
নৈতিক তৈলয় ৈষ্কর  

[নৈতিক আররোহীর িরুণ ফ্রন্ট লোইৈোররের একজৈ। অতিযোত্রী পতরবোররর সরে যুক্ত হরয় তৈরজরক পববি 
অতিযোরৈর জৈয প্রস্তুি করররে তিৈ বের ধরর। মোউরন্টতৈিংয়োতরিং ববতসক ও অযোডিোন্স বকোসবও করর 
বেরলরে েক্ষিোর সোরে। প্রেম পববি অতিযোরৈই ইন্দ্রোসৈ ও বেওতিব্বো ক্লোইম্ব করর বেরলরে। পোরয়র 
তৈরের সররস ওরক ঘরর েোকরি বেয়তৈ। ইতিয়োৈ আতমবর ইস্টোৈব কমযোরির ডোরক বেিোর তহমোলয়োৈ বররের 
এক্সতিম ৈেব-ওরয়রের মুগুেোে বেরক শুরু করর বডবোর তরতজওৈ ধরর ৈেব-ইস্ট তসতকরমর ডিংতিয়ো বররের 
িোমরজ পযবন্ত ১০ তেরৈর বিক করর তেরররে। বসই বরোজৈোমেো আররোহীর পোিোয়।]  

 হঠোৎ একতেৈ আমোরের অযোডিোন্স মোউরন্টতৈয়োতরিং বকোরসবর গ্রুরপ খবর বপলোম আতমব তসতিতলয়োৈরের 
তৈরয় একতি বিক এক্সতপতডশৈ কররব, ৈেব তসতকম-এর বডবোর এতরয়ো ধরর পতিরম মুগুেোে বেরক পুরবব 
িোমরজ পযবন্ত। একজৈ আতমব অতেসোর আমোরের বকোসব বমি তেরলৈ, উতৈ খবরিো তেরয়রেৈ গ্রুরপ। ইতিয়োৈ 
আতমব বরল কেো, একেম বেতর ৈো করর সরে সরে েমব তেল-আপ করর সব ডকুরমন্টস তেরয় বমল করর 
তেলোম। েু-এক তেরৈর মরধয ওরো কৈেোমব করল যোওয়োর জৈয। ২৭বশ অগস্ট তশতলগুত়ির খোপররল-এ আতমবর 
১৮ বডোগরো বরতজরমরন্ট তগরয় তররপোতিবিং করলোম। এই এক্সতপতডশৈ এর খবর শুধুমোত্র অতেসোররো েো়িো আর 
বকউ জোৈরিো ৈো, যোর জৈয সব জওয়োৈরো আমোরেররক বেরখ খুব অবোক হতিরলো। ২৮ িোতরখ SNT-র বোরস 
বোতক জওয়োৈরের সোরে তশতলগুত়ি বেরক আমোরের ডোইররক্ট লোেুিং পোতঠরয় বেওয়ো হল। এখোরৈ রোজপুিোৈো 
রোইরেলস বরতজরমরন্টর কযোরেই আমোরের েোকো খোওয়োর বযবস্থো হরয়রে। লোেুিং আমোরের ববস, আমোরেররক 
১৫ তেরৈর অযোরক্লরমিোইরজশৈ কমতিি কররি হরব। এই কতেৈ ধরর আমোরের সুগোর, তব তপ, অতক্সরজৈ, 
ইউতরৈ, তব এম আই -- সব তকেু বেক হরব; সব তররপোিব ৈরমোল েোকরল িরবই ডক্টর সোইৈ কররব হোই 
অতিতিউড-এ যোওয়োর জৈয। আর এই তৈয়ম শুধু আমোরের জৈয ৈয়, জওয়োৈরের ববলোরিও প্ররযোজয।  
 আমরো সোি জৈ তসতিতলয়রৈর সোরে ২৫ জৈ আতমব েোকরব। ৭ তেৈ লোেুিং (10000ft) েোকরি হরব 
েোস্টব বস্টজ অযোরক্লরমিোইরজশৈ এর জৈয। প্রেম তেৈ তিরগতডয়োর এরস আমোরেররক ওরয়লকোম করর 
বগরলৈ। তেতজকযোল এতক্টতিতি, মোউরন্টতৈয়োতরিং ক্লোস, বমতডরকল, বলোকোল সোইি তসতয়িং, িোরলো খোওয়ো েোওয়ো -- 
এসব করর ৭ তেৈ বকরি বগল। ডক্টর সোইৈ করর তেরলৈ বসরকি বস্টজ এ যোওয়োর জৈয। েু’জৈ তসতৈয়র 
কোপল তেরলৈ, ওৈোরের হোই তব তপ েোকোর জৈয ডক্টর অযোলোও কররলৈ ৈো; ওৈোরো তেরর বগরলৈ।  
 আমরো আতমব িোরক করর বপৌঁরে বগলোম বজকুতেয়োক বরল একিো জোয়গোয় বসরকি বস্টজ 
অযোরক্লরমিোইরজশৈ এর জৈয। এিো কোিোও বেরক ২০ তকরলোতমিোর আরগ, খুব সুন্দর একতি আতমব কযোে। 
উচ্চিো ১২৬৬৬ েুি। এখোরৈ ৪ তেৈ কোিোলোম বেোি বেোি বিতকিং, একিু রক ক্লোইতম্বিং, র যোপতলিং করর। 
একতেৈ খোৈডো েল্স বেরক ঘুরর এলোম। ৪ তেৈ পর সব তররপোিব তঠক েোকোয় ডক্টর সোইৈ করর তেরলৈ। এর 
পর আমরো েরল বগলোম তপেল লো (Pimple la,15000ft), েোডব বস্টজ এর জৈয।  ওখোরৈ তগরয় বিো 
আমোরের পোগল হরয় যোওয়োর অবস্থো, েোতরতেরক অসিংখয তসতকম সুন্দরী েুল েুরি আরে। এক একিোর উচ্চিো 
৪-৫ েুি করর। আমোর অরৈক তেরৈর স্বপ্ন পুরণ হল। এইসব জোয়গোয় বকোৈ তসতিলোইরজশৈ বৈই। সোমরৈর 
পোহো়িগুরলো হ’ল িোরি তেৈ বডবোর। বরোজ বিক করর তেররোজো বলক, মযোগরৈি বলক, আররো অরৈক সুন্দর 



সুন্দর জোয়গো বেখলোম। এখোরৈও ৪ তেৈ বকরি বগল। িোরপর ডক্টর েোইৈোল সোইৈ করর তেরল, আমরো 
তবশোল একিো তেন্তো বেরক মুক্ত হলোম।  
 পররর তেৈ লোেুিং বৈরম ওখোৈ বেরক লোরেরৈ বস্ট, িোরপর েোিংগু হরয় ওখোৈ বেরক বোাঁ তেক তৈরয় 
বেোপিো িযোতল হরয় বপৌেলোম মুগুেোে। এিোই আমোরের বিক এর স্টোতিবিং পরয়ন্ট।  
 মুগুেোে, তসতকরমর এক্সতিম ৈেব-ওরয়স্ট এ অবতস্থি, উচ্চিো ১৫০১০ েুি। অরৈকিো লোেোরখর মি, 
ড্রোই বজোৈ। গুরুেিংমোর যোওয়োর পরে লোস্ট ২০ তকরলোতমিোরও বযরকম। এই কযোরের বযোপোিোই আলোেো, 
বকউ রোইরেল এরসম্বল কররে, বিো বকউ রোইরেরলর বযোররল তক্লৈ কররে, তবরকরল িযোঙ্ক েলরে -- আতমরিো 
বেরখ পুররো হোাঁ হরয় বগতে! শুৈলোম আতমবরের এখোৈকোর বরোজৈোমেোর গল্প। শীরির সময় রোস্তো পুররো বন্ধ হরয় 
যোয় িোই ৫ মোরসর জৈয খোবোর-েোবো়ি বজোগো়ি করর রোখরি হয়। ডোল সতির একরঘরয় জীবরৈ বোধয হরয় 
অিযস্ত হরি হয়, খুব প্ররয়োজৈীয় সোমেী বহতলকপ্টোরর সোিোই বেওয়ো হয়। সোমরৈ ৈেী পোর করর ৪-৫ িো 
বোত়ি তৈরয় একিো তিব্বিীরের েোম আরে যোরো বহুবের আরগ েতক্ষণ-পূবব তিব্বি বেরক এপোরর েরল 
এরসরে। এরো শি শি ইয়োক পোলৈ করর জীতবকো তৈববোহ করর। েোরম তগরয় ইয়োক এর েুরধর েো আর মযোতগ 
খোওয়ো হল সবোই তমরল। এখোরৈই ফ্ল্যোগ অে হওয়োর কেো তেল, পরর শুৈলোম ৩০ তকরলোতমিোর েূরর লোরিোক 
বরল একিো যোয়গোয় হরব। একতেৈ বরস্ট তৈরয় ১৮ িোতরখ বিোর ৩ িোয় সবোই ববররোলোম, আতমবর একজৈ 
বলেিোৈযোন্ট বজৈোররল (GOC) আসরবৈ সকোরল আমোরের ফ্ল্যোগ অে কররি িোই এি বিোরর ববররোরৈো। এই 
৩০ তকরলোতমিোর পুররোিোই অে বরোড। এখোরৈ সবসময় িোয়োরর বেৈ ববরধ েলরি হ’ল, তক িয়িংকর রোস্তো! 
বপরির ৈোত়ি-িুাঁত়ি সব ববতররয় আসরে। িোক ১০-১৫ তকরলোতমিোররর গতিরি েলরে। েোতরপোরশর প্রোকৃতিক 
বসৌন্দযব বেখোর মরিো। অরৈক করে বপৌেলোম লোরিোক, উচ্চিো ১৭২০০ েুি। েোয়ৈো বডবোর এর খুব কোরে, 
একিো েোইতৈজ 
িোওয়োর বেখো যোয় 
এখোৈ বেরক। GOC 
েপোরর করর এরস 
ৈোমরলৈ তবশোল 
তসতকউতরতি তৈরয় আর 
আমোরের ফ্ল্যোগ অে 
কররলৈ। আররো 
একতেৈ পরর ৈোকু 
বরল এক জোয়গো 
বেরক আমোরের বিক 
শুরু হরলো। বেিোর 
তহমোলয়োৈ বররের 
মুগুেোে বেরক শুরু করর ডিংতিয়ো (Dongkya) বররের িোমরজ পযবন্ত আমোরের বিক। তধরর তধরর ে়িলোম 
িোশো লো (Tasha la) বরল আমোরের প্রেম তহমোলয়োৈ তগতরপরে। এই ১৮০০০ েুরি ৩৬০ তডেী তিউ-এর 
একিু বণবৈো তেই; েতক্ষণ পতিরম পতরষ্কোর বেখো যোরি মোউন্ট কোঞ্চৈজঙ্ঘো, পুরবব আরে তবশোল আয়িরৈর 
সবুজ এক বলক, উত্তর পুরবব েোত়িরয় আরে মোউন্ট বেোরমোউরমো (Chomoyummo) আর উত্তরর খোতল বেোরখ 



স্পে বেখো যোরি তিরব্বতিয়োৈ 
িোিু। িোশো লো বেরক ৈোমোিো 
খুব িয়িংকর। ৭০ তডতে 
েযোতডরয়রন্টর ওয়োল আর পুররো 
রক েল বজোৈ। খুব সোবধোরৈ 
ৈোমো হ’ল বকোৈ রকম বসেতি 
তগয়োর েো়িো। সন্ধযোর আরগ 
েোিংগু বপৌেলোম। এই প্রেম 
পোিবিোয় শুধু িোরলো আবহোওয়ো 
বপরয়তেলোম বোতক সব ক’তেৈ 
বমঘলো ওরয়েোর আর বৃতে 
বপরয়তে িোই জৈয পরর আর 

খুব ববতশ েতব বিোলো হয়তৈ।  
 এগুরলো সব আতমব বপরিোতলিং 
রুি, বরোজ ১৫-২২ তকরলোতমিোর করর 
বিক আরে। বসেতি, েুরত্ব আর 
শরীররর কেো তবরবেৈো করর আমরো 
তসতিতলয়োৈ ৩ জৈ একিো তগতরপে 
আর একিো িযোতল এত়িরয় যোই। 
আসরল আমোরের বসরকম সুরযোগ 
তেল বয েোইরল বকোৈ একিো পোিব 
আমরো বোে তেরয় পরররিোয় বযোগেোৈ 
কররি পোতর। বসবু-লো ৈো তগরয় পুররো 
তবশ্রোম তৈরয় তৈলোম।  পরতেৈ 

ইউরমরসোডিং (Yumesodong) বেরক শুরু করর ১৮০০০ েুরির 
কোরপবো-লো (Karpo la) পোর করর প্রেরম েুবোখো (Chhubakha) 
িোরপর বডোম্বোিং (Dombang) বেরক পোিো-লো (Pata la) হরয় তপেল 
লো বপৌঁেোই। পুররো বিক িোয় খুবই কম বিল বপরয়তে, জোয়গোগুরলো বয 
কিিো আৈিোচ্ড বসিো ববোঝো যোতিল।  
 ২ আরক্টোবর লোেুিং এর লঙ্কো কযোরে বমজর বজৈোররল এরস 
ফ্ল্যোগ ইৈ কররলৈ। েুপুরর ইয়ুমেোিং িযোতলরি েরিো শুি আর সন্ধযোয় 
কযোে েোয়োররর েযোি পোতিব তেরয় আমোরের বপ্রোেোম বশষ হ’ল।  
 ওপররর বলখো জোয়গো েো়িোও আমরো এমৈ অরৈক তকেু 
যোয়গো ঘুররতে বযগুরলো এখোরৈ বমৈশৈ করো যোরবৈো আর অরৈক 

Descending from Tasha la 1 

Descending from Tasha la 2 



েতবও বেওয়ো তৈরষধ আরে। শুধু বিক েো়িোও সবতেক বেরক ইতিয়োৈ আতমব আমোরের বযসব এক্সরপতররয়ন্স 
করোর সুরযোগ করর তেরয়রে িোর জৈয সোরোজীবৈ কৃিজ্ঞ েোকব। অসিংখয ধৈযবোে ইতিয়োৈ আতমব বক যোরো 
আমোরেররক অতিতেরর মরিো করর আপযোয়ৈ করররে, িুতরস্ট এর মি ঘুতররয়রে আবোর বিকোররের মরিো 
বিকও কতররয়রে।  
Special thanks to Indian Army, Eastern Command Trans Theatre Adventure Activity 
(ECTTAA), Dogra Regiment 


