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Như Nguyệt 
 
 

National Park Reserved for Tigers 
 

  
Khu rừng dành cho loài cọp sắp bị tuyệt chủng                          Ranthambore National Park lấy tên từ Ranthambore Fort 
 

  
Ranthambore Fort được dựng lên vào thế kỷ thứ 5                       Ranthambore Fort  
 

  
Con trai N khi xem tấm hình này, đã dẽo miệng khen mẹ chụp hình đẹp giống như là hình poster vậy đó.   
“Ảnh” biết ăn nói lắm nên khi còn độc thân, anh chàng nhà ta có rất nhiều ‘đào’. 



  
Người Ấn Độ dường như rất thích được chụp hình với du khách thì phải                    Đá hay vỏ cây mầu tím đẹp ghê! 
 

  
N thấy có mấy loại nai khác nhau ở khu rừng này nhưng nai đốm trắng, với N là loại nai đẹp nhất! 
 

     
Bạn có thấy con khỉ ngồi đằng sau lưng N không? 
Nếu không, N có chụp một tấm hình… nhìn nó rõ hơn nè 



              
                Loại khỉ này khác với loại khỉ trong thành phố    Đuôi của nó dài thiệt là dài! 
 

                 
                Nhìn khỉ nuôi con nheo nhóc thấy tội nghiệp quá! Giống cái phần đông bao giờ cũng khổ hơn giống đực! 
 

  
                                                                                                                    Cọp trắng còn rất ít con, hiếm hơn cọp vàng nhiều! 
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N rất thích tấm hình này. Ngồi trên xe jeep không mui, N chụp xuống. 
 
                                                                                                                  
Tìm cọp mãi mà tìm hoài không thấy, chỉ thấy nhiều khỉ và nai, heo rừng, hạc, công, chim chóc... và thoáng 
bóng (nó chạy lẹ quá nên nhìn theo không kịp) beo rừng. N ít khi cầu nguyện lắm, ấy thế mà N đã “pray” để 
Thượng đế cho N có cơ hội được nhìn thấy cọp ngoài thiên nhiên, trong rừng rú vì đó là loại “mèo to” mà N 
yêu thích  nhất, nhưng đi (ngồi trên xe jeep lớn, mui trần) đến 5 lần mà chả thấy gì cả!  Hơi thất vọng! 
Năm 2013, có khoảng gần 2,000 con cọp trên đất Ấn. Tổng cộng chỉ có khoảng 3,200 con còn sống trên thế 
giới (đến thăm Project Tiger, họ nói cho mình biết)  
 
Với cái đà này, khoảng hơn 10, 15 năm nữa là chúng ta sẽ không còn thấy cọp nữa các anh chị ạ, chỉ còn có 
thể nhìn qua hình, xem qua phim ảnh mà thôi! Hic hic… 
 
 
N có làm 1 bài thơ nhắc đến cọp nè: 
 

             Nếu không có tình yêu 
 
Nếu không có tình yêu em thà là tượng đá 
Tim xi măng hứng mưa gió sương mù 
Đứng giữa trời chẳng cần che dù lộng 
Dương mắt nhìn đời bận đuổi bắt mộng mơ 
Nếu không có tình yêu em thà là hoa dại 
Mọc ven đường chờ ánh nắng bình minh 
Lũ ong bướm em chẳng màng chẳng ngại 
Sống an vui, kiêu hãnh chỉ một mình 
Không có tình yêu, thà thành loài cọp trắng 
Sống độc đơn săn mồi dưới ánh trăng  
Gặp cọp cái thương xong… rồi chạy lẹ 
Thật oai phong chúa tể của muôn loài 
Không có tình yêu, em chẳng muốn làm người 
Khô khan sống làm tình như loài thú! 
Nếu không có tình yêu đời sẽ buồn biết mấy 
Thiếu nụ cười, thiếu ánh mắt  môi hôn 
 

Quách Như Nguyệt 



 
Dễ thương quá ha các anh chị.  Ấy thế mà đụng vào nó 
thử xem, biết tay liền ngay đấy! J : )) 
Vậy mà N cũng lặn lội đến Thái Lan, để được chụp hình với cọp nè: 
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