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मध्यवर्ती संकल्पना - गियाारोहणार्तले अध्वयया 

गिर्यारोहण ही संकल्पनय रुजण्र्यपूर्वीदखेील डोंिरदऱर्यंमध्रे् मयनर्वयचय र्वयर्वर सरुुच होतय. व्र्यपयर, तीर्ार्यत्रय, र्दु्ध अशय 

गनगमत्तयने मयनर्वयने दऱर्य-डोंिरयत अनेकदय प्रर्वयस केलय होतय. पण केर्वळ छंद म्हणनू डोंिरयत जयण्र्यसयठी अठरयरे्व शतक 

उजयडयर्वे लयिले. इटलीच्र्य सीमेलय लयिनू असलेल ेपण फ्रयन्समध्र् ेर्वसलेल ेआल््समधील सर्वोच्च गहमगशखर मयाँट 

बलयंकर्वरील आरोहणयमळेु गिर्यारोहणयची सरुुर्वयत झयली असे मयनले जयते. पण त्र्यपूर्वीदखेील र्रुोपयत मयाँट र्वने्तो, रोश 

मेलोन अशय कयही पर्वातयर्वर आरोहण झयले होते. १४९२ मध्र्े अन्टोनी डी गर्वल र्यने रयजयज्ञेर्वरुन मयाँट अगवर्वल र्य  

डोंिरयर्वर आरोहण केले. १५५५ मध्र्े कॉनयरयड िेसनर र्यने गपलयटस र्य डोंिरयर्वर आरोहण केल.े आनंदयसयठी केललेे ते 

आरोहण असल्र्यची नोंद िेसनरने केली आह.े   

१७६५ मध्र्े गवर्वत्झलंडमधील धनर्वयन शयस्त्रज्ञ बेनेगडक्ट द सॉसरु र्यने मयाँट बलयंकर्वरील आरोहणयसयठी पैज लयर्वली होती. 

त्र्यलय प्रगतसयद दते १७७५ मध्र्े जे. एन. कौतेरयन आगण तीन ियईड्स र्यंनी चयर हजयर 304 मीटर परं्तची उंची ियठली. 

त्र्यनंतर मयाँट बलयंकच्र्य पयर्थ्र्यच्र्य चयमोगनक्समधील मयइकेल िॅगिएल पॅकयडा आगण जकेॅस बयल्मयट र्यंनी ८ ऑिवट 

१७८६ सयली चयर हजयर 807 मीटर उंचीपरं्त जयऊन गशखरमयर्य ियठलय. र्यच कयळयत मयाँट बलयंकच्र्य पयर्थ्र्यच्र्य 

चयमोगनक्समधील सौंदर्ाशयस्त्रयचय आद्य उद ्ियतय जॉन रवकीन र्यने ‘पर्वात हयच गनसिासौंदर्याचय उिम आगण अंत’ असे 

सयंित गिर्यारोहणयलय सौंदर्ावर्वयदयची गदक्षयदखेील गदली.  

1786 नंतर लिेचच सॉसरु र्यनेदखेील मयाँट बलयन्कर्वर आरोहण केल.े तर 1808 मध्रे् पयऊल मररआ पयरयगदस गहनेदखेील 

त्र्यर्वर आरोहण केले. पण गिर्यारोहणयलय खऱर्य अर्याने जोर आलय तो गवर्वत्झलंडच्र्य बगनाज आल््समधील 11,872 फूट 

उंचीच्र्य र्वेट्टरहॉना गशखरयर्वर1854 सयली आल्फे्रड गर्वल्स र्यने आरोहण केल ेतेव्हय. ही घटनय एक छंद म्हणनू 

गिर्यारोहणयची सरुुर्वयत मयनली जयत.े आल्फे्रड गर्वल्स र्यंच्र्य 1856 मधील ‘र्वॉन्डररंि अमंि द हयर् आल्पस’ र्य पुवतकयने 

गिर्यारोहणयलय खऱर्य अर्याने चयलनय गमळयली.  

त्र्यनंतर १८५७ सयली गिगटशयंनी अल्पयइन क्लब वर्यपन केलय आगण पयठोपयठ १८८५ पर्ंत र्रुोपयतील इतर 

दशेयंमध्रे्दखेील अशय संवर्य उदर्यस र्ेत िेल्र्य. गिर्यारोहणयची एक क्रीडय प्रकयर म्हणनू र्वयटचयल होऊ लयिली. 

अनुभर्वयंची दरे्वघेर्व व्हयर्वी र्य हतेनेू अल्पयइन क्लबने Peaks, Passes and Glaciers र्य शीर्ाकयच्र्य पुगवतकय प्रकयगशत 

केल्र्य. १८६३ च्र्य मयचापयसन क्लबतफे अल्पयइन जनाल ह ेत्रैमयगसक सरुु झयल.े गिर्यारोहणयच्र्य दवतयरे्वजीकरणयची पद्धत 

सरुु झयली. १८७१ सयली प्रगसद्ध झयलले ेलेवली वटीफन गलगखत The Playground of Europe ह ेगिर्यारोहणगर्वर्र्क 

पगहल ेअगभजयत गलखयण मयनल ेजयत.े 



नंतरच्र्य कयळयत इटली आगण गवर्वत्झलंडच्र्य सीमेर्वरच ेगिश ंिी मॅटरहॉना आगण गवर्वत्झलंडच्र्य बगनाज आल््समधल े

आर्िर र्य दोन गहमगशखरयंर्वरील आरोहण ंगर्वशेर् ियजली. 

मॅटरहॉनार्वरच ेपगहल ेर्शवर्वी आरोहण झयल ेते १४ जलु ै१८६५ मध्र्.े मॅटरहॉनाच्र्य गवर्वस ह्योनाली धयरेने केलेल्र्य 

पगहल्र्यच आरोहणयलय अपघयतयच ेियलबोट लयिल.े र्य मोगहमदेरम्र्यन गिर्यारोहणयतलय पगहलय मोठय अपघयत झयलय. 

एडर्वडाच्र्य नेत त्र्वयखयली लॉडा फ्रयगन्सस डवलस, चयलास हडसन, डवल हडॅो, मयर्केल क्रोज आगण झरमॅट रे्र्ील दोन ियईड 

पीटर टयउिर्वयल्डर आगण त्र्यचय मलुिय र्यंचय मोगहमेत स-मयर्वेश होतय. डवलस हडसन, हडॅो आगण क्रोझ र्य चौघयंचय र्य 

मोगहमेत अपघयती म त्र् ूझयलय.    

आर्िर तसे गिर्यारोहकयंनय प्रर्म प्रर्त्नयत चढण्र्यसयठी सरळ सयधे असले तरी र्य डोंिरयच्र्य र्वयर्ेव्र्ेकडील कड्र्यच े

म्हणज ेआर्िरर्वयंडच ेआव्हयन मोठे होत.े आर्िरर्वर पगिम कड्र्यने १८५८ सयलीच र्शवर्वी आरोहण झयल,े पण 

आर्िरर्वयंडने 1938 पर्ंत दयद गदली नयही.  

पर्वातयरोहणयचय प्रसयर होत असतयनय तलुनेने प्रवतरयरोहणयत फयरशी प्रिती झयली नव्हती. गकंबहुनय १८७० पर्ंतच्र्य 

कयळयत पर्वातयरोहक प्रवतरयरोहण टयळयर्चेच. आल््सच्र्य पर्वातरयजीत नर्वनरे्व प्रर्ोि करणयऱर्य आल्बटा ममेरी आगण 

गक्लंटन डेन्ट र्य दोघयंमळेु प्रवतरयरोहणयलय खरी सरुुर्वयत झयली. मयाँट बलयन्क पर्वातश्रेणीतील ग्रपेॉन गशखरयर्वर उत्तरेकडील 

बयजनेू आरोहण करतयनय प्रवतरयरोहणयचे नर्व ेकौशल्र् गर्वकगसत केल.े तेर्ील कॅ्रकमधनू त्र्यचे आरोहण त्र्यपैकीच एक. 

ग्रेपॉनमधील र्य कॅ्रकलय आज ममेरी कॅ्रक म्हणनू ओळखल ेजयत.े एक गक्रडय प्रकयर म्हणनू प्रवतरयरोहणयची सरुुर्वयत 

ममेरीमळेु झयली. १८७० ते १८८० र्य दशकयत वकॉटलंड, नॉर्ा रे्वल्स आगण लेक गडगविक्ट र्य भयियत प्रचंड प्रमयणयत 

प्रवतरयरोहण होऊ लयिले. र्यमध्रे् मगहलयंचय दखेील सहभयि होतय. त्र्यतनूच पुढे गिर्यारोहणयतील नर्वनर्वीन 

सयधनसयमग्रीचय गर्वकयस होऊ लयिलय. अल्पेनवटॉक र्य पयच-सहय फूटी कयठीची जयिय आईस अक्सने घेतली. गर्वसयव्र्य 

शतकयच्र्य सरुुर्वयतीच्र्य कयळयत गपटॉन, कॅरयगबननर हदेखेील गर्वकगसत झयले.  

एकोणीसयव्र्य शतकयच्र्य अखेरच्र्य तीस र्वर्यात ममेरीने आल््समध्र् ेभन्नयट आरोहण ेकेली. त्र्यच्र्य आरोहणयचय सयरय भर 

उंची आगण गशखरयंची संख्र्य र्यपेक्षय िणुर्वत्तेत कठीण चढयर्य करण्र्यर्वर अगधक होतय. 1889 मध्रे् आल्पसमधील 

आरोहणयंमध्रे् ियइडचय र्वयपर करण ेत्र्यने बंद केल.े अल्पयइन आरोहण शैलीची िंिोत्री ममेरीच्र्य आरोहणयपर्ंत मयि े

जयणयरी आह.े 

एव्हयनय आल््समधील अनेक गहमगशखरयंर्वर प्रर्ोि करुन झयल ेतरी गहमयलर्यकडे नजर र्वळली नव्हती. सरे्वक्षण आगण 

अन्र् कयमयंच्र्य गनगमत्तयने गहमयलर् आगण कयरयकोरम र्य पर्वातरयंियंची ओळख गिगटशयंनय होत होती. सरे्वक्षणयसयठीच्र्य 

भटंकतीतील सहभयिी ह ेगिर्यारोहक नसल ेतरी त्र्यंच्र्यमळेु गहमयलर्यचे भव्र्गदव्र् रुप जियसमोर रे्त िेल.े 

गिर्यारोहणयसयठी जण ूकयही नंदनर्वनच खलु ंहोण्र्यमळेु सरे्वक्षण आगण गिर्यारोहणयचय अिैतबंधच त्र्यतनू उलिडतो.  

भयरतयत भसूरे्वक्षणयची महूुतामेढ 1802 सयली मद्रयस र्ेर्े रोर्वली िेली. र्य गर्वभयियच्र्य चयल्सा क्रॉफडा आगण गर्वल्र्म र्वबे 

र्यंनी गहमयलर्यतील अगतउंचीच्र्य गशखरयंचय रे्वध घ्र्यर्लय सरुुर्वयत केली. त्र्यंच्र्य गनररक्षणयंने पयियत्र् जियचे 



गहमयलर्यच्र्य उंचीबयबतच ेसमज बदलत िेल.े एकोगणसयव्र्य शतकयच्र्य सरुुर्वयतीच्र्य गनररक्षणयत गहमगशखरयंनय क्रमयंक 

दणे्र्यत आले. 1849 ते 1855 र्य कयळयत कनाल अाँड््रर् ूर्वॉघ र्यने उंचीच्र्य वपधेतील 79 गशखरयंचे नकयशयर्वर वर्यन 

गनगित केले. त्र्यच मोजणीत गशखर 15 ने सर्वोच्चपदयचय मयन गमळर्वलय. भतूपूर्वा सरे्वक्षण अगधकयऱर्यच्र्य वमरणयर्ा 

गशखरयचे नयमकरण ‘एव्हरेवट’ असे करण्र्यत आले. मयत्र एकय नोंदीनुसयर 1711 मध्र् ेलयमय र्व जेसइूट पयद्री र्यंनी गतबेटी 

भभूयियची पयहणी, मोजणी केली होती. त्र्यर्वर आधयरीत 1717 सयलच्र्य नकयशयत दगक्षण सीमेर्वर ‘चोमयऊ लयंकपय’ ही 

40 मैल लयंबीची पर्वातश्रेणी दयखर्वली होती. त्र्यआधयरे 1733 सयली फ्रें च भरैू्वज्ञयगनक जीन बॅग्टवट द अनगव्हल र्यंनी 

पॅररसमध्रे् 42 नकयशयंचय संच प्रकयगशत केलय. त्र्यमळेु फ्रें चयंनी गिगटशयंपूर्वीच र्य गशखरयची मळू नयर्वयगनशी नोंद केली 

असय दयर्वयदखेील केलय जयतो.    

जोसेफ हूकरचय ‘दयगजागलंि-कयंचनजुंिय’ पररसर सर्वयंियने र्वगणाणयरय पगहलय ग्रंर् 1854 सयली प्रगसद्ध झयलय. सरे्वक्षण 

खयत्र्यतील जॉजा मयाँटिोमरीने 1851 मध्रे् गहमयलर्यतील 70 हजयर मैल क्षेत्रयच ेभसूरे्वक्षण दहय र्वर्यात पणूा केल.े पण नेपयळ 

आगण गतबेटमध्र्े पयियत्र्यंनय तेरे् प्ररे्वश नव्हतय. त्र्यमळेु त्र्य प्रदशेयतील व्र्यपयरयसयठी प्रगसद्ध असलेल्र्य भोगटर्य 

जमयतीच्र्य हरहुन्नरी तरुणयंनय त्र्यने सरे्वक्षणयच ेप्रगशक्षण गदले. 1865 ते 1885 र्य कयळयत मयाँटिोमरीने र्य भोटीर्य 

जमयतीतील तरुणयंच्र्य मयध्र्मयतनू गतबेटी पठयरयपयसनू ते मंिोगलर्यपरं्तचय मध्र् अगशर्यचय प्रदशे सरे्वक्षणयच्र्य नकयशयर्वर 

आणलय. नइनगसंघ रयर्वत आगण गकशनगसंघ रयर्वत र्य कयकय पुतण्र्यंनी असयमयन्र् अशी कयमगिरी केली.  ह ेसर्वा कमाचयरी 

गिर्यारोहणयचे खयस प्रगशक्षण र्विैरे घेतलेल ेनव्हत.े पण सरे्वक्षण खयत्र्यतील नोंदीनुसयर १८६२ पर्ंत र्य खयत्र्यतील 

कमाचयऱर्यंनी २० हजयर फूटयंपेक्षय अगधक उंचीच्र्य ३७ गशखरयंर्वर आरोहण केले होते. त्र्यपैकी एक कमाचयरी उंचीमयपक 

रं्त्रयचे खयंब घऊेन २१ हजयर ३२५ फूट उंचीच्र्य गशलय पर्वातयर्वर चढलय. त्र्यकयळचे ते सर्वयागधक उंचीर्वरच ेआरोहण होते. 

मयत्र इगतहयसयलय त्र्य अनयम कमाचयऱर्यचे नयर्व मयगहत नयही.  

सरे्वक्षणयव्र्गतररक्त खयस केर्वळ पर्वात चढण्र्यसयठी पयियत्र् जियतनू गहमयलर्यत आलेल्र्यंपैकी पगहलपेणयचय मयन गर्वल्र्म 

ग्रॅहमकडे जयतो. १८८३ सयली गर्वल्र्म भयरतयत आलय आगण त्र्यने गसक्कीम, िढर्वयल-कुमयऊाँ  भयियत गिर्यारोहण केले. 

आनंदयसयठी गिर्यारोहण ही त्र्यच्र्य गहमयलर्ीन मोगहमयंमयिची संकल्पनय होती.   

1890 च्र्य दरम्र्यन संघगटत गहमयलर्ीन मोगहमयंची सरुुर्वयत झयली नव्हती. त्र्यची सरुूर्वयत गर्वल्र्म मयटीन कॉनर्वमेळेु 

झयली. कॉनर्वचेी 1892 ची पगहली मोगहम रॉर्ल गजओग्रयफीकल सोसयर्टीने पुरवक त केली होती. कयरोकोरममधील र्य 

मोगहमेत कॉनरे्व, चयलास िसू र्यंच्र्यसोबत आणखीन तीन गिर्यारोहक र्व आल््समधील ियईड र्व िरुखय पलटणीतील िरुखे 

र्यंचय समयरे्वश होतय. र्य मोगहमेत कयरयकोरम, गहवपयर-बयल्टोर भयियच ेनकयशीकरण झयले. 19 हजयर चयरश ेफूटयंच ेगक्रवटल 

आगण 22 हजयर सहयश ेफूट उंचीचे पयर्ोगनर्र र्य दोन गशखरयर्वर र्शवर्वी आरोहण झयले. गहमयलर्यतील संघगटत 

मोगहमयंचय पयर्य र्य मोगहमेतनू कॉनरे्व र्यंनी रचलय म्हटले तर ते र्वयर्विे ठरणयर नयही.  

पुढे 1895 मध्रे् ममेरी हय त्र्यच्र्य सहकयऱर्यसह नंिय पर्वातयर्वर गनघयलय. चयलास िसू त्र्यलय दोन िरुख्र्यंसह सयमील झयलय. 

24 ऑिवटलय ममेरी आगण दोन िरुखे नंिय पर्वातयच्र्य दोन कड्र्यंदरम्र्यनची गखंड शोधण्र्यच्र्य कयमगिरीर्वर िेल ेते परत 



आलेच नयहीत. गहमयलर्ीन मोगहमयतील ही पगहली ददुरै्वी घटनय. नंिय पर्वातयर्वर जयण्र्यआधी ममेरी र्यंच े‘मयर् क्लयइबंज इन 

द आल््स’ ह ेपुवतक प्रकयगशत झयले होते, त्र्यच्र्य म त्र्नंुतर ते पुवतक आणखीनच लोकगप्रर् झयल.े  

प्रगतकूल र्वयतयर्वरणयतील आणखी एक महत्र्वयच ेआरोहण म्हणज ेअकयाँकयवर्वआु. दगक्षण अमेररकेतील अाँगण्डजमधील 

अकयाँकयवर्वआु गशखरयर्वर एडर्वडा गफल्झिेरयल्ड आगण मगथ्र्आस झगुिािेन र्यंनी १८९७ मध्र्े र्शवर्वी आरोहण केल.े पुढे 

र्य गशखरयर्वर मगहलय गिर्यारोहक अगद्रआलय गलकं गहने 1940 मध्रे् आरोहण केले.  

गिर्यारोहणयच्र्य छंदयपयर्ी अनेक प्रदशे गपंजनू कयढणयरे व्र्गक्तमत्र्व म्हणजे 'ड्र्कू ऑफ अिझुी'. इटलीच्र्य र्य रयजयने र्य 

छंदयपयर्ी तन, मन आगण धनही खगचाल.े त्र्यने जिभर मोगहमय आखल्र्य. 1897 लय त्र्यलय नंिय पर्वातयर्वर जयण्र्यसयठी 

आलय पण ्लेिच्र्य सयर्ीमळेु जयतय आल ेनयही. मि त्र्यने अलयवकयतील 18 हजयर आठ फूट उंचीच्र्य गतसऱर्य 

क्रमयंकयच्र्य सेंट एगलआसर्वर प्रर्म र्शवर्वी आरोहण केल.े त्र्यनंतर आक्टीक खंडयत उत्तर ध्ररु्वयर्वर िेलय. पढेु अगफ्रकय 

खंडयतील रुर्वेन्झोरी पर्वातश्रेणीतील गशखरयंकडे मोचया र्वळर्वलय. 16 हजयर सयतशे 63 फूट उंचीच ेसर्वोच्च गशखर वटॅन्ल-े

मयघेररटय आगण इतर अनेक गशखरयंर्वर त्र्यने प्रर्म आरोहण केल.े र्य प्रदशेयच ेनकयशीकरणदखेील केल.े 1909 सयली 

त्र्यने के टू  21 हजयर 800 फूटयपरं्त मजल मयरली. त्र्यनंतर छोिोगलसय पर्वातयर्वर 24 हजयर सहयश ेफूट उंचीपरं्त 

पोहचलय. त्र्यकयळी तोर्वर आरोहीत केललेी ती सर्वयागधक उंची होती. इतक्र्य उंचीपर्ात जयतय रे्ते ह ेत्र्यंच्र्य मोगहमयंनी 

दयखर्वनू गदले. ड्र्कू ऑफ अिझुीच्र्य र्य चौफेर कयमगिरीच्र्य गप्रत्र्र्ा मयाँट बलयंक पर्वातश्रेणीतल्र्य एकय गशखरयलय ‘लइुिी 

अमेगडओ’ ह ेनयर्व दणे्र्यत आल.े  

दसुरीकडे डॉ. टॉम लयाँिवटयफ अनेक प्रर्ोि करत होते. तो आल््स व्र्गतररक्त र्रुोप-अगशर्य सीमेर्वरील कॉकेशस आगण  

अमेररकय-कॅनडय सीमेर्वरील रॉकी पर्वातयत िेलय. आगक्टाकलय पयचर्वेळय तर गहमयलर्यत सयत र्वेळय आलय. 1907 सयली 

त्र्यने िढर्वयल गहमयलर्यतील 23 हजयर तीनश ेसयठ फूट उंचीच्र्य गत्रशळु गशखरयर्वर र्शवर्वी आरोहण केल.े गत्रशळुर्वरील 

आरोहण ह ेत्र्य कयळयतील सर्वयागधक उंचीर्वरच ेआरोहण होते. लयाँिवटयफने गहमयलर्ीन मोगहमेच्र्य र्शयच्र्य श्रेर्यची 

गर्वभयिणी 66 टक्के ियईड्स आगण 33 टक्के गिर्यारोहक अशी करुन त्र्यने ियइडच ेऋण मयन्र् केल.े पढेु ियइडची जयिय 

शेपयंनी घेतली. त्र्यनंतर त्र्यने िढर्वयलमधील नंदयदरे्वी प्रदशेयची ओळख करुन दणे्र्यच ेमहत्र्वयच ेकयम केल.े 1909 सयली  

सोल्टोरय गखंड ओलयंडून गसर्यगचन गहमनदी त्र्यने जियसमोर आणली. लयाँिवटयफने गलहलेल े'गधस इज मयर् व्हॉर्ेज' आगण 

त्र्यच्र्यबरोबरच्र्य अनोल्ड मम र्यंच े'फयइव्ह मंथ्स इन द गहमयलर्य' ही दोन्ही पुवतकं मयिादशाक ठरली. लयाँिवटयफच्र्य 

मोगहमेच ेआणखीन एक रै्वगशष््टर् म्हणज ेत्र्यने र्वयपरलेली प्रयणर्वयर्चूी छोटी कयगटाज.  

त्र्यकयळी अगतउंचयर्वरील मोगहमयंमध्रे् प्रयणर्वयर्चूय प्रश्न प्रयमखु्र्यने भेडसयर्वणयरय होतय. क गत्रम प्रयणर्वयर्चू्र्य गनगमातीसयठी 

गर्वसयव्र्य शतकयच्र्य आरंभयपयसनू डॉ. केल्लयस र्यंनी गसगक्कम गहमयलर्यत, तर गहवंवटनने पयमीरमध्र् ेप्रर्ोि केल.े 20 

हजयर फूट उंचीर्वरील हर्वेचय दयब क गत्रमररत्र्य तर्यर करुन त्र्यचे पररणयम अभ्र्यसल.े महयर्दु्ध संपल्र्यर्वर 1920 मध्रे् रॉर्ल 

गजओग्रयफीकल सोसयर्टीने डॉ. केल्लयस र्यंनय िढर्वयल गहमयलर्यतली कयमेट पर्वातयर्वर पयठर्वले. इवंलंडच्र्य मेगडकल 

ररसचा कौगन्सलकडून एक उपकरण गमळर्वनू त्र्यर्वर डॉ. केल्लयस र्यंनी अनेक प्रर्ोि केल.े त्र्यचय उपर्ोि पढेु ऑगक्सजन 



उपकरण उपर्कु्त करण्र्यत झयलय. पढेु १९५८-५९ मध्र् े१८ हजयर फूट उंचीर्वर प्रयणर्वयर्संूबधयतील प्रर्ोिशयळय उभयरुन 

प्रर्ोि करण्र्यत आले.   

क गत्रम प्रयणर्वयर्चूी मदत घ्र्यर्वी की मयनर्वयच्र्य शयरररक-मयनगसक मर्यादयंच्र्य कमयल क्षमतेर्वर अगतउंचयर्वरील गहमगशखरं 

आरोहण करयर्वी र्यर्वर बरयच र्वयद होत होते. गिर्यारोहणयच्र्य प्रर्वयसयत अनेक नर्वनर्वीन सयधनसयमग्री गर्वकगसत होत िलेी. 

सरुुर्वयतीच्र्य कयळयतील बरीच सयधनसयमग्री आपण नौकयनर्न तंत्रयतनू उचलली. रोपच्र्य प्रयर्गमक नॉट्स, रोपच ेतंत्र ह े

त्र्यपैकीच एक.   

मगहलयंचय गिर्यारोहणयतील समयरे्वश सरुुर्वयतीच्र्य कयळयत नसलय तरी गर्वसयव्र्य शतकयच्र्य सरुुर्वयतीलय मगहलयदखेील 

सक्रीर् झयल्र्य. १९०७ लय सर्वयात प्रर्म लेगडज अल्पयइन क्लबची वर्यपनय झयली.    

गिर्यारोहणयच्र्य र्वयटचयलीत दोन्ही महयर्दु्धयंनी महत्र्वयची भगूमकय बजयर्वली. महयर्दु्धयच्र्य कयळयत गिर्यारोहणयलय कयही 

कयळ र्यंबयरं्व तर लयिलचं, पण मधल्र्य कयळयत अगधकयगधक उंचीर्वर जयण्र्यची इर्या र्वयढत िेली. पगहल्र्य महयर्दु्धयनंतर 

गििेगडर्र जनरल चयलास िसू आगण फॅ्रगन्सस रं्िहजबंड र्यंच्र्य हयलचयली सरुु झयल्र्य. रं्िहजबंड र्यंनी हजयरो मैलयचे 

सयहसी प्रर्वयस केले होत.े 'रं्वडसा ऑफ गहमयलर्' आगण 'द हयटा ऑफ द कॉगन्टनंट' ही त्र्यने गलहलेली पुवतकं महत्र्वयचय 

दवतयरे्वज ठरली. त्र्यच्र्यच पढुयकयरयतनू 1905 मध्र् ेएव्हरेवटर्वरील मोगहमयंसयठी खटपट सरुु झयली. पगहल ेमहयर्दु्ध 

संपल्र्यर्वर लिेचच रं्ि हजबंडने एव्हरेवट मोगहमयंनय हयत घयतलय. 1921 ते 1938 र्य कयळयतील सयतही मोगहमयंर्वर 

रं्िहजबंडच्र्य जनकत्र्वयचय ठसय आह.े 

एव्हरेवटर्वर एकप्रकयरे गिगटशयंची मके्तदयरीच होती, त्र्यमळेु ऑगविर्य, इटली, अमेररकन आगण जमान गिर्यारोहकयंनी इतर 

गशखरयंकडे आपलय मोचया र्वळर्वलय. 1929 आगण 1931 कयंचनजुंियर्वर जमानयंनी मोगहमय आखल्र्य. 1930 च्र्य गवर्वस-

जमान-ऑगविर्न-गिगटश अशय आंतररयष्ट्िीर् कयंचनजुंिय मोगहमेच ेनेतय हयदखेील जमानच होतय. र्य मोगहमेत कयंचनजुंिय 

पररसरयतील नेपयळ-नैऋत्र् (23,442 फूट) आगण जोंिसोंि (24,511) ही गशखरं आरोहण करुन उंचीचे नर्व ेगर्वक्रम ियठल.े 

त्र्यपूर्वी गत्रशळु गशखरयर्वरील उंचीचय गर्वक्रम तयगझगकवतयनयतील पयमीर पर्वातश्रेणीतील तेव्हय लेगनन नयर्वयने ओळखल े

जयणयऱर्य 23 हजयर 383 फूट उंचीच्र्य गशखरयर्वरील 1928 सयलच्र्य आरोहणयने मोडण्र्यत आलय. 1930 च्र्य 

कयंचनजुंियर्वरील आंतररयष्ट्िीर् मोगहमेचे नेत त्र्व केल ेते वर्ुंटर ड्र्रेुनफुर्ा/डयर्ऱहनेफुर्ा र्यने. त्र्यंनी 1934 मध्र्े 

कयंचनजुंियर्वर आंतररयष्ट्िीर् मोगहम आखली. त्र्यंनी के टू र्वर दखेील मोगहम नेली. पुढे त्र्यंचय पुत्र नॉमान ड्र्रेुनफुर्ा 

/डयर्ऱहनेफुर्ा र्यने 1960 मध्र् े13 मे लय धर्वलयगिरर प्रर्म र्शवर्वी आरोहण केल.े  

वर्ुंटर र्यंची आणखीन एक महत्र्वयची ओळख म्हणज ेत्र्यंनी गलहलेलय जमान ग्रंर् ‘झमु गद्रटे्टन पोल’ - Zum Dritten Pol. 

र्यच ेइगं्रजी भयर्यंतर आल ेते ‘टू द र्डा पोल’ र्य नयर्वयने. आठ हजयर मीटरपेक्षय अगधक उंचीची एकूण 14 गशखरयंर्वरीस 

1954 पर्ंतच्र्य मोगहमयंच ेर्वणान करणयरय तो अन्र्नसयधयरण असय ग्रंर्. भरैू्वज्ञयगनक िुंट्र्र र्यंनी र्य गशखरयंचय भरैू्वज्ञयगनक 

पररचर्दखेील करुन गदलय. र्य सर्वोच्च श्रेणीतील पर्वातयंचय गतसरय ध्ररु्व असय प्रर्म उल्लेख 1933 सयली कुझा र्य गवर्वस 



प्रदशे संशोधकयने केलय होतय, त्र्यलय जिप्रगतष्ठय गमळर्वनू दणे्र्यचे कयम िुंट्र्र  ड्र्रेुनफुर्ा/डयर्ऱहनेफुर्ा र्यंच्र्य 1954 च्र्य 

ग्रंर्यने केल.े 

1930 पर्ंत अाँवलो फ्रें च गिर्यारोहकयंचय प्रवतरयरोहणयसयठी क गत्रम सयधनयंचय र्वयपर करण्र्यस गर्वरोध होतय. पुढे 1930 नंतर 

तो गर्वरोध मयर्वळलय. गिगटश मयत्र त्र्यंच्र्य पयरंपररक र्व त्तीनसुयर बरयच कयळ त्र्यबयबतीत सोर्वळेच रयहील.े दसुरीकडे जमान 

गिर्यारोहक मोठ्र्य इरे्ने आल््समधील आर्िरर्वयन्ड आगण जियतील नर्वव्र्य क्रमयंकयच ेगशखर नंिय पर्वात चढण्र्यस सज्ज 

झयल.े दोन महयर्दु्धयंच्र्य दरम्र्यन जमानयंनी नंिय पर्वात आगण कयंचनजुंिय र्य पर्वातयंर्वर धडकय मयरल्र्य. जमान आगण 

ऑगविर्यच्र्य 1932,34,37, 38, 39 अशय पयच मोगहमय नंिय पर्वातयर्वर िेल्र्य होत्र्य.   

1934 मध्र्े त्र्यने आर्िरर्वयन्ड उत्तरकडय प्रर्म चढणयऱर्य खयनदयनी आर्ानरं्वशीर् जमानयलय ऑगलंगपकच ेसरु्वाणपदक 

गमळेल असे गहटलरने जयहीर केल.े त्र्यतनू गनमयाण झयलेल्र्य वपधेमळेु अनेकजण जखमी झयल,े म त्र्मुखुी पडले. 1935 

सयली आर्िरर्वाँडर्वर झेल्डमयर्र आगण मेह् ररंिर ह ेदोन जमान गिर्यारोक गहमर्वयदळयत कयर्मचे ियरठल.े 24 जलु ै1938 लय 

हकेमयर्र, व्होिा ह ेजमान आगण कयवपयरेक, हयरेर ह ेऑगविर्न्स र्यंनी गजद्दीने आर्िरर्वाँडची पगहली चढयई र्शवर्वी केली. 

हयइनररख हयरेरच े‘द व्हयइट वपयर्डर’ ह ेपुवतक र्य चढयईच ेर्र्यार् र्वणान करत.े पुढे तो पयकीवतयनयत र्दु्धकैदी झयलय 

असतयनय त्र्यने पळून जयऊन गतबेटमध्र्े सयत र्वरे् कयढली. ‘सेव्हन इर्सा इन गतबेट’ ह ेत्र्यचे पुवतक प्रगसद्ध आह.े  

गहमयलर्ीन मोगहमयंनय असय जोर रे्त असतयनय र्रुोपयत उंच प्रवतरगभंतीर्वरील आरोहणयंनय सरुुर्वयत झयली होती. १९११ 

मध्र्े क्रोझन द िेन्टय र्य गशखरयच्र्य उत्तरकड्र्यर्वर पॉल प्रॉईस र्यने आरोहण केल.े हनॅ्स डुल्फरने दखेील अशी आरोहण 

केली. पुढे ३० च्र्य दशकयत ररकॉडो कॅगसन र्यने ग्रॅण्ड जोरयसे, गसमय ग्रॅण्डे रे्र्ील प्रवतरगभंतींनय िर्वसणी घयतली. 

र्यकयळयत आल््समधील प्रवतरगभंतीर्वर आरोहणे सरुु झयले.  

र्य कयळयत गहमगशखरयंच्र्य उंचीपेक्षय र्वेिळे कयहीतरी करु पयहणयऱर्यंमध्रे् एररक गशफ्टन आगण हरॅॉल्ड गटलमन र्यंचय 

समयर्वेश होतो. ऋर्ीिंिेच ेर्यत्रेकरु म्हणनू त्र्यंचय सयर्ा उल्लेख केलय जयतो. नंदयदरे्वीचय अंतभयाियतील सर्वेक्षण कठीण होते.   

नंदयदरे्वीच्र्य पयर्थ्र्यलय पोहचयर्चे आठ अर्शवर्वी प्रर्त्न झयले होते. तीन र्वर्याच्र्य मेहनतीनंतर गशफ्टन आगण गटलमन 

1934 मध्रे् नंदयदरे्वीच्र्य पयर्थ्र्यलय पोहचले. पढेु 1936 मध्रे् एकय अमेररकन मोगहमेच्र्य मयध्र्मयतनू गटलमन आगण  

नोएल ओडेल र्यंनी नंदयदरे्वी गशखरयर्वर प्रर्म र्शवर्वी आरोहण केल.े असेच दसुरे उदयहरण म्हणज ेआठ हजयर मीटरपेक्षय 

अगधक उंचीचे अन्नपूणया गशखरयर्वरील र्शवर्वी आरोहण. आठ हजयर 68 मीटर उंचीच्र्य र्य गशखरयर्वर फ्रें च मोगहमेचय नेतय 

मॉररस हरेझॉि आगण लइुस लॅचनेल ह ेदोघे 1950 सयली मयथ्र्यर्वर पोहचले.   

दोन महयर्दु्धयंच्र्य मधल्र्य कयळयत एव्हरेवटर्वर गिगटशयंनी मोगहमयंचय धडयकयच लयर्वलय होतय. 1922 ची दसुरी मोगहम 

चयलास िसू र्यंच्र्य नेत त्र्वयखयली नेण्र्यत आली. र्य मोगहमेत रसयर्नशयस्त्रज्ञ डॉ. जॉजा गफंच र्यने क गत्रम प्रयणर्वयर्चू्र्य 

अर्वजड उपकरणयसह 27 हजयर तीनश ेफूट उंचीपरं्त आरोहण केल.े आगण क गत्रम प्रयणर्वयर्चूय र्वयपर न करणयऱर्य जॉजा 

मॅलरी र्व इतर दोघयंनी  26 हजयर 985 फूट उंचीपरं्त मजल ियठली. पढेु 1924 सयली िेलेल्र्य गतसऱर्य मोगहमेचय नेतय 

लेफ्टनंट कनाल एडर्वडा नॉटान र्यने क गत्रम प्रयणर्वयर्गूशर्वयर् 28 हजयर 124 फूटयपरं्त आरोहण केल.े क गत्रम प्रयणर्वयर्गूशर्वयर् 



आरोहीत केललेी ती त्र्य कयळयतील सर्वोच्च उंची होती. त्र्यनंतर हय गर्वक्रम 1933 च्र्य मोगहमेत हयररास, र्वयिेर आगण 

गवमर् र्यंनी केलय. १९५२ च्र्य एव्हरेवट मोगहमेत वर्वीस मोगहमेत लाँबटा आगण शपेया तेनगझिं नोिे र्यंनी 28 हजयर 215 फूट 

उंचीर्वर आरोहण करुन तो मोडलय.  

पगहल्र्य तीनही एव्हरेवट मोगहमयंर्वर जॉजा मॅलरीचय प्रभयर्व होतय. १९२१ च्र्य मोगहमेत जॉजा मॅलरी आगण बलुोक र्यंनी नॉर्ा 

कोलपर्ंत जयर्चय मयिा गनगित केलय. मयत्र 1924 च्र्य मोगहमते कॅम्प सहयच्र्य २६ हजयर ७१५ फूट उंचीर्वरुन गशखर 

आरोहणयलय गनघयलेल ेजॉजा मॅलरी आगण अण्ड्रर् ूआर्गर्वान र्यंचय अपघयती म त्र् ुझयलय. एररक गशफ्टनच्र्य नेत त्र्वयखयली 

1935 च्र्य मोगहमेत एव्हरेवटबरोबरच अनेक इतर उद्दीष्टदखेील होती. पण सर्वोच्च गशखरयचे आव्हयन कयर्म रयहील.े   

महयर्दु्धयदरम्र्यन एव्हरेवट मोगहमय रं्डयर्वल्र्य. र्दु्धयनंतर एव्हरेवटर्वरील गिगटशयंची मके्तदयरी संपली, नेपयळचय मयिादखेील 

खलुय झयलय. 1951 सयली एररक गशफ्टनच्र्य नेत त्र्वयखयली मोगहम आखण्र्यत आली. र्य मोगहमेत नेपयळच्र्य मयियाच े

गर्ववत त सरे्वक्षणदखेील झयले. त्र्यनंतरच्र्य १९५२ च्र्य वर्वीस मोगहमेत तेनगझंिने, लाँबटा र्यच्र्यसोबत त्र्यने क गत्रम 

प्रयणर्वयर्गूशर्वयर् सर्वयागधक उंची ियठण्र्यचय गर्वक्रमदखेील केलय. अखेरीस 1953 मध्रे् कनाल जॉन हटंच्र्य नेत त्र्वयखयली 

एडमंड गहलरी आगण तेनगझंि एव्हरेवटर्वर पगहली मयनर्वी पयर्वलं उमटर्वली. गतसऱर्य ध्ररु्वयच्र्य सर्वोच्च गठकयणी पोहचयर्चे 

मयनर्वयचे वर्व्न सयकयर झयले. 

सर्वोच्च गशखरयर्वर आरोहण झयल ेअसले तरी नर्वव्र्य क्रमयंकयच ेनंिय पर्वात आगण दसुऱर्य क्रमयंकयचे के टू ही गशखरं मयत्र 

र्शयलय कयर्मच हुलकयर्वणी दते होती. नंिय पर्वातयने १८९५ पयसनूच्र्य आठ मोगहमयंमध्रे् ३७ बळी घेतल ेहोत.े र्यतील 

बहुतयंश मोगहमय र्य प्रयमखु्र्यने जमानयंच्र्य होत्र्य. हमान बलु र्य आरोहकयंने मयत्र प्रर्त्नयंची परयकयष्ठय केली. नंिय पर्वातयर्वरील 

बलुची चढयई म्हणजे असयमयन्र् धैर्ा, अपररगमत सहनशीलतय आगण अलौगकक इच्छयशक्तीचय सयक्षयत प्रत्र्र् होतय. 

तबबल चयळीस तयसयंची एकयकी झुंज त्र्यने गदली. एव्हरेवटर्वरील आरोहणयनंतर केर्वळ 36 गदर्वसयंनी 3 जलुै 1953 मध्रे् 

नंिय पर्वातयर्वर मयनर्वी पयर्वलं उमटली. 

उंचीमध्रे् िीतीर् क्रमयंकयचे असले तरी के टू ह ेगशखर एव्हरेवटपेक्षय आव्हयनयत्मक आह.े र्य गशखरयर्वर १९०९ पयसनूच 

आरोहणयचे प्रर्त्न सरुु होते. तीन इटयगलर्न, तीन अमेररकन आगण इतर तीन मोगहमय केटूर्वर झयल्र्य होत्र्य. अखेरीस 

१९५४ सयली आगदातो दगेसओ र्य इटयगलर्न प्रयध्र्यपक गिर्यारोहकयच्र्य नेत त्र्वयखयलील मोगहमेत अगछल्लो कॉम्पॅवनोनी 

आगण गलनो लयसेदले्ली र्यंनी गशखरमयर्य ियठलय.  

नंतरच्र्य कयळयत मयनर्वयच्र्य शयररीक आगण मयनगसक शक्तीचय कस पयहणयरय हय गक्रडय प्रकयर गर्वकगसत होत िलेय. कयही 

गिर्यारोहकयंनी सयहसयची पररसीमयदखेील ियठली. शयरररक-मयनगसक शक्तीचय संपणूा कस लयर्वतय रे्ऊ शकतो ह े

रयईनहोल्ड/रेनहोल्ड मेसनर आगण पीटर हबेलर र्य दोघयंनी १९७८ मध्र् ेएव्हरेवटर्वर क गत्रम प्रयणर्वयर्गूशर्वयर् आरोहण करुन 

दयखर्वल.े मेसनर र्यने सर्वाच्र्य सर्वा अष्टहजयरी गहमगशखरयंर्वर क गत्रम प्रयणर्वयर्गूशर्वयर् एकट्र्यने आरोहण केल.े तर त्र्यलय 

समयंतरपणे जेझी कुकुझकय र्यनेदखेीलहयच गर्वक्रम केलय.  दरम्र्यन पर्वातयरोहणयत गिस बॉगनंवटनने मोठ्र्य प्रमयणयत सयंगघक 

पद्धतीने गहमयलर्यतील अनेक कठीण मोगहमय र्शवर्वी केल्र्य. गहमयलर्यतील आरोहणयचे असे प्रर्ोि होत असतयनय 



सयठच्र्य दशकयत उंचच उंच प्रवतरगभंतींर्वर आरोहण करणयऱर्य प्रवतरयरोहकयंची मोठी फळी तर्यर झयली. िॅवटन ररबफुय, 

गलओनेल टेरे,  लइुस लॅचनेल, जॉन विीटली,  र्वॉल्टर बोनयटी र्य र्रुोपयतील प्रवतरयरोहकयंनी जोर लयर्वलय होतय. ज्र्ो 

ियऊन, टोनी मौलम आगण डॉन गव्हलन्स  र्यंनी तर क गत्रम सयधनयंचय र्वयपर टयळून, मकु्त आरोहणयचय पुरवकयर केलय. तर 

अमेररकेत रॉर्ल रॉगबन्स, रॉबटा पॅरयिॉट, जॉन गिल, र्वॉरन हयगडंि र्यंनी उत्तुंि प्रवतरगभंतींनी िर्वसणी घयतली.  

आठ हजयर मीटर उंचीर्वरील 14 पैकी एकयही गहमगशखरयर्वर भयरतीर् गिर्यारोहकयने आरोहण पगहले र्शवर्वी आरोहण केले 

नव्हते, पण 1953 च्र्य एव्हरेवट मोगहमेनंतर भयरतयत गिर्यारोहणयच ेबीज रुज ूलयिल.े 1965 मध्रे् भयरतीर्यंची एव्हरेवट 

मोगहम र्शवर्वी झयली. महयरयष्ट्ियत सह्ययद्रीच्र्य सोबतीने गिर्यारोहण रुजत िेल.े क्लयरं्बसा क्लब, र्गुनव्हगसाटी हयर्कसा 

अण्ड मयऊंटेगनअररंि क्लब र्य मयध्र्मयतनू गिर्यारोहण र्वयढू लयिले. िेल्र्य सयठ र्वर्यात २०० पेक्षय अगधक सळुके आगण 

100  पेक्षय अगधक गहमगशखरयंर्वरील आरोहणयने गिर्यारोहणयचय महयरयष्ट्ियत गर्ववतयर होत िेलय.  

1786 सयली ग्रॅगिएल पॅकयडा आगण जॅकेस बयल्मयट र्यंनी लयर्वलेल ेरोपटे आज जिभरयत अनेक मयध्र्मयतनू गर्ववतयरले 

आह.े अनेक गिर्यारोहकयंनी त्र्यच्र्य पद्धतीने र्य क्षेत्रयची पयर्यभरणी केली. कयही कमीअगधक प्रमयणयत त्रटुी असतीलही. 

पण अज्ञयतयचय रे्वध घेण्र्यची आगण आनंदयसयठी डोंिर चढण्र्यची र्व त्ती अजनूही तशीच आह.े ‘डोंिर चढयर्चे, कयरण ते 

तेरे् आहते म्हणनू’ आगण ‘सयहस नयही तर र्श नयही’ ही आपल्र्य अध्र्वर्ूंनी रुजर्वलेली गर्वगजिरु्ी र्व त्ती आजही कयर्म 

आह.े त्र्यंची वम ती सच्च्र्य डोंिरभटक्र्यंमध्रे् नक्कीच जयि त रयहील.  

 (गदरं्वित गिर्यारोहक आगण प्रयध्र्यपक रमेश दसेयई र्यंच्र्य ‘गतसरय ध्ररु्व’ र्य पुवतकयतील नोंदी आगण गिर्यारोहण अभ्र्यसक 

शगशकयंत रयनडे र्यंच्र्यकडून गमळयलेल्र्य मयगहतीर्वर आधयरीत.) 

--- समयप्त--- 


