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នីសា មានបំណង្របាថ្នាចង់េទៅេលង
ៃ្រព។ ្រគូរបស់នាង អានេរឿងជាេ្រចើន
អំពីសត្វខ្លាឱ្យសិស្សេនៅក្នុងថ្នាក់ស្តាប់។
នីសា ចូលចិត្តស្ដាប់េរឿងទាក់ទងនឹង
ៃ្រពេឈើ និងសត្វ។
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ៃថ្ងមួយ បំណង្របាថ្នារបស់ នីសា
ក្លាយជាការពិត! ម្រន្តីៃ្រពេឈើជាន់ខ្ពស់
ម្នាក់េឈ្មោះ ែឃ ចាចា បានអេញ្ជើញ
នីសា និងមិត្តភក្ដិរបស់នាងេទៅេលង
ៃ្រពេឈើមួយកែន្លងេឈ្មោះថា ៃ្រព
អភិរក្សខ្លា ”កញ្ញា”។ នីសា និងមិត្តភក្ដិ
សប្បាយចិត្ដញញឹមបិទមាត់មិនជិត។
ពួកេគនឹងេទៅេលងៃ្រពេនោះមួយៃថ្ងមួួយ
យប!់
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ពីសាលាេរៀនេទៅៃ្រពេនោះ្រតូវជិះឡាន
្រកុងអស់េពលបួនេម៉ោង។ េនៅេពល
ែដលនីសា ចុះពីេលើរថយន្ដ មានអ្នក
មកចាប់ៃដរាក់ទាក់ េហើយអែង្អល
ក្បាលនាង រួចនិយាយថា «ស្វាគមន៍
ការមកដល់ៃ្រពអភិរក្សខ្លា កញ្ញា»។
គាត់ជាម្រន្តីៃ្រពេឈើេឈ្មោះ ែឃ ចាចា។
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នីសា និងមិត្តភក្ដិេឈ្មោះរ៉ានី មិថុនា
និងេទវី េនៅែក្បរគ្នា។ មិថុនា និយាយ
«្រសូបខ្យល់អាកាសេមើល៍។ សុទ្ធែតជា
ក្លិនេដើមេឈើ និងស្លឹកេឈើ»។
រ៉ានី បែន្ថមថា «ខ្យល់េនៅទីេនះបរិសុទ្ធ
ស្អាត ដូចបានលាងជាមួយសាប៊ូ
េហើយ»។
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ឥឡូវ ៃថ្ងជិតលិចេហើយ។ ម្រន្តីេឈ្មោះ
ែឃ ចាចា និង ម្រន្តីៃ្រពេឈើេផ្សងេទៀត
េរៀបរាប់្របាប់អំពីៃ្រពេឈើែដលនីសា
និងមិត្តភក្តិ ្រតូវេទៅេលងេនៅៃថ្ងែស្អក។
ពួកគាត់បានចាក់សំេឡងសត្វៃ្រព និង
បក្សីឱ្យេក្មងៗស្តាប់ និងចំណាំ។
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ក្ងាក ក្ងាក ក្ងាក! «ជាសំេឡងរបស់
សត្វេក្ងោក»។ អូវ អូវ អូវ! «ខ្ញុំស្គាល់
ថា េនះជាសំេឡងសត្វក្ដាន»់។ ្រចិច
្រចិច ្រចិច! «េនះជាសំេឡងច្រងិត»។
ែស្អកេឡើង នីសា ភ្ញាក់ពីេគងេនៅ
េម៉ោង្របាំ្រពឹក។ អាកាសធាតុ្រតជាក់
ែមនែទន។ ្រគប់គ្នាេស្លៀកសេម្លៀក
បំពាក់្រកាស់ៗេដើម្បីឱ្យកក់េក្តៅ េហើយ
នាំគ្នាេឡើងរថយន្ដ្រកុង។ ពូ រ៉ាវី ែដលជា
អ្នកនាំផ្លូវ ្របាប់ថា «េនៅជុំវិញេយើងេនះ
មានេស្មៅខ្ពស់ៗ ្រគបដណ្ដប់េដោយអ័ព្ទ
្រកាស់ៗ»។ នីសា មានអារម្មណ៍េនៅក្នុង
មាត់នាងមានខ្យល់្រតជាក់ ក្លិន្របេហើរ
ដូចជីរអង្កាម។
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«ស៊ូត! ស៊ូត!» ពូរ៉ាវី និយាយខ្សឹបតិ
ចៗថា «មានែឆ្កចចកពីរក្បាលេនៅ
ែក្បរឡានេយើង»។ ្រគប់គ្នាក្នុងឡាន
េផ្ទៀង្រតេចៀកស្ដាប់។ ពួកេគឮសំេឡង
េស្មៅបក់េបោកប៉ះគ្នា និងសំេឡង
ជាន់េលើស្លឹកេឈើងាប់ លាន់ឮ ្របឹប
ៗ េនៅេពលែដលែឆ្កចចករត់ចូលៃ្រព
្រកាស់។
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ពូរ៉ាវី ខ្សឹប្របាប់ម្ដងេទៀតថា «ធំជាង
ក្តាន់ជាសត្វេ្របើស កំពុងឈរេនៅ
ខាងេឆ្វងផ្លូវ។ េ្របើសេនោះមាន
ពណ៌េត្នោត េហើយមានែស្នងេនៅេលើ
ក្បាល»។ អ្នក្រគប់គ្នាេនៅេលើឡានក៏
ងាកេទៅខាងេឆ្វងផ្លូវ។ ឮសំេឡង ហាក!
ហាក! ហាក! េ្របើស រត់េទៅេហើយ។ នី
សា លាន់មាត់ថា «សំេឡងឮដូចសុីប្
េលឡានធ»ំ។ េក្មង្រសីទាំងអស់គ្នា
ផ្ទុះសំេណើច។
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បន្តិចេ្រកោយមក អាកាសធាតុកាន់ែត
្រតជាក់។ ពូរ៉ាវី ្របាប់ថា «ឥឡូវេនះ
េយើងេនៅជិតស្ទឹង»។ នីសា ឮសំេឡង
ទឹកហូរ វ៉!វ៉! និងសំេឡងបក្សីជាេ្រចើន
ែ្រសកេចចចាចពីេលើចុងេឈើ។
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មានឮសំេឡង វួច វួច វួច! រស្មី និយាយ
ថា ”េនោះជាសំេឡងហួច”។ ពូរ៉ាវី
និយាយថា ”្រតូវេហើយ រស្មី េនោះជា
សំេឡងហួចរបស់សារិកាែកវ”។ មាន
ឮសំេឡង កិច កិច កិច! ពូរ៉ាវី ្របាប់ថា
«ជាសំេឡងចាបៃ្រព»។
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ស្លឹកេឈើេស្តើងៗធ្លាក់ចុះមក។ កូនស្វា
តូចៗកំពុងេលងជាមួយស្លឹកេឈើ! នី
សា េរើសស្លឹកេឈើមួយែដលធ្លាក់េលើ
នាង។ វាមានក្លិន្រសស់្រសាយ និង
បរិសុទ្ធ ដូចក្លិនៃ្រពេឈើែដរ។
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ឡាន្រកុងចាប់េផ្ដើមេធ្វើដំេណើរេឡើង
េទៅេលើភ្នំ។ «ប៉ះវល្លិ៍េនះេមើល៍។ វាដូច
ែខ្សមួយយ៉ាងមាំ។ ស្លឹកវាដូចសំឡី
ែដរ»។ េគនាំគ្នាស្ទាបវល្លិ៍េនោះម្តងម្នា
ក់ៗ។ ពូរ៉ាវី ្របាប់ថា ”េនះេគេហៅថា វល្លិ៍
ៃ្រព (ម៉ាហ៊ុល-mahul)។ ស្លឹកវាេគ
យកេធ្វើចានតូចៗ។
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មានឮសំេឡង ក្ងាក! ក្ងាក! ក្ងាក! ពូរ៉ាវី
លាន់មាត់ថា «េក្ងោកេនៅខាងស្ដាំៃដ»។
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នីសា សួរ «េតើេក្ងោកកំពុងរាំែមនេទព?ូ»
ពូរ៉ាវី េឆ្លើយថា «ែមនេហើយ ។ េហើយ
ស្លាបេក្ងោកែខ្រតជាក់ភ្លឺែចងចាំងេពល
្រតូវពន្លឺៃថ្ង គឺភ្លឺចាំងដូច្រគាប់ត្បូង» ។
នីសា និយាយថា «ស្អាតណាស»់។



15

មកដល់្រតឹមេពលេនះ េក្មង្រសី្រគប់គ្នា
ឃ្លានេហើយ។ ពួកេគឈប់េនៅកែន្លង
េបោះជំរំេដើម្បីទទួលទានអាហារ
េពល្រពឹក។ បន្ទាប់មក ម្រន្តីេឈ្មោះ ែឃ
ចាចា បាន្របកាសេរឿងភ្ញាក់េផ្អើលមួយ
«មានដំរីមួយចំនួនេនៅទីេនះ។ េយើង
អាចប៉ះដំរីទាំងេនោះថ្នមៗបាន មិនអី
េទ។ ” េក្មង្រសីទាំងអស់នាំគ្នាែ្រសក
េហ៊ោយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។ បន្ទាប់មក
អ្នកនាំផ្លូវក៏ដឹកៃដនីសា េទៅប៉ះដំរីេឈ្មោះ
តារា។
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អ្នកនាំផ្លូវ យកៃដរបស់នីសា ដាក់េលើ
េពោះរបស់តារា។ វ៉ូម! នីសា ឮសំេឡង
តារា េយោលេជើង។ នីសា អាចដឹងថា
តារា មានកម្លាំងខ្លាំង។តារា បេញ្ចញ
សំេឡងតិចៗ េហើយដាក់្របេមោយ
េលើៃដរបស់នីសា រាវរកចំណី។ នីសា
ញញឹមរហូត េនៅេពលែដលនាងបាន
ប៉ះ្របេមោយដំរី ែដលទន់េសើម។
ឥឡូវ ដល់េពល្រតឡប់េទៅវិញេហើយ។
េនៅតាមផ្លូវ្រតឡប់មកវិញ មានេគោៃ្រព
ឆ្លងកាត់។ ពូរ៉ាវី ្របាប់ថា «េគោៃ្រព
កំពុងែតសុីេស្មៅ។ ខ្លួនវាពណ៌េខ្មៅ ប៉ុែន្ដ
ចុង្រកចកេជើងវាពណ៌ស។ ហាក់ដូចជា
េគោៃ្រពេចះពាក់េ្រសោមេជើងែដរ»។
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្រគប់គ្នាអស់សំេណើច េសើចយ៉ាង
ក្អាកក្អាយ។ បន្តិចេ្រកោយមក ក៏មាន
សំេឡង្រគហឹមលាន់ឮេឡើង។
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ហ!៎ ហ!៎ សំេឡង្រគហឹម បន្លឺម្ដងេទៀត
េហើយ។ ពូរ៉ាវី ពន្យល់ថា «ខ្លាេនៅឆ្ងាយ
ពីទីេនះណាស់ ប៉ុែន្ត ្របែហលជាវា
េឃើញេយើង េហើយចង់ឱ្យពួកេយើង
ដឹង»។
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នីសា និងមិត្តភក្ដិ េធ្វើដំេណើរចាកេចញ
ពីឧទ្យានេនះយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។
េដើម្បីស្គាល់ៃ្រពេនះគឺមានវិធីែស្វងយល់
េ្រចើនយ៉ាង។ ពួកេគរង់ចាំៃថ្ង្រតឡប់
មកេលងៃ្រពអភិរក្សខ្លា «កញ្ញា» េនះ
ម្ដងេទៀត។
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េនះគឺជាេរឿងពិត។
េនៅែខ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ មូលនិធិ
Last Wilderness Foundation
េដោយសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋាន
ៃ្រពេឈើកញ្ញា( Kanha Forest
Department េនៅ្របេទសឥណ្ឌា)
បានេរៀបចំការេបោះជំរំមួយស្រមាប់
សិស្សសាលាពិការែភ្នកចំនួន ២៣
នាក់ មកពី Ananya Manav Sai
Samiti េនៅ Jabalpur។
សិស្សទាំងេនះេធ្វើដំេណើរែស្វងយល់ពី
ធម្មជាតិ និងសត្វៃ្រព េដោយេ្របើ្របាស់
វិញ្ញាណជំនាញរបស់ខ្លួនែស្វងយល់ពី
ៃ្រពេឈើយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។
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អំពីអង្គការ Last Wilderness
Foundation អង្គការ Last
Wilderness Foundation គឺជា
អង្គការមួយែដលេធ្វើការជាមួយកុមារ
េនៅក្នុងតំបន់ទី្រកុង និងជនបទ េដើម្បី
ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីសត្វៃ្រព
និងជីវៈច្រមុះ េហើយឱ្យកុមារយល់ដឹង
អំពីការអភិរក្ស និងបរិស្ថាន។
ស្រមាប់ព័ត៌មាន
លម្អិត សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ
www.thelastwilderness.org។
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