस ेहोत होते. त्यणांनी उजर्वीकडून मनोऱ्यणांमधून रस्तण 
कणढलण आणर् एक कमकुर्वत हहम पलू ओलणांडून हहमणने बनलेल्यण एकण सपणट जणगी थणांबल.े हर्वण स्र्वच्छ 
होती, आकणिणत कणही तरुळक ढग प्रर्वहणर करत होत.े खणलच्यण सपणटीर्वर दोन नांबरच्यण तळणर्वरील तांब ू
हदसत होतण. पढुचण रस्तण उत्सणहर्वधाक नव्हतण. जेमतमे दीडि े फुटणांर्वर एकण उभ्यण शभ ांतीने त्यणांचण रस्तण 
अडर्वलण होतण. कुठेही मणगा हदसत नव्हतण. 

िणट्झ आणर् मॉररस पढेु सरसणर्वल.े त ेकमरेपयतं हहमणत रुतल ेआणर् खणली असलेल्यण बफणाच्यण 
थरणर्वरून घसरणयलण लणगल.े मॉररसने त्यणचण एक पणय दोन्ही हणतणांनी धरुन ठेर्वलण आणर् दसुऱ्यण पणयणच्यण 
गढुग्यणचण आधणर घेऊन तो हहमणतनू कणही इांच र्वर सरकलण. नांतर ॲक्स जणस्तीत जणस्त उांच रोर्वनू ती 
खेचत दसुरण पणय मोकळण केलण. त्यणच ेहृदय धडधडत होत,े चर्वणस घ्यणयलण त्रणस होत होतण. त ेदीडि ेफूट 
पणर करणयलण त्यणांनण एक तणस लणगलण. त्यणांनी शभ ांतीची पणहर्ी केली. हहमणने झणकलेली लहणनिी लेज 
बफणाच्यण ओव्हरहाँग पयतं गेली होती. बफणात पणयऱ्यण खर्ून तथेपयतं जणरे् िक्य होत.े ओव्हरहाँगर्वर 
पोहोचण्यणसणठी सणधणरर् दोन तणस लणगल ेअसत.े तरे्वढ्यण र्वेळणत दसुरण गट दसुरण सोपण रस्तण आहे कण 
यणची चणचपर्ी करर्णर होतण.  

मॉररसच्यण गॉगलर्वर घणम आणर् प्रर्वतळलेल्यण हहमणमळेु र्वणफ सणचली होती. ती पसुण्यणकरतण त्यणने 
कणही सेकां द गॉगल दरू केलण. तरे्वढ्यण र्वेळणत परणर्वतीत सयूा ककरर्णांनी त्यणचे डोळे हदपनू गेले. खोलर्वर 
हदसर्णऱ्यण हहरर्वळीमळेु त्यणलण थोड ेबरे र्वणटल.े त्यणने त्यणचण दोर, प्रपटॉन आणर् इतर सणहहत्य तपणसले. 
िणट्झ त्यणलण बीले द्यणयलण खांबीरपरे् उभण होतण. मॉररसने चढणयलण सरुुर्वणत केली. 

एर्वढ्यण उांचीर्वर कष्ट करणयचण सरणर्व नव्हतण. त्यणमुळे ॲक्सचण ित्येक घणर्व घणतल्यणर्वर त्यणलण 
धणप लणगत होती. अखेर त्यणने लेजर्वर एक फूट रुां द आणर् तीन फूट लणांब जणगण तयणर केली. ओव्हरहाँगर्वर 
त्यणचे डोके आपटत होत.े तो इांचणइांचणने सरकत होतण. त्यणलण अजून कणही यणडा अांतर पणर करणयचे होत.े 
लेज अरुां द होत गेली. बणजचूी शभ ांत त्यणलण बणहेर ढकलनू देत होती. रणांगतच तो िरे्वटपयतं पोहोचलण. पणलथ े



 
 

पडून ॲक्सचण आधणर घेत त्यणने थोडी प्रर्वश्रणांती घेतली. आतण त्यणलण बफणाच्यण छपरणर्वर चढणयच े होत.े 
अनतिय लहणन जणगेत एकण हणतणने घणर्व घणलरे् त्यणलण नीट जमत नव्हत.े खणली अनतिय सणर्वधणनतनेे 
उभण असलेल्यण िणट्झ च्यण अांगणर्वर बफणाच ेतकुड ेपडत होत.े बफणाच्यण उलट्यण लहणन खळग्यणत मॉररसच्यण 
डणव्यण हणतणलण आधणर शमळणलण. त्यण आधणरणर्वर त्यणने स्र्वतःलण ओव्हरहाँगर्वर सरपटत अनतिय सणर्वकणि 
र्वर ओढणयलण सरुर्वणत केली. खणली खोल दरी होती. िणट्झ त्यणच्यण ित्येक कृतीकड ेसणर्वधपरे् एकटक 
बघत असल्यणच े त्यणलण जणर्र्वत होत.े मोकळ्यण असलेल्यण उजव्यण हणतणत ॲक्स घेउन ओव्हरहाँगच्यण 
खणलच्यण बफणात डणव्यण हणतणसणठी जणस्त चणांगलण आधणर तयणर केलण आणर् ॲक्सचण आधणर घेऊन पटकन 
तो आधणर पकडलण. नांतर अनतिय कष्टणन ेर्वरच्यण भणगणत पणय ठेर्वण्यणसणठी दोन पणयऱ्यण तयणर केल्यण. 
ओव्हरहाँग चढल्यणर्वर थोडणरे्वळ आधणर घेण्यणसणठी त्यण नांतर उपयोगी पडर्णर होत्यण. र्वणफेच्यण इांजीनणसणरखण 
चर्वणसोचर्वणस करत तो परत लेजर्वर उतरलण.  ॲक्स बफणात मठुी पयतं घट्ट रुतर्वली. तोपयतं लेजर्वरून 
सणपणसणरखण सरपटत िणट्झ त्यणच्यणजर्वळ पोहोचलण.  

मॉररसने पनुः चढणई सरुु केली. रुतर्वलेल्यण ॲक्स र्वर पणय ठेऊन त्यणने डणव्यण हणतणने र्वरचण आधणर 
पकडलण. आधणरणसणठी त्यणने त्यणची प्रपटॉन हॅमर कणढून हणतणत घेतली. िणट्झ ने लगेच मॉररसची जणगण 
घेतली आणर् बीले देत असतणनण त्यणची ॲक्स मॉररसकड ेसोपर्वली. ती घेऊन मॉररसने एक झोकण घेतलण 
आणर् ॲक्सच ेटोक िक्य नततक्यण उांचीर्वर जोरणत रुतर्वले. थोडण सदु्धण र्वेळ न गमणर्वतण दोन्ही आधणरणांचण 
र्वणपर करून त्यणने स्र्वतःलण र्वर खेचल.े इांच इांच झगडत तो र्वर सरकत होतण. खूप र्वेळ गेल्यणसणरख ेर्वणटत 
होत.े  अांदणजणने त्यणने िोध घेतलण, त्यणचण उजर्वण गडुघण आधी केलेल्यण पणयरीपयतं पोहोचलण होतण. हळूहळू 
त्यणने गडुघ्यणच्यण जणगी क्राँ पॉनची टोके आर्णयचण ियत्न केलण, आणर् अखेर तो र्वर पोहोचलण. दसुऱ्यण 
पणयणसणठी कणहीतरी आधणरणसणठी सणपडल.े परत एकदण त्यणने स्र्वतःलण र्वर खेचल े आणर् तो आधी 
खर्लले्यण दसुऱ्यण पणयरीर्वर उभण रणहहलण.  

ही जणगण जणस्त र्वेळ थणांबण्यणसणठी योग्य नव्हती म्हर्ून लगेचच त्यणने र्वरच्यण घट्ट बफणात 
पणयऱ्यण खोदल्यण आणर् लर्वकरच र्वरच्यण हहमणत उभण रणहहलण. तो आतण ओव्हरहाँगच्यण र्वर होतण खणली न 
हदसर्णऱ्यण िणट्झ लण त्यणने आर्वणज हदलण, "अजून थोडण र्वेळ थणांब, १० फूट दोर सोड, मी प्रपटॉन मणरतो." 

मॉररस घणमणघमू झणलण होतण, त्यणचे हृदय थणड्थणड उडत होत,े चर्वणस फुललण होतण. ॲक्सर्वर 
ओर्र्वण होऊन त्यणने क्षर्भर प्रर्वश्रणांती घेतली. खणली लेजर्वर िणट्झ अजून पणलथण पडून होतण. मॉररसने 
झटपट जणगण सपणट करून प्रपटॉन मणरलण. जर्वळच्यण अनतररक्त दोरणतनू फणस करण्यणसणठी (loop) सहण 
फुटणांची श्स्लांग कणपनू घेतली. तो फणस प्रपटॉनमधून ओर्वल्यणर्वर ओव्हरहाँगर्वरून खणली लोंबकळणयलण 
लणगलण. एकदण नीट ओढून मॉररसने तो तपणसनू घेतलण. सगळे व्यर्वश्स्थत जमल ेहोत.े  

"िणट्झ, त ूयेऊ िकतोस." 



 
 

िणट्झ ने त्यणची सॅक घेतली, आईस ॲक्सची दोरी मनगटणभोर्वती गुांडणळली; ती त्यणची खणसीयत 
होती, सर्वाजर् त्यणर्वरून त्यणलण गचडर्वणयच ेपर् त्यणने आपली सर्वय सोडली नव्हती; आणर् दोर पकडलण. 
हळूहळू र्वणकुल्यण दणखप्रर्वर्णरण त्यणचण चेहरण मॉररसलण हदस ूलणगलण. ॲक्स आणर् दोरणचण आधणर घेऊन तो 
लगेचच र्वर चढून गेलण. दसुरण मणगा िोधणयलण गेलेल े दोघ े ननर्वणांतपरे् खणली बसनू होत.े त्यणांचण िोध 
असफल झणलण होतण. १५ -२० शमननटणत सर्वाजर् परत एकत्र आल.े पनुः एकदण बफणात नणगमोडी र्वळसे घेत 
अनतिय सणर्वकणि मणगाक्रमर् सरुु झणल.े अनतिय कष्टणन े ित्येक पणऊल टणकतणनण थकव्यणमळेु पणय 
थरथरत होत.े हर्वण खूप खरणब होऊ लणगली होती. अिण पररश्स्थतीत त्यणांनी र्वणटचणल तिीच सरुु ठेर्वली 
असती तर त्यणांनण कधीच यि शमळणल ेनसत.े हदर्वसण पडर्णरे हहम थणांबणर्व ेअिी िणथानण त ेकरत होते, 
तरच रणत्री गोठून त्यणच ेकठीर् बफा  झणल ेअसत ेआणर् मग घट्ट बफणार्वरून चणलरे् सोपे गेले असत.े पर् 
गेल्यण कणही हदर्वसणत र्वणदळणमळेु बणरण त े अठरण इांच हहम रोज जमण होत होत.े त्यणमळेु त्यणांच्यण 
चणलण्यणच्यण खुर्ण बजुून जणत होत्यण आणर् नव्यणने सरुर्वणत करणर्वी लणगत होती. 

जोरणचण र्वणरण र्वणहत होतण, हहमर्वषणार्वणमळेु पन्नणस फुटणांपेक्षण जणस्त लणांबचे हदसत नव्हत.े चढर् 
अनतिय तीव्र होती. तांब ू लणर्वण्यणसणठी योग्य जणगण दृष्टीक्षेपणत येत नव्हती. तरीसदु्धण र्वणटेतील हहम 
बणजूलण करत त्यणांनी मणगाक्रमर् सरुुच ठेर्वले. एकण चांद्रकोरीच्यण आकणरणच्यण बफणाच्यण मनोऱ्यण खणली त्यणांनी 
सणमणन ठेर्वले आणर् नांतर येर्णऱ्यण गटणलण जणगण िोधरे् सोपे जणर्व े म्हर्ून बफणात एक कोनणडण तयणर 
केलण, लणल झेंडण रोर्वलण आणर् त ेपरत कफरल.े 

लणचेनल आणर् ररबफ्ट भरणभर उतरल े आणर् धुक्यणत हदसेनणस े झणल.े पढेु असलेलण मॉररस 
अचणनक बफणाच्यण एकण लहणन शभ ांतीर्वरून घसरलण त्यणमळेु दोरणर्वर मणगे असलेलण िणट्झ जोरणत ओढलण 
गेलण आणर् उतणरणर्वर घसरणयलण लणगलण. निीबणने हहमणच्यण जणड थरणमळेु त्यणचण र्वेग कमी झणलण आणर् 
त्यणची घसरगुांडी थणांबली. मोठ्यण मशु्ष्कलीने उभण रणहून तो णझांगल्यणसणरखण चणलत मॉररसजर्वळ आलण. 
नशिबणने त्यणलण कणही इजण झणली नव्हती. लणचेनल आणर् ररबफ्ट उांचर्वट्यण जर्वळ थणांबले होत.े अडखळत 
चणलर्णऱ्यण िणट्झ र्वर त्यणांची बणरीक नजर होती. हदर्वसणत दसुऱ्यणांदण त्यणांनी नरसणळ्यणसणरखी धबधब्यणची 
धोकणदणयक जणगण पणर केली. पढुील कणही हदर्वसणत बऱ्यणच र्वेळण ती जणगण ओलणांडणर्वी लणगर्णर होती. 

ढगणत लपलेल्यण दसुऱ्यण तळणची जणगण त्यणांनण सणपडनेण. चढतणनण झणलेल्यण खरु्ण किणबिण हदसत 
होत्यण त्यणच्यण आधणरणने त ेअांदणजणन ेचणलत होत.े जोरणच्यण र्वणऱ्यणमळेु तोंडणर्वर हहमणच ेफटकणरे बसत होत.े 
पणयणच ेथोड ेठस,े हहमभेग अिण कणही ओळखीच्यण खुर्ण हदसल्यण आणर् एकण र्वळर्णर्वर हहमणने झणकलेलण 
तांब ू हदसलण. परांत ुएकणच तांबतू सर्वणंनण जणगण नसल्यणमळेु सगळ्यणांनी तथे े रणहरे् िक्य नव्हत े त्यणमळेु 
त्यणांनी उतररे् सरुुच ठेर्वले. 

उिीर होऊ लणगल्यणर्वर दृचयमणनतण आर्खी कमी झणली. दणट धुके पसरले होत े पर् सर्वाजर् 
एकणमणगोमणग चणलत असल्यणमळेु योग्य मणगणार्वर होत.े पहहल्यण तळणजर्वळ त्यणांनण धोकणदणयक हहमभेगण 



 
 

ओलणांडणयच्यण होत्यण. त्यणतनू कणढलले्यण एकुलत्यण एकण रस्त्यणर्वर त्यणांनी केलेले केना त्यणांनण सणपडनेणत. 
कुठल्यण हदिनेे जणयच ेयणर्वर मतभेद होत ेपर् र्वेगर्वगेळण ियत्न कररे् त्यणांनी टणळल.े सगळ्यणांनी एकत्र 
रणहरे् योग्य होत.े त्यणांनी एक रस्तण ननर्वडलण आणर् अचणनक तयणर झणलेल्यण दोन हहमभेगणांमधे सणपडल.े 
एक पणऊल सदु्धण पढेु टणकरे् िक्य नव्हत.े परत कफरून त्यण हहमभेगणांनण र्वळसण घणलरे् भणग होत.े यण 
अडचर्ीमळेु त्यणांच्यणतील हर्वण परू्ापरे् ननघनू गेली होती. तळ जर्वळ असणर्वण अस े र्वणटून त्यणांनी हणकण 
मणरणयलण सरुर्वणत केली. थोड्यण र्वेळणने बणरीक आर्वणजणत िनतसणद शमळणलण. टेरीची सणर्वली जर्वळ येतणनण 
हदस ूलणगली. येथे सदु्धण सर्वणंसणठी जणगण नव्हती आणर् असलेली सणधन सणमग्री तसेच शिधण र्वरच्यण 
तळणांर्वर र्वणपरण्यणसणठी रणखून ठेर्वलण होतण. िणट्झ बसलेल्यण धक्क्यणतनू परू्ापरे् सणर्वरलण नव्हतण त्यणमळेु 
तो तळणर्वर थणांबलण आणर् बणकीच ेनतघे मखु्यतळणकड ेननघणल.े  

दसुऱ्यण हदर्विी टेरी, पेन्सी आणर् ईलण पहहल्यण तळणर्वरून चढणई सरुु करर्णर होत ेआणर् अजीबण 
मखु्य तळ त ेएक नांबरच्यण तळणर्वर सणमणनणची ने आर् (load ferry) करर्णर होतण. अजीबण यण कणमणत 
तरबेज झणलण होतण. हदर्वसणतनू दोन फेऱ्यण करून भरपरू सणमणन तो तळणर्वर घेऊन येत होतण. यण कणमणसणठी 
त्यणलण कोर्ीही बक्षक्षस देर्णर नव्हत,े पर् कोर्ीतरी हे महत्र्वणच ेकणम कररे् गरजेच े होत.े अिणिकणरे 
ित्येकणने केलेल्यण र्वयैश्क्तक ियत्नणांमळेु मोहीमेलण यि शमळरे् िक्य होत.े 

मखु्य तळणजर्वळ पोहोचतणच अनेक तांब ू उभ े असलेले पणहून त े चककत झणल.े िपेणा आणर् 
भणरर्वणहकणांसमणर्वेत ईचॅक आणर् औडोट नकुतचे येऊन पोहोचल े होत.े सगळ्यणांनण उबदणर श्स्लपीांग बॅग्ज 
आणर् सगु्रणस भरपेट जेर्वर् शमळर्णर होत.े भणरर्वणहकणांची एकण मोठ्यण तांबतू सोय केली असल्यणमळेु 
हहमर्वषणार्व सरुु असनू सदु्धण त ेखुि होत.े मणगे असलेल्यण गटणबरोबर दळर्र्वळर् िस्थणप्रपत झणल ेहोत.े 
यि नजरेच्यण ट््यणत आल्यणसणरख ेर्वणटू लणगल ेहोत.े 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

३ 
दसुऱ्यण हदर्विी, २५ तणरखलेण, मॉररसने आतणपयतंची िगती फ्रणन्सलण कळर्वली आणर् सणयांकणळी 

पणचच्यण समुणरणस हहमर्वषणार्व सरुु असतणनण ररबफ्ट बरोबर मखु्य तळ सोडलण. अांधणर पडतण पडतण त्यणांनी 
पहहलण तळ गणठलण. आतण शिखर गणठल्यणशिर्वणय परतणयचे नणही अस ेत्यणने ठरर्वल ेहोत.े 

सकणळच्यण उजेडणत त्यणांनण, त ेपोहोचलेल्यण जणगेपेक्षण जरण र्वरती, तीन कणळे हठपके  हदसले. नक्की 
तीन नांबरचण तळ ! तळ सोडणयलण त्यणांनण दहण र्वणजल.े ररबफ्ट आणर् दणर्वणतणांद ूिपेणा यणांची जोडी होती. 
दसुरण गट मॉररस, लणचेनल आणर् अांगर्वण िपेणा यणांचण होतण. सपणटीर्वर भयांकर गरम होत होत े त्यणचण 
लणचेनललण खूप त्रणस होत होतण. तो पणय ओढत चणलत होतण आणर् घणमणने गच ांब शभजलण होतण. त्यणचे 
फुटलेले ओठ त्यणलण खूप त्रणस देत होत.े ररबफ्ट चे पोट दखुत होत.े मधून मधून त्यणची सॅक इतरणांनण 
घ्यणर्वी लणगत होती.  

टेरी, पेन्सी आणर् ईलण दसुऱ्यण तळणर्वर नकुतचे परतले होत.े आदल्यण हदर्विी त े२२००० फुटणांपयतं 
पोहोचले होत.े त्यणांनण तथे ेठेर्वलेल्यण सणमणनणची जणगण सणपडली नव्हती. नतघणांनी शमळून उतणरणर्वरची जणगण 
सपणट करून रणत्रीसणठी तांब ू लणर्वलण होतण. जर्वळ हहमस्खलनणच े आर्वणज येत होत.े रणत्र किीबिी 
अर्वघडलेल्यण श्स्थतीत कणढल्यणर्वर पढेु जणरे् िक्य नव्हत े त्यणमळेु कणही सणमणन तथेेच सोडून त े परत 
कफरल ेहोत ेआणर् गेलेली तणकद परत शमळप्रर्वण्यणसणठी एक नांबरच्यण तळणर्वर जणर्णर होत.े टेरीने, त्यणांनी 
लणर्वलेल्यण तळणचण ठणर्वहठकणर्ण समजणर्वनू सणांगगतलण आणर् सॅक उचलनू िपेण ं बरोबर परतलण. लणचेनल 
आणर् ररबफ्ट ची तब्येत ठीक नव्हती. त्यणांच्यणर्वर जणस्त तणर् देरे् योग्य नव्हत.े दपुणरी दोघ ेगणढ झोपेत 
असतणनण मॉररसने दसुऱ्यण हदर्वसणच्यण चढणईची तयणरी केली. 

सकणळच्यण र्वेळी घट्ट बफणाचण फणयदण घेऊन मॉररस आणर् िपेणंनी उांचर्वट्यण र्वरील बफणाचण धबधबण 
गणठलण. इथून पढेु जणतणनण दोन्ही िपेणा घणबरल ेहोत.े दोर लणर्वलेलण असनू सदु्धण त्यणांनण बफणात पणयऱ्यण 
तयणर करून चढरे् जमत नव्हत.े मॉररसने ती अर्वघड आणर् धोकणदणयक जणगण पटकन पणर केली, त ेबघनू 
िपेणंचण त्यणांच्यणबद्दलचण आदर आर्खी र्वणढलण. मॉररसने दणर्वणतणांदलूण ब्रबल े देऊन र्वर घेतले, त्यणलण ब्रबल े
द्यणयलण शिकर्वल ेआणर् तो अांगर्वणलण र्वर घेत असतणनण फोटो घेतले. 

हे सर्वा करतणनण र्वेळ भरणभर ननघनू चणललण होतण. सयूा डोक्यणर्वर आलण होतण. खूप दमछणक होत 
होती. थोड्यणच र्वेळणत, तीन हदर्वसणांपरू्वी त्यणांनी सणमणन ठेर्वलेली जणगण सणपडली. हहम बणजूलण करून त्यणांनी 
गणडल ेगेलेल ेसर्वा सणहहत्य बणहेर कणढल.े तथेून जेमतमे पन्नणस यणडणंर्वर टेरीच्यण पणऊलखरु्ण होत्यण पर् 
जणस्तीच्यण र्वजनणमळेु आणर् प्रर्वतळलेल्यण हहमणमळेु तथेपयतं पोहोचणयलण त्यणांनण एक तणस लणगलण. अखेर 
त ेएकण उभ्यण शभ ांतीच्यण पणयथ्यणपयतं आल.े उभ्यण शभ ांतीर्वर टेरीने खोदलेल्यण पणयऱ्यण एव्हणनण प्रर्वतळल्यण 
होत्यण, त्यण परत तयणर करणव्यण लणगल्यण. िपेणंनण चढणयलण सोपे जणर्व ेम्हर्ून मॉररसने एकण प्रपटॉन ठोकून 



 
 

एक नणयलॉनचण दोर बणांधून ठेर्वलण. िपेणा एकण मणगोमणग तोल सणर्वरत र्वर चढतणनण झोकण बसनू शभ ांतीर्वर 
थोड ेआपटत होत ेपर् हण अनभुर्व घेतणनण त्यणांनण मजण र्वणटत होती आणर् मोठयणने हसतच त्यणांनी शभ ांत 
पणर केली. 

पढुचण चढ खूप तीव्र होतण. खूप ियत्न करून सदु्धण अांतर कमी झणल्यणची जणर्ीर्व होत नव्हती. 
पणयणखणली हहमणचे गोळे तयणर होत होत.े िपेणा मॉररसच्यण मणगे खूप कष्टणन ेपणय उचलत होत.े सर्वणंनणच 
कणही पणर्वल ेचणलल्यणर्वर  चर्वणस तणळ्यणर्वर आर्ण्यणसणठी थणांबणर्व ेलणगत होत.े मॉररस, अजून ककती अांतर 
जणयच ेआहे यणचण सणरखण अांदणज घेत होतण. अचणनक थोड्यण अांतरणर्वर त्यणलण टेरीचण भडक प्रपर्वळ्यण रांगणचण 
तांब ू हदसलण. तांबतू सर्वा सणमणन सरुक्षक्षत होते पर् तांब ूलणर्वलेली जणगण सरुक्षक्षत नव्हती. अिण अर्वघड 
उतणरणर्वर तळ उभणररे् िक्य नव्हत.े उजव्यण बणजूलण खोल दरी, डणव्यण बणजूलण बफणाच्यण मनोऱ्यणांनी भरलेली 
जणगण आणर् पन्नणस फूट उांचीर्वर परू्ापरे् तटुलेले बफणाच ेमोठे तकुड ेपसरले होत.े डणर्वीकडील मनोऱ्यणांमधे 
असलेल्यण हहमभेगण हहमणने भरलेल्यण होत्यण. त्यणतच नतसरण तळ उभणरणयची कल्पनण मॉररसच्यण मनणत 
आली. उांची ६६०० मीटर. आजूबणजूच्यण मनोऱ्यणांमळेु हहमस्खलनण पणसनू तथेे सांपरू्ा सांरक्षर् शमळर्णर होत.े 
त्यणांनी नतथेच मकु्कणम करणयचे ठरर्वल.े 

र्वळसण घणलनू त ेएकण बांद हहमभेगेच्यण कणठणर्वर पोहोचले. मॉररसने िथम खणली उतरणयच ेधणडस 
केल े आणर् ब्रबल े घेऊन कणळजीपरू्वाक खणली उतरलण. हठकठीकणर्ी आईस ॲक्स खोचून हहम घट्ट 
असल्यणची खणत्री केली, थोडी जणगण सपणट केली, चणरी बणजूांनण हहांडून बघीतले, उड्यण मणरत नणच केलण 
आणर् हहमणचण थर प्रर्वचर्वणसणहा र्वणटल्यणर्वर मकु्कणमणसणठी जणगण नक्की केली. र्वेळ न दर्वडतण दोन्ही िपेणंनी 
तांब ूलणर्वल ेआणर् चहण तयणर केलण. नतसरण पक्कण तळ उभणरण्यणच े त्यणांच ेकणम परू्ा झणल े होत.े मणत्र 
खणलनू तळणची जणगण हदसरे् िक्य नव्हत.े 

िपेणंच े कणम चणल ू असतणनण मॉररसने पढेु जणऊन पररसरणची पणहर्ी केली. उद्यण चौथण तळ 
उभणरणयच े त्यणने मनणिी योजले होत.े सभोर्वतणलची शिखरे, धौलणगगरी, कॉलीफ्लॉर्वर धणर आणर् कणही 
मलैणांर्वर असलेलण नतबेटचण भणग ननरखणयलण त्यणलण भरपरू र्वेळ होतण. 

जोरणचण थांड र्वणरण सटुलण पर् नणऊमेद करर्णरे ढग हदसत नव्हत.े मॉररसलण िपेणंकडून रणजणसणरखी 
र्वणगर्ूक शमळत होती. त्यणच्यण एकट्यणसणठी सांपरू्ा तांब ू होतण. त्यणांनी त्यणच्यणसणठी चहण आणर् खणरे् 
आर्ल.े औडोट ने सणांगगतलेली औषधे घेऊन तो लर्वकरच झोपी गेलण. 

सकणळी त्यणांनी एक तांब ूगुांडणळलण, िक्य तरे्वढे खणरे् बरोबर घेतले आणर् नणष्टण करून उत्सणहणने 
चढणईलण सरुर्वणत केली. मॉररस मणगा बदलनू मधल्यण उांचर्वट्यणच्यण हदिनेे ननघणलण. त्यणांच्यण तळणच ेसांरक्षर् 
करर्णऱ्यण मनोऱ्यणांनण र्वळसण घणलनू उघड्यण बफणाच्यण ब्रत्रकोर्ी शभ ांतीर्वरून त ेर्वर चढल.े तसेच आर्खी र्वर 
चढरे् अिक्य झणल्यणर्वर त ेउांचर्वटण ओलणांडून पलीकड ेगेले. दोन्ही बणजूलण शिपणई उभ ेअसल्यणसणरख ेमनोरे 
उभ ेहोत.े त्यणमधून जणर्णरण जेमतमे दोनि ेयणडणाचण रस्तण अगदी अरुां द होतण. हहमस्खलनणची सचूनण देतण 



 
 

यणर्वी म्हर्ून  एकणने त्यणतनू मणगा कणढलण आणर् इतरणांनी सर्वात्र नजर ठेर्वली. दणर्वणतणांदलूण डणर्वी कड ेउभ े
करून मॉररस पढेु झणलण. चढ तीव्र होत गेलण, सततच्यण हहमस्खलनणमळेु उघड्यण पडलेल्यण बफणार्वरून पणय 
घसरत होत.े त्यणने िथम, क्राँ पॉनची टोके मणर्वतील येर्वढ्यण पणयऱ्यण तयणर केल्यण, नांतर थोड ेर्वर ॲक्सच े
टोक रुतर्वनू अाँकर तयणर केलण आणर् दोन्ही हणतणांनी ॲक्स पकडून हळूहळू र्वर चढलण. र्वरती लक्ष ठेर्वत तो 
िक्य नततक्यण भरभर चढणयचण ियत्न करत होतण. मणगे खोल उभण उतणर होतण, तो बघनू पट्टीचण 
मणउां टेननयर सदु्धण घणबरलण असतण. र्वळसण घणलनू र्वर पोहोचल्यणर्वर, िपेणंनण मणगादिान करण्यणपरू्वी मॉररसने 
थोडी प्रर्वश्रणांती घेतली.  

अनभुर्वी दणर्वणतणांद ूपणठीर्वरच्यण ओझ्यणची पर्वणा न करतण, सरुक्षक्षत स्थळी पोहोचण्यणसणठी,  एखणद्यण 
र्वणर्वटळी सणरखण पटकन चढून आलण. तरुर् अांगर्वण एर्वढ्यण र्वेगणत येऊ िकलण नणही, त्यणलण दणर्वणतणांदपेूक्षण 
जणस्त र्वेळ लणगलण. हुचय! त ेसगळे तो भयणनक उांचर्वटण सरुक्षक्षतपरे् ओलणांडून गेले होते. त्यणांनण ज्यण 
भणगणची सर्वणात जणस्त कणळजी आणर् भीती र्वणटत होती तो भणग त्यणांच्यण नजरेसमोर होतण. उांचर्वटण, हजणर 
फूट र्वरपयतं एकण अनत तीव्र आणर् हहमस्खलणचण जणस्त धोकण असलेल्यण हहमणच्यण उतणरण पयतं गेलण 
होती. त्यणच्यणर्वर िस्तर शभ ांत होती आणर् नांतर टनणर्वणरी र्वजनणचे  बफणाच े असांख्य तकुड े पसरलेली 
प्रर्वळ्यणच्यण आकणरणची (Sickle) हहमनदी होती.  

त्यणांच्यणपढेु तटुलेलण तीव्र चढ होतण. एक नांबरच्यण तळणर्वर ठरल्यणनसुणर येथून पढुचण मणगा िथम 
डणर्वीकड ेजणऊन उांचर्वट्यण र्वरुन परत उजर्वीकड ेजणत होतण. उांचर्वटणच्यण मणथ्यणर्वर, हहमणचण उतणर आणर् 
उांचर्वटण यणांनण र्वेगळे करर्णरी एक लहणन हहमनदी (bergschrund) होती. तथेून मणगा शमळण्यणची िक्यतण 
होती. पढेु असलेल्यण असांख्य मनोऱ्यणांमधून र्वणट कणढण्यणसणठी उजव्यण बणजूने चढरे् योग्य र्वणटत होत े
कणरर् त्यण बणजूलण हहमस्खलनणचण धोकण नव्हतण. त्यणांनी चढणयलण सरुर्वणत केली आणर् परत एकदण त े
कमरेपयतं हहमणत बडुणले, यणची आतण त्यणांनण सर्वय झणली होती.  

आतण जमेल तरे्वढी उांची गणठणयचण त ेियत्न करत होत.े चढ तीव्र होतण, मॉररसलण त्यणच्यण िपेणंची 
तणांब्रत्रक क्षमतण प्रर्वचर्वसनीय र्वणटत नव्हती. त्यणांनण इतक्यण अर्वघड चढणईची सर्वय नव्हती. एखणद्यण चुकीमळेु 
सगळेच खोल दरीच्यण पोकळीत गडप झणल ेअसत.े त्यणमळेु मॉररस सतत त्यणांच्यणर्वर लक्ष ठेर्वनू होतण. 
उघड्यण बफणार्वरून चढतणनण प्रर्विषे लक्ष ठेर्वरे् आर्वचयक होत.े ॲक्सच्यण तीन घणर्वणत बफणाच ेनछलके उडणल,े 
क्राँ पॉनची टोके ठेर्वण्यणइतकी जणगण तयणर झणली. मॉररस सहज चढून गेलण पर् मणगनू येर्णऱ्यण दणर्वणतणांदनेू 
त्यण पणयऱ्यण मोठ्यण करणयलण सरुर्वणत केली. तो र्वर आल्यणर्वर मॉररसने त्यणच्यणकडून दोर घेऊन मणगनू 
येर्णऱ्यण अांगर्वणलण ब्रबल ेहदलण. त्यणचण आत्मप्रर्वचर्वणस कमी पडत होतण. बफणात क्राँ पॉन रुतर्वरे् त्यणलण जमत 
नव्हत,े त्यणचण पणय घसरलण आणर् गढुगण जोरणत आपटलण, त्यणलण तोल सणांभणळतण आलण नणही आणर् 
उतणरणर्वरून घसरणयलण लणगलण. मॉररस त्यणच्यणकड ेघणरीसणरखण लक्ष ठेऊन होतण, ॲक्स भोर्वती गुांडणळलेलण 



 
 

ब्रबलेचण दोर  तणर्लण गेलण आणर् त्यणचे घसररे् थणांबल.े अांगर्वण भीतीने थरथर कणपत उभण रणहहलण पर् 
यणपढेु त्यणचण दोरणर्वर प्रर्वचर्वणस बसलण. 

घट्ट जमलेल्यण बफणार्वर सणठलेल्यण हहमणर्वरून त्यणांनी चढरे् सरुू ठेर्वले. गोठलेल ेबफा  आणर् हहम 
प्रर्वस्मयकणरक होत,े सगळीकड,े अगदी त्यणांच्यण सणर्वल्यण सदु्धण पणरदिाक ननळसर हदसत होत्यण. आकणिणत 
एकसदु्धण ढग नव्हतण. त्यणांच्यण डणर्वीकड ेथोड्यणच अांतरणर्वर सयूािकणिणत खऱ्यण हहरय्ण सणरखी चमकर्णरी, 
प्रर्वळ्यणच्यण आकणरणच्यण हहमनदीची उघड्यण बफणाची कड होती.  

दोन्ही िपेणा खूप दमले होत.े दणर्वणतणांद,ू एकही हदर्वस प्रर्वश्रणांती न घेतण, अगदी कमी हदर्वसणत ८००० 
फुटणांर्वरून २३००० फुटणांपयतं चढलण होतण. एकण मनोरय्णर्वर पणयऱ्यण तयणर करत चढत असतणनण मॉररसलण 
बफा  तटुल्यणचण अस्पष्ट आर्वणज ऐकू आलण. सांपरू्ा मनोरण तटूुन पडर्णर अिी िांकण आली. त्यणने चर्वणस 
रोखून अांदणज घेतलण, पर् कणही घडल ेनणही. खोल भगूभणात कोठेतरी बफणाची हणलचणल झणली असणर्वी. धोकण 
नसल्यणच ेपणहून त ेपढेु ननघणले. अध्यणा तणसणत त ेर्वर पोहोंचले. समोर आडर्वण र्वहणत असलेलण िचांड बगाश्रृांड 
आणर् हहमनदीची उांच शभ ांत हदसत होती.  

मॉररसने दणर्वणतणांदलूण पढेु कस ेजणयच े त ेसणांगनू त्यणलण पढुचण मणगा तयणर करणयलण सणांगगतले. 
पढुचण हहमणचण चढ सोपण होतण. िांभर यणडा पणर केल्यणर्वर सो्यण बफणाच्यण चढणर्वर पणयऱ्यण तयणर करणव्यण 
लणगर्णर होत्यण. त्यणनांतर आर्खी एक हहमणचण चढ चढून त े बगाश्रुांड पयतं पोहोचर्णर होत.े मॉररसने 
प्रपछणडी सांभणळली, दोघेजर् पढेु ननघणल.े पर् िपेणा तणांत्रीक बणबतीत कच्चे होत ेत्यणमळेु त्यणांनण खूप र्वेळ 
लणगत होतण. दणर्वणतणांदनेू खपू जर्वळजर्वळ आणर् मोठ्यण आकणरणच्यण बऱ्यणच पणयऱ्यण तयणर केल्यण. थोडयणच 
र्वेळणत त ेबगाश्रुांड जर्वळ पोहोचले. बगाश्रुांडच्यण रुां दी मळेु त्यणची खोली जणर्र्वत नव्हती. जर्वळजर्वळ अधणा 
मलैणच्यण अांतरणत कोठेही थणांबणयलण जणगण नव्हती, तो भणग सरुक्षक्षत नव्हतण, बगाश्रुांड ओलणांडण्यणशिर्वणय 
त्यणांच्यणकड ेदसुरण पयणाय नव्हतण.  

परत मॉररस पढेु झणलण. दणर्वणतणांद ूत्यणलण ब्रबल े देत होतण. समोरच्यण फणसळीर्वर (rib) चढरे् सोपे 
नव्हत.े हहम भसुभिुीत झणले होत.े श्जतक्यण जोमणत तो र्वर चढलण होतण नततक्यणच र्वेगणत तो घसरलण. 
त्यणने जीर्व खणऊन ॲक्स रुतर्वली आणर् नतचण आधणर घेऊन स्र्वतःलण र्वर खेचल.े चणरी बणजूांनी हहम 
घरांगळत जणत होत.े त्यणने पटकन कणही पणयऱ्यण तयणर केल्यण. आतण िपेणंची पणळी होती. त्यणांच्यणत र्वथृण 
व्यणर्वसणनयक अशभमणन नसल्यणमळेु त्यणांनी दोरणलण धरुन चढणयलण सरुुर्वणत केली. त्यण र्वजनणमळेु मॉररसलण 
त्यणचे हणत ननखळून येतील अिी भीती र्वणटू लणगली. सगळेजर् र्वरच्यण मोकळ्यण जणगेर्वर पोहोचल.े पढेु 
तणांत्रीक अडचर्ी कमी असल्यणसणरख ेर्वणटत होत,े एकही मोठी शभ ांत ककां र्वण उांचर्वटण हदसत नव्हती. लणलसर 
रांगणच्यण दगडणांर्वरून र्वहणर्णरी हहमनदी सणति ेफूट खोल कड्यणच्यण टोकणर्वर जणऊन थणांबली होती.  

निीबणने प्रर्वळ्यणच्यण दणांड्यणकडील भणग सोपण र्वणटत होतण. परत एकदण कमरेपयतं येर्णऱ्यण हहमणतनू 
मणगा कणढतणनण ित्येक पणर्वलण नांतर चर्वणस घ्यणयलण थणांबणर्व ेलणगत होत.े तणसणभरणच्यण दमछणकी नांतर त े



 
 

एकण शभ ांतीच्यण पणयथ्यणिी पोहोचले. सकणळपणसनू त्यणांनी खूप मोठी मजल मणरली होती आणर् दोन 
तळणांमधील अांतर ककती र्वणढर्वणयचे यणलण मयणादण होत्यण. जणस्त तणर् न घेतण एकण हदर्वसणत येर्वढे अांतर पणर 
कररे् सहज िक्य होत.े त्यणमळेु त्यणांनी येथे तळ उभणरणयच े ठरर्वल.े तळणसणठी चणांगली जणगण िोधरे् 
अर्वघड होत ेकणरर् सर्वा पररसर हहमस्खलनणमळेु र्वणहून गेलण होतण. एकण छोट्यण मनोरय्णखणलील थोडी 
जणगण हहमस्खलनणपणसनू सरुक्षक्षत र्वणटत होती. मनोऱ्यणमळेु र्वणऱ्यणपणसनू सदु्धण बचणर्व होर्णर होतण. छणनिी 
सपणटी करण्यणच्यण इरणद्यणने नतघणांनी बफा  सणरखण करणयलण सरुर्वणत केली. थोड्यणच र्वेळणत तळणची जणगण 
तयणर झणली, तांब ूउभणरल,े सणमणन सरुक्षक्षत ठेर्वले आणर् थोडी प्रर्वश्रणांती घेतली. चौथण तळ उांची ७२०० मीटर. 

िपेणंनण डोकेदखुीचण त्रणस होत होतण. अल्टीमीटर २४६०० फूट उांची दणखर्वत होतण. Ameroid 
बॅरोमीटर नेहमी जणस्त उांची दणखर्वतो, त्यणमळेु शिखरणची उांची आणर् इतर तळणांची उांची यणांची तलुनण करून 
मॉररसच्यण मत े त े २३५०० फूट उांचीर्वर होत.े मॉररसने िपेणंनण ॲस्पीरीन हदली आणर् थोड े खणयलण 
सणांगगतले. पर् दोघणांनी खणरे् सणफ नणकणरले. खोलर्वर दसुरण तळ हदसत होतण. मॉररसलण आतण प्रर्वजयणची 
खणत्री र्वणटू लणगली होती. 

"आपर् ननघ ू यण." िपेणा यण र्वणक्यणची र्वणट बघत होत.े तांब ू कणळजीपरू्वाक बांद करून त्यणांनी 
उतरणयलण सरुर्वणत केली. मॉररसच्यण ननगरणर्ीखणली िपेणा शभ ांतीकड ेतोंड करून  झपणटयणने उतरल.े दीड 
तणसणत त ेनतसऱ्यण तळणर्वर परतले तवे्हण त्यणांच्यण शमत्रणांनी तळणचण तणबण घेतलण होतण.  

सकणळी दोन नांबरच्यण तळणर्वरून ननघनू कणऊझी, िणट्झ, ररबफ्ट आणर् लणचेनल नतसऱ्यण तळणर्वर 
पोहोचले होत.े नेहमीिमणरे् हहमणमळेु त्यणांचण मणगा खडतर बनलण होतण. कणऊझी अजून र्वणतणर्वरर्णबरोबर 
सरणर्वलण नसल्यणमळेु त्यणचे डोके भयांकर दखुत होत.े िणट्झ गचडगचडण बनलण होतण. ररबफ्ट लण आपर् पढेु 
जणण्यणसणठी तांदरुुस्त नणही अस े र्वणटत होत ेतर लणचेनलण खणयची इच्छण होत नव्हती. मॉररसने त्यणांनण 
उठर्वणयचण ननष्फळ ियत्न केलण. 'आम्ही जर्वळजर्वळ शिखरणपयतं पोहोचलो होतो' अस ेसणांगनू सदु्धण कणही 
उपयोग झणलण नणही. पर् रणत्रीच्यण प्रर्वश्रणांतीनांतर त ेतणजेतर्वणने होतील अिी अपेक्षण होती. तथेे थणांबणयलण 
जणगण नव्हती आणर् अजून बरेच सणमणन र्वर आर्णयचे होत.े टेरीचण गट बरोबर घेऊन येर्णरी बहुतके सर्वा 
सणमग्री तळणांर्वर पोहोचली तर पढुच्यण फेरीत प्रर्वजयणची दणट िक्यतण होती.  

हदर्वस भरणभर पळत होत.े आज मे महहन्यणची २८ तणरीख होती आणर् ५ जून पयतं मणन्सनू सरुु 
होर्णर असण हर्वणमणन खणत्यणचण अांदणज होतण. त्यणांच्यणकड ेफक्त सणत हदर्वस उरले होत.े 

िपेणंनण गेल्यण कणही हदर्वसणत खूप शिकणयलण शमळणल ेहोत.े त्यणचण फणयदण उठर्वत त ेभरणभर उतरत 
होत.े ओव्हरहाँगर्वर लणर्वलेलण दोर प्रर्वचर्वणसणने व्यर्वश्स्थत पकडून त ेलेजर्वरून घसरल.े दोर हलर्वनू खणली 
पोहोचल्यणच ेआणर् मणगच्यणसणठी मणगा मोकळण असल्यणची खूर् करणयलण प्रर्वसरल ेनणहीत. मॉररसच ेकणम 
सोपे झणल ेहोत.े दोन नांबरचण तळ जर्वळ येत चणललण होतण. 



 
 

मधूनच दणर्वणतणांदलूण पोटणत र्वेदनण जणर्र्व ूलणगत्यण होत्यण, पर् नेमकी जणगण त्यणलण सणांगतण येत 
नव्हती. तो त्यणची छणती आणर् पोट यणांच्यणमधे दखुत असल्यणच ेसणांगत होतण. अती मद्यपणन, अती उांची 
कण दोन हदर्वसणांनी परत चढणयच ेआहे यणची भीती? तो प्रर्वव्हळत होतण, अांगर्वण त्यणलण मदत करत होतण 
पर् यण धूता मणर्सणप्रर्वषयी कणही सणांगरे् अर्वघड होते. तळणर्वर पोहोचतणनण टेरीच्यण हणकणांनी आणर् 
हहमर्वषणार्वणने त्यणांच ेस्र्वणगत केले. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

४ 
तांदरुुस्त झणलेलण टेरी नकुतणच खणलच्यण तळणर्वरून येऊन पोहोचलण होतण. मणन्सनू कलकत्त्यण पयतं 

येऊन पोहोचलण होतण त्यणमळेु त्यणलण कणळजी र्वणटत होती. थोड्यणच हदर्वसणत मणन्सनू येथ ेपोहोचर्णर होतण. 
त्यणांचण पढुचण सगळण हदर्वस पढुील योजनण बनर्वण्यणत गेलण. एक शमननटसदु्धण र्वणयण घणलर्वनू चणलर्णर 
नव्हत.े नतसऱ्यण तळणर्वर असलेल्यण चौघणांच्यण तब्बेतीत सधुणरर्ण झणली तर उत्तमच परांत ुतसे झणल ेनणही 
तरी इतरणांनी मोहहम पढेु चणलर्वणयलण हर्वी होती. उद्यण जरी त ेखणली आल ेतरी एक हदर्वस प्रर्वश्रणांती घेऊन, 
तणजेतर्वणने होऊन चढणई सरुु करू िकल ेअसत.े  

मॉररसच्यण मत ेसध्यणतरी तो आणर् टेरी दोघेच परू्ा तांदरुुस्त होते. त्यणमळेु आर्खी एक हदर्वस 
येथे परू्ा प्रर्वश्रणांती घेऊन मग परत चढणई करणर्वी अस े त्यणलण र्वणटत होत.े र्वरच्यण हहमनदी पयतं रस्तण 
मोकळण झणलण होतण, चणर िपेणा मदतीलण होत.े दोघजेर् आरणमणत शिखरणर्वर पोहोचले असत.े २३००० 
फुटणांच्यणर्वर दोघणांची जोडी चणांगली जमली असती. पर् टेरी उद्यण ननघणर्व ेअिण प्रर्वचणरणत होतण. त्यणच्यण मत े
शिखर चढणईच्यण पहहल्यण गटणत तो नसलण तरी कणय फरक पडर्णर होतण ? दसुऱ्यण गटणतनू तो शिखर चढू 
िकलण असतण आणर् फक्त एकच गट शिखर चढर्णर असेल तरी त्यणने र्वणहून आर्लेल्यण सणमणनणमळेु यि 
शमळरे् सकुर होर्णर होत.े  

मॉररसलण कणय करणरे्व त ेसचुेनण. टेरीच्यण ननस्र्वणथी स्र्वभणर्वणचण अनभुर्व त्यणने अनेक र्वष े घेतलण 
होतण. टेरी त्यणचे कताव्य पणर पणडत होतण. अिी र्वेळ स्र्वतःर्वर आली तर आपले र्वतान कस ेअसेल यणचण 
मॉररस प्रर्वचणर करत होतण. शिखर चढण्यणची अिी सांधी र्वणरांर्वणर शमळर्णर नव्हती. िरे्वटी मॉररसने टेरीलण 
उद्यण ननघणयची परर्वणनगी हदली.  

" त ूउद्यण सणमणन घेऊन नतसऱ्यण तळणपयतं जणउन सांध्यणकणळ पयतं परत येऊ िकिील कण? 
सणमणन पढुच्यण तळणर्वर घेऊन जणयच ेकणम नतथ ेअसलेले करतील. एक हदर्वस प्रर्वश्रणांती घेऊन त ूपरत 
तणजणतर्वणनण झणल्यणर्वर िपेण ंबरोबर हलके सणमणन घेऊन आपर् एकदम चौथ्यण तळणर्वर जणऊ. आपल्यणलण 
िपेणंची सधु्दण मदत होईल. गरज र्वणटल्यणस पणचर्वण तळ लणर्व ूनणहीतर सरळ शिखर गणठू." टेरीने ही योजनण 
मणन्य केली. 

दसुऱ्यण तळणर्वर असलेली आरणमदणयक व्यर्वस्थण; मोठे तांब,ू प्रर्वजेच े हदर्व,े तळणर्वर कफरण्यणसणठी 
र्वेगळे बटू, जणस्तीच ेखणरे्, प्रपण्यणसणठी भरपरू पणर्ी; त्यणांची थकणर्वट दरू करणयलण उपयोगी होती. टेरीने 
सर्वा व्यर्वस्थण चोख केली होती. पणठीिी असलेली मोठी हहमभेग मोठे हहमस्खलन गगळांकृत करणयलण सक्षम 
होती. बणहेर जोरणचण हहमर्वषणार्व सरुु होतण. तांबतू श्स्लप्रप ांग बॅगच्यण उबेत पडून रहणरे् सखुकर र्वणटत होत.े 
नॉयल ेउरलेल ेसणमणन घेऊन कधी येऊ िकेल यणची त ेचचणा करत होत.े टेरीने हदर्व ेप्रर्वझर्वले आणर् दोघेही 
हळूहळू ननदे्रच्यण आधीन झणले.  



 
 

फटफटणयच्यण आधी टेरीने ननघणयची तयणरी केली. सांपरू्ा मोहीमेत सकणळी लर्वकर चढणई सरुु 
करणयच्यण त्यणच्यण पद्धतीर्वर तो प्रर्वसांबनू होतण. यणर्वेळी हहमणर्वरून चणलरे् सोपे असत ेहे जरी खरे असल े
तरी त्यणसणठी जबरदस्त मणनणशसक तयणरी लणगत े आणर् तिी मणनशसकतण सर्वा सदस्यणांमधे फक्त 
त्यणच्यणजर्वळ होती. थोड्यणच र्वेळणत त्यणने "गडुबणय" म्हर्ून मॉररसचण ननरोप घेतलण. त्यणने कणळजीपरू्वाक 
तांब ूनीट बांद केलण. मोहहमसेणठी तो एक आदिा सदस्य होतण. त्यणच्यण जर्वळपणस पोहोच ूिकेल असण सबांध 
फ्रणन्समधे कोर्ी नसेल ! मॉररस पनु्हण झोपी गेलण. 

सयूाककरर्णांनी तांब ू उजळल्यणर्वर त्यणलण जणग आली. हर्वण अिनतम होती. खणलची दरी ढगणांच्यण 
समदु्रणत बडुणली होती पर् र्वरती सगळे स्र्वच्छ होत.े रणत्री भरपरू हहमर्वषणार्व झणलण होतण. मॉररसने छोट्यण 
दबुीर्ीतनू टेरीचण मणग कणढलण. तो आणर् त्यणच ेिपेणा बफणाच्यण पहहल्यण शभ ांतीपयतं पोहोचल ेहोत.े त्यणने 
नतसऱ्यण तळणकड े दबुीर् र्वळर्वली. दोन कणळे हठपके उतरतणनण हदसले. आज त े चौथ्यण तळणकड ेजणरे् 
अपेक्षक्षत होत.े सगळ्यणांच्यण तब्येती ठीक होत्यण नण? 

खणली शमरीस्टी खोलणर्वर जमण झणलेल्यण ढगणांचण रांग बदल ूलणगलण. नेहमीपेक्षण र्वेगळण रांग त्यणलण 
अपिकुनी र्वणटू लणगलण. त ेढग मणन्सनूच्यण आगमनणची सचूनण घेऊन आल ेहोत ेकण? 

हहमर्वषणार्व परत सरुु झणलण. मॉररस तांबतू पडून हदर्वणस्र्व्ने रांगर्वत होतण. दणर्वणतणांदचूी तब्येत 
सधुणरली नव्हती. तो सदु्धण श्स्लपीांग बॅग मधे पडून, दोन्ही हणतणांनी पोट आर्वळत कण्हत होतण. जरण र्वेळणने 
त्यणलण लणचेनलचण आर्वणज ऐकू आलण. कणही शमननटणांतच तो आणर् कणऊझी परत आलेले हदसले. लणचेनलच े
पोट ठीक नव्हत ेआणर् कणऊझीच ेडोके रणत्रभर ठर्कत होत.े तो सगळण अती उांचीचण पररर्णम होतण. त्यणांचण 
खणली यणयचण ननर्ाय योग्यच होतण. खणलच्यण उांचीर्वर आल्यणर्वर कणऊझीची डोकेदखुी गणयब झणली होती. 
दपुणरी अांगर्वणने झकणस जेर्वर् बनर्वले, लणचेनल आणर् कणऊझी यणांनी त्यणर्वर उभण आडर्वण हणत मणरलण.  

जेर्वर् झणल्यणर्वर नतघे ननर्वणांतपरे् ग्पणगोष्टी करत तांबतू पहुडले होत.े तरे्वढयणत अांगर्वण तांबतू 
डोकणर्वत म्हर्णलण, "बड ेसणहब, अजून कोर्ीतरी सणहेब येत आहे." बणहेर हहमर्वषणार्व सरुु होतण. दहण यणडा 
पेक्षण जणस्त लणांबच े हदसत नव्हत.े मधून मधून हणकण ऐकू येत होत्यण. अांगर्वणलण सणहेबणची खूप लणांबनू 
चणहूल लणगली होती. आर्वणजणची हदिण कॉलीफ्लॉर्वर धणरेच्यण बणजूने होती. दोन िक्यतण होत्यण, नतसऱ्यण 
तळणर्वरून येर्णरे कोर्ीतरी रस्तण चुकून जणस्त डणर्वीकड ेगेले होत े ककां र्वण एक नांबरच्यण तळणर्वरून येर्णरे 
कोर्ीतरी जणस्त उांचीर्वर पोहोचले होत.े पर् जे कोर्ी होते त े 'Help' अिण हणकण मणरत नव्हत.े त्यणमळेु 
फणर कणळजीच े कणरर् नव्हत.े मॉररसने ित्यतु्तर हदल,े त्यणलण हदिचेण अांदणज आलण असणर्वण. त्यणचण आर्वणज 
जर्वळ जर्वळ येऊ लणगलण. मॉररस त्यणलण सतत मणगादिान करत होतण, 'डणर्वीकडून ये, मोठ्यण हहमखणईच्यण 
बणजूने.' 

पांधरण र्वीस शमनीटणत पणांढरी आकृती हदस ूलणगली आणर् हळूहळू ओळख पटली. तो िणट्झ होतण.  
"ररबफ्ट कोठे आहे?" 



 
 

हर्वण खरणब असतणनण, धोकणदणयक मणगणार्वरून तो एकटणच आलेलण पणहून मॉररसलण भयांकर रणग 
आलण. मोहहमेत आतणपयतं तो पहहल्यणांदणच इतकण सांतणपलण होतण. 

"मणफ कर. मणझी तब्येत खपू खरणब होती. नतथ ेथणांबनू मी कणही करू िकर्णर नव्हतो. उद्यण टेरी 
बरोबर पढेु जणरे् मलण िक्य नव्हत.े कणहीही न करतण तथेील शिधण सांपर्वण्यणपेक्षण  खणली येरे् मलण जणस्त 
योग्य र्वणटल.े" 

"आधीच त ूआजणरी आहेस, असण धोकण त ूकसण पत्करू िकतोस. जरण कल्पनण कर, त्यणहदर्विी 
सणरख ेककरकोळ घसररे्……... अांगर्वणलण तझु्यण हणकण ऐकू आल्यण नसत्यण……." 

झणल ेत ेझणल ेहोत.े िणट्झ लण एकट्यणने उतरणर्वे लणगण्यणमळेु आलेलण तणर् दरू कररे् आर्वचयक 
होत.े गरम चहण आणर् खणण्यणमळेु त्यणच्यण चेहेरय्णर्वर परत हस ूउमटल.े  

"टेरी तळणर्वर पोहोचलण कण? ररबफ्ट कसण आहे ?" 
"सणांगतो. टेरीलण हहमणने खपू त्रणस हदलण. खरतर आम्ही दोघ ेपरत यणयलण ननघणलो होतो. र्वणटेतच 

आमची गणठ पडली आणर् टेरीचण ननचचय बघनू आम्ही त्यणच्यणबरोबर तळणर्वर परतलो. नतसऱ्यण तळणर्वर 
रणहहलेल्यण चौघणांनी आज चौथ्यण तळणर्वर जणरे् अपेक्षक्षत होत.े दोघ े परतले असले तरी हे कणम झणलेच 
पणहहज.े टेरीने सणांगगतल्यणर्वर आम्ही परत कफरलो खरे पर् मी खूपच दमलो होतो. त्यणमळेु खणली जणऊन 
तणजणतर्वणनण झणल्यणर्वर कणऊझी बरोबर जोडी जमर्वनू मी परत चढणई सरुु करेन, असे सणांगनू मी तथेून 
ननघणलो. उद्यण सगळे व्यर्वश्स्थत असेल तर टेरी आणर् ररबफ्ट चौथ्यण तळणर्वर जणयलण ननघतील." 

बणहेर िपेणंचे आनांदी आर्वणज  ऐकू येऊ लणगल.े "आतण आर्खी कणय ?" अस ेम्हर्त मॉररस बणहेर 
डोकणर्वलण. अश्जबण पहहल्यण तळणर्वरून बऱ्यणच भणरर्वणहकणांनण घेऊन आलण होतण. ईचॅक ने पहहल्यण तळणर्वरील 
हणलहर्वणल कळर्वली होती. '२९ तणरखेलण १२ र्वणजण्यणच्यण समुणरणस भरपरू सणमणन घेऊन अांगथरके तळणर्वर 
आलण. अांगथरके मखु्य तळणर्वर परत जणऊन नॉयलेलण भेटेल. त्यणचय्णबरोबरच्यण १५ भणरर्वणहकणांपकैी कणही 
जर्णांनण तो मखु्यतळणर्वर थणांबर्वनू ठेर्वेल. लोड फेरीसणठी त्यणांचण उपयोग होईल. लगेच लणगर्णऱ्यण सणमणनणची 
यणदी अश्जबणबरोबर पणठर्व.' 

नॉयल ेमखु्यतळणर्वर येरे् यणचण अथा, सर्वा सणधन सणमग्री त्यणांनण र्वेळेर्वर शमळर्णर होती. ही खूप 
महत्र्वणची आणर् उत्सणहर्वधाक बणतमी होती. दसुरी गचठ्ठी नॉयलेने २५ तणरखेलण तकुुचणर्वरून शलहीली होती. 
सणरकीने पररश्स्थतीच ेगणांभीया ओळखून चणर पणच हदर्वसणांचण रस्तण फक्त छत्तीस तणसणत कणपलण होतण. त्यणने 
योग्य र्वेळी मोहीमेलण मोलणची मदत केली होती. 

आनांद सणजरण करणयलण र्वेळ नव्हतण. अश्जबणलण गचठ्ठी घेऊन लगेच ननघणयचे होत.े मॉररसने 
गचठ्ठी खरडली, र्वेळ न दर्वडतण अश्जबण लणांब ढणांगण टणकत धुक्यणत हदसेनणसण झणलण. दणर्वणतणांदलूण अश्जबण 
बरोबर खणली पणठर्वणयच ेमॉररसच्यण मनणत होत.े पर् खरणब हर्वणमणनणत त्यणलण खणली पणठर्वरे् िक्य नव्हत.े 



 
 

अश्जबण बरोबरच्यण सणमणनणत र्वॉकी टॉकी सेट होतण. मॉररसने ईचॅक बरोबर सांपका  सणधणयचण ियत्न 
केलण, पर् नसुती खरखर ऐकू येत होती. कणही र्वेळणने भणरतीय लोक सांगीत ऐकू येऊ लणगले, हहमणलयणच्यण 
कुिीत २०००० फुटणांर्वर त्यणांनण तणल धरून नणचणर्वेस ेर्वणटू लणगल.े रणत्री पयतं सांपका  होऊ िकलण नणही.  

दसुऱ्यण हदर्विी त ेखणलनू येर्णऱ्यण िपेणंची र्वणट बघत होत.े हर्वण अिनतम होती. रणत्री खूप थांडी 
पडली होती. सकणळच्यण उन्हणत हहम हहरय्णसणरखे चमकत होत.े िपेणा आल्यणर्वर सणमणन घेऊन नतसरण तळ 
गणठणयच ेठरले होत.े िणट्झ आणर् कणऊझी अजून परू्ापरे् तांदरुुस्त झणल ेनव्हत.े िणट्झ प्रर्वश्रणांतीसणठी खणली 
जणर्णर होतण तर कणऊझी येथेच प्रर्वश्रणांती घेर्णर होतण. दणर्वणतणांदचूी तब्येत तीन हदर्वसणनांतर सदु्धण सधुणरली 
नव्हती, त्यणलण िणट्झ खणली जणयलण मदत करर्णर होतण.  

शमरीस्टी खोलणच्यण दरीतनू ननळसर रांगणच ेधुके र्वर येऊ लणगल.े त े एक सगुचन्ह होत.े अजून 
खणलनू येर्णऱ्यण कणकफल्यणचण पत्तण नव्हतण. टेरी आणर् ररबफ्ट िपेणंबरोबर चौथ्यण तळणकड े ननघणल े होत.े 
दबु्रबार्ीतनू बघतणनण त ेखपूच सणर्वकणि चणलत असल्यणच े र्वणटत होत.े दपुणर झणली, मॉररसलण नतसरय्ण 
तळणकड ेजणयची योजनण रद्द कररे् भणग पडल.े 

सांध्यणकणळी सहणच्यण समुणरणस अांगथरके, फोतकी आणर् सणरकी भरपरू सणमग्री घेऊन तळणर्वर आल.े 
अांधणर पडणयच्यण आधी त्यणांनी दबु्रबार्ीतनू चौथ्यण तळणर्वर नजर टणकली. सर्वा कणही सणमसमू होत.े तळणर्वर 
कणही हणलचणल नसरे् चणांगलेच होत.े सर्वाजर् रणत्र कणढण्यणसणठी तांबतू श्स्थरस्थणर्वर झणले असर्णर. उद्यण त े
पणचर्वण तळ लणर्वण्यणच्यण दृष्टीने हणलचणल करतील अिी अपेक्षण करणयलण हरकत नव्हती. 

अांगथरके बरोबर आलेल्यण गचठ्ठीतनू खणलची बणतमी कळली.  
१) उद्यण आर्खी खणद्य पदणथा आणर् इतर सणमग्री पणठर्वतो. नॉयल,े ईचॅक, औडोट यणांच्यणपकैी 

कोर्ीतरी त्यणांच्यणबरोबर असेल.  
२) मणन्सनू अांदणजणपके्षण लर्वकर येण्यणची िक्यतण आहे. तो कलकत्त्यणच्यण पढेु सरकलण आहे. 
३) परततणनण लणगर्णऱ्यण भणरर्वणहकणांचण प्रर्वचणर करणर्वण लणगर्णर आहे. त्यणांनण ननरोप पणठर्वनू इथ े

बोलणर्वनू घ्यणयलण आठ हदर्वस लणगतील. एकण र्वेळी र्वीस भणरर्वणहक उपलब्ध असतील. परतीची योजनण 
कणय आहे? 

४) सणत र्वणजतण रेडीयो सांपका  करतण येईल. 
मणन्सनूच ेपढेु सरकरे् ही त्यणांच्यणसणठी कणळजी र्वणढर्वर्णरी बणतमी होती. त्यणांच्यण उद्हदष्टण जर्वळ 

पोहोचतणनण त्यणचे आगमन सांकटणत टणकर्णरे होत.े आज सदु्धण रेडीयो सांपका  होऊ िकलण नणही. त्यणमळेु 
येथील हणलहर्वणल आणर् पढुील योजनण कळर्वण्यणसणठी मॉररसने गचठ्ठी शलहणयचे ठरर्वल.े 

सांध्यणकणळी हर्वण एकदम स्र्वच्छ आणर् थांड होती. सयूणास्तणच्यण ककरर्णांमळेु ननलगीरी आणर् 
अन्नपरू्णा, सोनेरी, केिरी आणर् नांतर जणांभळ्यण रांगणत न्हणऊन ननघणली होती. असेच हर्वणमणन आर्णखी 
कणही हदर्वस हटकणर्व ेअस ेत्यणांनण र्वणटत होत.े  



 
 

३१ मे १९५०. शिखर चढणईचण िरे्वटचण अांक सरुु झणलण. मॉररस आणर् लणचेनल यणांची पहहली तकुडी 
होती. दसुऱ्यण तकुडीत कणऊझी आणर् िणट्झ असर्णर होत.े त्यणांनी तळ सोडलण, ककनणरय्ण ककनणरय्णने 
हहमभेग पणर केली आणर् सरळ हहमस्खलनणच्यण सरुर्वणतीकड ेजणर्णरण रस्तण पकडलण. तरे्वढ्यणत त्यणांनण चणर 
हठपके खणली उतरतणनण हदसले. 'कणय झणल ेअसणरे्व' यण कणळजीत त्यणांनी चढणई सरुु ठेर्वली. मॉररसने हण 
रस्तण यणपरू्वी तीन र्वेळण पणयणखणलनू घणतलण होतण पर् तरीसदु्धण त्यणलण रस्तण अर्वघड आणर् धोकणदणयक 
र्वणटत होतण. बफणाच्यण शभ ांतीखणली त्यणांची टेरी आणर् ररबफ्ट बरोबर गणठ पडली. त्यणांनी ियत्न सोडून हदलण 
होतण. 

'पढेु जणरे् मखूापर्णच ेआहे. र्वणरण आणर् हहम भयणनक आहे. कणल चौथ्यण तळणर्वर पोहोचणयलण 
आम्हणलण सणत तणस लणगले. हहमस्खलनणमळेु तथेील तांब ू र्वेडणर्वणकडण झणलण होतण. भर्णर्त्यण र्वणऱ्यणत 
कसणबसण दसुरण तांब ूउभण केलण तोपयतं ररबफ्ट चण पणय गोठलण होतण. टेरीने त्यणलण मणलीि केल ेआणर् 
दोरणच्यण टोकणन ेफटके मणरले. हळूहळू रक्त परुर्वठण सरुळीत सरुु झणलण. सकणळी र्वणऱ्यणचण जोर आर्खी 
र्वणढलण होतण आणर् थांडी कॅनडणतील थांडीपेक्षण भयांकर होती. कणल आम्ही जणस्त तणजेतर्वणने असतणनण हजणर 
फूट चढणयलण सणत तणस लणगले होते तर उरलेल ेचणर हजणर फूट चढरे् आत्तणच्यण पररश्स्थतीत िक्य नणही 
अस ेर्वणटून यि शमळेल की नणही यण िांकेने आम्ही परतणयचण ननर्ाय घेतलण.' 

मॉररस आणर् लणचेनलने त्यणांनण समजणर्वण्यणच े केलेले ियत्न र्वणयण गेले. "आम्ही पढेु जणतोय, 
शिखरणर्वर पोहोचून आम्ही परत.ू" अस ेसणांगनू दृढननचचयी मॉररस आणर् लणचेनल यणांनी चढणई सरुु केली. 
बरोबर सणरकी आणर् अांगथरके हे दोन िपेणा होत.े चौघणांनी आळीपणळीने पढेु होत बणकीच्यणांनण मणगादिान 
केल.े नकुतचे टेरी र्वगरेै परतले असल्यणमळेु त्यणांच्यण मणगणर्वरून जणरे् सोपे होते. तरीसदु्धण चढरे् अनतिय 
कष्टकणरक होते. पेन्सीने कल्पनण देऊन सदु्धण रस्त्यणचण अर्वघडपर्ण बघनू अांगथरके आचचयाचककत झणलण 
होतण. एव्हरेस्ट ककां र्वण कणांगचेनजुांगण मोहहमेत सदु्धण त्यणलण येर्वढयण अर्वघड रस्त्यणबरोबर सणमनण करणर्वण 
लणगलण नव्हतण. त्यणांच्यण आयषु्यणत िथमच त ेबफणाच्यण उभ्यण शभ ांती चढत होत.े पर् सर्वा कणही सरुळीत 
चणल ू होत.े हहमणलयणतील मोहीमेसणठी र्वणतणर्वरर्णबरोबर समरस होरे् ककती आर्वचयक आहे यणची त्यणांनण 
िगचती येत होती. हर्वेत िचांड उष्मण होतण, नतसऱ्यण तळणर्वर पोहोचेपयतं सर्वाजर् घणमणने ननथळल ेहोत.े  

तणकत रणखून ठेर्वण्यणसणठी त्यणांनी आर्खी पढेु जणण्यणचे टणळल.े उरलेलण र्वेळ त्यणांनी तांबतू लोळत 
कणढलण. दसुऱ्यण तांबतूनू िपेणा त्यणांनण जेर्वर् परुर्वत होत.े हर्वण उत्तम होती. यणर्वेळी आपर् नक्कीच शिखर 
गणठर्णर असण प्रर्वचर्वणस र्वणटू लणगलण होतण. आज्ञणधणरकपरे् सर्वणंनी ठरलेली औषधे घेतली आणर् अांधणर 
पडणयच्यण आत तळणर्वर सणमसमू झणली. 

सकणळ झणली, आज फक्त चौथ्यण तळणपयतं जणयच ेहोत.े पर् त्यणांनण तळणची जणगण बदलनू तो 
हहमनदीर्वर परत लणर्वणयचण होतण. दसुऱ्यण तळणर्वर लणगलेले तांब ूआणर् एकां दर हणलचणल बघनू तथे ेएक 
लहणनस ेखेड ेअसल्यणसणरख ेर्वणटत होत.े हहम आणर् बफणाची श्स्थती खूपच चणांगली होती, त्यणचण फणयदण 



 
 

उठर्वत त्यणांनी अपेक्षेपेक्षण खूप लर्वकर चौथण तळ गणठलण. हर्वण अजून उत्तम होती त्यणमळेु तळ हहमनदीर्वर 
हलर्वरे् िक्य होत.े यणच्यणपुढच्यण रस्त्यणर्वर तणांब्रत्रक अडचर्ी येण्यणची िक्यतण कमी होती. त्यणांनी एक तांब ू
आणर् खणद्यपदणथा घेऊन पढेु जणयच ेठरर्वल.े "तणसणभरणत आपर् हहमनदीच्यण कडलेण असलेल्यण बफणाच्यण 
धणरेच्यण मणथ्यणर्वर पोहोच.ू हे कणही फणर लणांब नणहीये."  

सरुर्वणतीलण त ेहहमणच्यण समदु्रणत कमरेपयतं बडुत होत,े पर् हळूहळू हहम कमी झणल.े बफणाचण चढ 
फणर तीव्र नव्हतण. मधेच त्यणांनी पणयऱ्यण तयणर केल्यण पर् जणस्तीत जणस्त चढणई त्यणांनी क्राँ पॉनच्यण 
सहणय्यणने केली त्यणमळेु यण उांचीर्वर त्यणांचे उर धपणप ू लणगल.े िपेणा अिण चढणईच े तांत्र शिकल े नव्हत े
त्यणमळेु त ेजरण घणबरल ेहोत.े पर् मणगे पडू नये म्हर्नू त ेियत्नणांची परणकणष्ठण करत होते. दोनि ेयणडणंची 
दमछणक करर्णरी चढणई सांपर्वनू त े प्रर्वळ्यणच्यण धणरेर्वर आल.े त्यणांच्यण जर्वळच बफणाची एक नसैगगाक धणर 
होती आणर् तथे ेएकण मनोरय्णखणली तळ लणर्वणयलण उत्तम जणगण होती. दोन्हीांमळेु त्यणांचे र्वणऱ्यणपणसनू सांरक्षर् 
होर्णर होत.े त्यणांच्यण ियत्नणांनण यि शमळणल ेहोत.े  

थोडयणच र्वेळणत तांब ूउभण रणहहलण. दपुणर टळून गेली होती. दोन्ही िपेणंनण हहमनदी र्वरील तळणर्वर 
परतणयच ेहोत.े अर्वघड उतणरणर्वरून खणली जणयलण िपेणा थोड ेघणबरत  होत ेपर् मॅररसलण त्यणांच्यण बद्दल 
प्रर्वचर्वणस र्वणटत होतण. िपेणा गेल्यणर्वर त्यणांनी सणमणन नीट लणर्वले, तोपयतं धुक्यणने त्यणांनण घेरून टणकल ेहोत े
आणर् थांड र्वणरण त्यणांच्यण तोंडणर्वर हहमणच ेसपकणरे मणरत होतण. दोघणांनण खणर्वेस े र्वणटत नव्हत.े कसणबसण 
त्यणांनी चहण तयणर केलण आणर् औडोट नी सणांगगतलेल्यण गोळ्यण गगळल्यण. रणत्री बटू गोठू नयेत म्हर्ून 
त्यणांनी त ेश्स्लपीांग बॅग मध्ये ठेर्वले आणर् रणत्र कणढणयलण तयणर झणल.े 

सकणळी उत्सकुतनेे त्यणांनी तांबतूनू बणहेर डोकणर्वले. सयूोदय झणलण होतण, हर्वण उत्तम आणर् थांड होती. 
आज मणन्सनू सरुु होण्यणची िक्यतण नव्हती त्यणमळेु त्यणांचण जीर्व भणांड्यणत पडलण. अांगथरके आणर् सणरकी 
आल्यणर्वर लगेच त्यणांनी सॅक भरल्यण. तांब ू नतथचे सोडून त्यणांनी पणचव्यण तळणच्यण हदिनेे मणगाक्रमर् सरुु 
केल.े तटुलेल्यण मनोऱ्यणांनण टणळत हहमनदीच्यण डणव्यण बणजूने त ेपढेु ननघणल ेआणर् थोड्यणच र्वेळणत एकण 
मोठ्यण हहम मदैणनणच्यण कणठणर्वर पोहोचल.े कोर्ी कणहीच बोलत नव्हत,े सगळेच तणर्णखणली आणर् 
पणठीर्वरच्यण ओझ्यणने र्वणकलेले होत.े आज जूनची दोन तणरीख होती, चणांगल्यण हर्वेचे सलग चणर हदर्वस 
शमळरे् अर्वघड होते. पढेु मोठे हहममदैणन असल ेतरी तणांब्रत्रक अडचर्ी कमी हदसत होत्यण. 

थोड ेथणांबनू त्यणांनी त्यणांच्यण आर्वडीच्यण काँ डी आणर् नगेटस ्चण समणचणर घेतलण. येथून खणलच ेदृचय 
कोर्णलणही भोर्वळ आर्र्णरे होत.े त्यणांनण थकर्वर्णरी अन्नपरू्णा हहमनदी लहणनचयण हहमजीव्हे सणरखी हदसत 
होती, तळहणतणएर्वढ्यण दसुऱ्यण तळणची जणगण िोधणर्वी लणगत होती. थोडयण अांतरणर्वरील ग्रेट बॅरीयरच्यण मणगे 
नतबेटची भमूी हदसत होती. डणर्वीकड ेअन्नपरू्णाच्यण उत्तुांग शभ ांतीच्यण मणगे धौलणगगरी दडलण होतण. मणगे 
मणगणार्वरच्यण त्यणांच्यण पणऊल खुर्ण हदसत होत्यण. 



 
 

प्रपच्छण न सोडर्णऱ्यण कुत्र्यणच्यण गचकणटीन े त्यणांनी आळीपणळीने हहम मदैणनणतनू मणगा कणढणयलण 
सरुर्वणत केली. सगळ्यणांनण धणप लणगत होती, थोड्यण थोड्यण अांतरणर्वर थणांबणर्व ेलणगत होते. तटुलेले मनोरे 
आणर् हहमभेगण टणळण्यणसणठी लणांबच ेर्वळसे घ्यणर्व ेलणगत होत.े त ेजरी िगती करत होत ेतरी र्वर हदसर्णरी 
लहणन धणर जर्वळ येत नव्हती. ित्येक पणऊल कष्टणन ेटणकणर्व ेलणगत होत.े हळूहळू हहम घट्ट होऊ लणगल,े 
हहमणत बडुरे् कमी झणल.े चणळीस अांिणतील चढ चढतणनण क्राँ पॉनचण र्वणपर करणर्वण लणगत होतण. दहण यणडणंचे 
अांतर पणर केल्यणर्वर थणांबणर्वे लणगत होत.े थांडीमळेु पणय गोठल े होत.े पर् त्यणांनण उगणचच र्वेळ गमणर्वनू 
चणलर्णर नव्हत.े 'पणचव्यण तळणकड!े' हे त्यणांचे घोषर्वणक्य बनल ेहोत.े पणयणखणलचण पणतळ बफणाचण थर तटूुन 
त ेपरत परत हहमणत रुतत होत.े सगळी ऊजणा एकत्र करून त्यणांनी लणलसर रांगणच्यण दगडणांची धणर गणठली. 
ननरणिण त्यणांनण लपर्वतण आली नणही. सगळे दगड बफणाच्यण पणतळ आर्वरर्णखणली झणकल ेगेले होते. तांब ूउभण 
करणयलण जणगण हदसत नव्हती, त्यणांनण उतणरणर्वर तांब ूलणर्वणर्वण लणगर्णर होतण. 

त ेआतण २४६०० फूट उांचीर्वर होत.े िपेणा डोके दखुीची तक्रणर करत होत.े पर् तिण पररश्स्थतीत 
सर्वणंनण तांबसूणठी सपणटी तयणर कररे् भणग होत.े त्यणसणठी मोठ्यण िमणर्णत हहम हटर्वणर्वे लणगल.े शमननटण 
शमननटणलण मॉररस प्रर्वश्रणांतीसणठी थणांबत होतण, त्यणलण गदुमरल्यणसणरख ेहोत होत,े  हृदय थणड्थणड उडत होत.े 
त्यणचर्वेळी िपेणा सलग पणच शमननटे न थणांबतण कणम करू िकत होत.े तणसणभरणच्यण ियत्नणांनांतर सपणटी 
तयणर झणली. दगडणत दोन प्रपटॉन मणरून त्यणांच्यण आधणरणने तांब ूकसणबसण उभण केलण. पणचर्वण तळ उांची 
७५०० मीटर. 

मॉररसने अांगथरकेलण मोडक्यण तोडक्यण इांग्रजीत पढुची योजनण सणांगगतली, 
"उद्यण सकणळी आम्ही दोघे अन्नपरू्णा शिखरणकड ेजणऊ. त ूिपेणंचण सरदणर आणर् खूप अनभुर्वी 

आहेस, आमच्यण बरोबर आलणस तर आम्हणलण आनांद होईल. आपर् एकत्र प्रर्वजय सणजरण करू. येर्णर नण 
आमच्यण बरोबर ?" 

थोडण प्रर्वचणर करून अांगथरकेने पढेु यणयच ेनणकणरले, "धन्यर्वणद सणहेब,  मणझ ेपणय गोठणयलण लणगल े
आहेत. मी चौथ्यण तळणर्वर थणांबतो." 

"तलुण तसे र्वणटत असेल तर लगेच उतरणयलण सरुर्वणत कर, कणरर् उिीर होत आहे." 
सणहेबणांनण सोडून जणरे् त्यणांच्यण श्जर्वणर्वर आल्यणच ेस्पष्ट हदसत होत ेतरी कणही सेकां दणत त्यणांनी सॅक 

भरल्यण आणर् दोघणांनण िभेुच्छण देऊन चौथ्यण तळणच्यण हदिनेे उतरणयलण सरुुर्वणत केली. त े ककती र्वेगळणच 
प्रर्वचणर करतणत ! िपेणा त्यणांच्यण प्रर्वचर्वणसणहातसेणठी आणर् एकननष्ठतत े सणठी िशसद्ध आहेत, शिखरणर्वर 
चढतणनण त्यणांनण नक्कीच आनांद झणलण असतण पर् त्यणांच्यण कष्टणांतनू प्रर्वजय सणकणरत असतणनण त्यणांनी 
मणघणर घेतली होती. मॉररस आणर् लणचेनल ननिब्द झणल े होत.े त्यणांची िणांततण सर्वा कणही सणांगनू जणत 
होती. 



 
 

रणत्र कणढरे् अर्वघड जणर्णर होत.े तळणची जणगण धोकणदणयक होती. र्वणऱ्यणच्यण जोरणमळेु हहम 
घरांगळत येऊन त्यणांच्यण तांबरू्वर जमण होत होते. चुनखडीच्यण दगडणत मणरलेले प्रपटॉन आणर् हहमणत 
रोर्वलेल्यण आईस ॲक्स यणांच्यण आधणरणर्वर तांब ूउभण होतण. सपणट केलेली जणगण केव्हणही तटूु िकली असती, 
त्यणमळेु तांब ूकोसळणयची भीती दोघणांच्यणही मनणत होती. पर् कोर्ीच बोलत नव्हत.े 

शिखरणर्वर चढणयच्यण आदली रणत्री त्यणांचे मेंद ूनीट कणम करत नव्हत.े मॉररस मन एकणग्र करू 
िकत नव्हतण, कोर्त्यणही कणमणत त्यणचे मन रमत नव्हत.े खणयची इच्छण होत नव्हती. खूप पररश्रमणने 
आणर् एकमेकणांच्यण मदतीने त्यणांनी कसणबसण चहण बनर्वलण आणर् त्यणांच्यण नेहमीच्यण गोळ्यण घेतल्यण. 

र्वणऱ्यणच्यण तीव्र झोतणमळेु नणयलॉनचण तांब ूफडफडू लणगलण. र्वणरण तांब ू उडर्वनू लणर्वर्णर अस ेर्वणटू 
लणगल.े मधूनच त ेतांबचू ेखणांब धरून ठेर्वत होते. हहमर्वषणार्व सरुु झणलण, र्वणदळ त्यणांच्यण भोर्वती घोंगणर्व ू
लणगल.े हर्वेने दहित ननमणार् केली होती, भीतीने दोघणांनण घेरले होत.े ित्येक क्षर् श्जद्दीन ेलढर्वणर्वण लणगत 
होतण. उत्तम दजणाच्यण श्स्लपीांग बॅगच्यण पणयणिी  बटू ठेऊन त ेआत शिरल.े रणत्रभर त ेपेरी ॲशलयनलण 
धन्यर्वणद देत होत.े त्यणने मोहीमेसणठी उत्कृष्ट सणधनसणमग्री (equipment) बनर्वली होती. 

लणचेनलने स्र्वतःसणठी तांबचू्यण बणहेरच्यण बणजूची जणगण ननर्वडली, मॉररस शभ ांतीच्यण हदिलेण सरकलण. 
सपणटीच्यण कडलेण झोपलेल्यण लणचेनललण अांतरणळणत झोपल्यणसणरख े र्वणटत होत.े घरांगळत येर्णरे हहम 
तांबमूळेु अडर्वले जणऊन सणठत होते, त्यणच्यण र्वजनणमळेु मॉररसलण गदुमरल्यणसणरख ेहोत होत.े तो कॅमेरण 
श्स्लपीांग बॅगमधे घ्यणयलण प्रर्वसरलण होतण. हणत लणांबर्वनू त्यणने  मौल्यर्वणन कॅमेरण श्स्लप्रप ांग बॅगच्यण तळणिी 
बटुणांबरोबर ठेऊन हदलण. त ेसणरख ेघड्यणळणत बघत होत.े रणत्र जणतण जणत नव्हती. दोघे नीट झोप ूिकल े
नणहीत. तांबरू्वर पडलेल्यण हहमणच्यण र्वजनणचण दणब मॉररसच्यण िरीरणर्वर पडत होतण. त्यणमळेु त्यणलण  
गदुमरल्यणसणरख ेहोत होत.े र्वणऱ्यणच्यण आर्वणजणने कणनठळ्यण बसत होत्यण. तांबचूे  र्वणकलेल ेखणांब दोघणांनी 
श्जर्वणच्यण आकणांतणने धरून ठेर्वले होत.े यण त्यणांच्यण मकु्कणमणची तलुनण आल््स मधील कोर्त्यणही ब्रबव्हॉक 
बरोबर होरे् िक्य नव्हत.े त ेपरू्ापरे् थकल ेआणर् कां टणळल ेहोत.े त ेझोपी जणर्णर नणहीत यणची दक्षतण 
र्वणदळ घेत होत.े 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

५ 
३ जूनची पहणट, त्यणांनी अजून तांबचू ेखणांब घट्ट पकडून ठेर्वले होत.े हदर्वस उजणडल्यणर्वर र्वणऱ्यणचण 

र्वेग हळूहळू कमी झणलण. तांबरू्वर सणठलेल े हहम आणर् बफा  दरू करण्यणसणठी मॉररसलण खूप कष्ट करणरे्व 
लणगल.े त्यणची मणनशसक िक्ती गोठली होती, प्रर्वचणर कररे् दरुणपणस्त झणल ेहोत.े दोघ ेचकणर िब्द बोलत 
नव्हत.े त ेसयूा उगर्वणयची र्वणट बघत होत ेपर् सणड ेपणच र्वणजल्यणनांतर त्यणांनण झोपनू रहणरे् िक्य होईनण.  

"एक शमनीटसदु्धण येथे थणांबरे् िक्य नणही, आपर् लगेच ननघयूण." मॉररस पटुपटुलण, त्यणलण 
लणचेनलने होकणर भरलण. 

कोर्णच्यणतही चहण बनर्वण्यणची िक्ती उरली नव्हती. त्यणांचण मेंद ूअनतिय सांथ गतीने कणम करत 
होतण. आर्वचयक तरे्वढ्यणच हणलचणली अनतिय सांथ गतीने केल्यण जणत होत्यण. स्र्वतः तयणर होरे् सदु्धण 
कठीर् जणत होत.े गोठलेल ेबटू चढर्वरे् खूप त्रणसणच ेहोत.े थोड्यण हणलचणलीने सदु्धण त्यणांनण धणप लणगत 
होती. बटुणर्वर चढर्वणयच े गेटसा पठु्ठयण सणरख ेकडक बनल े होत.े मॉररस कसेबस े त े बणांध ूिकलण पर् 
लणचेनललण त ेजमल ेनणही. 

दोर बरोबर घेरे् त्यणांनी टणळल,े तरे्वढेच दोन पौंड र्वजन कमी झणल.े मॉररसने कां डने्स्ड दधुणची एक 
ट्यबू, थोड े नगेट आणर् पणयमोज्यणची एक जोडी सॅकमधे टणकली. ब्रबकट पररश्स्थतीत पणयमोज्यणांचण 
उपयोग मणकड टोपी सणरखण होऊ िकलण असतण. कॅमेरॅ मधे कृष्र्धर्वल कफल्म भरली होती. रांगीत कफल्म 
सोबत घेतली होती. मवू्ही कॅमेरण चणल ूकरून बनघतलण पर् ककां चीत आर्वणज करून तो बांद पडलण. त्यणांचण 
कॅमेरणमन ईचॅक ने त्यणलण र्वांगर् घणलणयची कणळजी घेऊनसदु्धण तो थांडीमळेु कणम करेनण झणलण. मॉररसने 
तो तथेेच सोडलण, २४६०० फूट उांचीपयतं त्यणचण र्वणपर झणलण होतण. िथमोपचणरणच्यण सणहहत्यणने सॅकमध्ये 
आधीच जणगण पटकणर्वली होती. 

तांबतूनू बणहेर पडतणनण त्यणांनी जणस्तीत जणस्त कपड ेअांगणर्वर चढर्वले, क्राँ पॉन बणांधल ेआणर् सहण 
र्वणजतण त ेशिखरणकड ेननघणले. हर्वण एकदम स्र्वच्छ पर् अनतिय थांड होती. सरुर्वणतीच्यण खड्यण चढर्ीनांतर 
चढ सोपण होऊ लणगलण. कधीकधी बफणाचण जणड थर त्यणांचे र्वजन पेल ूिकत होतण पर् कधीकधी तो तटूुन 
दोघ ेखणलच्यण हहमणत रुतत होते. त्यणमळेु चढर् कष्टकणरक होत होती. दोघ े चकणर िब्द न बोलतण 
आलटून पणलटून मणगा तयणर करत होत.े दोघेही स्र्वतःच्यण कोिणत गरुफटले होत.े थांडी कपड्यणांमधून 
णझरपत हणडणांपयतं पोहोचली होती. मॉररसचण मेंद ूअनतिय मांद गतीने कणम करत होतण. प्रर्वश्रणांतीसणठी 
थणांबल्यणर्वर त ेपणय आपटून उष्र्तण ननमणार् करणयचण ियत्न करत होत.े लणचेनल, त्यणचण घट्ट झणलेलण 
बटू सलै करणयचण ियत्न करत होतण. त्यणलण हहमदांि (frostbite) व्हणयची भीती र्वणटत होती. लणचेनल 
त्यणचे पणय गरम करत असतणनण मॉररसने आजूबणजलूण नजर टणकली. दरूर्वर हदसर्णरे धौलणगगरी शिखर 
सोडल ेतर आजबूणजूची सर्वा शिखरे खणलच्यण पणतळीर्वर हदसत होती.  



 
 

"मणझ्यण पणयणलण कणही सांर्वेदनण जणर्र्वत नणहीयेत. बहुतके हहमदांिणची सरुर्वणत असणर्वी." लणचेनलने 
परत बटू कणढलण. मॉररसची कणळजी र्वणढू लणगली. योग्य कणळजी घेतली गेली नणही तर हहमदांि ककती 
पटकन पसरू िकतो यणची त्यणलण कल्पनण होती. त्यणांनी खूप मोठण धोकण पत्करलण होतण. इतर सदस्यणांची 
कणळजी घेरे् नेतण म्हर्ून मॉररसची जबणबदणरी होती. हहमदांिणचण धोकण आणर् अन्नपरू्णा यणतील किणची 
ननर्वड करणयची ? हण िचन त्यणलण पडलण होतण. 

लणचेनलने परत बटू चढर्वलण आणर् दमर्वर्णऱ्यण हहमणतनू त्यणांनी त्यणांचण िर्वणस पढेु चणल ू केलण. 
उजेडणत न्हणऊन ननघणलेली सांपरू्ा शसकल हहमनदी दृष्टीक्षेपणत येत होती. ती पणर करण्यणसणठी अजून बरेच 
अांतर कणपणयचे होते, आणर् नांतर खडकणळ पट्टण होतण. 

मॉररसलण त्यणच्यण टणचेलण सांर्वेदनण जणर्र्वेनणिण झणल्यण. पर् पर्वातणांर्वर हे नेहमीच ेहोत.े रक्तिर्वणह 
सरुु रणहण्यणसणठी मॉररस पणयणची सणरखी हणलचणल करत होतण. लणचेनल त्यणलण भतुणसणरखण भणस ूलणगलण, 
स्र्वतःच्यण कोिणत गरुफटलेलण. हळूहळू चढण्यणच ेकष्ट कमी र्वणटू लणगल.े त्यणांच्यण आिलेण पांख फुटले होत.े 
गॉगल र्वणपरून सदु्धण बफणार्वरून पररर्वतीत होर्णरे ककरर् त्रणसदणयक होत होत.े  

एकणएकी लणचेनलने मॉररसलण घट्ट पकडल े: "जर मी परत कफरलो तर त ूकणय करिील ?"  
सांपरू्ा घटनणक्रम मॉररसच्यण डोळ्यणसमोर नणचू लणगलण. 'िचांड उकणड्यणतनू चणलरे्, पणर केलेल्यण 

अर्वघड जणगण, सर्वणंनी शमळून गचकणटीने केलेले ियत्न, तळ उभणरण्यणसणठी शमत्रणांनी घेतलेले अथक कष्ट. 
सगळ्यण घटनणांनी मणझ्यण भोर्वती फेर धरलण होतण. आतण आम्ही उद्हदष्टणचण जर्वळ पोहोचलो होतो. 
कदणगचत, तणसण दोन तणसणत आम्ही प्रर्वजयी होर्णर होतो. आणर् आतण ियत्न सोडून द्यणयचण ? िक्य 
नणही. मी मणझ ेमन घट्ट केले होत.े मलण मणझे मन स्पष्ट सचूनण देत होत.े' 

"मी एकटण पढेु जणईन." 
"तर मग मी तझु्यण बरोबर आहे." 
यण िब्दणांनी त्यणांची मणनशसक िक्ती अचणनक र्वणढली आणर् भणर्वणांसणरख ेखणांद्यणलण खणांदण देऊन त े

पढेु ननघणल.े आतण कोर्ीही त्यणांनण शिखर गणठण्यणपणसनू रोख ूिकत नव्हत.े आपर् कोठल्यणतरी नर्वीन 
आणर् असणमणन्य र्वणतणर्वरर्णत डुबकी मणरत आहोत अस ेमॉररसलण र्वणटू लणगल.े  

'यणपरू्वी पर्वातणतनू हहांडतणनण कधीही न अनभुर्वलेल्यण प्रर्वगचत्र पर् अलौककक भणर्वनणांनी मणझ्यण मनणत 
दणटी केली. लणचेनल आणर् पररसरणकड ेबघतणनण, नतथे कणहीतरी अनसैगगाक आहे असण मलण भणस  होऊ 
लणगलण. आमच्यण लहरीनसुणर आम्ही केलेल्यण ियत्नणांचे मलण हस ूयेऊ लणगल,े कणरर् मी स्र्वतःतनू र्वेगळण 
होऊन त्यण ियत्नणांकड ेबघत होतो. मी सगळी दमछणक प्रर्वसरून गेलो, गरुुत्र्वणकषार्णची जणर्ीर्व सांपली. हण 
अर्वर्ानीय भिूदेि, ती पप्रर्वत्र िणांततण; मी आत्तणपयतं अनभुर्वली नव्हती, हण मणझ्यण स्र्व्नणतलण पर्वात होतण. 
खडकणांर्वर पडलेले हहम सयूािकणिणत चमकत होत.े त े तजेस्र्वी सौंदया मणझ्यण हदयणलण शभडल.े मलण 
हहऱ्यणांच्यण जगणत आल्यणसणरख ेर्वणटत होत.े आत्तणपयतं मी इतके पणरदिाक हहम पणहहले नव्हत.े अस्पष्ट 



 
 

आर्वणज ऐकू येत होत.े र्वणतणर्वरर् कणपसणसणरख ेहलके झणल ेहोत.े र्वर्ान न करतण येर्णरण आनांद मणझ्यण 
मनणत भरून रणहहलण होतण. सगळे नणर्वीन्यणने भरलेले आणर् अभतूपरू्वा होत.े आल््स मधे मी घेतलेल्यण 
अनभुर्वणांचण येथे मणगमसू सदु्धण नव्हतण. तथेे इतरणांच्यण उपश्स्थतीमळेु, ककां चीत ओळख झणलले्यण मणर्सणांच्यण 
र्वणर्वरण्यणमळेु ककां र्वण दरूर्वर हदसर्णऱ्यण घरणांची उब जणर्र्वल्यणमळेु आपर् आनांदी होतो. हे र्वणतणर्वरर् परू्ापरे् 
र्वेगळे होत.े इतर जग आणर् मी यणांच्यणत एक िचांड मोठी दरी होती. हे एक र्वेगळे प्रर्वचर्व होत.े येथे यणपरू्वी 
कधीच मणर्सणांचण र्वणर्वर नव्हतण, कदणगचत पर्वातणांची तिी इच्छण नसणर्वी. आम्ही त्यणची सीमण पणर केलेले 
बहणद्दर होतो, पर् पढेु जणतणनण आम्हणलण भीती र्वणटत नव्हती.' 

शिखरणची धणर जर्वळ आली. त ेिरे्वटच्यण खडकणळ पट्ट्यणच्यण पणयथ्यणिी पोहोचले होत.े चढ तीव्र 
होतण, दगडणांमधून हहम सणठल ेहोत.े र्वर एक उांचर्वटण हदसत होतण. चढ तीव्र असलण तरी त्यणर्वर चढरे् 
िक्य होत.े  

आकणि तजेस्र्वी ननळे होत.े बटुणांर्वर क्राँ पॉन बणांधले असल्यणमळेु त्यणांनी दगडणांतनू जणर्णरण मणगा 
टणळून थोडण अर्वघड असलेलण हहमणतनू जणर्णरण मणगा ननर्वडलण. तो चढ खरोखरच खूप तीव्र होतण, 'िरे्वटचण 
अडथळण ओलणांडण्यणसणठी आपल्यण अांगणत परेुिी िक्ती आहे कण?' यणची त्यणांनण िांकण र्वणटू लणगली. निीबणने 
हहम घट्ट झणल ेहोत.े क्राँ पॉनची टोके रुतर्वत त ेचढू िकत होत.े छोटीिी चूक जीर्वघेर्ी ठरू िकर्णर होती. 
हणतणांसणठी आधणर तयणर करणयची गरज नव्हती, त ेकणम त्यणांच्यण ॲक्स करत होत्यण.  

लणचेनल झपणट्यणने र्वर चढलण. पहहल्यण कणही हदर्वसणांच्यण मणनणने येथे खूप जणस्त झगडणर्व ेलणगत 
होत,े पर् लणचेनल पढेु जणत रणहहलण. त ेसतत उांचर्वट्यणचण अांदणज घेत होत.े शिखरणकड ेनेर्णरी धणर तथेून 
सरुु होत असेल कण………? 'पर् शिखर कोर्त्यण बणजूलण आहे, उजव्यण की डणव्यण ?' एकेक पणऊल 
टणकल्यणर्वर ॲक्स र्वर ओर्र्व े होऊन धपणपर्णरे हृदय िणांत होण्यणसणठी त्यणांनण थणांबणर्व ेलणगत होत.े थोड े
डणर्वीकड े ककां चीत र्वळर्, आर्खी कणही पणर्वल,े शिखरणर्वर जणर्णरी धणर जर्वळ येत होती. एकमेकणांच्यण 
डोळ्यणत त्यणांनण दृढननचचय जणर्र्वत होतण. यि अगदी जर्वळ आल े होत.े त्यणांनी स्र्वतःलण कसेबस े र्वर 
खेचल.े  

जोरदणर र्वणऱ्यणचण झोत त्यणांच्यणर्वर आदळलण. दपुणरच ेदोन र्वणजले होत.े 
त े८०७५ मीटर, २६४९३ फूट उांच अन्नपरू्णा शिखरणच्यण मणथ्यणर्वर होत.े 
त्यणांची हृदये अर्वर्ानीय आनांदणन ेउचांबळून आली. 
शिखर मणथ्यणर्वर बफणाच ेकॉननास होत.े दसुऱ्यण बणजूलण असलेलण उभण दक्षक्षर् कडण भीतीदणयक आणर् 

पणतणळणत गेल्यणसणरखण हदसत होतण. जगणत अिी पर्वात शिखरे फणरच थोडी असतील. २३००० फूट खणली 
पोखरणच्यण सपुीक दरीर्वर ढग तरांगत होते. त्यणांच्यण डोक्यणर्वर अथणांग आकणिण शिर्वणय कणहीही नव्हत.े  

त्यणांच्यण मोहीमेच ेउद्दीष्ट सफल झणल ेहोत.े मॉररस स्र्वतःच्यण प्रर्वचणरणत गरुफटलण होतण. त्यणच े
मन ढर्वळून ननघणल ेहोत.े त्यणने आतणपयतं इतकण अर्वर्ानीय आनांद अनभुर्वलण नव्हतण.  



 
 

"उतरणयचण प्रर्वचणर आहे की नणही?" 
लणचेनलने मॉररसलण जणग ेकेल.े लणचेनलच्यण मनणत कणय प्रर्वचणर येत असतील? 
"थोडण र्वेळ थणांब, मी फोटो घेतो." 
"लर्वकर आर्वर" 
मॉररसने सॅक चणचपली, कॅमेरण आणर् फ्रणन्सचण लहणनसण ध्र्वज बणहेर कणढलण. हहमणत खोचलेल्यण 

आईस ॲक्सच्यण दणांड्यणलण ध्र्वज बणांधलण आणर् दोघणांनी एकमेकणांच ेफोटो घेतले. भप्रर्वष्यकणलणत आनांदी 
आठर्वर्ी तणज्यण रहणव्यणत म्हर्ून रांगीत कफल्म घणलनू परत एकदण भरपरू फोटो घेतले.  

"आपल्यणकड ेर्वणयण घणलर्वणयलण एक शमननट सदु्धण नणही ! तणबडतोब खणली जणयलण पणहहज.े" 
खरोखर, हर्वण सकणळ सणरखी उत्तम रणहहली नव्हती. लणचेनल उतणर्वीळ झणलण होतण. लणचेनलच े

म्हर्रे् योग्य होत.े तो मणउां टेननयरच्यण दृष्टीकोनणतनू प्रर्वचणर करत होतण. पर् मॉररसलण हण नेहमीचण नसुतण 
प्रर्वजय र्वणटत नव्हतण. मणर्सणने आत्तणपयतं चढलेल्यण सर्वणात उांच शिखरणच्यण मणथ्यणर्वर त ेउभ ेहोत.े त्यणच्यण 
डोळ्यणसमोरून इतक्यण उांचीर्वर चढलेल्यण परू्वाजणांची नणर्व ेसरकू लणगली; ममरी, मॅलरी, आयप्रर्वान, बणऊर, 
र्वेलझनबेक, हटलमन, शि्टन….  

'मणझ्यण आनांदणलण नम्रतचेण स्पिा होतण. आजची शिखर चढणई कोर्ण एकणची नव्हती तर सांपरू्ा 
मोहीमेची होती. आमच्यण यिणत सर्वा सदस्यणांच्यण कष्टणचण आणर् यण यज्ञणत त्यणांनी हदलेल्यण आहूतीांचण र्वणटण 
होतण. त्यणांच्यण शिर्वणय आम्हणलण हे यि हदसलेच नसत.े मणझ्यण डोळ्यणसमोरुन जुन्यण आठर्वर्ी झरझर 
ननघनू जणत होत्यण; मणझ ेलहणनपर् गेलेली Chamonix Valley आणर् Mont Blanc. डोळ्यणत र्वेगळीच 
चमक असलेल्यण Mont Blanc चढून आलेल्यण मणर्सणांच ेमलण प्रर्विषे कुतहुल र्वणटत अस.े' 

लणचेनल त्यणची सॅक उचलनू उतरणयलण लणगलण होतण. मॉररसने कां डने्स्ड दधूणची ट्यबू चोखली 
आणर् ट्यबू नतथेच सोडून हदली. तथेे येऊन गेल्यणची तरे्वढी एकच खरू् त्यणांनी मणगे सोडली होती. सर्वा 
जणमणननमण करून मॉररसने उतरणयलण सरुुर्वणत केली. उांचर्वट्यण पशलकड ेजणण्यणपरू्वी त्यणने शिखरणकड ेिरे्वटची 
नजर टणकली.  

लणचेनल उांचर्वट्यणच्यण पणयथ्यणपयतं पोहोचलण होतण. मॉररस त्यणच्यणमणगे ननघणलण. त्यणलण अजून 
दगड आणर् हहमणने भरलेलण उतणर पणर करणयचण होतण. मॉररस दमलण होतण. त्यणने पणठीर्वरची सॅक कणढली. 
त्यणलण कणय करणयच े होत ेकोर्णस ठणऊक ! बघतण बघतण त्यणचे हणतमोज े ननसटले आणर् उतणरणर्वरून 
घरांगळत खोल दरीत नणहीस ेझणल.े मॉररस हतबदु्ध होऊन स्तब्ध उभण रणहहलण. यणचण पररर्णम घणतक होऊ 
िकलण असतण. त्र्वरण करून पणच नांबरचण तळ गणठरे् आर्वचयक होत.े टेरी आणर् ररबफ्ट कदणगचत नतथे 
पोहोचले असतील. मॉररसची कणळजी थोडी दरू झणली. जणस्तीच े आर्लेले पणयमोजे हणतमोज े म्हर्ून 
उपयोगी पडतील अिी कल्पनण त्यणच्यण मनणलण शिर्वली सदु्धण नणही.  



 
 

मॉररस लणचेनलण गणठणयचण ियत्न करू लणगलण. त्यणच्यण र्वेळेच्यण जणर्ीर्वण हरर्वल्यण होत्यण. आपर् 
पळतोय अस े त्यणलण र्वणटत होत ेपर् ित्यक्षणत तो नेहमी पेक्षण सणर्वकणि चणलत होतण. आकणि ढगणांनी 
झणकोळल ेगेले. थांड र्वणरण र्वणहू लणगलण. लणचेनल मॉररसच्यण पढेु िांभर यणडणार्वर उतरत होतण. त्यणांनण घणई 
कररे् भणग होत.े र्वणऱ्यणचण र्वेग र्वणढलण, ढग खणली उतरल.े लणचेनल मधूनच दणट धुक्यणत अदृचय होत होतण. 
मॉररसलण तांब ूसणपडले की नणही यणची कणळजी र्वणटू लणगली.  

उतणर तीव्र झणलण. मधेच उघड ेबफा  तर मधेच हहमणचे भणग लणग ूलणगल.े तळ जर्वळ आल्यणची ही 
खूर् होती. बफणाच्यण शभ ांतीर्वरून तो क्राँ पॉनच्यण मदतीने सणर्वकणि उतरलण. बफणातनू आर्खी कणही अांतर 
चणलल्यणर्वर त्यणलण तळणर्वर दोन तांब ू हदसले. म्हर्ज े टेरी आणर् ररबफ्ट तळणर्वर आले होत.े समोरणसमोर 
दोन तांब ूउभ ेहोत.े मॉररसच्यण पणर्वलणांचण आर्वणज ऐकून दोघ ेबणहेर डोकणर्वले.  

" आम्ही प्रर्वजयी झणलो, आम्ही अन्नपरू्णा चढून परतलो आहोत." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

६ 
ररबफ्ट आणर् टेरी उत्सणहणने ऐकत रणहहल.े "पर् लणचेनल कुठे आहे?" टेरीने प्रर्वचणरले.  
"मणझ्यण पढेु होतण, जर्वळच असेल. कणय भन्नणट हदर्वस होतण. सकणळी सहण र्वणजतण ननघणलो होतो." 
त्यणलण िब्द कमी पडत होत.े सकणळपणसनू अनभुर्वलेल्यण प्रर्वगचत्र भणर्वनण ओळखीच े चेहेरे 

पणहहल्यणर्वर प्रर्वरून गेल्यण होत्यण. त्यणच ेपरत एकदण मणउां टेननयर मधे रुपणांतर झणल ेहोत.े 
टेरी अत्यणनांदणन े बोल ू िकत नव्हतण, त्यणने मॉररसच े हणत हणतणत घेऊन दणबल.े बघतण बघतण 

त्यणच्यण चेहेरय्णर्वरील हस ूलोपले. "मॉररस, तझु्यण हणतणांनण कणय झणल?े" मॉररस हणतमोजे हरर्वल ेआहेत त े
प्रर्वसरलण होतण. त्यणची बोटे जणांभळी पडली होती आणर् लणकडण सणरखी कडक झणली होती. दोघणांनणही त्यणतले 
गणांभीया समजल.े आनांदणत डुांबलेल्यण मॉररसने तरीही आपले बोलरे् सरुु ठेर्वले. "त ूइतकण छणन तांदरुुस्त 
असनूसदु्धण आमच्यणबरोबर शिखरणर्वर आलण नणहीस ही दःुखदणयक बणब आहे."  

"मी ज ेकणही केल ेत ेमोहहमेच्यण हहतणसणठी होत,े त ूतरी आपले उद्दीष्ट परू्ा केल ेआहेस नण? तचे 
आमच्यण सर्वणंचेसदु्धण यि आहे." टेरी उद्गणरलण. 

त्यणच्यण यण उद्गणरणांनी मॉररसलण शिखरणर्वर झणलेलण आनांद ितपटीन ेर्वणढलण. टेरीच्यण उत्तरणने हे 
शसद्ध झणल ेहोत ेकी, हे यि कोर्ण एकणच ेनव्हत,े कोर्ी एक यिणचण अशभमणन बणळग ूिकत नव्हतण. हण 
प्रर्वजय सर्वणंचण होतण, येर्वढेच नव्हे तर तो सांपरू्ा मणनर्वजणतीचण होतण. 

तरे्वढयणत बणहेरून मदतीसणठी आर्वणज ऐकू आले. तो लणचेनलच असर्णर! टेरी बणहेर डोकणर्वलण, 
लणचेनल िांभर यणडा खोल उतणरणर्वर बफणाच्यण शभ ांतीलण गचकटून कसणबसण उभण होतण. टेरी घणईघणईने कपड े
चढर्वनू बणहेर धणर्वलण. पर् बफणाचण उतणर उघडण पडलण होतण, धुक्यणमळेु लणचेनल हदसत नव्हतण. टेरी रडू 
आर्वरू िकलण नणही. र्वणऱ्यणच्यण झोतणने धुक्यणच्यण थरणत फट तयणर झणली, त्यणतनू टेरीलण लणचेनलची 
आकृती हदसली. 

टेरीने दणतओठ खणउन घसरणयलण सरुर्वणत केली. क्राँ पॉन नसतणनण तो स्र्वतःलण घट्ट बफणात कस े
कणय थणांबर्व ू िकर्णर होतण? पर् टेरी उत्तम स्कीपटू होतण. एकण उडीत तो लणचेनल जर्वळ पोहोचलण. 
लणचेनल बेिदु्धीच्यण उांबरठ्यणर्वर होतण. त्यणची आईस ॲक्स, कणनटोपी, हणतमोज,े एक क्राँ पॉन नणहीस ेझणल े
होत.े 

"मणझ्यण पणयणलण हहमदांि झणलण आहे, मलण लगेच खणली घेऊन चल म्हर्ज ेडॉक्टर त्यणर्वर इलणज 
करू िकेल." 

"त ेिक्य नणही, तलुण हदसत नणही कण आजूबणजूलण र्वणदळ घोंघणर्वत ेआहे. लर्वकरच अांधणर सदु्धण 
पडले." 



 
 

लणचेनल पणय कणपनू टणकण्यणच्यण भीतीने घेरलण होतण. त्यणने टेरीच्यण हणतणतली ॲक्स खेचून घेतली 
आणर् खणली उतरणयलण सरुर्वणत केली. लगेचच त्यणलण आपली चूक कळली आणर् तळणर्वर चढणयलण तयणर 
झणलण. टेरीने पणयऱ्यण तयणर करत चढणयलण सरुर्वणत केली, मणगनू लणचेनल रणांगत येऊ लणगलण.  

दरम्यणन, ररबफ्टने मॉररसच्यण बोटणांर्वर दोरणच्यण तकुड्यणने मणरणयलण सरुुर्वणत केली होती. मॉररसच े
पणय सजुले होत,े खूप कष्टणने ररबफ्टने त्यणचे बटू कणढल ेआणर् त्यणर्वर दोरीचे फटके मणरून मणशलि 
करणयलण लणगलण. थोड्यणच र्वेळणत दसुऱ्यण तांबतू टेरी लणचेनलर्वर हेच उपचणर करू लणगलण. 

बणहेर हहम र्वणदळ घोंघणर्व ूलणगल.े आदल्यण रणत्री िमणरे् तांब ूघट्ट धरून ठेर्वणरे्व लणगत होत.े टेरी 
आणर् ररबफ्ट दोरणच ेभेंडोळे, सॅक्स आणर् इतर सणमणन जमण करून त्यणर्वर झोपले होत.े हर्वेच्यण गणद्यण 
मॉररस आणर् लणचेनणल सणठी होत्यण. दोरीच्यण तकुडयणने फटकणररे् आणर् मणशलि कररे् सरुू होत.े 
कधीकधी फटके इतरत्र बसल्यणर्वर रे्वदनेमळेु त ेओरडत होत.े हळूहळू दोघणांच्यण हणतणपणयणत रक्तणशभसरर् 
पनुः सरुु झणल.े टेरीने गरम पेय बनर्वले आणर् दोघणांनणही ्यणयलण लणर्वल.े रणत्रभर र्वणऱ्यणने थैमणन घणतले 
होत,े हहम अप्रर्वरत पडत होत.े कणलच्यण रणत्रीपेक्षण आजची रणत्र भयणनक होती.  

सकणळी टेरी ननघण्यणसणठी हणकण मणरत होतण पर् मॉररसलण त्यणचण अथाबोध होत नव्हतण. दोघणांनी 
शिखरणर्वर जणण्यणचण प्रर्वचणर सोडून हदलण होतण. र्वणदळ अजूनही तांबूांनण घसुळून कणढत होत.े खरेतर सकणळ 
झणल्यणर्वर र्वणदळ िणांत होत,े यणचण अथा मणन्सनू येऊन पोहोचलण होतण कण? 

ररबफ्ट ने मॉररसलण तयणर केल,े त्यणचे बटू चढर्वले. लणचेनलच ेपणय अजून सजुलेले होत ेत्यणमळेु 
त्यणलण बटू घणलरे् िक्य नव्हत.े त्यणमळेु टेरीने स्र्वतःचे मोठ्यण मणपणच ेबटू त्यणलण हदल.े थोड्यण  र्वेळणने 
चौघ ेबणहेर पडल.े चौघणांच्यणत दोनच ॲक्स होत्यण. सर्वा सणमणन पणचव्यण तळणर्वर तसेच सोडून त े परत 
कफरल ेहोत.े  

मणगणार्वर त्यणांचे आधीच े कणहीच मणग शिल्लक नव्हत.े पर् रस्तण बरणचसण लक्षणत होतण. 
मनोरय्णांपयतं पोहोचेपयतं र्वणरण थणांबलण होतण, पर् हहमर्वषणार्व सरुु होतण. दणट धुके पसरले होत.े कोर्ी र्वणट 
चुकू नये म्हर्ून सगळे एकणमणगोमणग चणलल ेहोते. अिण पररश्स्थतीत ओळखीच्यण भणगणत सदु्धण चुकण 
होण्यणची िक्यतण असत े यणची खूप र्वष े मणउां टेननयररांग केल्यणमळेु त्यणांनण कल्पनण होती. अांतरे भ्रणमक 
असतणत. धुके, पडर्णरे हहम आणर् हहमणच्छणदीत पररसर यणमळेु सगळे पणांढऱ्यण रांगणत प्रर्वलीन होऊन त्यणांनण 
दृष्टीभ्रम होत होतण. उांच मनोऱ्यणांनी प्रर्वगचत्र आकणर धणरर् केल ेहोत.े सगळेजर् हहमणत बडुत होत ेआणर् 
आधीच दमलेल्यणांची अर्वस्थण ब्रबकट होत होती.  

थोड्यणर्वेळणने रस्तण चुकल्यणचे त्यणांच्यण लक्षणत आल.े त ेजणस्त खणली उतरल ेहोत.े त्यणमळेु उलटे 
कफरून त्यणांनी चढणयलण सरुर्वणत केली. मनोऱ्यणांमधून कफरत त ेओळखीच्यण खरु्ण आठर्वणयचण ियत्न करू 
लणगल.े ित्येक र्वेळी त े ननरणि होत होत.े धुके आणर् हहमर्वषणार्वणत रस्तण सणपडत नव्हतण. टेरी आणर् 
ररबफ्ट दोघेच रस्तण िोधणयलण सक्षम होत.े अश्जबणत र्वेळ न घणलर्वतण आणर् चकणर िब्द न बोलतण दोघ े



 
 

आळीपणळीने रस्तण िोधत होत.े दोघणांची पद्धत र्वेगळी होती. ररबफ्ट िणांतपरे् सणर्वकणि जणत होतण तर टेरी 
र्वणदळणिमणरे् तरुुां गणची शभ ांत तोडणयलण ननघणल्यणसणरखण चणलत होतण. पर् दोघणांची इच्छणिक्ती जबरदस्त 
होती.  

लणचेनल टेरीलण खूप त्रणस देत होतण. इथेच हहमणत गहुण करून थणांब ूआणर् हर्वण स्र्वच्छ झणल्यणर्वर 
पढेु ननघ ूअस ेत्यणलण र्वणटत होते. टेरी शिर्वणय दसुरे कोर्ी लणचेनललण सणांभणळरे् िक्य नव्हत,े तो त्यणलण 
खेचून नेत होतण त्यणमळेु लणचेनललण त्यणच्यण मणगे जणर्व ेलणगत होते.  

थोड्यणच र्वेळणत त ेपरू्ापरे् भरकटल.े कोठल्यण बणजूलण जणर्व ेत ेलक्षणत येत नव्हत.े तळ डणव्यण 
बणजूलण आहे यणर्वर सर्वणंचे एकमत होत.े पर् तो िोधरे् अर्वघड होत.े उत्तम सांरक्षर् देर्णरे स्तांभ आतण 
कुचकणमी ठरले होत ेकणरर् त्यणांच्यण आड लपलेले तांब ूहदसत नव्हत.े चौघणांनी एकणचर्वेळी जोरजोरणत हणकण 
मणरल्यण पर् कणही उत्तर येईनण.  

टेरी मधूनमधून त्यणचे बटू कणढून हहमदांि होऊ नये म्हर्ून पणयणांनण मणशलि करत होतण. मॉररसच े
हणतपणय परत गणरठणयलण लणगल े होते. सकणळपणसनू त्यणांनी कणही खणल्ल े नव्हत.े मरर्णच्यण भीतीने 
मणर्सणची तहणन भकेुची जणर्ीर्व हरपत,े िरीर रणखनू ठेर्वलेल्यण िक्तीचण र्वणपर कररे् सरुु करत.े पर् 
यणसणठी जबरदस्त इच्छणिक्ती असरे् आर्वचयक असत.े 

र्वेळ पढेु सरकत होतण. रणत्रीची चणहूल लणगली होती. कोर्ी तक्रणर करत नव्हत,े पर् सगळे घणबरल े
होत.े एकण हठकणर्ी त्यणांनण रस्तण सणपडल्यणसणरख ेर्वणटू लणगल ेपर् अनतिय तीव्र उतणरणने त्यणांचण रस्तण 
अडर्वलण. दसुऱ्यण हदर्विी त्यणांनण कळल ेकी तळणपणसनू त ेफक्त तीस यणडा दरू होत.े त्यण उभ्यण शभ ांतीच्यण 
खणली त्यणांचण तळ होतण. 

एकणएकी अांधणर दणटून आलण. त्यणांनण लर्वकर ननर्ाय घेरे् भणग होत.े २३००० फुटणांर्वर ब्रबव्हॉक 
करण्यणतले धोके सगळ्यणांनण मणहीत होत.े टेरी गहुण तयणर करणयच्यण तयणरीलण लणगलण. लणचेनल, थोड्यण 
अांतरणर्वर असलेली हहमणने भरलेली हहमखणई बघणयलण गेलण आणर् अचणनक इतरणांच्यण नजरेसमोर त्यणत 
गणयब झणलण. टेरीने लणचेनललण मोठ्यण आर्वणजणत हणक मणरली आणर् दोरणलण जोरणचण झटकण हदलण. "मी 
ठीक आहे. इथ ेरणत्र कणढण्यणसणरखी जणगण आहे. खणली यण." कोर्णच्यणतही चौघ ेरणहू िकतील एर्वढी गहुण 
तयणर करणयची िक्ती उरली नव्हती. कसलणही प्रर्वचणर न करतण टेरीने उडी मणरली. पणठोपणठ उरलेल ेदोघ े
बोगद्यणत उतरल.े 

बोगद्यणच्यण शभ ांती बफणाच्यण होत्यण तर जशमनीर्वर हहम अांथरले होत.े चौघेजर् एकमेकणांनण गचकटून 
कसेबस ेबसले होत.े डोक्यणर्वर बफणाच ेआयशसकल्स लोंबत होत.े त्यणतील कणही तोडून त्यणांनी जणगण मोठी 
करून घेतली, कणही चोखण्यणसणठी तसेच ठेर्वले. खूप र्वेळणत त्यणांनी कणही पेय घेतले नव्हत.े हण ननर्वणरण 
र्वणऱ्यणपणसनू सांरक्षर् देर्णरण  तसेच आतील तणपमणन श्स्थर ठेर्वणयलण मदत करर्णरण होतण.  हहमदांिणची 
िक्यतण कमी करण्यणच्यण दृष्टीन े ब्रबव्हॉक करतणनण त ेनेहमीच बटू कणढून ठेर्वत असत. टेरीने तळणर्वरून 



 
 

ननघतणनण श्स्लपीांग बॅग आर्ण्यणचण िहणर्पर्ण दणखर्वलण होतण, ती अांथरून त्यणलण थोडण आरणम शमळणलण. 
बणकीच्यणांनी त्यणांच्यणजर्वळ असलेले सर्वा गरम कपड ेअांथरल.े बफणाचण स्पिा टणळण्यणसणठी मॉररस मवू्ही 
कॅमेरॅच्यण बॅगर्वर बसलण. िरीरणची उब हटकून रणहण्यणसणठी सगळेजर् एकमेकणांनण गचकटून बसले होत.े 

कोर्ी कणहीच बोलत नव्हत.े ित्येकणने स्र्वतःलण आपल्यण कोिणत ओढून घेतले होत.े टेरी 
लणचेनलच्यण पणयणलण मसणज करत होतण. ररबफ्ट लण आपले पणय गोठत असल्यणचे जणर्र्वत होत.े स्र्वतः 
मणशलि करण्यणइतकी िक्ती त्यणच्यणत शिल्लक होती. मॉररसच े हणतपणय गोठणयलण लणगल.े पर् कणही 
करतण येण्यणसणरख े नव्हत.े टेरीने लणचेनलच े हणत पणय स्र्वतःच्यण श्स्कपीांग बॅग मधे घेतले. त्यणचर्वेळी 
हहमदांि आर्खी पसरू नये म्हर्ून तो त्यणांनण मणशलि सदु्धण करत होतण.  

टेरी मॉररसलण श्स्लपीांग बॅग मधे घेण्यणचण ियत्न करत होतण. त्यणलण मॉररसच्यण गांभीर पररश्स्थतीच े
आकलन झणल ेहोत.े मॉररसने स्र्वतःची आिण सोडल्यणचे त्यणलण जणर्र्वले होत.े त्यणने मॉररसलण जर्वळपणस 
दोन तणस मसणज गेलण. त्यणचे स्र्वतःच ेपणय गोठत चणलल ेहोत,े पर् त्यणने तसे दिार्वले नणही. मॉररसच े
हृदय बफणाच्यण गोळ्यणसणरखे बनले होत,े तरी त्यणलण र्वेदनण जणर्र्वत नव्हत्यण. त्यणच्यणत शिल्लक असलेली 
श्जर्वांतपर्णची ज्योत हळूहळू प्रर्वझत चणलली होती. तो अनतिय िणांत आनांदणच्यण डोहणत पोहत होतण. ही गहुण 
त्यणच्यणसणठी योग्य थडगे होत.े सर्वा सांपत आल ेहोत.े  

"उजणडल"े खूप तणसणांच्यण गुांगीनांतर त्यणच्यण कणनणर्वर आर्वणज पडलण. मॉररसचण प्रर्वचर्वणस बसत 
नव्हतण. हदर्वसणचण उजेड इतक्यण खणलपयतं पोहोचेल अस े त्यणलण र्वणटल े नव्हत.े लणांबर्वरून एक प्रर्वगचत्र 
आर्वणज त्यणांनण ऐकू येऊ लणगलण. आर्वणज र्वणढत गेलण आणर् अचणनक मॉररस त्यणज्यण हहमणच्यण 
हहमस्खलनणत गणडलण गेलण. थांडगणर हहम बोगद्यणत शिरल.े मॉररसने डोके गडुघ्यणांत खुपसले आणर् दोन्ही 
हणतणांनी गढुगे धरुन ठेर्वले. त ेसांपरू्ा गणडल ेगेले नव्हत ेपर् सगळीकड े हहम सणठल ेहोत.े सर्वाजर् डोके 
आपटर्णर नणही यणची कणळजी घेत उभ ेरणहहल.े पणयणत फक्त मोज ेहोत,े हहमणतनू बटू िोधरे् हे पहहल े
कणम होते. 

ररबफ्ट आणर् टेरी पहहल्यणांदण बटू िोधणयलण लणगल ेतवे्हण त्यणांच्यण लक्षणत आल ेकी त ेआांधळे झणल े
आहेत. कणल रस्तण िोधतणनण त्यणांनी त्यणांच ेगॉगल कणढले होत,े त्यणची शिक्षण त्यणांनण आतण शमळत होती. 
लणचेनललण ररबफ्ट च ेबटू सणपडले. ररबफ्ट िथम घसरगुांडी चढून गेलण. त्यणलण कणही हदसत नव्हत.े बणहेर 
जोरणच ेर्वणदळ सरुु होत.े टेरीलण त्यणचे बटू सणपडल ेपर्  हदसत नसल्यणमळेु लणचेनलने त्यणलण त ेघणलणयलण 
मदत केली. टेरी कसणबसण बोगद्यणतनू बणहेर पडलण. जोरदणर र्वणऱ्यणने त्यणलण झोडपनू कणढल.े  

गहेुत मॉररस आणर् लणचनेल दोघणांनणही त्यणांचे बटू सणपडनेणत. पर् क्राँ पॉन आणर् एक ॲक्स 
सणपडली. लणचेनलने बटुणांशिर्वणय र्वर जणयच ेठरर्वल.े टेरी त्यणलण र्वर खेचत होतण. दोर पकडून धडपडत चढून 
जणतणनण मॉररस खणलनू बघत होतण. बणहेर पडल्यणर्वर त्यणलण स्र्वच्छ ननळे आकणि हदसले, तो आनांदणने 
ओरडत सटुलण, "हर्वण स्र्वच्छ आहे, हर्वण स्र्वच्छ आहे." मॉररसने पनुः बटू िोधणयलण सरुुर्वणत केली. बटू 



 
 

सणपडल ेनसत ेतर त्यणचे आणर् लणचेनलच ेकणही खरे नव्हत.े श्जर्वणच्यण आकणांतणने तो बटू िोधत होतण. 
बऱ्यणच र्वेळणने त्यणच्यण ियत्नणांनण यि शमळणल,े पर् मवू्ही कॅमेरण मणत्र सणपडनेण. त्यणलण बटू घणलरे् िक्य 
नव्हत,े त्यणचे पणय सजुले होत ेआणर् हणतणची बोटे लणकडणसणरखी कडक झणली होती. त्यणने लणचेनलच ेबटू 
कसेबस ेदोरणलण बणांधल ेआणर् त्यणलण त ेओढून घ्यणयलण सणांगगतले. थोड्यणच र्वेळणत दोर परत खणली आलण. 
मॉररसने दोर जमेल तसण स्र्वतःभोर्वती गुांडणळलण. टेरी र्वरून दोर खेच ूलणगलण. मॉररसच ेमनगट आणर् 
घोट्यणच ेस्नणय ूआखडले होत,े त्यणांची हणलचणल होत नव्हती. मॉररस जमेल तसण शभ ांतीचण आधणर घेऊन 
चढणयचण ियत्न करत होतण. थोड्यणच र्वेळणत चौघ ेपरत एकत्र आल.े  

हर्वण स्र्वच्छ होती. रणत्री भरपरू हहम पडल ेहोत.े ररबफ्ट आणर् टेरी दोघणांनण कणहीही हदसत नव्हत.े 
मदतीशिर्वणय एक पणऊल सदु्धण पढेु टणकरे् त्यणांनण िक्य नव्हत.े चहूबणजूलण धोकण असतणनण आांधळे बनरे् 
भयणनक होत.े लणचेनलच्यण गोठलेल्यण पणयणांमळेु त्यणच्यण मज्जणसांस्थेर्वर पररर्णम झणलण होतण. त्यणची 
र्वतार्ूक त्रणसदणयक होऊ लणगली होती. त्यणच्यण डोक्यणतनू भन्नणट कल्पनण ननघत होत्यण. त्यणलण सरळ 
खणली हहमनदीर्वर उतरणयच े होते. टेरीने त्यणलण जबरदस्तीने खणली बसर्वले आणर् हदसत नसतणनणसदु्धण 
त्यणलण बटू घणलणयलण मदत करू लणगलण.  

जर्वळ बसलेलण मॉररस हदर्वणस्र्व्नणत गुांगलण होतण. िरे्वट जर्वळ आल्यणच े त्यणलण जणर्र्वत होत.े 
स्र्वतःची आर्वड जोपणसत असतणनण, पर्वातणत आलेलण मतृ्य ुित्येक मणउां टेननयरलण हर्वण असतो. त्यणलण र्वेदनण 
जणर्र्वत नव्हत्यण, कसली कणळजी सदु्धण र्वणटत नव्हती. टेरी घसपटत त्यणच्यण जर्वळ आलण. "मणझ ेसर्वा 
सांपले आहे. त ूअजून र्वणच ूिकतोस. डणर्वी कडून जण, तोच मणगा बरोबर आहे." मॉररस उद्गणरलण. "आम्ही 
तलुण मदत करू. जर आम्ही र्वणचलो तर त ूसदु्धण र्वणचिील."  

त्यणचर्वेळी लणचेनलने मदतीसणठी हणकण मणरणयलण सरुुर्वणत केली. आमच्यणपकैी फक्त तोच एकटण 
खणलचण दोन नांबरचण तळ पणहू िकत होतण. कदणगचत त्यणच्यण हणकण त्यणांनण ऐकू जणतील ! आतण सगळ्यणांनी 
एकदम मदतीसणठी हणकण मणरणयलण सरुर्वणत केली. पर् तोंडणतनू फणर जोरणत िब्द फुटत नव्हत.े दहण  
फुटणांपलीकड े त्यणांचण आर्वणज पोहोचरे् िक्य नव्हत.े मॉररसलण बटू घणलतण येत नव्हत,े म्हर्ून त्यणने 
लणचेनललण मदत करणयलण सणांगगतले. पर् तो ओरडलण, "आपर् खणली गेले पणहहज.े" परत एकदण तो 
चुकीच्यण रस्त्यणने सरळ खणली उतरू लणगलण. टेरीने त्यणचण चणकू उपसलण आणर् मॉररसच्यण बटुणच ेपढूुन 
मणगनू दोन भणग केल.े त्यणमळेु बटुणचण आकणर मोठण झणलण आणर् बऱ्यणच ियत्नणांनांतर बटू चढर्वण्यणत 
मॉररस यिस्र्वी झणलण. टेरीने चणचपडत किणबिण लेसेस बणांधल्यण. पर् आखडलेल्यण सणांध्यणांमळेु मॉररसलण 
चणलतण येरे् अिक्य होते.  

टेरीने अजून मॉररस िमणरे् आिण सोडली नव्हती. कोर्त्यण बणजूने जणयच ेयणची नतघेजर् चचणा 
करत होते. मॉररस बफणार्वर बसनू होतण. त्यणचे मन भरकटत होत.े त्यणलण कसलीच जणर्ीर्व होत नव्हती, 
सर्वाकणही गोठून गेले होते. 



 
 

तरे्वढयणत कोर्णचणतरी आर्वणज ऐकू आलण. मॉररस सर्वा िक्ती एकर्वटून ओरडलण, "त ेआल ेआहेत." 
सगळ्यणांच्यण तोंडून आनांदणच ेगचत्कणर बणहेर पडल.े तो  िणट्झ होतण.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

७ 
िणट्झच्यण नजरेत ममत्र्व भरले होत.े सर्वाजर् सयूा िकणिणत न्हणऊन ननघणल ेहोत.े मॉररस िणट्झ 

च्यण सहणय्यणने तोल सणर्वरत उभण रणहहलण. त्यणने मॉररसलण त्यणचण दोर बणांधलण आणर् हळूहळू चणलणयलण 
सरुर्वणत केली. सयूाककरर्णांमळेु त्यणच ेडोळे हदपले होत.े बणकीच्यणांकड ेर्वळून बघरे् त्यणलण िक्य होत नव्हत.े 
जेमतमे दोनि ेयणडा चणलनू त्यणांनी बफणाच्यण शभ ांतीलण र्वळसण घणतलण. अश्जबणत कल्पनण नसतणनण त्यणलण 
समोर तांब ू हदसले. तळणपणसनू जेमतमे २०० यणडणार्वर त्यणांनी रणत्रीचण मकु्कणम केलण होतण. कणऊझी बणहेर 
आलण, त्यणने मॉररसलण घट्ट शमठी मणरली. टेरीने स्र्वतःलण तांबतू झोकून हदल,े बटू कणढल ेआणर् पणयणांनण 
मसणज करू लणगलण.  

जगण्यणची इच्छण पनुः एकदण जणगतृ झणली. त्यणसणठी िक्य तरे्वढी हणलचणल कररे् आर्वचयक होत.े 
त्यणांच्यण सगळ्यण आिण डॉ. औडोट र्वर होत्यण. तोच त्यणांचे हणत पणय र्वणचर्व ूिकत होतण. खणली असलेलण 
चणर नांबरचण तळ िपेणंनी परत उभणरलण होतण. लगेच तथेपयतं जणयच ेिणट्झ च्यण मनणत होत.े टेरीलण इथेच 
रणहणयचां होत.े ररबफ्ट तणबडतोब खणली जणयलण उत्सकु होतण. त्यणने लणचेनल आणर् कणऊझी बरोबर 
उतरणयलण सरुर्वणत केली. उतरतणनण िणट्झ ने मॉररसलण दोरणच्यण सहणय्यणने घट्ट पकडून ठेर्वले होत.े  

थोड ेखणली उतरल्यणर्वर इतरणांच े घसरण्यणच ेमणग हदसत होते. त्यणमळेु हहमस्खलन होऊन हहम 
ननघनू गेले होत.े मॉररसलण बफणार्वर पकड घेरे् आर्खी अर्वघड बनल े होत.े तळ नजरेच्यण ट््यणत 
आल्यणर्वर िपेणा मदतीसणठी धणर्वल.े त्यणांच्यण डोळ्यणत ममतण आणर् करुर्ण भरली होती. लणचेनल तांबचू्यण 
कोपऱ्यणत बसनू पणयणलण मसणज करत होतण. पेन्सी मॉररसलण सतत हदलणसण देत होतण.  

मॉररसने सगळ्यणांनण घणई करणयलण सणांगगतले. िक्य नततक्यण लर्वकर उतरण्यणलण त्यणांचे िणधणन्य 
होत.े मणन्सनूने दसुरण तडणरर्वण देण्यणपरू्वी पर्वातणतनू खणली जणरे् महत्र्वणच े होत.े हहमदांि झणलेल्यणांसणठी 
ित्येक तणस महत्र्वणचण होतण. ईलण आणर् सणरकी बरोबर ररबफ्ट, लणचेनल, मॉररस उतरणयलण तयणर झणल.े 
लणचेनल आणर् ररबफ्ट रोपअप व्हणयलण तयणर नव्हत.े  

िणट्झ ने आतण सर्वा सतू्र ेहणतणत घेतली होती. तो, अांगथरके आणर् पेन्सी हहमनदीर्वर थणांबलेल्यण 
टेरीलण आर्णयलण परत र्वर ननघणल.े टेरीलण लगेच तयणर व्हणयलण सणांगनू तो मॉररसलण न सणपडलेलण मवू्ही 
कॅमेरण िोधणयलण हहमभेगेच्यण गहेुत उतरलण. त्यणलण सणधण कॅमेरण, आईस ॲक्स आणर् इतर कणही श्जनसण 
शमळणल्यण पर् खूप र्वेळ ियत्न करून सदु्धण मवू्ही कॅमेरण सणपडलण नणही. चौघणांनी उतरणयलण सरुुर्वणत केली. 
अांगथरके सर्वणात पढेु तर िणट्झ सर्वणात मणगे होतण. 

पढेु गेलेल्यण पहहल्यण गटणची िगती खूप सणर्वकणि होत होती. त ेकमरे एर्वढ्यण हहमणत बडुत होत.े 
लणचेनलची अर्वस्थण खरणब होती, मधेमधे थणांबनू तो त्यणच्यण पणयणची तक्रणर करत होतण. ररबफ्ट मॉररसच्यण 
कणही यणडा मणगे होतण. 



 
 

र्वणढलेल्यण उष्र्तमेळेु मॉररसलण कणळजी र्वणटत होती. मणउां टेननयरलण सहणर्व ेज्ञणनेंद्रीय असत ेत्यणमळेु 
त्यणलण धोक्यणची जणर्ीर्व लर्वकर होत.े मॉररसलण िरीरणच्यण कर्णकर्णत धोकण जणर्र्व ू लणगलण होतण. 
र्वणतणर्वरर्णलण येर्णरण र्वणस दलुाक्षक्षत करतण येण्यणजोगण नव्हतण. कणल िचांड िमणर्णत हहमर्वषणार्व झणलण होतण 
आणर् आतण िचांड उष्र्तमेळेु तो िचांड हहमसणठण प्रर्वतळून कोर्त्यणही क्षर्ी कोसळणयच्यण तयणरीत होतण.  

बफणार्वरुन होर्णऱ्यण परणर्वतीत सयूाककरर्णांच्यण िखरतमेळेु गॉगलशिर्वणय डोळे उघड े ठेर्वरे् अिक्य 
होत.े िपेणंनण र्वणटेतील अडचर्ीांची कल्पनण येत नव्हती त्यणमळेु मॉररसलण पढुणकणर घेऊन  मणगादिान करत 
होतण. त्यणच्यण कड ेक्राँ पॉन नव्हत,े तो आईस ॲक्स सदु्धण पकडू िकत नव्हतण. खरांतर िपेणा व्यर्वश्स्थत 
कणळजीपरू्वाक उतरत होत ेपर् मॉररस उतणर्वळण झणलण होतण, त्यणलण लर्वकरणत लर्वकर खणली पोहोचणयच ेहोते 
त्यणमळेु िपेणा खूप सणर्वकणि जणत आहेत अस ेर्वणटत होत.े 

लणचेनल मणगे पडत होतण. त्यणलण सदु्धण हहमणांधळेपर्णचण त्रणस होत होतण. ररबफ्ट अांदणजणन ेचणलत 
होतण, त्यणच्यण चेहेरय्णर्वर र्वेदनण हदसत होत्यण. त्यणांनी मधलण उांचर्वटण पणर केलण. एक धोकणदणयक जणगण 
ओलणांडल्यणच ेत्यणांनण समणधणन र्वणटू लणगल.े हर्वण उत्तम होती, सयूा परू्ा तजेणने तळपत होतण. 

अचणनक िपेणंच्यण पणयणखणलचे हहम दभुांगले. मॉररसलण कोर्ीतरी िचांड तणकदीने उचलल्यणसणरख े
र्वणटल,े िपेणा हदसेनणस ेझणल,े कणय होत आहे यणच ेआकलन व्हणयच्यण आत त्यणचे डोके बफणार्वर आपटल,े 
डणव्यण बणजूलण जोरदणर मणर बसलण, खूप र्वेदनण होऊ लणगल्यण, तो गदुमरुन गेलण आणर् गडगडणयलण 
लणगलण. दोर त्यणच्यण गळ्यणभोर्वती गुांडणळलण गेलण.  सणरकी आणर् ईलण घसरत होत,े त्यणांच्यण र्वजनणमळेु 
दोरणर्वर तणर् येऊन मॉररसचण गळण आर्वळलण जणत होतण. तो र्वणटेतल्यण बफणाच्यण स्तांभणांर्वर र्वेडणर्वणकडण 
आपटत घसरत होतण. गळ्यणभोर्वती गुांडणळल्यण गेलेल्यण दोरणमळेु तो घसरणयचण थणांबलण पर् कणही 
कळणयच्यण आतण त्यणलण लघर्वीलण झणली. त्यणने डोळे उघडले, तो खणली डोके र्वर पणय अिण अर्वस्थेत 
लोंबकळत होतण, डणर्वण पणय बफणाच्यण लहणनिण कपणरीत अडकलण होतण. लोंबकणळरे् थणांबर्वण्यणसणठी त्यणने 
हणतणची कोपरे शभ ांतीर्वर दणबली. त्यणचे हणतपणय गणरठल ेहोत.े यण श्स्थतीतनू बणहेर पडण्यणसणठी त्यणलण स्र्वतः 
ियत्न कररे् जरुरीच ेहोत.े  

एक जोरदणर झटकण देऊन त्यणने त्यणचण डणर्वण पणय दोरणतनू सोडर्वलण आणर् हळूहळू सरळ झणलण. 
नशिबणने बफणाच्यण शभ ांतीत पणयणची टोके जेमतमे टेकर्वतण येईल अस ेआधणर होत.े त्यणने हळूहळू चढणयलण 
सरुर्वणत केली. अांगणतील िक्ती सांपत आल्यणच े त्यणलण जणर्र्व ू लणगल,े लर्वकरच ियत्न सोडून द्यणरे्व 
लणगर्णर अस ेर्वणटू लणगल.े थोडण ियत्न करून तो कणही इांच सरकलण. त्यणने दोर खेचलण तवे्हण दोरणच्यण 
दसुऱ्यण टोकणलण कणहीतरी असल्यणच ेत्यणलण जणर्र्वले, नक्की िपेणंच ेदेह असर्णर. त्यणने ओरडणयचण ियत्न 
केलण पर् तोंडणतनू फक्त शिट्टीसणरखण आर्वणज ननघणलण. सगळीकड ेनीरर्व िणांततण होती.  

आकणिणतनू प्रर्वहरर्णऱ्यण ढगणच्यण सणर्वलीचण फणयदण घेऊन मॉररसने र्वर बघीतले. ननळ्यण 
आकणिणच्यण पणचर्वाभमूीर्वर दोन घणबरलेले चेहेरे डोकणर्वत होत.े ईलण आणर् सणरकी! त ेसरुक्षक्षत होत,े लगेचच 



 
 

त्यणांनी मॉररसच्यण सटुकेसणठी ियत्न सरुु केल ेहोत.े दोघे शमळून मॉररसलण दखुणपत होऊ नये अिण बेतणने 
हळूहळू दोर ओढणयलण लणगले. मॉररस सणर्वकणि र्वर खेचलण जणऊ लणगलण. त्यणमळेु त्यणने परत एकदण धैया 
एकर्वटल.े तो परू्ा र्वर आलण आणर् हहमणर्वर कोसळलण. 

बफणाच्यण धणरेर्वर दोन्ही बणजूलण त ेलोंबकळत होत.े सदैुर्वणने दोन्ही िपेणा आणर् मॉररस यणांचे र्वजन 
सणधणरर् सणरखे असल्यणमळेु तोल सणांभणळलण गेलण होतण. त ेअस ेअडकल ेनसत ेतर १५०० फूट खोलर्वर 
घसरल ेअसत.े ररबफ्ट हदसत नव्हतण. तो रोपअप नसल्यणमळेु मॉररसलण कणळजी र्वणटत होती. इकड ेनतकड े
बनघतल्यणर्वर िांभर यणडणंर्वर तो दृष्टीस पडलण. मॉररसलण हणयसे र्वणटल.े त ेसणधणरर् ५०० फूट घसरल ेहोत.े 
ती जणगण रेंगणळण्यणसणरखी नव्हती, अजून एखणदे हहमस्खलन होऊ िकल ेअसत.े मॉररसने िपेणंनण तणबडतोब 
डॉक्टरलण घेऊन यणयलण सणांगगतले. िपेणंनी त्यणलण घट्ट धरून ठेर्वले होत.े त्यणलण त्यणचण डणर्वण हणत 
अश्जबणत हलर्वतण येत नव्हतण.  

ररबफ्ट त्यणांच्यण हदिनेे उतरू लणगलण. तो सदु्धण घसरलण होतण, त्यणचण जबडण जोरदणर आपटलण 
असणर्वण कणरर् त्यणच्यण ओठणांच्यण कडनेे रक्त र्वणहत होत.े दोघणांच ेगॉगल हरर्वल ेहोत ेत्यणमळेु त्यणांनण डोळे 
शमटून घ्यणर्व ेलणगल.े ईलणकड ेएक जुनण गॉगल होतण, तो त्यणने मॉररसलण हदलण. क्षर्णचणसदु्धण प्रर्वचणर न 
करतण सणरकीने आपलण गॉगल कणढून ररबफ्ट लण हदलण.  

हळूहळू चणलत त े पहहल्यण शभ ांतीपयतं आल.े िपेणा मॉररसलण मदत करत होत.े शभ ांतीर्वरून 
लोंबकळर्णरण दोर धरून त्यणांनण उतरणयच ेहोत.े मॉररस हणतणांनी तो नीट पकडू िकत नव्हतण म्हर्ून त्यणने 
दोर हणतणलण गुांडणळलण. त्यणमळेु त्यणच्यण सजुलेल्यण हणतणांची कणतडी ननघनू आली आणर् दोरणलण गचकटली. 
त्यणच्यण लणकडणसणरख्यण पणयणांनी बफणाच्यण शभ ांतीर्वर पकड घेतण येत नव्हती. पर् त्यणलण उतररे् भणग होत.े 
पणयथ्यणलण पोहोचतणनण तो तीन फुटणांर्वरून पडलण, त्यणचण हणत आणर् मनगट मरुगणळले. त्यणलण एक प्रर्वगचत्र 
आर्वणज ऐकू आलण, नक्कीच कुठेतरी हणड मोडल ेहोत ेपर् हहमदांिणमळेु त्यणलण र्वेदनण जणर्र्वल्यण नव्हत्यण. 

ररबफ्ट आणर् िपेणा आल्यणर्वर त्यणांनी परत चणलणयलण सरुर्वणत केली. दसुऱ्यण तळणची जणगण जर्वळ 
येत नव्हती. मॉररसची िक्ती सांपत आली होती. दरूर्वर त्यणलण तांब ू हदसत होत.े त्यणने स्र्वतःसणठी एक 
तणसणची मयणादण आखून घेतली. एक तणसणनांतर त्यणने, असेल तथेे थणांबनू िणांतपरे् मतृ्यलूण सणमोरे जणयच े
ठरर्वल.े  

बफणार्वरून तो सणरखण घसरत होतण. िपेणा तो पडू नये म्हर्ून ियत्नणांची परणकणष्ठण करत होत.े 
अजून overhang र्वरून उतरणयचे होती. उतरणर्व ेकस ेहे त्यणलण कळेनण. दोन्ही िपेणा त्यणलण ब्रबल ेद्यणयलण 
भक्कम उभ ेरणहहल.े मॉररसने शभ ांतीर्वर बणांधलेलण दोर पकडलण. त्यणच्यण दोन्ही तळव्यणांतनू रक्तस्त्रणर्व होत 
होतण. इांचणइांचणने तो उतरू लणगलण. हणतणतल ेमणांस हदस ूलणगल ेहोत,े दोर रक्तणळलण होतण. त्यणलण त्यणच्यण 
हणतणांकड े बघर्वत नव्हत.े पणयथण जर्वळ आल्यणर्वर त्यणने ओरडून िपेणंनण बीलेचण दोर भरभर सोडणयलण 
सणांगगतले, त्यणमळेु दोरणर्वरच ेघषार् र्वणढल ेपर् लर्वकरच त्यणचे पणय लेजर्वर टेकल.े आतण फक्त तीन यणडा 



 
 

उरले होत ेपर् त ेसर्वणात अर्वघड होत.े दोर पकडून कसबेसे त ेअांतर पणर झणल ेआणर् तो हहमणत कोसळलण. 
त्यणचे कणळ र्वेळणच ेभणन हरपले. 

त्यणने परत डोळे उघडले तवे्हण दोन्ही िपेणा आणर् ररबफ्ट त्यणच्यण बणजूलण होत.े तळणच्यण हदिनेे 
हणलचणल हदस ूलणगली होती. दोन िपेणा दसुऱ्यण तळणर्वरून त्यणांच्यण हदिनेे येत असल्यणच ेसणरकीने सणांगगतले. 
अजून खूप उतरून जणयच होत ेपर् त्यण बणतमीने त्यणलण पनुः हुरुप हदलण. 

त्यणची अर्वस्थण आर्खी खरणब होत चणलली होती. हहमदांि कोपरणपयतं पसरत चणललण होतण. 
सणरकीने मॉररसच्यण डोळ्यणांर्वर गॉगल चढर्वलण आणर् हणतमोजण घणलणयचण ियत्न करू लणगलण पर् 
मॉररसच्यण डणव्यण हणतणकड ेत्यणलण बघर्वेनण, त्यणने त्यणच्यण लणल स्कणफा  मधे हणत झणकून टणकलण. पसरत 
चणललेल्यण धुक्यणमधून दोन िपेणा येत असल्यणच ेत्यणलण मधून मधून हदसत होत.े  

हहमर्वषणार्व सरुु झणलण. त्यणांनण एकण अर्वघड जणगेतनू र्वळसण मणरून जणयच ेहोत.े तथे ेएक दसुरय्णर्वर 
लक्ष ठेर्वरे् अर्वघड होत.े फोतकी आणर् अांगर्वण झपणटयणने त्यणांच्यण हदिनेे येत होत.े लणांबनूच त्यणांनी 
िचनणांची फैर झणडली आणर् जर्वळ येईपयतं त्यणांनण सर्वा घटनण समजल्यण. अांगर्वणलण त्यणच्यण भणर्वणांची 
कणळजी र्वणटत होती. ईलण मॉररस बरोबर होतण पर् पेन्सी कोठे होतण? फोतकी मॉररसच्यण जर्वळ आलण. तो 
ममतनेे श्स्मत हणस्य करत होतण. यण मणर्सणांनण 'आहदम' कस ेम्हर्णर्व?े ककां र्वण त्यणांच्यण रोजच्यण जगण्यणत 
आलेल्यण कठोरत ेमळेु त्यणांच्यण मनणतील ममत्र्व नणहीस ेझणल ेआहे अस ेतरी कस ेम्हर्णर्व?े त्यणांनी फ्लणस्क 
उघडल,े आहण!, ककतीतरी र्वेळणने पेय शमळणल ेहोत.े 

तणज्यण दमणच्यण कुमके मळेु मॉररसलण धीर आलण. दसुरण तळ जर्वळ होतण. फोतकी उांचीन ेकमी 
होतण, मॉररसने त्यणच्यण मणनेभोर्वती हणत टणकलण आणर् त्यणच्यण खणांद्यणर्वर प्रर्वसणर्वलण. फोतकीच्यण िरीरणतील 
उबेमळेु मॉररसलण िक्ती शमळणली. फोतकीच्यण िरीरणर्वर जणस्तीत जणस्त भणर टणकून तो लांगडत चणलत 
होतण. त्यणने मॉररसचण गॉगल कणढून टणकलण त्यणमळेु त्यणलण नीट हदस ूलणगल.े  

तळ जर्वळ आलण. औडोट, ईचॅक आणर् नॉयल े धणर्वत पढेु आल.े मॉररस आनांदणची बणतमी 
सणांगणयलण अधीर झणलण होतण.  

"मी आणर् लणचेनलने कणल अन्नपरू्णाचण मणथण गणठलण." 
"मणझ्यण हणतण पणयणलण हहमदांि झणलण आहे." 
५ जून. मॉररसची जबणबदणरी सांपली होती. त ेयिस्र्वी झणल ेहोते. सगळे र्वणचल ेहोत.े आतण डॉ. 

औडोट र्वर उपचणरणांची जबणबदणरी होती आणर् इतरणांर्वर परतीचण िर्वणस योग्य िकणरे आयोश्जत करून सर्वणंनण 
फ्रणन्स पयतं घेऊन जणण्यणची! 

हळूहळू सगळे दसुऱ्यण तळणर्वर पोहोचल.े सर्वािथम ररबफ्ट आलण. त्यणच्यण पणयणच्यण बोटणांनण हहमदांि 
झणलण होतण. तीव्र सयूाककरर्णांमळेु अांध झणलेल्यण, थकलेल्यण आणर् पणयणलण हहमदांि झणलेल्यण लणचेनललण 
कणऊझीची मोलणची मदत झणली. त्यणलण दोन िपेणंनी अक्षरिः उचलनू आर्ल.े मणगोमणग टेरी आणर् िणट्झ 



 
 

होत.े टेरीची अर्वस्थण दयनीय झणली होती. तो अांध झणलण होतण, अांगथरकेने त्यणलण घट्ट धरून ठेर्वले होत.े 
त्यणचण चेहेरण र्वेदनणांनी प्रपळर्वटलण होतण. सर्वणात सदुृढ सदस्य  थकलेलण आणर् हतबल झणलेलण पणहून 
सर्वाजर् गहहर्वरल.े पर् त्यणने श्जद्द सोडली नव्हती. "मी अजूनही ठीक आहे, मलण जर हदस ूलणगल ेतर 
मणझण मी उतरू िकेन." सगळेजर् तांबतू प्रर्वसणर्वल.े 

गेले दोन हदर्वस ईचॅक दबु्रबार्ीतनू शिखरणकड ेनजर लणर्वनू बसलण होतण. सगळी हणलचणल त्यणने 
त्यणच्यण नोंदर्वहीत हटपनू ठेर्वली होती. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

८ 
डॉ. औडोटर्वर सगळ्यणांच्यण उपचणरणची जबणबदणरी होती. मॉररसच े हणत पणय मनगट आणर् 

घोट्यणपयतं गोठल ेहोत.े त्यणच्यण हणतणांची त्र्वचण लोंबत होती, जी शिल्लक होती ती कणळी पडली होती. 
हणतणांची बोटे सजुली होती. पणयणचे तळरे्व तपककरी जणांभळे पडले होत,े त्यणांच्यणत कणही सांर्वेदनण नव्हती. 
उजव्यण हणतणलण रक्तदणब मोजतण येत नव्हतण. डणर्वण हणत इांजेक्िनच्यण सईुलण िनतसणद देत नव्हतण. 
डोळ्यणांचण दणह होऊ नये म्हर्ून त्यणच्यण डोळ्यणांनण मलमपट्टी केली होती. हणतणपणयणांचण कणही भणग 
कणपणयलण लणगण्यणची िक्यतण होती.  

लणचेनलच ेहणत ठीक होते. पणयणची बोटे कणळी पडली होती आणर् टणचणांचण रांग भयांकर हदसत होतण, 
त्यण कणही िमणर्णत कणपणयलण लणगण्यणची िक्यतण होती. पर् त्यणमळेु त्यणचे मणउां टेननयररांग आणर् 
मणगादिाकणचण व्यर्वसणय थणांबण्यणची िक्यतण नव्हती. 

ररबफ्ट ची अर्वस्थण फणर गांभीर नव्हती. त्यणच्यण पणयणच्यण बोटणांर्वर लहणनसे रणखणडी डणग हदसत 
होत.े डोळ्यणतल्यण र्वेदनण दोन तीन हदर्वसणत बऱ्यण होऊ िकर्णर होत्यण. ईचॅक  त्यणच्यण पणयणलण डॉल्पीकने  
दोन तणस मसणज करत होतण त्यणमळेु त्यणलण बरणच आरणम र्वणटत होतण. टेरी आणर् ररबफ्ट दोघणांचण 
नेत्रदणहणचण  त्रणस  लर्वकर बरण होण्यणसणरखण होतण. कणऊझी खूप अिक्त झणलण होतण.  

रणत्री, २०००० फूट उांचीर्वरील तळणच े रुपणांतर रुग्र्णलयणत झणल.े औडोट, ईचॅक आणर् िणट्झ 
टॉचाच्यण िकणिणत ित्येक तांबतू जणऊन रुग्र्सेर्वण करण्यणत गुांतले होत.े मॉररसलण मखु्य रक्तर्वणहहनीतनू 
इांजेक्िन देरे् गरजेच ेहोत.े  

"हे खूप र्वेदनणदणयी आहे. पर् त ूअश्जबणत हणलचणल करतण कणमण नये." औडोटन ेबजणर्वल.े त्यणच्यण 
मदतीलण ईचॅक होतण. मॉररसच्यण डोळ्यणांर्वर पट्टी बणांधली असल्यणमळेु त्यणलण  हदसत  नव्हत.े मॉररसलण 
कमरेत अस्य र्वेदनण जणर्र्व ू लणगल्यण, पणय कणप ू लणगल.े नतसऱ्यण ियत्नणत सईु रक्तर्वणहहनीत नीट 
शिरली. औषध रक्तर्वणहहनीतनू र्वणहणतणनण मॉररसलण जणर्र्व ू लणगल.े इतक्यण र्वेदनण सहन करणयची र्वेळ 
त्यणच्यणर्वर आतणयतं आली नव्हती. औषधणचण खूप मोठण डोस िरीरणत शिरल्यणर्वर त्यणलण थोडी उष्र्तण 
जणर्र्व ूलणगली. कमरेर्वर दसुऱ्यण बणजूलण अिणच िकणरे इांजेक्िन हदल ेगेले. दणत ओठ आर्वळून, हणलचणल न 
करतण तो र्वेदनण सहन करत होतण. दसुरण कणही पयणाय नव्हतण. मॉररसच ेउपचणर सांपर्वनू दोघ ेलणचेनलच्यण 
तांबतू त्यणच्यणर्वर उपचणर करणयलण गेले. 

६ जूनलण, तळ ररकणमण करणयची योजनण ठरली. तीन रुग्र्णांनण घसरगणडीतनू न्यणर्वे लणगर्णर होत.े 
दोघ ेमदतनीस घेऊन चणल ूिकत होत ेतर उरलेल्यण चौघणांची तब्येत उत्तम होती. मणन्सनू सरुू होण्यणच्यण 
बेतणत होतण. मलैोगर्ती लणांब हहमनदी, न सांपर्णरे मोरेन, घसरड ेरस्त,े उभ ेकड,े नद्यण नणल,े १३००० फूट 
उांच णखांडी अिण अनांत अडचर्ीांनण त्यणांनण तोंड द्यणयच ेहोत.े ईचॅकलण हटलमनची नांदणदेर्वी मोहीम आठर्वत 



 
 

होती. मणन्सनूच्यण पणर्वसणमळेु दथुडी भरून र्वणहर्णऱ्यण नद्यणांमळेु त्यणांनण तीन आठर्वड ेथणांबणर्व ेलणगल ेहोत.े 
आपल्यणलण गांडकी नदीच्यण खोऱ्यणत पोहोचेपयतं तरी र्वेळ शमळेल कण यणची त्यणलण कणळजी र्वणटत होती. 
एकण आठर्वड्यणत त्यणांनण अर्वघड िदेिणतनू बणहेर पडरे् आर्वचयक होत.े दोन गांभीर रुग्र्णांनण भणरर्वणहकणांच्यण 
पणठीर्वरून खडतर िर्वणस करणर्वण लणगर्णर होतण.  

मॉररस इांजेक्िनच्यण मणऱ्यणलण पनुः एकदण सणमोरे गेलण. पणयणलण एकदण सईु टोचून त्यणतनू १००cc  
acetylcholine औषध हदले गेले. हणतणांर्वर इांजेक्िन देतणनण मॉररसलण र्वेदनण सहन होत नव्हत्यण, तो 
मोठ्यणने प्रर्वव्हळत होतण. मॉररसलण धीर द्यणयलण टेरी आलण होतण. त्यणच्यण डोळ्यणांर्वर अजून पट्टी बणांधली 
होती. इतकी आपलुकी मॉररसने अनभुर्वली नव्हती. मॉररसने टेरीचण हणत घट्ट धरून ठेर्वलण होतण. उपलब्ध 
सयुण कधी लहणन तर कधी जणड, कधी मोठी तर कधी बणरीक असल्यणमळेु खूप र्वेळण ियत्न करणर्वण 
लणगलण. अखेर ईचर्वर कृपेने उजव्यण हणतणर्वर इांजेक्िन देण्यणच ेकणम परू्ा झणल.े  

लहणनपर्ी मॉररसच्यण डणव्यण हणतणलण गांभीर दखुणपत झणली होती. नस नेहमीच्यण जणगेर्वरून हलली 
होती त्यणमळेु औडोटलण िीर शमळत नव्हती. आतण कोपरणऐर्वजी खणांद्यणतनू इलेक्िन द्यणरे्व लणगर्णर होत,े 
त ेजणस्त अर्वघड होत.े गळ्यणतनू इांजेक्िन देण्यणसणठी जणस्त लणांब सईुची आर्वचयकतण होती. अस ेइांजेक्िन 
देरे् खूप गुांतणगुांतीच े होत.े खूप र्वेळण ियत्न करणर्वण लणगत होतण. मॉररसलण सईु आत पयतं जणतणनण 
जणर्र्वत होत.े टेरीच्यण हणतणत तोंड लपर्वनू तो रडू लणगलण. अखेर बऱ्यणच ियत्नणांनांतर इांजेक्िन परू्ा झणल.े 
यणत जर्वळजर्वळ परू्ा हदर्वस गेलण होतण. मॉररसने आतणपयतं इतके दःुख सहन केल ेनव्हत,े पर् त्यणच े
हणत आणर् पणय र्वणचर्वण्यणसणठी अस ेइांजेक्िन देरे् आर्वचयक होत.े औडोट योग्य उपचणर करत होतण.  

त्यणच हदर्विी रुग्र्णांनण घेऊन परतीच्यण िर्वणसणलण सरुर्वणत झणली. धो धो कोसळर्णऱ्यण पणर्वसणत तीव्र 
चढ उतणर पणर करणयलण त्यणांनण पढुच ेपणच आठर्वड ेलणगल.े यण िर्वणसणत सर्वा जखमीांची तब्बेत हळूहळू 
सधुणरत गेली यणच ेशे्रय सर्वा सदस्यणांनी एकजुटीने केलेल्यण ियत्नणांनण हदल ेपणहहजे. 

त्यणांच्यण जर्वळ अनतिय हलकी घसरगणडी (sledge) होती. पर् िपेणा ती र्वणपरण्यणबणबत अनशभज्ञ 
होत.े त्यणमळेु िथम िणट्झ आणर् चणर िपेणंनी फणर गांभीर नसलेल्यण ररबफ्ट लण खणली न्यणयचे ठरर्वल.े 
दपुणरी अडीच र्वणजतण त्यणांनी उतरणयलण सरुर्वणत केली. रीबफ्टलण सखुरूप उतरर्वनू रणत्री चणर िपेणा तळणर्वर 
परतले. रणत्री परत एकदण हहमर्वषणार्वणलण सरुर्वणत झणली. त्यणमळेु सगळे सतका  झणल ेआणर् फणर उिीर 
व्हणयच्यण आत सर्वा जखमीांनण खणली न्यणयच्यण दृष्टीन ेहणलचणली सरुु झणल्यण.  

दसुऱ्यण हदर्विी सकणळी हर्वण उत्तम होती, िथम मणॅॅररसलण खणली घेऊन जणयच ेठरले. औडोटन े
तपणसनू त्यणलण हहरर्वण झेंडण हदल्यणर्वर मॉररसलण श्स्लपीांग बॅगमध्ये गुांडणळून घसरगणडीर्वर ठेर्वले. अांगथरकेने 
सगळ्यण िपेणंनण सचूनण हदल्यण. मॉररसच्यण डोळ्यणांर्वरील पट्टी अजून कणढली नव्हती पर् ईचॅक त्यणांच्यण 
बरोबर जणर्णर होतण त्यणमळेु मॉररसलण आनांद झणलण होतण. िपेणा हुिणर होत,े कोर्तीही गोष्ट दसुऱ्यणांदण 
दणखर्वणयची र्वेळ येत नव्हती. तीव्र उतणर, खडकणळ जणगण येथून िपेणा खूप कौिल्यणने मॉररसलण फणर त्रणस 



 
 

न होतण उतरत होते. िपेणा नसत ेतर त्यणांनी कणय केले असत े िचनच होतण. ईचॅक ने नांतर मॉररसलण 
सणांगगतले, "अिी मणर्स ेफ्रणन्समधे शमळरे् िक्य नणही. त्यणांच्यणतलण समन्र्वय उत्तम होतण आणर् सगळेजर् 
मनणपणसनू कणम करत होत.े" अडीच तणसणत त ेमोरेनर्वरील पहहल्यण तळणर्वर पोहोचले. िपेणंनी मॉररससणठी 
तांब ूउभणरलण, ईचॅक त्यणच तांबतू होतण. पढेु कणयमच दोघ ेएकणच तांबतू रणहहल,े ईचॅक भणर्वणसणरखी मॉररसची 
कणळजी घेत होतण.  

ढगणळ हर्वण आणर् गणरणांचण पणऊस पडत असनू सदु्धण िपेणा िणट्झ आणर् नॉयले बरोबर लणचेनललण 
आर्णयलण दसुऱ्यण तळणर्वर ननघणल.े तीन र्वणजण्यणच्यण समुणरणस हहमर्वषणार्वणलण सरुर्वणत झणली. ईचॅक 
तळणर्वरील व्यर्वस्थणपन बघत होतण, मॉररस एकटणच तांबतू पडून प्रर्वचणरणत गरुफटलण होतण. पणचच्यण समुणरणस 
नॉयल ेिपेणंबरोबर लणचेनललण घेऊन परतलण. यणर्वेळी िपेणंनण फक्त पणर्वरे्दोन तणस लणगले होत.े  

िपेणा परू्ापरे् थकून गेले होत.े िपेणंच ेकणही सणमणन नतसऱ्यण आणर् चौथ्यण तळणर्वर रणहहल ेहोत.े 
मोहीमेत त्यणांनी र्वणपरलेली सणधन सणमग्री त्यणांनण शमळणलेली अनतररक्त भेट म्हर्ून ठेऊन घ्यणयची, अिी 
येथील पद्धत होती. ती सणमग्री सोडून द्यणयच ेत्यणांच्यण श्जर्वणर्वर आल ेहोत.े त्यणमळेु अांगथरकेने नतसऱ्यण 
तळणर्वर जणयच ेठरर्वल.े मॉररसने त्यणलण दसुऱ्यण तळणपढेु जणयलण मनणई केली आणर् त्यणच्यण हणतणखणलील 
सर्वा िपेणंच ेकौतकु करून स्पष्ट केल ेकी त्यणांनण त्यण सणमग्रीच्यण बदल्यणत योग्य ती बक्षक्षसी हदली जणईल.  

दसुऱ्यण हदर्विी सर्वाजर् दसुरण तळ परू्ापरे् आर्वरून पहहल्यण तळणर्वर परतले. आल्यण आल्यण 
औडोटन ेसगळ्यण रुग्र्णांची चौकिी केली. ररबफ्ट चणल ूिकत होतण, त्यणचण नेत्रदणह जर्वळजर्वळ बरण झणलण 
होतण. लणचेनलच्यण पणयणची बोटे सोडली तर रक्तणशभसरर् सरुु झणल ेहोत.े टणचेर्वर असलेल्यण कणळ्यण डणगणांच े
र्वर् तसेच रहणर्णर अस ेर्वणटत होत.े मॉररसमधे सदु्धण सधुणरर्ण हदसत होती त ेपणहून औडोट खुि होतण 
पर् अजून बरय्णच र्वेळण इांजेक्िन घ्यणर्व ेलणगर्णर होत.े सगळ्यणांच्यण तब्बेतीत होत असलेली सधुणरर्ण 
बघनू मॉररसने प्रर्वजय सणजरण करण्यणच ेठरर्वल.े शिखर सर झणल्यणनांतर िथमच सर्वाजर् एकत्र होत.े त्यणांनी 
उरलेलण एकमेर्व गचकनचण डबण उघडलण, बरोबर िमॅ्पेनची बणटली फोडली. सगळे जर् िमॅ्पेन ्यणयलण 
आतरु होत े पर् मॉररसलण िपेणंनी सदु्धण प्रर्वजयणच्यण आनांदणत सणमील व्हणरे्व अस े र्वणटत होत.े त्यणने 
अांगथरकेलण बोलणर्वनू त्यणच्यण सोबत प्रर्वजय सणजरण केलण. "तमु्ही सर्वणंनी मोहीमेसणठी खूप कष्ट घेतले 
आहेत, आपलण प्रर्वजय कणयम स्मरर्णत रणहील." 

प्रर्वजय सणजरण झणल्यणर्वर परत एकदण इांजेक्िन घ्यणयची र्वेळ झणली. पणयणर्वरील इांजेक्िन घेरे् 
लर्वकर सांपले. हणतणर्वर इांजेक्िन घेरे् खूप र्वेदनणदणयी होत.े एक तणस ियत्न करून सदु्धण औडोटलण 
इांजेक्िन देरे् जमेनण. जेव्हण जेव्हण त्यणलण िीर सणपडत अस,े रक्तणची गठुळी तयणर होत होती. पर् तो 
ियत्न सोडून देर्णऱ्यणतलण नव्हतण. मधेमधे प्रर्वश्रणांती घेत रणत्री दहण र्वणजतण औडोट यिस्र्वी झणलण. टेरी 
अजून मॉररसचण हणत हणतणत घेऊन बसलण होतण. मॉररसलण ननरणिनेे घेरले होत,े त्यणलण हुांदकण फुटलण. "मी 



 
 

आतण कधीच मणउां टेननयररांग करू िकर्णर नणही. परत कधीच आयगर चढू िकर्णर नणही. मलण अजून खूप 
कणही करणयच ेआहे." टेरीलण त्यणची समजूत घणलरे् अर्वघड होत.े  

९ जूनलण त्यणच्यण डोळ्यणर्वरील पट्टी ननघणली, दृष्टी परत आल्यणने त्यणलण हणयस े र्वणटल.े 
लणचेनललण मखु्य तळणर्वर घेऊन जणयची तयणरी सरुु झणली. कॅनव्हणस आणर् जणड कणपडणने बनर्वलेल्यण 
cacolet मधून भणरर्वणहकणच्यण पणठीर्वरून त्यणलण घेऊन जणयच ेहोत.े लणचेनलने आजपयतं अनेक जखमीांची 
अिणिकणरे सटुकण केली होती, त्यणच्यणर्वर आतण cacolet मधे बसणयची र्वेळ आली होती. लर्वकरच  
कणऊझी, नॉयल ेआणर् िपेणा त्यणलण घेऊन ननघणल.े दोन तणसणत त्यणलण तळणर्वर पोहोचर्वनू दपुणरी कणऊझी 
आणर् िपेणा परत पहहल्यण तळणर्वर गेले.  

दसुऱ्यण हदर्विी सगळे तळ आर्वरत असतणनण औडोटन ेपरत एकदण मॉररसलण तपणसले. र्वेदनणदणयक 
इांजेक्िन घेतल्यणमळेु मॉररसच्यण हणतणपणयणांचण कणही भणग र्वणचर्वण्यणत यि शमळणल ेहोत.े अजीबण, सणरकी, 
फोतकी आणर् पणांड े (यणलण सगळे गचनी यण नणर्वणने ओळखत, मोहहमेदरम्यणन त्यणलण िपेणा म्हर्ून बढती 
शमळणली होती.) आळीपणळीने त्यणलण cacolet मधून नेर्णर होत.े उतररे् फणर त्रणसदणयक नव्हत े पर् 
मॉररसलण अर्वघडत्यण सणरख ेहोत होते. अर्वघड हठकणर्ी सर्वा एकमेकणांनण मदत करत होत.े जेमतमे अडीच 
तणसणत त ेमखु्य तळणर्वर पोहोचले. आनांदणची बणतमी र्वणट बघत होती, परतीच्यण िर्वणसणसणठी भणरर्वणहक येथ े
येऊन पोहोचले होते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  



 
 

 
सौजन्य : मॉररस हरझॉक च्या पसु्तकातनू    
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१ 
"This is All India Radio, Delhi. 
You will now hear a special weather bulletin for the French Expedition to Nepal. 

Monsoon extending over all eastern Himalaya will be reaching your area by June 
10……….." 

१० तणरखेलण मखु्य तळणर्वर रेडडओ लणर्वल्यणर्वर बणतमी कणनणर्वर पडली. मणगील कणही हदर्वसणां मधील 
र्वणदळ मणन्सनूच्यण आगमनणची सचूनण घेऊन आल ेहोत.े उद्यण पणसनू पणर्वसणची सांततधणर सरुु होऊन नद्यण 
नणल्यणांनण परू यणयलण सरुर्वणत होण्यणची िक्यतण होती.  

िणट्झ शमरीस्टी खोलण ओलणांडण्यणसणठी सोपी जणगण िोधण्यणसणठी पढेु गेलण होतण. दपुणरी पडलेल्यण 
पणर्वसणमळेु शमरीस्टी खोलणचे पणर्ी मोठ्यण िमणर्णत र्वणढल ेहोत े त्यणमळेु नदी ओलणांडण्यणची घणई करणर्वी 
लणगर्णर होती नणहीतर सर्वाजर् तथे ेअडकण्यणची िक्यतण होती.  

हर्वणमणनणच्यण अांदणजणिमणरे् दसुऱ्यण हदर्विी पणर्वसणने सरू धरलण. िपेणंनी भरणभर तळ आर्वरलण, 
घेऊन जणतण न येण्यणसणरख े अन्न पदणथा सर्वा भणरर्वणहकणांमधे र्वणटल.े औडोट आर्वचयक औषधे एकत्र 
करण्यणत गुांतलण होतण. एकीकड ेलणचेनललण दोन इांजेक्िन देऊन झणली होती. औडोटने त्यणलण मॉकफा नचे 
इांजेक्िन हदल.े सगळे सणमणन पढेु गेल्यणर्वर िपेणा आणर् भणरर्वणहक त्यणलण घेऊन ननघणले. पर् स्रेचर ककां र्वण 
घसरगणडीचण उपयोग होईनण तवे्हण cacolet मधून त्यणची पणठर्वर्ी झणली.   

मॉररसलण एकण प्रर्वर्लेल्यण टोपलीत बसर्वण्यणत आल.े त्यणचे पणय श्स्लप्रप ांग बॅग मधे गुांडणळले होत.े 
सगळीकड ेओल ेझणल ेहोत.े पणर्वसणमळेु पर्वातणर्वरून दरडी कोसळू लणगल्यण होत्यण त्यणचण आर्वणज सगळीकड े
भरून रणहहलण होतण. भणरर्वणरकणांच ेअनर्वणर्ी पणय मोरेनच्यण गचखलणत रुतत होत.े चणलण्यणची गती अनतिय 
सांथ होती. भणरर्वणहक ओझ्यणखणली दबनू गेले होत.े पणर्वसणने ननसरड्यण झणलेल्यण रस्त्यणर्वर त ेसणरख ेघसरत 
होत.े भणरर्वणहक खूप धीरणच ेहोत.े कणही तक्रणर न करतण त ेचणलत होत.े अांधणर पडल्यणर्वर फ्लॅिलणईटच्यण 
िकणिणत उतररे् सरुु रणहहले. अखेर आठ र्वणजून गेल्यणर्वर आडोसण बघनू सर्वाजर् थणांबल.े जोरणचण पणऊस 
पडत होतण. मकु्कणमणची जणगण अजून दरू होती. लणचेनल आणर् मॉररसलण रणत्री तथेपयतं नेरे् िक्य नव्हत.े  

टेरीने त्यणांच्यण सोबत थणांबणयचे ठरर्वल,े कणऊझी आणर् ईचॅक तळणर्वर जणयलण ननघणले. र्वणटेत त्यणांनण 
कॉफी घेऊन येर्णरे सणरकी आणर् फोतकी भेटल.े त्यणांनी सणरकीलण कॉफी घेऊन र्वर पणठर्वल े आणर् 
फोतकीलण घेऊन त ेतणसणभरणने तळणर्वर पोहोचल.े लगेच िणट्झ आणर् दणर्वणतणांद ूसगळ्यणांसणठी अन्नपदणथा, 
स्लीप्रप ांग बॅग आणर् गरम कपड ेघेऊन र्वर जणयलण ननघणल.े अन्नपदणथा गरम होईपयतं दणर्वणतणांदनेू हर्वेच्यण 
गणद्यण फुगर्वल्यण आणर् दोघणांनणही त्यणर्वर झोपर्वल.े  



 
 

सकणळी हर्वणमणन थोड ेसधुणरले होत,े पर्वातणलण थडकून ढग र्वर चढणयलण लणगले होत.े कधी एकदण 
मकु्कणमणर्वर पोहोचतो अस ेसर्वणंनण झणल ेहोत.े मकु्कणमणर्वर पोहोचतणनण आकणि ननरभ्र होत.े शमरीस्टी खोलण 
ओलणांडण्यणसणठी िणट्झ ने नर्वीन पलू उभणरलण होतण पर् सांध्यणकणळपयतं तो पणण्यणखणली जणईल अस ेर्वणटत 
होत.े लणचेनल आणर् मॉररसलण पशलकड ेघेऊन जणयलण कोर्ी धजणर्वत नव्हत.े अखेर अश्जबणने धीर केलण, 
बणकी सगळे त्यणलण मदत करणयलण दोन्ही तीरणांर्वर सज्ज होते. चणरपणच झणडणांची खोड ेएकत्र करून पलू 
कसणबसण उभण केलण होतण. पलुणखणलनू पणर्ी रोरणर्वत र्वणहत होत.े पणण्यणच्यण फर्वणऱ्यणांनी पलू ननसरडण झणलण 
होतण. मॉररसलण खणली पणण्यणकड ेबघर्वत नव्हत.े अश्जबणने दोन फेऱ्यण मणरून दोघणांनणही सखुरूप पलीकड े
नेल.े  

पणर्ी र्वणढू लणगल ेहोत,े सगळ्यणांनी नदी ओलणांडणयची घणई केली तरी सर्वा सणमणन दसुऱ्यण तीरणर्वर 
आर्णयलण दोन तणस लणगल.े आतण मोहीम अडकून पडणयची भीती मणर्वळली होती. दसुऱ्यण हदर्विी सकणळी 
नदीच्यण जोरदणर िर्वणहणने पलू र्वणहून नेलण.  

रणत्र थांडी आणर् ओलणव्यणत कणढणयलण लणगल्यणमळेु गच ांतीत होऊन औडोटन े लगोलग दोघणांची 
तपणसर्ी केली. लणचेनलच े पणय पनुः सजुले होत.े मॉररसच्यण उजव्यण हणतणची पररश्स्थती ब्रबकट होती. 
बोटणांची दोन पेरे कणपणर्वी लणगण्यणची िक्यतण होती त्यणमळेु तो खूपच दःुखी झणलण. दपुणरी जेर्वणयलण सगळे 
एकत्र जमल ेअसतणनण  फ्रणन्सलण पणठर्वणयची तणर घेऊन पेन्सीलण हदल्लीलण पणठर्वणयच े ठरले. मॉररसच े
ग्पणांकड ेलक्ष नव्हत,े तो आपल्यणच प्रर्वचणरणत गुांग होऊन डुलक्यण कणढत होतण. त्यणच्यण िक्तीलण ओहोटी 
लणगली होती आणर् पढुच्यण िर्वणसणच्यण कल्पनेने त्यणलण धडकी भरली होती. औडोटने मॉररसलण परत एकदण 
तपणसले. जखमणांची एकां दर श्स्थती बघतण कणय करणरे्व लणगेल त ेआत्तणच सणांगरे् कठीर् होत.े एकीकड ेतो 
ईचॅक लण गाँगरीन म्हर्ज ेकणय, त्यणमळेु कणय होत,े मणगच्यण श्जर्वांत पेिीांमधे ककां र्वण शलव्हर सणरख्यण 
अर्वयर्वणांत तो कसण पसरतो यणचे र्वर्ान करुन सणांगत होतण. 

पणऊस रणत्रभर तांबरू्वर तणिण र्वणजर्वत होतण. सकणळी हर्वण चणांगली होती. आज ३००० फूट तीव्र चढ 
चढून जणयच ेहोत.े मधे कोठेही मकु्कणम करण्यणसणरखी जणगण नव्हती. कणल टेरीने आल््स मधे र्वणपरतणत 
तिी खुची बनर्वली होती. तीव्र चढणर्वर भणरर्वणहक हळूहळू चढत होते. रणत्रीपयतं मकु्कणमणर्वर पोहोचणयच्यण 
उद्देिणने धुक्यणतनू न बोलतण सर्वणंचे मणगाक्रमर् सरुु होत.े दपुणरनांतर दृचयमणनतण दहण यणडा पयतं घसरली. 
भणरर्वणहकणांकड ेथांडी ननर्वणरण्यणसणठी फक्त बाँकेट होत ेत्यणमळेु प्रर्वश्रणांतीसणठी थणांबल्यणर्वर त ेथांडीने कणकडून 
जणत होत.े सांध्यणकणळी त ेठरलेल्यण मकु्कणमणच्यण अलीकड ेअसलेल्यण धनगरणांनी उभ्यण केलेल्यण तणत्परुत्यण 
आडोिण पयतं पोहोचल.े अांधणरणच्यण आत मकु्कणमणर्वर पोहोचरे् िक्य नव्हत ेत्यणमळेु दोघणांसणठी तांबचूी सोय 
करून तथेेच मकु्कणम केलण.  

पहणटे पणऊस पडत असतणनण त ेननघणल.े डोंगरणलण बगल देऊन चणलतणनण त्यणांनण बरेच लहणन िर्वणह 
ओलणांडणर्व ेलणगल.े मॉररस ननरणिण झणकू िकत नव्हतण. त्यणची िक्ती सांपत चणलली होती. िणट्झ मधून 



 
 

मधून त्यणलण धीर देत होतण. त्यणांनी पर्वात धणर ओलणांडली आणर् कृष्र्ण गांडकी नदीच्यण खोऱ्यणत िरे्वि 
केलण. घसरड्यण उतणरणर्वर भणरर्वणहकणांच े पणय घसरत होत,े त्यण धक्यणांनी मॉररसलण अस्य र्वेदनण होत 
होत्यण. मॉररसलण र्वेदनण सहन कररे् अिक्य झणल,े सर्वाजर् परत कफरल.े िपेणनंी  णखांडीतील ओल्यण 
जशमनीर्वर तांब ूउभणरल.े  

दसुऱ्यण हदर्विी त्यणांनण घसरड्यण तीव्र उतणरणर्वरून ६००० फूट खोल chadziou खोलण पयतं उतरणयच े
होत.े दोन रुग्र्णांनण घेऊन सखुरूप उतरणयच े आव्हणन भणरर्वणहकणांनण पेलणयच े होत.े सरुर्वणतीलणच एक 
भणरर्वणहक ५० यणडा घसरलण. तो ६००० फूट खोल दरीत बेपत्तण होतो की कणय अिी भीती सगळ्यणांनण र्वणटू 
लणगली. पर् त्यणने स्र्वतःलण सणर्वरले, जरणरे्वळ ननपगचत पडून रणहहलण. त्यणच्यण पणठीर्वरील सॅक मणत्र खोल 
दरीत अदृचय झणली. तकुुचणलण रणहर्णरण तो नतबेटीयन भणरर्वणहक मोहीमेतनू शमळणलेले बटू र्वणपरत होतण. 
तरे्वढ्यणत त्यणांनण एकण भणरर्वणहकणची ककां चणळी ऐकू आली. लणचेनललण घेऊन जणर्णऱ्यण भणरर्वणहकणच्यण 
चेहेऱ्यणर्वर एक मोठण दगड लणगलण होतण. लणचेनलच्यण cagoule खणली तो अडकलण होतण. त्यणचण चेहरण 
रक्तणने भरलण होतण. ही कणही चणांगली गचन्हे हदसत नव्हती. 

र्वणटेत रोडोडेंड्रॉनच्यण जांगलणत सर्वाजर् प्रर्वश्रणांतीसणठी थणांबल.े औडोटन ेदोघणांनण परत एकदण मॉकफा न 
आणर् spartocamphor ची इांजेक्िने हदली. िपेणंच्यण नजरेतनू मॉररस बद्दल करुर्ण भरलेली स्पष्ट 
हदसत होती. पढेु ननघणयच्यण आधी त्यणांनी शमळतील ती उत्तम उत्तम फुले तोडून मॉररस जर्वळ ठेर्वली आणर् 
पढेु िर्वणस परू्ा होईपयतं त्यणांनी यणत खांड पडू हदलण नणही. पढुचण उतणर जणस्त घसरडण आणर् उभण होतण. 
भणरर्वणहक कडचेी झणड ेझुडपे पकडून कणळजीपरू्वाक उतरत होत.े मॉररसलण खणली रोरणर्वर्णरी नदी हदसत 
होती. त्यणलण उचलनू नेर्णरण भणरर्वणहक घसरलण तर तो सरळ नदीत फेकलण जणर्णर होतण. मॉररस आणर् 
लणचेनल दोघ ेघणबरल ेहोत.े भणरर्वणहक घसरल ेतर िक्तीपणत झणलेले दोघेजर् कणहीही करु िकर्णर नव्हत.े 
िपेणा भणरर्वणहकणांनण ित्येक पणर्वलणर्वर मदत आणर् मणगादिान करत होत.े  

अखेरीस त ेदथुडी भरून र्वणहर्णऱ्यण chadziou खोलण जर्वळ पोहोचले. लणचेनलने त्यणच्यण भीतीर्वर 
प्रर्वजय शमळर्वलण होतण पर् मॉररस मणत्र अजून घणबरलेलण होतण. भणरर्वणहकणांनी खणांद्यणलण खणांदण शभडर्वनू 
आणर् एकमेकणांनण घट्ट पकडून िर्वणह ओलणांडलण. घनदणट जांगलणतनू िांभर यणडा चढल्यणर्वर धनगरणांचण 
आडोसण त्यणांच्यण नजरेच्यण ट््यणत आलण. भणरर्वणहकणांनी थोडी प्रर्वश्रणांती घेऊन िरे्वटचण ट्पण चढणयलण 
सरुर्वणत केली. मॉररसलण उचलनू नेत असलेलण भणरर्वणहक रस्तण चुकलण, त्यणांनण ओल्यण गर्वतणर्वरून उभण चढ 
चढणर्वण लणगलण. बरोबरचे िपेणा त्यणलण सर्वातोपरी मदत करत होत ेपर् मॉररसचण जीर्व टणांगर्ीलण लणगलण 
होतण. त ेमकु्कणमणर्वर पोहोचले तवे्हण पणर्वसणने प्रर्वश्रणांती घेतली होती. अर्वघड िर्वणस सांपलण होतण. 

दसुऱ्यण हदर्विी लेत े पयतंचण िर्वणस खूपच सखुकर झणलण. जणद ू झणल्यणिमणरे् ढगणांआडून सयूा 
डोकणर्वत होतण. छणन गर्वतणळ जणगण ननर्वडून त्यणांनी मकु्कणम केलण. औडोटन े सयूािकणिणत मॉररसलण 
तपणसणयच ेठरर्वल.े त्यणच्यण एकण पणयणत प ूव्हणयलण सरुर्वणत झणली होती. हणतणांची श्स्थती सदु्धण खूप र्वणईट 



 
 

होती. प ूबणहेर येऊन बणांधलेल्यण पट्ट्यण ओल्यण झणल्यण होत्यण आणर् घणरे्रडण र्वणस येत होतण. औडोट 
कणत्रीने मेलेली आणर् खरणब झणलेली कणतडी कणपणयलण लणगलण. मॉररसच ेहणत खूप सांर्वेदनिील झणल ेहोत,े 
रे्वदनणांमळेु त्यणलण रडू फुटत होत.े िरे्वटी औडोट कणम थणांबर्वनू लणचेनललण तपणसणयलण गेलण. लणचेनलची 
श्स्थती खूप सधुणरली होती. त्यणचे मनोबल र्वणढल ेहोत ेआणर् उत्तम भकू लणगत होती. 

दपुणरी ईचॅक, िणट्झ आणर् औडोट तकुुचणलण गेले. नॉयल ेआणर् जीबी रणर्ण तथे ेहोत.े तथेे त्यणांची 
मॉररस आणर् लणचेनलच्यण तब्बेती प्रर्वषयी चचणा झणली. औडोटच्यण मत ेभणरतीय सीमण गणठण्यणपरू्वी मॉररसच े
ऑपरेिन कररे् आर्वचयक होत.े  

दसुऱ्यण हदर्विी त्यणांनी तकुुच्यणचण तळ आर्वरलण, भणरर्वणहकणांच ेहहिोब परू्ा केल ेआणर् दपुणरी औडोट 
लेतलेण परतलण. दोन महहने त्यणांचे मखु्यणलय असलेले तकुुचण सोडणयलण इतरणांनण आर्खी एक हदर्वस 
लणगलण. दोन महहने गणर्वकऱ्यणांनी त्यणांनण चणांगल ेसहकणया केल ेहोत.े भणरर्वणहक आणर् गणर्वकऱ्यणांनी सर्वणंनण 
सन्मणनणने ननरोप हदलण. 

औडोट परतलण त्यण सांध्यणकणळी मॉररसची तब्येत खपू ब्रबघडली होती. त्यणलण तणप आलण होतण. 
औडोटन ेत्यणलण पेननशसलीनचण एक मोठण डोस हदलण. तो जणस्तीत जणस्त र्वेळ गुांगीत पडून होतण. त्यणलण 
भणस होत होत.े हळूहळू त्यणलण कणहीच त्रणस होईनणसण झणलण. सगळे सांपत आल ेहोत.े सगळीकड ेिणांततण 
होती. त्यणची जगण्यणची इच्छण मेली होती. त्यणने मतृ्यचुे स्र्वणगत करणयलण सरुर्वणत केली. पर्वातणत कधीही न 
पणहहलेले क्षक्षनतज त्यणच्यण डोळ्यणांसमोर तरळू लणगल.े त्यणांनी त्यणलण त्यणची आईस ॲक्स हदली होती. मांद 
आणर् सगुांगधत झुळूक र्वणहत होती. बणकी सर्वाजर् लर्वकरच सपणटीर्वर पोहोचतील, मॉररसमणत्र तथे ेदगड 
आणर् क्रॉसच्यण खणली गचरननद्रण घेत असेल. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

२ 
१९ जूनलण ननरोप देण्यणसणठी पणर्वसणने हजेरी लणर्वली होती. जीबी रणर्णन ेदोन रुग्र्णांसणठी स्रेचर 

बनर्वले होत.े पर्वात आणर् पररसरणकड ेएक दृष्टीक्षेप टणकून त्यणांनी बणडब्रबस्तरण उचललण. ररबफ्ट घोड्यणर्वर 
बसनू त्यणांच्यण बरोबर जणत होतण. दणनणलण पोहोचल्यणर्वर पर्वातरणांग मणगे पडल्यणच ेजणर्र्व ूलणगल.े मक्यणची 
िते ेआणर् केळीची झणड ेहदस ूलणगली, उष्मण जणर्र्व ूलणगलण. त्यणांचे भणरर्वणहक त्यणांनण सोडून जणऊ लणगल.े 
खूप प्रर्वनर्वनू सदु्धण पणांड ेपढेु यणयलण तयणर नव्हतण. इथली हर्वण त्यणलण मणनर्वत नव्हती, सगळ्यण अांगणर्वर 
घणमोळे झणल ेहोत.े शमळणललेे पसै ेत्यणलण परेुसे र्वणटत होत ेआणर् इतक्यण पिैणांचे कणय करणयचे असण िचन 
पडलण होतण.  

बेनी गणर्वणमधे कॉलरणची सणथ आली होती त्यणमळेु त्यणांनण गणर्व टणळून जणर्व ेलणगले. गांडकी ओलणांडून 
त्यणांनी पलीकड ेमकु्कणम केलण पर् येथे सदु्धण कॉलऱ्यणची लणगर् झणली असल्यणने सकणळी लगेच मकु्कणम 
हलर्वणर्वण लणगलण. दणनण गणर्वणतील मॉररसलण घेऊन जणर्णरे भणरर्वणहक दर्कट आणर् दयणळू होत.े  त्यणच्यण 
जखमणांमधून येर्णऱ्यण र्वणसणमळेु अस्र्वस्थ र्वणटत होत ेपर्  तक्रणर न करतण खूप कणळजीपरू्वाक त ेमॉररसलण 
उचलनू नेत होत.े तो खूप बणरीक झणलण होतण.  

कुसमुण गणर्वणतनू तणनशसांग पयतं जणण्यणसणठी त्यणांनण नर्वीन भणरर्वणहक घ्यणयच ेहोत.े िणट्झ त्यणच्यण 
मणगे होतण. येथे औडोटच्यण भोर्वती आसपणसच्यण रुग्र्णांचण र्वेढण पडलण होतण. गरुखणली, हहांदसु्तणनी, इांग्रजी 
अिण प्रर्वप्रर्वध भणषणांमधे सांभणषर् सरुु होत.े औडोटलण येथे खूप मणन शमळत होतण. गणर्वकऱ्यणांच्यण आयषु्यणत 
िथमच त ेखऱ्यण डॉक्टरकडून तपणसनू घेत होत.े  

औडोट मॉररस आणर् लणचेनललण रोज तपणसत होतण. गेल्यण कणही हदर्वसणांपणसनू पेननशसलीनचण मणरण 
झणल्यणर्वर आतण त्यणचण पररर्णम हदस ूलणगलण होतण. तणप कमी झणलण आणर् रक्तदोषणचण धोकण टळलण. 
मॉररस सगळ्यण गोष्टीांची दखल घेऊ लणगलण.  

एके हदर्विी पतुलीकेत येथ ेऔडोट नेहमीिमणरे् उपचणर करत होतण. मॉररस ओठ घट्ट शमटून 
र्वेदनण सहन करत होतण. अचणनक मॉररसच्यण सर्वा िरीरणतनू र्वेदनणांचण डोंब उसळलण. औडोटन े कणत्रीने 
मॉररसची करांगळी कणपली होती. मॉररसच े एक बोट कणपणरे्व लणगल े होत.े नांतर एक दोन हदर्वसणआड 
मॉररसने हणतणपणयणच्यण बोटणांची बरीच पेरे गमणर्वली. हे सर्वा भलू न देतण उघड्यणर्वर; रस्त्यणच्यण कडलेण न 
टणळतण येर्णऱ्यण धुळीत, भणतितेीच्यण गचखलणत, भर पणर्वसणत कोर्ीतरी थरथरत्यण हणतणत धरलेल्यण 
छत्रीच्यण आडोिणने; करणरे्व लणगत होत.े  

भणत लणर्वर्ीचण हांगणम सरुु झणलण होतण. सगळे गणर्वकरी त्यण कणमणत व्यस्त होत ेत्यणमळेु भणरर्वणहक 
शमळरे् ही एक डोकेदखुी झणली. जीबी रणर्णन े त्यणचे अगधकणर र्वणपरून पणहहल ेपर् कणही उपयोग झणलण 
नणही. जणस्त पसै े देऊन सदु्धण कोर्ी कणमणर्वर येईनण. िरे्वटी जो हदसेल त्यणलण पकडून आर्णर्व ेलणगल.े 



 
 

िथम त्यणांनी कटकट केली पर् व्यर्वश्स्थत पसै े हदल्यणर्वर त े तयणर झणल.े सर्वा यकु्त्यण र्वणपरून िपेणा 
भणरर्वणहकणांनण गोळण करत होत.े त्यणांच्यणसणठी हे नर्वीन नसणरे्व. सर्वा मोहहमणांसणठी त्यणांनण अिण यकु्त्यण 
र्वणपरणव्यण लणगत असर्णर.  

कणही हदर्वसणांच्यण िर्वणसणनांतर त े सपणटीर्वर आल.े कृष्र्ण गांडकी नदी फुफणटत र्वणहत होती. ती 
ओलणांडरे् अिक्य नसले तरी धोकणदणयक होत,े त्यणमळेु त्यणांनण आांधी खोलणच्यण खोऱ्यणत उतरून लणांबचण 
र्वळसण घ्यणर्वण लणगलण. त्यणांनण िक्य नततक्यण लर्वकर भणरतणत पोहोचणयचे होत.े दरय्णखोरय्णांतील िर्वणस, 
मणन्सनूमधील दमट हर्वण, सतत पडर्णरण पणऊस यणमळेु सगळ्यणांच्यण तब्येती खणलणर्वल्यण होत्यण. सगळेजर् 
कसेबस ेपणय ओढत चणलत होते. भणरतीय सीमेच्यण जर्वळ आल्यणर्वर पढुील िर्वणसणसणठी भणरतीय रेल्र्वेची 
सोय करण्यणसणठी नॉयले गोरखपरूलण गेलण. तणनशसांग जर्वळ आल्यणर्वर पणऊस ओसरलण पर् उन त्रणस देऊ 
लणगल.े भणरर्वणहकणांनण मोठे गणर्व बघणयची ओढ लणगली होती. त्यणमळेु सगळे उत्सणहणत होत.े कोर्ीही कणम 
सोडून जणयचण प्रर्वचणर करत नव्हत.े 

अचणनक सर्वणंनण पेन्सी येतणनण हदसलण. हदल्ली पयतंचण िर्वणस त्यणने फक्त एकोर्ीस हदर्वसणत परू्ा 
केलण होतण. तथे े दोन हदर्वस रणहून पत्रणांचण मोठण गठ्ठण घेऊन आलण होतण. त्यणांनण िथमच फ्रणन्सच्यण 
बणतम्यण कळर्णर होत्यण. सगळ्यणांचे चेहरे पत्रणांच्यण आड दडले.  

तणनशसांग हदस ूलणगले. रस्तण गचखलणच्यण डबक्यणांनी भरलण होतण तरी भणरर्वणहक उत्सणहणत जर् ू
कणही उडत चणलल े होत.े त्यणांनी गणर्व ओलणांडून एकण सपणट जणगेर्वर मकु्कणम केलण. दपुणरी औडोटच्यण 
तपणसर्ीत मॉररसने पणयणचण आणर् उजव्यण हणतणचण अांगठण गमणर्वलण. मॉररस तांबतू प्रर्वश्रणांती घेत असतणनण 
बणहेर लणचेनलच ेककां चणळरे् ऐकू येत होत.े तणसणभरणच्यण ऑपरेिन नांतर त्यणने पणयणचण कणही भणग गमणर्वलण 
होतण.  

दसुऱ्यण हदर्विी, ४ जुललैण, त्यण िणांतणचण गव्हनार त्यणांनण भेटणयलण आलण. त्यणने तणबडतोब 
भणरर्वणहकणांची व्यर्वस्थण केली त्यणमळेु त्यणांची मोठी कणळजी शमटली. अगधकृतररत्यण जीबी रणर्णची कणमगगरी 
दोन हदर्वसणांनी बटुर्वणल येथ ेसांपर्णर होती. पर् त्यणने कणठमणांडूपयतं सोबत करणर्वी असे मॉररसलण र्वणटत 
होत.े त्यणसणठी रणजेसणहेबणांची परर्वणनगी शमळरे् आर्वचयक होती. जीबीने त्यणांच्यण सोबत जणयच ेकबलू केल े
आणर् परर्वणनगीसणठी ियत्न करणयलण सरुर्वणत केली.  

बटुर्वणल पयतंचण िरे्वटचण ट्पण सरुु झणलण. तीन महहन्यणांपरू्वी त ेयणच पररसरणतनू गेले होत ेपर् 
सगळीकड े हहरर्वेगणर झणल्यणमळेु रस्तण ओळख ू येत नव्हतण. एकण टेकडीच्यण मणथ्यणर्वर थणांबनू त्यणांनी मणगे 
बनघतले. सांधीिकणिणत दरू क्षक्षनतजणर्वर हदसर्णऱ्यण पर्वात शिखरणांच्यण आणर् दऱ्यण खोऱ्यणांच्यण पणचर्वाभमूीर्वर त े
सोडत असलेलण पररसर अनतिय  उदणस  हदसत होतण. ती उदणसी त्यणांनी पर्वातणत केलेल्यण सांघषणंच्यण 
आठर्वर्ीांमळेु आली होती कण? मॉररस आणर् ईचॅक ननिःब्द झणल ेहोत.े थोड्यण र्वेळणने त ेसभोर्वतणलच्यण 
जगणत परतले. ज्यण सणहसणांमळेु त्यणांची नणळ त्यण पर्वातणांबरोबर जुळली होती त ेआतण भतूकणळणत जमण 



 
 

होर्णर होत.े भणरर्वणहकणांनी त्यणचे स्रेचर उचलल े आणर् िर्वणस सरुु झणलण. रणत्रीसणठी ननर्वणऱ्यणची सोय 
करणयची होती. 

५ तणरखेलण बटुर्वणललण ननघण्यणपरू्वी गोरखपरूर्वरून कणमगगरी फते्त करून आलेल्यण नॉयलेची भेट 
झणली. दसुऱ्यण हदर्विी म्हर्ज े ६ तणरखेलण नौतन्र्वण येथून गोरखपरूलण जणर्णरी भणरतीय रेल्र्व े शमळर्णर 
होती. र्वणदळी पणर्वसणत त्यणांनी बटुर्वणल गणठले. सांध्यणकणळ आर्खी ऑपरेिन सणठी मोकळी होती. मॉररस 
सणरखण गुांगीत जणत होतण. 

६ तणरखेलण सर्वा सणमणनणसकट स्टेिनर्वर पोहोचणयच े होत.े रकची व्यर्वस्थण करण्यणसणठी जीबीने 
मध्यरणत्री भर पणर्वसणत घनदणट जांगलणतनू बेथणरी गणर्व गणठल ेआणर् सकणळी रक घेऊन परतलण. जांगलणतनू 
जणर्णऱ्यण रस्त्यणने नौतन्र्वण गणठतणनण रकन ेककरकोळ त्रणस हदलण पर् सगळेजर् र्वेळेर्वर स्टेिनर्वर पोहोचल े
आणर् त्यणांच्यणसणठी आरक्षक्षत डब्यणत स्थणनणपन्न झणल.े गणडी गोरखपरूच्यण हदिनेे ननघणली. सगळे फ्रणन्सलण 
परतणयलण उतणर्वीळ झणल े होत.े मोहहमेच्यण सरुुर्वणतीलण नेपणळच्यण महणरणजणांनण हदलेले र्वचन मॉररसलण 
पणळणयच े होत.े औडोट, ईचॅक आणर् नॉयल े त्यणच्यणबरोबर कणठमणांडूलण जणर्णर होत.े बणकीच े हदल्लीलण 
परतनू कणही हदर्वस तथेे थणांबर्णर होत.े लणचेनल उष्र्तचेण त्रणस टणळण्यणसणठी मसरुी सणरख्यण थांड हर्वेच्यण 
हठकणर्ी जणर्णर होतण.  

यण सगळ्यण योजनण ठरत असतणनण औडोट त्यणची आयधेु सरसणर्वनू, उकणडण आणर् घोंघणर्वर्णऱ्यण 
डणसणांची पर्वणा न करतण,  हणतणपणयणांच े हरशम ांग करण्यणत गुांतलण होतण. गोरखपरू जर्वळ आल ेहोत.े लणचेनल 
एक आठर्वडण औडोटच्यण देखरेखीखणली असर्णर नव्हतण. गणडी खूप हणलत होती त्यणमळेु औडोटलण ऑपरेिन 
कररे् अर्वघड जणत होत.े दोन स्टेिनच्यण मधे सर्वा तयणरी करून स्टेिनर्वर गणडी थणांबली की ऑपरेिन सरुु 
होत होत.े गोरखपरूच्यण अशलकड े लणचेनलने उजव्यण पणयणची दोन बोटे गमणर्वली आणर् उरलेली तीन 
गोरखपरू स्टेिनर्वर. 

गोरखपरूलण सर्वा सणमणन लखनौच्यण रेनमधे चढर्वणयलण फक्त एकण तणसणचण अर्वधी होतण. औडोट 
गणडी सटेुपयतं लणचेनलच्यण पणयणची त्र्वचण त्यणच्यण आरडणओरडीकड ेलक्ष न देतण खरर्वडून कणढत होतण. 
गणडी सटुणयच्यण कणही क्षर् आधी लणचेनलच्यण दोन्ही पणयणांनण पट्ट्यण बणांधून झणल्यण. सणरकी आणर् फोतकी 
यणांनी त्र्वरेने डब्यणत झणलेलण कचरण झणडून स्र्वच्छ केलण आणर् सर्वणंनी त्यणलण पढुील िर्वणसणसणठी िभेुच्छण 
देऊन ननरोप हदलण. आतण पॅरीसलण जणयच्यण आधी तो हदल्लीत भेटर्णर होतण.  

सणरकी आणर् पेन्सी मॉररस बरोबर कणठमणांडू पयतं जणर्णर होत.े अन्नपरू्णा पणसनू सणरकीने 
मॉररसची सतत सणथ केली होती. ननरोप पोहोचर्वण्यणसणठी त्यणने छत्तीस तणस केलेली र्वणटचणल सर्वणंनण 
आठर्वत होती.  एकननष्ठतण आणर् िेमळपर्ण यणमळेु पेन्सी सर्वणंनण जर्वळचण झणलण होतण. रणजधणनीच ेिहर 
बघरे् हे त्यणांचे स्र्व्न परेु होर्णर होत.े कणठमणांडूची भेट हे त्यणांच्यणसणठी खूप मोठे बक्षीस होत.े गणर्वी 
भयांकर परू आल्यणच े कळल्यणमळेु िपेणंचण सरदणर अांगथरके गच ांतणग्रस्त झणलण होतण. त्यणलण इथून 



 
 

दणश्जाशल ांगलण परत जणयच ेहोत.े सर्वा िपेणंनण भरपरू बक्षीस आणर् त्यणांच्यण र्वणपरणतील उत्तम सणमग्री भेट 
म्हर्ून शमळणली होती. सर्वणंनी भणरतीय पद्धतीने नमस्कणर करून अनतिय आदरपरू्वाक ननरोप घेतलण. 
मोहीमेतील सर्वा िसांग त्यणांच्यण कणयम स्मरर्णत रणहर्णर होत.े ननरोप घेतणनण सर्वणंच्यण चेहेरय्णर्वर दःुख 
हदसत होत.े 

कणऊझी, िणट्झ आणर् ररबफ्ट लखनौ मणगे हदल्लीलण रर्वणनण झणल.े मॉररस, औडोट, ईचॅक आणर् 
नॉयल े नेपणळच्यण महणरणजणांची भेट घ्यणयलण कणठमणांडूच्यण हदिनेे ननघणल.े पॅररसलण जणयच्यण आधी सर्वा 
सदस्य हदल्लीत एकत्र येर्णर होत.े 

-- ०० -- 
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गियाारोहकाांचा पररचय  
मॉररस हरझॉक :  जन्म १५ जणनेर्वणरी १९१९ मतृ्य ु१३ डडसेंबर २०१२. फ्रें च हौिी मणउां टेननयर. ८००० मीटर 
उांचीर्वरील पहहल े शिखर पहहल्यण ियत्नणत सर केलेल्यण १९५० मधील फ्रें च अन्नपरू्णा मोहीमेचण नेतण. 
Society de Geographie यण जगणतल्यण सर्वणात जुन्यण सांस्थेने १९५० मधील सरु्वर्ा पदक देऊन त्यणचण 
सन्मणन केलण होतण. १९५८ त े१९६३ पयतं त्यणने Minister of Youth and Sports म्हर्ून कणम केल.े 
तसेच तो अल्पणईन शसटी म्हर्ून ओळखल्यण जणर्णऱ्यण Chamonix-Mont-Blanc यण िहरणचण मेयर होतण. 
१९७० पणसनू सलग २५ र्वष ेतो आांतरणरणष्रीय ऑशलांप्रपक सशमती सदस्य होतण.  
 
लुईस लाचेनल :  जन्म १७ जुल ै १९२१ मतृ्य ु २५ नोव्हेंबर १९५५. Chamonix येथील मणउां टेननयररांग 
मधील व्यणर्वसणयीक मणगादिाक. १९४७ मधे तो शलओनेल टेरी बरोबर दसुऱ्यणांदण आयगरची उत्तर शभ ांत चढून 
गेलण होतण. १९५० मधे मॉररस बरोबर त्यणने ८००० मीटर उांचीर्वरील पहहल ेशिखर 'अन्नपरू्णा' सर केल ेहोत.े 
त्यणलण Steam Engine यण टोपर् नणर्वणने ओळखत असत. १९५० च्यण मोहीमेत हहमदांि होऊनसदु्धण 
त्यणचे मणउां टेननयररांग थणांबले नव्हत.े Chamonix मधील Vallee Blanche येथे स्कीइांग करतणनण 
हहमभेगेत पडून त्यणचण मतृ्य ुझणलण. Mont Blanc शिखर समहूणतील एकण शिखरणलण 'पॉइांट लणचेनल' नणर्व 
देऊन त्यणचण गौरर्व करण्यणत आलण आहे. 
 
ललओनेल टेरी :  जन्म २५ जुल ै१९२१ मतृ्य ु१९ स्टेंबर १९६५. Chamonix येथील मणउां टेननयररांग मधील 
व्यणर्वसणयीक मणगादिाक. १९५५ मधे जेन कणऊझी बरोबर ८४८५ मीटर उांचीच ेमकणल ूशिखर पहहल्यणांदण सर 
करणयचण मणन त्यणच्यणकड ेआहे. यणशिर्वणय त्यणने फ्रणन्स, इटली, श्स्र्वत्झालांड येथील अनेक अर्वघड शिखरे 
सर केली आहेत. त्यणने त्यणचण सहकणरी लईुस लणचेनलच्यण सणथीत चढणईतील प्रर्वक्रम नोंदर्वले आहेत. १९५७ 
मधे आयगर शिखरणर्वर अडकलेल्यण चणर मणउां टेननयरची सटुकण करण्यणत त्यणचण सहभणग होतण. 
 
िस्टन ररबफ्ट : जन्म ७ मे १९२१ मतृ्यु ३१ मे १९८५. िेंच अल्पणयननस्ट आणर् मणगादिाक म्हर्ून 
िशसद्ध. त्यणने आल््सच्यण उत्तरेकडील सर्वा सहण शभ ांती िथम चढून जणण्यणचण प्रर्वक्रम केलण आहे. 
मणउां टेननयररांग मधील 'गस्टन' नणर्वणचे एक तांत्र त्यणच्यण नणर्वणने ओळखल ेजणत.े 
 
जेन काऊझी : जन्म ९ जुल ै१९२३ मतृ्यु २ नोव्हेंबर १९५८. इांजीननयर असलेल्यण कणऊझीने आल््स मधील 
तीन शिखरणांर्वर नर्वीन मणगणाने चढणई केली आहे. १५ मे १९५५ यण हदर्विी त्यणने शलओनेल टेरीच्यण सणथीत 



 
 

८४८५ मीटर उांच मकणल ूशिखरणर्वर िथम चढणई केली. मणउां टेननयररांग करतणनण डोक्यणलण दगडणचण मणर बसनू 
त्यणचण मतृ्य ुझणलण. 
 
माकेल इचॅक : जन्म २२ ऑक्टोबर १९०६ मतृ्य ु९ एप्रिल १९९४. फ्रें च अल्पणयननस्ट. त्यणलण र्वेगर्वेगळ्यण 
िदेिणांचण िोध घेण्यणची (explorer) आर्वड होती तसेच तो गचत्रपट हदग्दिाक होतण. १९३६ मधे कणरणकोरम 
पर्वातरणजीतील गिरिमू १ फ्रें च मोहीमेचण तो सदस्य होतण. त्यण मोहीमेर्वर गचत्रपट बनर्वतणनण त्यणने िथमच 
इलेक्रॉननक सांगीतणचण र्वणपर केलण होतण. त्यणने आठ पेक्षण जणस्त फ्रें च अभ्यणस / िोध मोहीमणांर्वर गचत्रपट 
हदग्दिीत केल ेआहेत. 
 
माकेल शाट्झ :  जन्म ३० मे १९२२ मतृ्यु ५ नोव्हेंबर १९८७. भौनतक क्षेत्रणतील िणस्त्रज्ञ. मॉररसचण शमत्र 
आणर् सतत त्यणच्यणबरोबर असर्णरण मणउां टेननयररांग मधील सणथीदणर. त्यणचे आयोजन कणयाक्षम आणर् 
पद्धतिीर अस ेत्यणमळेु बीव्हॉक करणयची र्वेळ आल्यणस त्यणचे सर्वा आयोजन तो करत अस.े  
 
डॉ. जॅक औडट :  जन्म २१ डडसेंबर १९३१ मतृ्य ु १३ जुल ै १९५३. यणने फ्रणन्समधे रक्तर्वणहहन्यणांच्यण 
िस्त्रक्रीयेलण सरुर्वणत केली. उत्तम सजान. सर्वणंच्यण तब्येतीकड ेलक्ष ठेर्वरे्, आपत्कणलीन पररश्स्थतीत उपचणर 
कररे् आणर् सदस्यणांच्यण तब्येतीची तसेच त्यणांच्यण र्वणतणर्वरर्णबरोबर सरणर्वण्यण सांदभणातील सर्वा मणहहती 
मॉररसलण देरे् ही त्यणची महत्र्वणची कणम ेहोती. 
 
फ्ाांलसस द नॉयले :  जन्म ९ डडसेंबर १९१९ मतृ्य ु३० मणचा २०१७. फ्रें च रणजननैतक मतु्सद्दी. त्यणांनण फ्रें च 
बरोबर इांग्रजी, हहांदसु्थणनी, गरुखणली, नतबेटी भणषण अर्वगत होत्यण. िर्वणसणची आणर् सणमणनणची व्यर्वस्थण 
कररे्, कणठमणांडूतील नेपणळी तसेच स्थणननक अगधकणऱ्यणां बरोबर सांपका  ठेर्वरे् अिी महत्र्वणची कणम ेत्यणांच्यण 
खणांद्यणर्वर होती.  
 
अांि थरके : १९०७ त े १९८१. १९३१ च्यण जमान कणांगचेनजुांगण मोहीमेपणसनू यणची कणरकीदा सरुु झणली. 
१९३३ मधील िीटीि एव्हरेस्ट मोहीमेत त्यणने ८२०० मीटर पयतं चढणई केली. एररक शि्टनच्यण १९३४ 
मधील नांदणदेर्वी िोध मोहीमेतनू त्यणने िपेणंचण सरदणर म्हर्ून कणम करणयलण सरुर्वणत केली. तो यरुोप्रपयन 
सन्मणन शमळप्रर्वलेलण पहहलण िपेणा होतण. पसु्तक शलहीर्णरण तो पहहलण िपेणा मणउां टेननयर होतण. 
 
सौजन्यः प्रर्वकीपीडडयण आणर् मॉररस 
 



 
 

गियाारोहकाांच्या वापरात असलेले काही शब्द व अथा 

अल्पाइन चढाई : परू्ातः स्र्वयांशसद्ध पद्धत . गणईड , कफक्स रोप , कफक्स कॅम्प, नसतणत. चढणईलण र्वेग 
असतो. कणही हदर्वसणांच ेसणमणन पणठीर्वर घेऊन कमी हदर्वसणत शिखर चढणई करून परत येरे्. 

एक्सपीडीशन  : मोहीम. गणईड, िपेणा, पोटार यणांच ेसहणयणने मणगा खुलण कररे्, कॅम्प उभणररे्, सशमट कॅम्प 
लणर्वनू शिखर चढणईचण ियत्न कररे्. 

टेकननकल क्लाइांबब ांि : तणांब्रत्रक चढणई. आईसएक्स, रोप यणशिर्वणय अन्य सणधने, तांत्र आर्वचयक असर्णरे 
आरोहर् 

रोपअप : दोर बद्ध होरे्. सरुक्षक्षततसेणठी दोन तीन सदस्यणांनी एकमेकणांनण दोरणने बणांधून मणगाक्रमर् कररे् 

रॅपलल ांि :  उतरण्यणचण र्वेळ र्वणचर्वण्यणसणठी दोरणचण उपयोग करून कड्यणर्वरून उतररे् 

बबल,े आणर् अकँर : मणगा खुलण करतणनण नेतण पढेु जणत असतो, त्यणर्वेळी दसुरण सहकणरी सरुक्षक्षत जणगेरून 
सरुक्षण दोर (ब्रबल)े परुर्वत असतो. एक ट्पण (प्रपच) परू्ा झणल्यणर्वर नेतण मेख (स्नो स्टेक ), आईस प्रपटॉन 
ककां र्वण तत्सम सरुक्षण सणधनणांचण र्वणपर करून त्यणच्यण सहणय्यणने स्र्वतः सरुक्षक्षत (अाँकर) होतो आणर् मणगील 
सहकणरय्णलण ब्रबल ेदेऊन तो र्वर  येईपयतं सरुक्षण दोर ओढत रणहतो . 

लोड फेरी : बेस कॅम्पर्वरील सणमग्री र्वरील तळणांपयतं पोहोचर्वरे् 

फफक्स रोप : अर्वघड भणगणत सरुक्षेसणठी दोर बणांधरे्. यणमळेु लोड फेरी सणठी येजण कररे्, आपत्कणळी परत 
येरे् सरुक्षक्षत होत.े 

बबव्हॉक : तांब ूकॅम्प नसतणनण उघड्यण आकणिणखणली  रणत्र कणढरे्. 

स्नो : हहम. थांड  र्वणतणर्वरर्णत बणष्प गोठून  मऊ, पणांढ-यण रांगणचे, छोटे कर्  आकणिणतनू पडतणत त ेहहम. 
जशमनीर्वर हे कर् एकत्र होतणत आणर् दणबणमळेु घट्ट रूपणच ेबफा  बनत.े 

आईस : बफा . पषृ्ठभणगणर्वरील हहम घट्ट होऊन थांड हर्वेत तणत्परुत े बफा  बनत.े मणत्र अनेक हदर्वस 
दणबणखणली सणठलेल ेहहमनदीतील अथर्वण आईसर्वणॅॉलमधील बफा  कणयमस्र्वरूपी कडक असत.े 

स्नोफॉल : हहमर्वषृ्टी, हहमर्वषणार्व. पणर्वसणिमणरे् हहमर्वषृ्टी दीघाकणळ, कणही हदर्वससदु्धण होऊ िकत े



 
 

अवलाांच : हहमस्खलन. प्रर्विषेतः तणज्यण हहमर्वषृ्टीनांतर उतणरणर्वरील हहमसणठण र्वजनणमळेु ककां र्वण उष्र्तमेळेु 
घसरतो आणर्  दरीत  कोसळतो  

ग्लेलशअर : हहमनदी. भणरतीय हहमणलयणत समुणरे चणर हजणर मीटर उांचीर्वर हहमनदी असत.े ही  गोठलेली 
असनू पढेु सरकण्यणची गती अनतिय कमी, न जणर्र्वर्णरी असत े

के्रवास : हहमभेग. भगूभीय हणलचणल आणर् दणब, हहमनदीची गती यणमळेु हहमनदीतील बफणात पडर्णऱ्यण 
भेगण ककां र्वण तयणर होर्णऱ्यण पोकळ्यण 

आईसफॉल : बफा िपणत. हहमनदीतील तीव्र उतणरणचण भणग. इथे बफा  मनोरे (सेरॅक) आणर् के्रर्वणस यणांच जणळे 
असत े

मोरेन  :  हहमनदीन ेओढून आर्लेले दगडगोटे, हहमनदीर्वर कोसळलेले िीलण खांड 

बॅड वेदर : खरणब हर्वणमणन. अनत र्वेगणने र्वणहर्णरे थांड  र्वणरे, उरे् तणपमणन, हहमर्वषृ्टी, व्हणइटआऊट - 
हदसेनणस ेहोरे् - यण गोष्टी हण हहमणलयणतील हर्वणमणनणचण स्र्वभणर्व आहे. यणत खरणब ककां र्वण र्वणईट कणही नणही. 
गगयणारोहर्णसणठी हे हर्वणमणन िनतकूल असत.े स्र्वछ आकणि, मांद र्वणरण , हहमर्वषृ्टी नसरे् म्हर्ज ेअनकूुल 
हर्वणमणन होय. 

स्नो िॉिल : अनत नील आणर् बफणार्वरून परणर्वनत ात होर्णरय्ण ककरर्णांचण धोकण टणळण्यणसणठी आर्वचयक 
चष्मण 

कॅ्रम्पॉन : बफणार्वरून अथर्वण घट्ट हहमणर्वरून चणलतणनण टोके असलेले धणतचूे सणधन बटुणच्यण तळणस 
जोडतणत 

आईस अॅक्स : एकण बणजूस टोक तर दसुरीकड ेछोटे फणर्वड ेअसलेले अनतिय महत्र्वणच ेसणधन 

अक्लमटाझेशन : समदु्र सपणटी पणसनू जसजस ेउांच जणऊ तसतिी हर्वण प्रर्वरळ होऊ लणगत ेआणर् हर्वेचण 
दणब कमी होतो. त्यणचबरोबर हर्वेतील िणर्र्वणयसूदु्धण कमी होतो. यणमळेु िणर्र्वणय ूकमी िमणर्णत फुफुसणत 
ओढलण जणतो. त्यणमळेु डोके जड होरे्,  भकू न लणगरे् आणर् चर्व नणहीिी होरे्, धणप लणगरे् अिी लक्षरे् 
हदस ूलणगतणत. अिण हर्वेिी जुळर्वनू घेण्यणस िरीरणस कणही हदर्वस लणगतणत.  



 
 

फ्ॉस्ट बाईट : हहमदांि. अनत गणरव्यणत बरणच कणळ िरीरणचण भणग उघडण रणहहल्यणमळेु हणतणपणयणांच्यण 
बोटणांमधील रक्तणशभसरर् कमी होत.े त्यणमळेु तथेील लहणन रक्तर्वणहहन्यण मतृ होतणत. त्यणमळेु रक्त परुर्वठण 
थणांबनू मणगील रक्तर्वणहहन्यण मतृ होऊ लणगतणत. 

स्नो ब्लाईंडनेस : हहमणांधत्र्व. नेत्रदणह. अनत नील ककरर्णांमळेु डोळ्यणांनण होर्णरी तणत्परुती इजण. 

कॉनीस : हहमफर्ण. पर्वातणच्यण धणरेर्वर र्वणऱ्यणमळेु हहम उडून फर्ण ननमणार् होतो. यणलण खणलनू आधणर 
नसतो. त्यणमळेु स्र्वत:च्यण र्वजनणने ककां र्वण गगयणारोहकणांच्यण र्वजनणने तो तटूु िकतो. 

बिाश्ुांड : हहमनदी आणर् घट्ट बफा  जेथे र्वेगळे होतणत तथेील हहमखणई. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


