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្រគួសារបុទុមរស់េនៅក្នុងភូមិសាគរែក្បរ
េជើងភ្នំ។ ្រពឹកៃថ្ងអាទិត្យមួយ េពល
ែដលបុទុម និងម្តាយកំពុងេបោចេស្មៅ
បែន្ល... ្រសាប់ែតមានកូនដំរីមួយេបោល
យ៉ាងេលឿនេទៅេ្រកោមផ្ទះ។



2

បុទុមរត់មកយ៉ាងេលឿន ចាប់ទាញ
កន្ទុយកូនដំរីេដោយនិយាយ៖ «េទៅផ្ទះ
ឯងវិញេទៅ! ខូចជ្រងុក ្រសូវខ្ញុំ
អស់េហើយ!»
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ម្តាយេដើរចូលមក រួចនិយាយ៖ «កុំេធ្វើ
ឣ៊ីចឹងអីកូន! វាគួរឱ្យអាណិតណាស់។
្របែហលមានេគកាប់េឈើ ឬ្របមាញ់
សត្វក្នុងៃ្រពេហើយ!» ្រសបេពលេនោះ
ឪពុកមកដល់ ក៏និយាយបែន្ថម៖ «ទុក
វាឱ្យេនៅមួយរយៈសិនេទៅកូន។ េយើង
ដាក់េឈ្មោះវាថាសាគរ។»
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សាគរែតងែតមានមុខ្រសេពោន។ បុទុម
មានចិត្ត្រចែណនេ្រពោះម្តាយឪពុកនាង
្រសឡាញ់សាគរ។ ពួកគាត់ដាក់ចំណី
យ៉ាងេ្រចើនឱ្យសាគរសុី។
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បុទុមែតងែតរអ៊ូម្នាក់ឯង៖ «េតើៃថ្ងណា
កូនដំរីេទៅផ្ទះវាវិញណ?៎ វារំខានខ្ញុំ
ែមនែទន! គួរឱ្យធុញណាស!់ »
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េដោយស្អប់ បុទុមក.៏.. យក្រសេមោច
មកបន្លាចសាគរ... ...ដាក់េ្រមចចំ
្របេមោយសាគរ។ សាគរកណ្ដាស់ែឆ
តៗ។ បន្ទាប់មកសាគរឈឺ។ តាំងពី
េពលេនោះមកបុទុមចាប់េផ្តើម អាណិត
សាគរតិចៗ។
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្រពឹកមួយ មុនេទៅសាលាេរៀន បុទុម
េបះ្រតែបកេផ្ញើមិត្តភក្តិ។ បុទុម្របឹង
េឈោងេបះ្រតែបកធំមួយេនៅចុងែមក
ខ្ពស់។ កូនដំរីេឃើញដូចេនោះក៏ជួយ
ទាញបន្ទាបែមកឱ្យបុទុមេបះ។
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បុទុមេបះែផ្ល្រតែបកេហើយនិយាយទាំង
មុខេស្មើ៖ «អរគុណ...!» ភ្លាមេនោះបុទុម
និយាយេដោយភ្ញាក់៖ «យី! រវល់ែតេបះ
ែផ្ល្រតែបក ខ្ញុំេទៅេរៀនយឺតេហើយែម!៉»
ម្តាយបានែ្រសកមកពីចម្ងាយ ៖ «កូន
ឯងជិះសាគរេទៅ!»
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បុទុមមកេរៀនទាន់េពលេដោយសារ
សាគរជូនមក។
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ទាញ្រព័្រត ចាប់ពីៃថ្ងេនោះមក សាគរ
មកសាលាេរៀនជាមួយបុទុមរាល់ៃថ្ង។
េពលេចញេលង បុទុម និងមិត្តភក្តិ
ែតងែតេលងជាមួយសាគរ យ៉ាង
រីករាយ។ េលោតអន្ទាក់
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េទោងរំអិល េលោតមឹក
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េនៅក្នុងថ្នាក់េរៀន អ្នក្រគូបានសួរេទៅ
សិស្សទាំងអស់ថា ៖ «េតើេពលកូនៗ
ធំេឡើងចង់េធ្វើអ្វ?ី»
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បុទុមេ្រកោកឈរេឆ្លើយ ៖ «ខ្ញុំចង់
ក្លាយជាអ្នកេធ្វើការែផ្នកៃ្រពេឈើ! ខ្ញុំ
នឹងជួយសាគររកេម ខ្ញុំចង់ការពារ
ផ្ទះ ្រគួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់វា។»
អ្នក្រគូសួរបន្ត៖ «ល្អណាស!់ ចុះកូនៗ
េផ្សងេទៀត?» ្រសាប់ែតមានសំេឡង វូម
វូម! វូមវូម! វូមវូម!
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អ្នក្រគូ បុទុម និងមិត្តរួមថ្នាក់ក៏េចញ
មកេមើល។ សាគរ និងេម កំពុងែតឈរ
រលាស់កន្ទុយេនៅជិតគ្នា។
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បុទុម ឱបសាគរ េហើយនិយាយ ៖
«ឯង្រតលប់េទៅៃ្រពជាមួយ នឹងេម
របស់ឯងវិញេទៅ! ពុកែម៉ដឹងច្បាស់ជា
សប្បាយចិត្តេហើយ!»
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ទាំងអស់គ្នាេលើកៃដ្រគវីលាសាគរ និង
េមរបស់វា។ បុទុមែ្រសក្របាប់៖ «កុំេភ្លច
មកេលងពួកេយើងផងណា!៎»
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អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ (CI) បាន
េធ្វើការក្នុង្របេទសកម្ពុជាតាំងពី
ឆ្នាំ២០០១ េដើម្បីអភិរក្សជីវចំរុះក្នុង
្របេទសកម្ពុជា ក្នុងតំបន់ជួរភ្នំ្រកវាញ
ៃនទិសនិរតី ែដលជាតំបន់ជំរកសត្វដំរី
ែដលេសសសល់ក្នុង្របេទស តំបន់
បឹងទេន្លសាប ែដលជាតំបន់េនសាទ
ទឹកសាបធំជាងេគក្នុងតំបន់អាសុី
អាេគ្នយ៍ និង តំបន់ឧទ្យានជាតិ វុឺនៃស
េសៀមប៉ាង ែដលជាជំរកសត្វេទោច
ថ្ពាល់េលឿង។
ស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន្ថមសូមចូលេទៅកាន់៖ https://
www.conservation.org/
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where/Pages/Greater-
Mekong-region.aspx https://
www.youtube.com/watch?
v=XGlTHR8aD-o https://
www.youtube.com/watch?
v=xgqsniNBhgs
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