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મને કહ�વા�ુ ંશ� કરો ક� આ સફર મારા ચળવળની 'બક�ટ �લ�ટ' પર છે, �નો ઉછાળો 2007 મા ં�કલીમજંરો પર 
ચ from◌ીને પાછો ફયા� બાદ પાછલા 12 વષ�થી થયો હતો. . 1992 મા ંભારતની �લુાકાત લતેા અને 
નિૈનતાલ જતા અન ે�હમાલયની ર��જ અથવા 'મિસફ' જોતા ંજોતા ંત ે�ણી� ુ ંહ� ુ ં�યાર� ટ� ���ક�ગ એક અ�ત 
અ�ભુવ હતો અને તણેે મારા અધ���તૃમા ંએક િનશાન છોડ� દ��ુ ંહ� ુ.ં મન ેથો�ુ ંસમ��ુ ંનહ� ક� �ુ ંઘણા 
વષ� પછ� એવા અ�ભુવ માટ� પાછો ફર�શ �ણે મારા મગજમા ંએક મોટ� છાપ છોડ� દ�ધી છે �ને �ુ ં�ાર�ય 
�લૂી નહ� શ�ંુ. મ� �વન માટ� અન ેવાતા�ઓ �ારા એક �ૂથ તર�ક� િમ�ો બના�યા છે �યાર� આપણે આગળના 
વષ�મા ંમળ��ુ,ં �યાર� આપણે આ સાહસને હમંશેા ંઆપણા મનમા ં�વતં રાખી�ુ,ં �ન ેઆપણે બધા સાથ ે
મળ�ને શરે ક�ુ� છે  

, તેથી, આ ��ક માટ� સાઇન અપ કરવા�ુ ંન�� કયા� પછ�, િમ�ો અન ેમ� રિવવારના વ walking�ક�ગ �ૂથમા ં
જોડાઇને અમાર� તયૈાર�ઓ શ� કર� અને આણે આપણા શર�રન ે�દવસમા ંઓછામા ંઓછા 5-6 કલાક 
ચાલવામા ંતયૈાર કરવામા ંઘણી મદદ કર�. એવર��ટ બેઝ ક��પ એ એક સહનશ��ત ��ક છે કારણ ક� બઝે 
ક��પમા ંપહ�ચવામા ં8 �દવસનો સમય લાગે છે અન ેપછ� �કુલામા ંપાછા ફરવામા ંવ� ુ3 �દવસ લાગે છે. મ� 
હમંશેા ં��ુય�વ ેતર�ુ ંઅને ચાલ�ુ ં�ારા મારા �વન દર�યાન હમંશેા ંફ�ટ રા��ુ ંછે, પરં� ુમન ે��પિન�ગ પણ 
શ� કરવામા ંઆવી હતી �ણે મારા �દયની તૈયાર�મા ંમદદ કર�. મન ેલાગે છે ક� કોઈ�ુ ં�યાન ક����ત કર�ુ ં
અને આ અથવા કોઈ અ�ય �વા પડકારનો િનણ�ય લેતા પહ�લા �ફટ થવા માટ� ગભંીર �યાસ કરવો તે એટ�ુ ં
મહ�વ�ુ ંછે કારણ ક� �ુ worryખ અને �ુખાવો ��કન ેબગાડ� તવેી �ચ�તા ઓછ� છે અન ે�ચ�તા પણ ઓછ� છે ક� ઈ� 
ટક� શક� છે. આપણે બધા �ણીએ છ�એ ક� itude◌ંચાઇની અસરો અ�ણી છે અન ેઅમન ેખાતર� નથી થઈ શક� 
ક� આપણામાનંા દર�કને ક�વી અસર થશ.ે 

�દવસ awડ�ો અને અમે કાઠમ�ું પહ�ચતા અમાર� �લાઇટ લીધી અન ેમાઉ�ટ�ન હ Hawક ��ક �લ.ના �મે 
પ�ંડત �ારા મ�યા. તે અમારા માગ�દશ�ક હતા અન ે�કુ�ના િમ�ો �ારા અમાર� ભલામણ કરવામા ંઆવી હતી 
તથેી અમન ેલા��ુ ંક� આપણે �રુ��ત હાથમા ંછ�એ. રા�ડસન હોટ�લમા ંએક રાતના આરામ પછ�, અમે બી� 
�દવસે વહ�લી તક� �યુો�જત કય� કારણ ક� ��ુલાની �લાઇટ હવ ેબી� ગામથી રામનેચ anotherપથી હતી, � 
લગભગ 5 કલાકની �ૂર હતી. ર�તાઓ મહાન ન હતા તથેી �સુાફર� �બૂ કંટાળાજનક હતી અન ે�ુભા��ય ે
અમા�ંુ આવાસ તે �દવસ ેબનવા�ુ ંહ� ુ ંતે�ુ ંન હ� ુ,ં પરં� ુઅમ ેતને ેહા�યથી ક�ુ ંઅન ેક�ુ ંક� અમા�ંુ સાહસ થો�ુ ં
વહ��ુ ંશ� થ�ુ ંહ� ુ.ં આપણે આગલા 11 �દવસ �વન ધોરણના �વન ધોરણની આદત પાડવાની જ�ર રહ�શ!ે 

��ુલા એરપોટ� , જો કોઈએ તેના િવશ ેસાભં��ુ ંન હોય, તો ત ે�બૂ જ ��ુક�લ ઉતરાણની ટોચની દસ ��ૂચમા ંછે 
અને અિવ�સનીય �ૂંકા રનવનેે લીધે ત ેઉપડશ.ે �ુ ંઆ િવશ ેકંઈક �શ ેડરતો હતો પણ એ પણ �ણતો હતો ક� 
ત ેનાના િવમાનોને ઉડાન ભરવા માટ� પાયલોટ ��ેઠમા ંછે. એક વાર �લાઇટ જવા�ુ ંઅમ�ેઝ�ગ હ� ુ ંકારણ ક� 
તને�ઝ�ગ અન ે�હલરે� એરપોટ� , �કુલા પાસે પહ�ચતા ંજ જોવાઈએ અમારો �ાસ લીધો. વહ�લા આગમનથી 
અમારા પહ�લા �દવસોનો ���ક�ગ શ� થવાનો હતો ત ેપહ�લા ંવહ�લા બપોરના ભોજનની મ�ૂંર� આપી હતી � 
2610 મીટર� ફક�ડ�ગની હતી. ફાકડ�ગ ખાતેના ગે�ટહાઉસ પહ�ચવામા ંલગભગ 3/4 કલાક �ટલો સમય 
લા�યો હતો. અમ ેબધા high◌ંચા આ�મામા ંહતા અન ે�ટ પરના ઘણા અ�ય ��કસ�ન ેમ�યા. અમ ેઅમાર� 
આ�ુબા�ુના ક��પત મનોહર �ૃ�યો મા�યા અને પહ�લો દોરડાનો �લુ આપણે પસાર કય� ત ેમારા માટ� એક 
પડકાર હતો. સે દ�ઠ se◌ંચાઈથી મન ેડર લાગે છે ત�ેુ ંનથી પરં� ુ�યાર� આપણે �ોસ કરતા હતા �યાર� નીચનેી 
ર�ગ�ગ નદ�ને જોવાની કોિશશ કરતી વખત ે�ુ ંથોડો �લીવાળો થઈ ગયો. મ� �ખો આગળ રાખી અને �યાર� �ુ ં
�ોસ કરતો ગયો �યાર� એક તરફ હો��ડ�ગથી સીધા જ ચા�યો. આગામી થોડા �દવસો દરિમયાન, ખીણો આપણી 
આ�ુબા�ુ વધી જતા, as◌ંચા અન ેgetting◌ંચા થઈન ેબી�. જવાનો રહ�શ.ે મ� આ �લુો િવશ ેબ� ુસાભં��ુ ંહ� ુ,ં 
પરં� ુતેઓએ મા�ંુ લ�ય હાસંલ કરતા અટકા�યા ન હોત. આ �થમ �દવસ ેભાગો માટ� ��ૂદ�શ ��ુક�લ હતો, 
પરં� ુઅમ ેબધાએ સાચ��ુ ંઅને આપણા શર�રન ેચાલવાની ટ�વ પાડવા માડં�ા. અમ ેચાલતા જતા, અમે 
�ાણીઓની લાબંી લાઇનો માટ� એક પછ� એક આવવા લા�યા, �ની ઘટં વાગતા અમન ેચેતવણી આપવા માટ� 
ક� તઓે ન�ક છે. આને જોબક� કહ�વાતા. યાકની અન ેગાય વ�ચનેી એક �ોસ �િત. અમન ેકહ�વામા ંઆ��ુ ંક� 
અમે યા�સન ે�બૂ alt◌ંચાઇએ જોતા હોઈ�ુ ંકારણ ક� તઓે alt◌ંચાઇ પર રહ� છે અન ેઅમન ેનીચે કાળ� 
લવેાની જ�ર ન પડ� ત ેમાટ� અમ ેકાળ� રાખવાની અન ેપવ�તની બા�ુમા ંallભા રહ�વાની જ�ર છે. . આ 



�ાણીઓ ખોરાક, પાણીથી માડં�ને મકાન માટ�ના લાકડા �ધુીની તમામ જ�ર� ચીજવ��ઓુ લઇ જતા હતા. 
ઘણા બદંરોએ પણ ખર�ખર ભાર� �રુવઠો વહન કર�ન ેઅમન ેપસાર કયા� અન ેઆ ર�ત ેતઓે �વનિનવા�હ કર� 
ર�ા છે. અમન ેતમેના માટ� લા��ુ ંપરં� ુઆ તમેના �વનશલૈી અન ેતમેના પ�રવારો માટ� કમાણી કરવાની 
ર�ત છે. ક�ટલાક એવા �રુવઠો કર� છે � તેમના શર�રના વજનથી લગભગ બમણી હોય છે. �થમ અિતિથ�હૃ 
પર પહ��યા પછ�, આ નીચલી temperatures◌ંચાઇએ પણ રાિ��ુ ંતાપમાન �બૂ જ ઝડપથી ઠં�ુ ંથઈ ગ�ુ ં
હ� ુ ંઅને આપણે બધા ં��તૃ થઈ ગયા ંક� રાત�ુ ં�માણ ક�ટ�ુ ંઠં�ુ થાય છે, તમે તમે �ચી રહ��ુ.ં �મે �ારા 
�દાન કરવામા ંઆવતી �લીિપ�ગ બગે ગ godડસ�ેડ અન ેઅિત ગરમ અન ે�નગ હતી, જો ક�, ત ે�થમ રાત 
એક ��ુક�લ sleep◌ંઘ હતી અન ે�ુ ંટ .સ કર� દ�તી હતી. મા�ંુ મન િવચારોથી ભર��ુ ંહ� ુ ંઅન ે��ૂુ ં��ુક�લ હ� ુ.ં �ુ ં
એકલો ન હતો, ક�મ ક� આપણા બધામા ંએક સરખી સમ�યા હતી, પરં� ુપછ�નો �દવસ ઉમટ� પડ�ો અને અમ ે
બી� તેજ�વી સ�ી ડ�મા ંઉભા થયા. સવારના ના�તામા ંઓમલેેટ અન ેટો�ટ પછ�, ��ક�ગ કરવાનો સમય હતો.  

બી� �દવસે, અમન ેકહ�વામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ંક� અમ ે80 3480૦ મીટર� નમશ ેબઝાર તરફ �યાણ ક�ુ� હ� ુ,ં � ઘણા ં
��કસ� અન ેએવર��ટથી પાછા આવનારા લોકો�ુ ંએક ગામ છે. આ �દવસ ે��ૂદ�શ ઘણા મોટા બો�ડરો અને મોટા 
પગલાઓથી બનેલો હતો � અનતં લાગતો હતો. મ� હમણા ંજ પોતાન ેક�ુ ંહ� ુ ંક� ધીર� ધીર� પણ ચો�સ જશો. 
આ સહનશ��તની અમાર� �થમ વા�તિવક કસોટ� હતી અન ે�મે એ આપણા દર�કન ેિનહા�યો અને તનેા 
લ�યાકં આપણન ેબધાને બઝે ક��પમા ંલાવવા�ુ ંહોવાથી ત�ેુ ંલ�ય આપણે ક�વી ર�ત ેમળેવી ર�ા છ�એ તનેી 
પોતાની માનિસક ન�ધો બનાવી. તેમણે યો�ય કપડા ંઅન ેદરરોજના દર�ક પગ માટ� ક�ટ�ુ ંપાણી વહન કર�ુ ંતે 
�ગે સલાહ આપી કારણ ક� �યાર� અમ ેબપોરના ભોજન માટ� રોકાઈએ �યાર� પાણી મળ� રહ�� ુ ંહ� ુ ંતથેી વધાર� 
પડતો વહન કરવાની અને આપણા �દવસની બેગન ેવ� ુભાર� બનાવવાની જ�ર નથી. ત ેગરમ હોવા છતા ં
તમેણે અમન ેલાબંી બાયંધર� લવેા ન દ�ધી, ક�મ ક� તમેણે સલાહ આપી હતી ક� ત ેઠં�ુ થાય છે અને આપણે 
કદાચ આ વાતનો �યાલ ન રાખી શક�એ અન ેઠંડ�થી છાતીમા ંચેપ લાગી શક� છે. આ સલાહ ��ુ ંથ�ુ ંત ે
અમન ેબધાને સાર� ર�તે રા��ુ ંછે અને 20 વષ�થી વ�નુા અ�ભુવ સાથ ેઆપણે કોઈ િવવાદો ઉભા કયા� ન હતા 
કારણ ક� ત ે�ણે છે ક� તે �ુ ંવાત કર� છે. અમને જોવા મ��ુ ંક� �ટ પરના અ�ય ��કસ� તમેના બધા �તરો નીચ ે
ફ�ત ટ�-શટ�  પર ઉતારશ,ે પરં� ુતે �બૂ કડક હતો અન ેક�ુ ંક� આપણે નપેાળના લોકો તરફ �યાન આપ�ુ ં
જોઈએ ક� �મણે વષ�ના આ સમય ે�ડા ડાઉન �ક�ટ પહ�યા� હતા. અમ ેઘણા ંબચાવ હ��લકો�ટરો પણ ઓવરહ�ડ 
ઉડતા જોયા ંકારણ ક� �ેમે ક�ુ ંહ� ુ ંક� ઘણાન ેએર�લ�ટ કરવામા ંઆવ ેછે કારણ ક� તઓે િવચાર� છે ક� તે સહ��ુ ંછે 
અને �બૂ ઝડપથી �ય છે. ��થર �સુગંત અ�ભગમ એ આ ��ક માટ�ની માર� યોજના હતી કારણ ક� ત ેકોઈ ર�સ 
નથી. �ુ ં�ણતો હતો ક� મારો શર�ર ધીર� ધીર� વધારવાની જ�ર છે કારણ ક� આપણે �દવસ ેન ે�દવસે �ગિત 
કર��ુ ંઅને માર� મારા શર�રને પણ સાભંળ�ુ ંજોઈએ. 

નમશ ેબઝાર પહ�ચતા,ં અમ ે� જો�ુ ંતેના પર અમ ેગબડ�ા. ઘણી બધી ઇમારતો � િવિવધ રંગોના રમકડા 
ગામની �મ દ�ખાતી હતી. તે એક મૈ�ી�ણૂ� વાઇબ સાથ ે�બૂ જ હલાવવાની જ�યા હતી. અહ� લોકોની ઘણી 
�ુદ� �ુદ� રા���યતા હતી કારણ ક� બસે રાિ� રોકાવાના મોટાભાગના લોકો માટ� આ જ આધાર છે. સાર� 
વાઇફાઇ મળેવવા�ુ ંપણ આ છે��ુ ં�થાન છે તેથી અમ ેસૌથી વ� ુબના��ુ ંઅન ેઅમારા િમ�ો અને પ�રવારનો 
સપંક�  કય�. પછ�ના �દવસ,ે અમે એક ઉ�સાહ�ણૂ� ��ક અપ ક�ુ� અન ેએવર��ટની અમાર� �થમ ઝલક �ૂરથી જ 
મળ�. આ અ��ુય �ૃ�યો જોવાની ક�ટલી ઉ�જેના છે. આકાશ વાદળ� અન ે�પ�ટ હ� ુ ં�ણે અમને બધા 
િશખરોના આ આકષ�ક �ૃ��ટકોણો જોવાની મ�ૂંર� આપી, લોહ�સ ેઅન ે��ુ�ટ� અન ેઅમા દબલામ બધા ં8000 
મીમીટરથી ઉપર છે. એવર��ટની ટોચની ઉપર એક વાદળની રચના જોવા મળ� હતી ત ેહક�કતને કારણે ક� ત ે
સૌથી વ� ુ8848 મીમીટર છે. ત ેએકંદર સફરની એક હાઇલાઇ�સ હતી અન ેખર�ખર મનોરંજક 
li�લાઇિમટાઇઝશેન ��ક ડ�. 

બી� �દવસે અમન ે3860 મીમીટર પર ટ�ગબોશ ેમઠમા ંલઈ ગયા. અમ ેલગભગ 5/6 કલાક ચા�યા. ��કનો 
�થમ ભાગ એકદમ સપાટ ��ૂદ�શ પર હતો �ણે પવ�તની આ�ુબા�ુન ેગળે લગાવી લીધી હતી અને 
આસપાસ જતા અન ેધીમે ધીમ ેધીમે ધીમે .◌ંચાઇએ જતા અમ ેજતા હતા. ચાલતા ંજતા એક તરફ બહેદ ટ�પા ં
જોવા માટ� જોવાલાયક હતા પણ ડરામણા હતા અન ેતથેી અમ ેપવ�તની ન�ક ચા�યા ગયા. �યૂ�ની �કરણો 
ચમકતી અને ��ુઈ છબીઓ બનાવતી �િૂમન ેબાઉ�સ કર� અન ેફ�ત અમારા ફો�સ પર લીધેલા અમારા ફોટા 
ત ે�દવસ ેએકદમ અિવ�સનીય બહાર આ�યા. ફર�થી, અમ ેઆ �દવસના ��કના �થમ ભાગ પર �તરમા ં
એવર��ટ�ુ ંિશખર જો�ુ.ં તે આ�, લચં �ટોપ પર હતો ક� મન ેલા��ુ ંક� �બૂ જ માથાનો �ુખાવો શ� થયો. મ� 
મદદ કરવા માટ� પરેાસીટામોલની એક દંપતી લીધી અન ેમાર� ગિત �બૂ જ ��થર અન ે�સુગંત રાખી કારણ 
ક� �ુ ંઇ�છતો નથી ક� me◌ંચાઇ મારા માટ� આ બગાડ�. �મ �મ ત ેબ��ુ,ં માથાનો �ુખાવો �ૂર થઈ ગયો અને 



સદભા�ય ેબાક�ની સફર માટ� �ૂર ર�ો. માથાના પાછળના ભાગમા ંમાથાનો �ુખાવો એ �ચૂવ ેછે ક� �ય��ત 
alt◌ંચાઇથી �ભાિવત થઈ ર�ો છે �યાર� આગળની બા�ુએ ત ેઓ� ંહોય છે. સફર પહ�લા ંમ� કંઇક વા�ં�ુ ંન 
હ� ુ,ં પરં� ુઆ પવ�તમાળાઓની પવ�તમાળા ���ક�ગના વષ�ના અ�ભુવન ેકારણે �મે �ારા તને ેપ�ર�ચત 
કરવામા ંઆ�યો હતો. જો કોઈ �ય��ત સાર� નથી લાગતી હોય તો માગ�દશ�કન ેચતેવણી આપવી, દર�ક સમય ે
�વ-��તૃ રહ��ુ ંમહ�વ�ણૂ� છે. �ેમ, દર�ક સા�ં �ડનર સમય ેઅમારા oxygen��સજનના �તરોની પણ તપાસ 
કરશ ેક� નહ� તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� આપણે બધા સારા છ�એ. 

મઠના આગમન સમય,ે હવામાન ��ુમસ��ુત અન ેઠં�ુ થઈ ગ�ુ ંહ� ુ.ં આપણે � કરવા�ુ ંહ� ુ ંતે ખાવા�ુ ંઅને 
�ઈૂ જ�ુ ંહ� ુ.ં Leep◌ંઘ થોડ� સરળ થઈ રહ� હતી, પરં� ુમન ેનથી લાગ�ુ ંક� �ુ ં��ક દરિમયાન કોઈ પણ �દવસ ે
ખર�ખર સાર� ર�ત ે�ઈૂ ગયો હતો! સા�ઓુ અહ� આ �થાન પર �વ ેછે �ન ે�બૂ જ અલગ અન ેપવન �ંકાતા 
અ�ભુવાય છે. ઉ�જડ અને ઠંડા! આ�મ પોતે એક શાતં અન ે�િત�બ�બીત �થળ હ� ુ ંઅન ેઅમન ે�દર જઈને 
��ુની કથા અન ે�વનની �દવાલો પર રંગબરંેગી િન�પણો જોવા દ�વામા ંઆ�યા ંહતા.ં 

પછ�ના 6/7 કલાકનો ��ક અમન ે4350 મીમીટર પર �ડ�ગબોચ ેલઈ ગયો. અહ�, અમ ેહોટલ �ડુ લક પર બ ે
રાત િવતાવી�ુ,ં કારણ ક� બી� �દવસે બી� યો�યતા ��કની યોજના કરવામા ંઆવી હતી. આ અમને 4 
કલાકમા ં4710 મીટસ� �ધુી લઈ ગ�ુ ંઅને પછ� નીચ ે�ડ�ગબોચ ેગયો �યા ંઆખી બપોર� આરામ કરવા માટ� 
નીક�યો હતો. અમ ેકાફ�મા ંગયા, �ણે �ટારબ�સ ખાતનેી �મ an�ો�ગક કદની કોફ� ઉ�પાદક પાસેથી યો�ય 
કોફ� પીરસાવી હતી અને પવ�તારોહણ િવશનેી �ફ�મો જોતા �વા�દ�ટ ક���િુસનોમા ંસામલે થયા હતા. �બૂ જ 
અિતવા�તવ! તે એક આરામદાયક બપોર હતી અન ેઅમ ે�ણતા હતા ક� આગલા બે �દવસ ��ુક�લ અને લાબંી 
હશ ેકારણ ક� our◌ંચાઇ અને ઠંડ� વ� ુકઠણ અને સખત બની જશ ેકારણ ક� આપણે અમા�ંુ લ�ય ન�ક આવ ે
છે! 

લો�ચેુ એ પછ��ુ ંલ�ય 4920 મીમી�ુ ંહ� ુ ંઅને તને ે��ૂદ�શમા ં6 કલાકનો સમય લા�યો હતો � હવ ે
લીલોતર�થી ��ુત ન હતો અન ે�હમનદ� અન ેિવરલ બ�યો હતો. કાળા પ�થરો અન ેમોટા પ�થરો ભર�રૂ છે 
અને ત ેસમયે પસાર થ�ુ ં��ુક�લ હ� ુ ંઅને �બૂ કંટાળાજનક હ� ુ.ં અમન ેચા� ુરાખવા અન ેગિત ��થર રાખવા 
માટ� અમે એકની પાછળ ચા�યા. તે �દવસે ગે�ટહાઉસમા ંઆગમનથી આવી રાહત થઈ. અમ ે�ણતા હતા ક� 
બીજો �દવસ ત ેજ �દવસ હતો � �દવસે અમે ચાલતા હતા અન ેઅમ ેબેઝ ક��પમા ંપહ�ચી�ુ.ં અમને એ પણ 
ખબર હતી ક� પછ�નો �દવસ ��કનો અ�યાર �ધુીનો સૌથી લાબંો �દવસ રહ�શ ેઅન ેસારા આરામની જ�ર છે. 
Leep◌ંઘ વ� ુસાર� હતી અને તે જ ના�તો પછ� � મ� બધા �દવસો પર લીધો હતો ત ેપછ� અમ ેધારણાની હવા 
સાથ ેઆગળ ધપાવવા�ુ ંશ� ક�ુ�. 

અમે બપોર�ુ ંભોજન ક�ુ� �યા ંગોરક શપે �ધુી પહ�ચવામા ંલગભગ 6 કલાકનો સમય લા�યો. અમે આયો�જત 
કરતા થોડ�ક પાછળ હતા અન ેઝડપથી ખા�ુ ંપડ�ુ ંકારણ ક� અહ�થી બેસ ક��પ કરવા માટ� 3 કલાકનો સમય 
હતો અન ેપછ� hours કલાક પાછા. �ેમન ે�કાશની �ચ�તા હતી ક�મ ક� �ધારામા ંચાલ�ુ ંએ એક ખતરનાક 
દરખા�ત છે અન ેઆદશ� િવક�પ નહ� પણ હ�ડટોચ�સ � અમ ેઅમાર� ર� પર જવા માટ� અમાર� સાથ ેલવેા�ુ ં
�લૂી ગયા હતા. માર� કહ��ુ ંજ જોઇએ ક� આ 3 કલાકમા ંસમ� સાહસનો સૌથી લાબંો સમય લા�યો કારણ ક� 
બઝે ક��પમા ંપહ�ચવામા ંહમંશેા કાયમ લાગે છે. અમ ેકા�મૂા ંરાખેલા મોટા પ�થરો, લાકડાના �લુ, �હમનદ� 
પાણી અને માગ� પરના �તૂકાળના ��કસ�ને આગળ કા and◌ીન ેક�ટલાક લોકો પહ�લથેી જ પાછા ફર� ર�ા 
છ�એ. આ itude◌ંચાઇને લીધે �ખૂમરો ��ુક�લ અન ેધી�ુ ંકામ હ� ુ ં�ના લીધે �ાસની તકલીફ અને �દયના 
ધબકારા વ�યા હતા �ણે થાકને ઉમ�ેુ� હ� ુ ં� આપણે શ�આતની શ�આત પછ� પહ�લથેી જ અ�ભુવી હતી. 
અમા�ંુ લ�ય ન�ક અને ન�ક આવ�ુ ંહોવાથી અમ ેએક ટ�મ તર�ક� ચા� ુરા��ુ.ં અમ ેએકબી�ને આગળ 
વધવા�ુ ંચા� ુરા��ુ.ં આપણે બધા �યા ં�કૂ �ારા અથવા �ુકરો �ારા �યા ંજવાના હતા. ઉ�જેના વધતી ગઈ 
અને પછ� અમ ેતેને જો�ુ,ં લાલ અ�રોમા ંલખ�ેુ ંમો�ંુ રોક, 'એવર��ટ બેઝ ક��પ 53 5364m મીટર'. તે આગમન 
પર સ�ંણૂ�પણે અિતવા�તવની અ��ુિૂત કર� ુ ંપરં� ુઆપણે બધાન ેક�વા આનદંનો અ�ભુવ થયો. અમે બધા 
ત ેકર� હતી !! એક �ૂથ તર�ક� અમ ેસાથ ેઉજવણી કર�. ગળે લગાડ�ા અન ે�શુ�શુાલ. �મ �મ મ� આ�ુબા�ુ 
જો�ુ ં�યાર� �ુ ં�લિેશયસ� અન ેબરફથી covered◌ંકાયલેા પવ�તોન ેઆ�ુબા�ુ જોઈ શ�ો. ત ેિશયાળાની 
વ�ડરલે�ડ ��ુ ંહ� ુ.ં પવ�તની ice�ઓુ િશખરો બહારના �થળોએ ઉપર ઉગે છે અન ેવષ�ના આ સમયે ફ�ત એક 
પીળો ત�ં ૂછે � સામા�ય લોકોથી િવપર�ત છે � એિ�લ / મમેા ંઉગે છે �યાર� ચડવાની સીઝન શ� થાય છે. 

 



�કલીમજંરોની િશખરથી િવપર�ત �યા ંકોઈ �પ�ટ �દવસ ેમાઇલ અન ેમાઇલ જોઈ શક� છે અન ેએ�ુ ંલાગે છે ક� 
તમે ખર�ખર િવ�ની ટોચ પર છો, મારા માટ� આ એક અલગ લાગણી હતી. આ �થાન પર પહ�ચવામા ં�ટલો 
સમય લા�યો હતો તનેા કારણે િસ��ની ભાવના અપાર હતી અન ેએ પણ �ણ�ુ ંક� મારા �ુ�ંુબમા ં�ુ ંપહ�લો �,ં 
ત ેમારા માટ� ગવ�ની �ણ બની ગ�ુ.ં 

લાઇટ ��ુત થતી હોવાથી અમાર� પાસે વધાર� સમય નહોતો. અમ ેએકલા, જોડ�મા ંઅન ેસ�હૂ તર�ક� બને 
તટેલા ફોટા લીધા, કારણ ક� આ યાદોને ર�કો�ડ�ગની જ�ર છે �થી પછ�થી આપણે �િત�બ�બ પરની �ણોનો 
આનદં લઈ શક��ુ.ં પછ� ગોરક શપે તરફનો ��ક શ� થયો. થાક�લા પણ આનદંથી ભર�લા. Hours કલાક પહ�લા 
એક અનતંકાળ �વી લા��ુ ંકારણ ક� આપણે ધીમ ેધીમ ેઆગળ વધતા ગયા. �કાશ ફ�ડ થતો હોવાથી અમે 
આખર� પાછા ગોરક શપે પર પહ��યા. તે બધામા ંસૌથી લાબંો અન ેસૌથી કંટાળાજનક �દવસ હતો. મને ત�ન 
િન�યદંન લા��ુ ંઅને બ� ુજમી ન શ�ો. માર� energy�� બધા ઉપયોગ કરવામા ંઆવી હતી. અમે બધા સાવ 
િવખરેાઇ ગયા હતા. કોઈ ખર�ખર �બૂ જ વાત કરવા માગંતો ન હતો પરં� ુઅમાર� ત ેન�� કરવા�ુ ંહ� ુ ંક� 
આપણે બી� �દવસે સવાર� 5 વા�યે કલા પટારથી 55 at55 Kala મીમીટર પર ��ક કરવા માગીએ છ�એ ક� નહ�. 
હવામાનની આગાહ� નબળ� હતી અને �ેમ ેઅમન ેસલાહ આપી હતી ક� �ૃ�યતા સાર� નહ� હોય પરં� ુત ે
િનણ�ય આપણા ંદર�ક પર છે. મ� પહ�લથેી જ મા�ંુ મન બનાવી લી�ુ ંહ� ુ ંક� ત ેમારા માટ� ન હ� ુ,ં ક�મ ક� મને �બૂ 
જ ખબર હતી ક� પછ�ના �દવસે આપણે �કુલાની 3 �દવસની �સુાફર� શ� કર��ુ ંઅન ેતથેી ત ે�ણ�ુ ંક� �ુ ં
ક�ટ�ુ ંઅઘ�ંુ અન ેકડક બન�ુ ં�,ં તે ન�� કર� શ�ો માર� energy�� બચાવવા માટ� શ� તટે�ુ ંઆરામ.  

ઠં�ુ તાપમાન ઠં�ુ ંકર�ને આપણી પરત યા�ા પર અમ ેબી� �દવસ ેસવાર� શ� કર� અન ેઠંડ�ન ે�ૂર રાખવા માટ� 
�તરવાળ�. ત ે�કૂવવા�ુ ંશ� ક�ુ� હ� ુ ંઅન ેચાલતા જતા બરફ પડ� ર�ો હતો અન ે�યા ંપવન પણ હતો �નો 
અથ� એ હતો ક� બરફ આપણા ચહ�રા પર વળતો રહ� છે. કોઈ પણ વાત કરવા માગંતો ન હતો, મને લા��ુ ંક� 
અમે કોઈ િમશન પર છ�એ અને આગળ જતા એક પગ આગળ જતા �યાન ક����ત કરવાની જ�ર છે. માર� 
�ગળ�ઓ ઠંડ�થી ��ુ થઈ રહ� હતી પણ પછ�થી મ� માર� �તન ેધક�લી દ�ધી. ��ુલા તરફની �સુાફર� એ જ 
ર�તે છે �મ આપણે બઝે ક��પમા ંઆ�યા હતા. �તર બનાવવા માટ� અમાર� વ� ુઝડપથી ચાલવાની જ�ર હતી 
અને alt◌ંચાઇએ નીચ ેઉતરતા ંઆ સરળ થ�ુ ંહ� ુ ંપરં� ુ��ૂદ�શ હ� પણ અિત ઉ�જેક હતો ક�મ ક� તે બઝે 
ક��પમા ંઆવવા જઇ ર�ો હતો. ફ�ત આ સમયે આપણે ત ેબ�ુ ંઅડધાથી ઓછા સમયમા ંકર�ુ ંપડ�ુ.ં 

લગભગ 9 કલાકની ���ક�ગ પછ� અમે 4200 મીટર� પરે�ચ ેપહ��યા હતા અન ેબરફના કારણે ત ેઠં�ુ ઠં�ુ ંહ� ુ.ં 
અમે �ટોવ ફાયર ન�ક ડાઇિન�ગ �મમા ં�તન ેગરમ કર� અન ેહા�દ�ક�ુ ંભોજન ક�ુ�. ત ેપછ� sleep◌ંઘ તટેલી 
��ેઠ હતી �ટલી આપણે �ણી શક�એ ક� પછ�નો �દવસ ફ�ત ત ેજ, લાબંો અન ેકંટાળાજનક હશ.ે  

ત ેસફ�દ થઈ ગયો કારણ ક� તેમા ંરાતોરાત થોડોક વ� ુબરફ પડ�ો હતો. ફર�થી, અમ ે�તરવાળ� અને 
ચાલવા�ુ ંશ� ક�ુ�. પવન આ� ઓછો હતો અન ેબરફની હળવાશથી covered◌ંકાયલેી દર�ક બાબતો સાથનેા 
મતં�યો પણ એટલા જ આકષ�ક હતા. ઉપર અન ેનીચ ેઅમ ેપાછા દોરડા �લુની આ�ુબા�ુ ગયા અને હવામાન 
ફર�થી ગરમ લાગવા માડં� ુ ંઅને નમચ ેબઝાર� પહ�ચતાની સાથ ેજ લાઈટ ફર�થી ��ુત થઈ રહ� હતી �યાર� 
અમાર� આ�માઓ lifted◌ંચક� ગઈ. આ �થળ ઉપર નજર નાખતા ંઆપણે જોઈ શક�એ ક� ઘણા ંઅિતિથઓ 
અને ઘરના ંતારાઓ આકાશમા ંચમકતા હતા. ��ુઈ! 

અમે ફર�થી િસિવલશેનમા ંપાછા આ�યા હતા અન ેવાઇફાઇ હતી, હા! અમ ેફ�ત અમારા બધા પ�રવાર અને 
િમ�ોને ફોટા મોકલવા માગંતા હતા ક� અમે બધાએ અમા�ંુ લ�ય હાસંલ ક�ુ� છે. ત ેવ What's�સએપ 
સદં�શાઓ મોકલવાની �બૂ જ સાર� લાગણી હતી કારણ ક� તઓેએ ઘણા �દવસોથી અમાર� પાસથેી સાભં��ુ ંન 
હ� ુ.ં મન ેખાતર� છે ક� તે બધા આપણી પાસેથી સાભંળ�ન ેરાહત અ�ભુવતા હતા અન ેગવ� પણ. 

તથેી, �િતમ �દવસ તજે�વી અને �પ�ટ થયો. અમ ેએ �ણીન ેઉ�સા�હત થયા ક� આ આપણો છે�લો �દવસનો 
���ક�ગ હતો પરં� ુઅમ ેપણ �ણતા હતા ક� તે �બૂ લાબંો �દવસ રહ�શ.ે જો ક�, અમ ેબધા સારા આ�મામા ંહતા 
અને જવા માટ� ઉ��કુ હતા. તે માર� બધી શ��ત અન ેસકં�પન ેત ે�િતમ �દવસ ે�કુલા પહ�ચવા માટ� લીધો. 
અમે સતત અન ેસતત આગળ વધતા જતા તને ેઅનતં લા��ુ.ં પગલાઓં � આ સમય ે�ાર�ય સમા�ત થ�ુ ં
નથી. અ�ય ઘણા ��કસ�ની સાથ.ે ઉપર તરફ જતા લોકો ઉ�સા�હત હતા કારણ ક� આપણે ક�ટલાક 10 �દવસ 
પહ�લા આ�યા હતા અને અમારા �વા પાછા આવનારાઓ પણ સમા�ત થવા માટ� ઉ�સા�હત હતા અને 
ઉજવણીની રાહ જોતા હતા. 



આખર�, લગભગ 11 કલાક પછ�, અમે �કુલા પહ��યા. હ� રામ! ઓહ માય ગોડ! �વી રાહત અ�ભુવાઈ! 

અમે ત ેક�ુ� હ� ુ.ં અમ ેપાછા હતા અને આજની રાત �યા ંબધા ં�ૂથ સાથ ે��ૃય, ગીત ગાવા�ુ ંઅન ેભોજન 
કરવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ,ં �મને અમે સમ� �વાસ દર�યાન સમયાતંર� જોતા હતા, પરં� ુ�મણે અમાર� ��ુય 
બગે દર�ક િશ�બરમા ંલઈ લીધી હતી, તેમ તેમ અમ ે�બૂ ણી છ�એ. તઓે એક �ુદંર �ૂથ છે અન ેઆવા 
આભારિવહ�ન કાય� કર� છે. અમે તેઓનો �બૂ જ આભાર મા�યો અન ેતમેન ે�બૂ ઉદારતાથી �ચૂન ક�ુ� ક� �થી 
તઓે તેમના પ�રવારોમા ંપાછા આવી શક� અન ેઆનદં અન ેઆરામ કરવાનો થોડો સમય મળેવી શક� પછ� 
તઓે �.ુએસ. �વા બી� સા�હ��યક ��કસ�ના �ૂથ સાથ ેફર� બધા જ કર� ર�ા હતા. 

��કુલાથી રામેનચ toપ તરફની �લાઇટ�ુ ં�વાગત કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ંઅન ે�ુ ં�ટ�ુ ંિવચાર� શ�ંુ તટે�ુ ં
લાબંી ગરમ �વારો માટ� ર��ડસન જવા�ુ ંહ� ુ.ં અમ ે�દવસો �ધુી ન�ા ન હતા અન ેમારા માથા પરની ટોપી 
શા��દક ર�ત ેતેન ેવળગી રહ� હતી. હા હા હા! 

�મેએ અમને ક�ટલાક પરંપરાગત નેપાળ� મનોરંજન સાથ ેિવદાય રાિ�ભોજન માટ� આમ�ંણ આ��ુ ંહ� ુ ં� 
આનદં�દ હ� ુ.ં થાક�લા અન ેપ�ર�ણૂ� થયા અમ ે11 �દવસ �ધુી સહન કર�લા ઠંડા ઓરડામા ં�લીિપ�ગ બગે અને 
સખત પથાર� પછ� ગરમ અને આરામદાયક પથાર�મા ંસાર� રાતની for◌ંઘ માટ� િન��ૃ થયા પરં� ુએટલા 
માટ� તે યો�ય હ� ુ ંક� અમે એવર��ટ બઝેમા ં��ક ક�ુ� હ� ુ.ં િશ�બર. બી� �દવસ ેઅમ ેઘર� પાછા ઉડાન માટ� રવાના 
થયા હતા. 

મા�ંુ સાહસ સમા�ત થઈ ગ�ુ ંહ� ુ ંઅને �વન માટ�ના મારા નવા મળેલા િમ�ો સાથ ેવહાલ કરવા અને ઘર� 
પાછા મારા પ�રવાર અને િમ�ો સાથ ેશરે કરવા માટ� માર� પાસ ેક�ટલીક આ�ય�જનક યાદો હતી. 

માર� કહ�વત ડોલની ��ૂચ �યાનમા ંઆવી અને મ� 'એવર��ટ બેઝ ક��પ ��ક' ની સામ ેમાનિસક �ટક લગા�યો! 

મ� તે ક�ુ� હ� ુ ંઅન ેમ� માર� �તને ક�ુ,ં 'તમ ેખર�ખર સાર� છોકર� કર� હતી'. 

 

 

 


