
សុ៊ន េខយូ - ពន
ឺៃន េសចក�ីពិត

          �រពិ�រ� unpretentious េធ��េឡ�ងេ�ក��ង ប
ង់ ដ៏ល$ ក%មិត '
 ំងៃន ឯក*ជ, េ%- គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ ដូ

ច5េយ�ង េម�លេឃ�ញ អន�រកម2 ៃន គំនិត ល$�ស់ ែដល5លទ;ផល ជំ=ន េដ�ម>ី%?ប់ េរ@ង េAយBន សីលធម៌ ែដល5 សីលធម៌ របស់

េរ@ង មួយ ... េរ@ងេនះ %បែហលពីរ េសះស%Bប់េធ���រអ�កែដល?នេធ�� ដំេណ�រ Fមរយៈ ជប៉ុន បុ*ណ មួយ �ប់Fំងពី េពលេវJៃន �

ររកេឃ�ញ េនះ %តKវ?ន ផL�ក J ពណ៌%បេផះ 5មួយនឹង អំបិល បនL�ក ធNន់ �ស់ !J ពណ៌េO2 ?នដឹកPំឱ,េQ ចរ េRលេSរបស់អ�ក

េAយTរែតRត់ Bន ផL�ក ពន
ឺ '
 ំង�ស់ ?នយក ជូត េឡ�ង អួត សំ�ង របស់Rត់ %តKវ?ន វUធី េឈ
�យ �ស់ ពណ៌%បេផះ មិន1ច

ឈរ Wេហ�យ េហXបនឹង T
 ប់ េ�េពលែដល �រខិតខំ%បឹងែ%បង Pំេ1យេគជំពប់ ដួល េQក��ង ភក់ ដ៏ធំមួយៃន derretendo-

ទឹក%បសិនេប�Bន Zក់ក�� ល បនL�ក , J េO2 [\ ក់េផ$�ល េម�ល មិត�រួម សំ�ង មិនគួរឱ,េជ@ ]Bន�រ េQ េល�ក , 
̂ ក់ចុះ ទទួលយក

នូវអ�ីែដល %តKវ?ន�កេចញ ៃថ
។ជំរុញេAយ %ចែណន , េ?ះ ចូលេQក��ងទឹក សងaឹម] េ5គWសP ដូចR� េនះ។

េអប៉ុង %Fំ ទឹក េធ��ឱ,W េសL�រែត1ចេធ��េQ េO2 សូម>ីែត េ%�កឈរេឡ�ង , 5�រ ពិត�ស់ េ�ទីបំផុត �រេbរ េQនឹង �រអស់កB
 ំង និ

ង�រ T
 ប់។

េរ@ង ជីF

េសចកcី%សdញ់ គឺដូច ឥន;នូ មួយ គឺមិនែតងែត បចf�ប>ន� ប៉ុែន�ែតងែត េលចេឡ�ង !%ទឹស�ី េនះ5 កcី%សៃម បេងg�ត [ពចJចល 1 = 1 

+ + 1 = 2: 2 = 1 ឥនLធនូ គួច សងhម េសចកcី%សdញ់ multifactorial បifប់េ� អងh[ព អំ�ច

អតិបរBៃន វUទ,�សកម2 , jg េ�ក��ង%ពះ1ទិត, - ែផនដី ផុតកំណត់ %ពះ1ទិត, បំផុស ពណ៌ ដូចR� េនះេដ�ម>ីគូរ ពិភពេJក - ែដលខ\�ំ

ដកដេងk�ម , អ�ក ជ%ម�ញ ក��ង ខ,ល់ ដូចR� ៃនេសចកcី%សdញ់ េហ�យខ\�ំ ពណ៌bំងអស់ េដ�ម>ីគូរ ពិភពេJក របស់អ�ក!bំងអស់ 5ែផ�កមួយៃន
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រេបXបែដលេយ�ង Bន1រម2ណ៍]Bន េរ@ង េហ�យBន អ�ីែដល រួបរួមR�  , េផlងេទXត Aច់ពីR� ប៉ុែន� �រពិត មិន?ន Jក់?ំង �រពិត

។ចង�ំ ដំបូងរបស់ខ\�ំ %Rន់ែត %Rន់ែតBន ដូច ែដលក��ងេPះ ?ន%សKបយក កិចf%ពមេ%ពmង េ�ៃថN ភ
ឺ និងេរXបចំ ខ\�ំេAយ អំ�ចៃន ពន
ឺ េច

ញពី [ពងងឹត េហ�យនឹង ែចក អំ�ច និង]មពល ស%Bប់សហគមន៍ constelar bំងមូល។ខ\�ំ?នAក់ ខ
nនឯង គិត] %បសិនេប�

មួយ ៃថN នឹងBន ចBN យ មួយ?%បសិនេប�Bន ៃថNមួយ 5Bន ចBN យ មួយ នឹង ពិoត , គួរឱ,'
 ច , រp'ន , ឬ 5�រ ឥតឈប់ឈរ

ភ
ឺ, ដ៏%សស់T$ ត េពញេAយរស2ីនិង T� =ប់ ។*ល់ �ំរស2ី ែដល5 មនុសl Bន លកrណៈ ខុសR� , រេបXប េផlងR� ៃនសកម2[ព ពន
ឺ េផl

ងR� េZលគឺ �ំរស2ី R�  / Bនែតមួយគត់ និងj� ច់មុខ ។ផងែដរ %បសិនេប�មួយ ៃថN នឹងBន ចBN យ s៉ងេ=ច�ស់ Wគឺ5 េដ�ម ។*ល់

�ំរស2ី Bន ទ%មង់ៃន សកម2[ព េនះ, ដូច5 េ�េពល�មួយ មនុសlែដល ែចករpែលក េ�Fមដង េក�តេឡ�ង %ប[គ ។េត�េយ�ងកំពុង េធ��

សកម2[ព េ�េល� ធ�ឹម / Bន, េយ�ង1ច j
 ស់ប�Kរ ទិសនិង ទិសេS ។bក់ទងេQនឹង េRលេS េនះនិង 5េល�កដំបូងែដល ខ\�ំនឹង េt

%ពះPមរបស់ %ពះេ� ៃថNមួយ ?នចូលមក Bន ជំេន@ សនLP និងជំេន@ 5មួយនឹង�រ Fម កូ*u ន់ ែដល?ន%?ប់ ខ\�ំពី េរ@ង ដូច'ងេ%�ម

ែដល ខ\�ំនឹងពិពណ៌Pអំពី : គឺអ�ក េលងេហhម ែដល?នផ�ល់ឱ,ស%Bប់ ៃដនិង '
 ំង�
 េស��សំុ %ពះ ឱ,�កេចញពី អ�ក ?នពិនL� អតិបរBនិង ?

ន�កេចញពី អ�ក damn មួយ។ទី%សdញ់របស់ខ\�ំ , េរ@ង ពុះ ចុះ ប៉ុែន�អ�កែដល េ�ទីបំផុត?ន េចញផvយ ព័ត៌Bន េនះ?ក៏ប៉ុែន�

េ%xពី េរ@ង ែដលខ\�ំ ចង់%?ប់អ�ក ]េយ�ងBន សកម2[ពនិង �ំ េនះ?ន / នឹង%តKវ សែមcង 5មួយនឹង បរUTy ន R� វUល %Rប់ឡ�កdក់ 5

មួយនឹង]មពល / *ង / ឥរUsបទ របស់អ�ក។ខ\�ំ?នដឹង] WនឹងBន ែប
ងមួយ េហ�យ] អ�ីែដល %តKវ?នេគ នឹងBន តុល,[ពៃន កងកB
 ំង

gleaming ែដលនឹង j
 ស់ប�Kរ �រពិតមួយ។�រ ]មពល j
 ស់ប�Kរ និងអ�កែដល រស់េ� មិនេពញចិត� 5មួយនឹង �រេពញចិត� នឹង�


យ5 ពណ៌ bំងអស់េដ�ម>ី គូរ ពិភពេJករបស់អ�ក ។ខ\�ំ[\ ក់េឡ�ង េ�ក��ង �រពិត ខុសពី វគhសិកv �រសរេសរ ធម2F និងរុករក Fមរយៈ េសX

វេz េនះនឹង ព%ងីក �រ របស់ខ\�ំ។ខ\�ំគិតអំពី រេបXបៃន�រ បi{Kន ៃន�រគិតនិង េស2� WេQ ពន
ឺ និងអំ�ច របស់ខ
nន។េយ�ងbំងអស់R� គិតអំពី

ទសlនៈវUស័យ 5េ%ច�នែដល �ំ?ច់%តKវ េធ��Fម ច|� ក់ និង5 %ពលឹង Bន េពល រp'ន , រេបXបែដលេយ�ង េម�លេQ គឺមិន ែតងែត5 េរ@

ងេ}តលNង់ និង]មពល ?នព%ងីក ។គំនិត Bនប~k 5មួយនឹង�រ មជ�ឹម %តKវ?ន perpetuated និង សំេឡង េ�ក��ង

unison �ន់ែត'
 ំង 5ង សេម
ង 5េ%ច�នេPះZក, Bន �របេifញមតិ សិល>ៈ មួយ ពីឥឡKវ នឹងBន �របំផុសគំនិត ។�រWយដំ

របស់េបះដូង Bន ច|� ក់េបះដូង របស់ខ
nនែដល ?នព%ងីក សរៃស េPះេទ។�រប�|g ប េធ��ឱ, មនុសlT
 ប់ េAយTរែត អ�ី%គប់s៉ងែដល Bន

សំណួ របស់ខ
nន។អ�ីែដលេយ�ង គិតអំពី �រ1%កក់ េហ�យេពលខ
ះ េធ��ឱ,េយ�ង បិទ "ប៉ុែន� េយ�ងbំងអស់R� គិត] « �រចង�ំ គឺមិន ែតងែត

Bនវត�Bន េហ�យនិsយ] មិនBន �រស$ប់ pratiques េ%ZះWគឺ5 1%កក់។េយ�ងbំងអស់R� Bនេសរ�[ព ៃន�របេifញមតិ ប៉ុ

ែន�មិនែមនbំងអស់ BនW េ�ក��ងេពល ែដល%តឹម%តKវ េQេហ�យR2 នអ�ី Bន[ពេT2 ះ%តង់ 5ងេសចកcីពិតែដល េយ�ងBន សំណុំែបបបទេផlងR�

ៃន�របេifញមតិ និង ?នល$ គឺ%តKវBន តុល,[ព។តុល,[ព គឺBន ទ%មង់ វដ� មួយ %តKវ?ន ភ័យ គឺBន អតុល,[ព មួយ។មនុសlែដល %ស

dញ់ េធ��អFy ធិប�យ។bំងអស់ Bន�រ �ប់េ}� ត 5សកល 1ណិត1សូរ េសចកcី%សdញ់ ដ៏បរUសុទ; ។%ពះ1ទិត, 5%បភព ]មពល ែដលB

ន លកrណៈមិន%ប%កតី េPះគឺ R2 នអ�ីេក�តេឡ�ង អ�ក*ល់R� េភ
ច េ�េពលែដល ពួកេគចង់?ន េហ�យBន ទសlនៈ េ%ច�ន ែតងែតBន គំនិត 5

េ%ច�ន5 �រផ�PL េbស ប៉ុP2 ន ... អ�ីែដល មិន1ចផlះផvរ?ន េ�ទីេPះ េAយTរែត bំងអស់ គឺ5%ប^នបទ េដ�ម>ី [ពអយុត�ិធម៌ ។េស
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ចក�ី%សdញ់ គឺ5%បភពៃន េសចក�ីរ�ក*យ និងែតងែត B� ក់ឯង និង?ន �រZរ : Bនមនុសl ែដលមិន ចង់គិត េPះេទប៉ុែន� �រយល់ដឹង គឺB

ន ពិល ែដល ប~{ ក់ េយ�ង។

Bន អំេព�1%កក់ ]េពលខ
ះ េយ�ងbំងអស់R� Bន�រភ័យ'
 ច Bន , ពួកេគ bំងអស់R� និsយនិង េធ��េរ@ង ឆgnត ។ខ\�ំមិន សរេសរេQ

នរ�B� ក់ េយ�ងBន អ�ីែដលេយ�ង មិនចង់ �ំ?ន េPះេទប៉ុែន�W 5�រ ល$ក��ង�រ ដឹងេ�េពលេយ�ងBន �រេTកT� យ និងែតងែត ទទួលTh

ល់ Wេហ�យ មិន?ន Jក់ អ�ីេPះេទ េAយTរែតេយ�ង bំងអស់R� Bន [ព|យរងេ%Rះ ែដលេយ�ង bំងអស់R� Bន1រម2ណ៍]Bន 1រម2ណ៍

រ�ក*យៃន�រ អ�ីមួយ េហ�យេ�េពល ឱ�ស lurks េប�ក b� រ។WែតងែតBន 1រម2ណ៍ R� ប៉ុែន� « R2 ននរ�B� ក់ គឺ អ�ក�B� ក់ »

េហ�យ ដូេច�ះ មនុសl%គប់រូបBន សិទ;ិក��ង�រ បំភ
ឺ េនះ។មិត�[ព គឺែតងែត5 េRល�រណ៍ ដ៏ល$ក��ង�រ មិត�ភក�ិ គឺ5�រ មួយេផlងេទXត េAយខ
n

នឯង។សូមអនុវត�Fម ស[វគតិ របស់អ�ក អ�កេឃ�ញ 5វUជ{Bន េPះេទ។េយ�ងbំងអស់R� 1ច%តKវ?ន %សdញ់ និងេសចកcី%សdញ់ េសចកcី%ស

dញ់គឺ B៉សីុនេភ
�ង ពន
ឺ េ�េពលេយ�ង %តKវ?នេគ %សdញ់ េយ�ង%តKវែត េRរព 1រម2ណ៍េនះ %សdញ់ R� េQវUញេQមក និងបេងg�ន អ%Fកំេណ�

ត ែតងែត 5មួយនឹងZក, េ� ផ
Kវបំែបក �រ%បកួត ពិត5 Zក,ែដល %ប}ំង មួយ ប៉ុែន�5មួយនឹង តកg របស់អ�កេដ�ម>ីេជXសWង �ររងទុកrេវ

ទP ។«អ�ីែដល Bន 1យុ គឺមិនBន %?5\ េទែត %ប�ង%បយ័ត� "ដូេច�ះ T� ប់ !អ�ក*ល់R� ដឹង ល$និង1%កក់ ?េយ�ងBន េ�ក��ងៃដ របស់

េយ�ង?ន សេ%មចចិត�េដ�ម>ី �
 យ5 ល$ឬ 1%កក់ , ឆgnត គឺBន [ព%ប%កតី មួយចំនួន ពិត5 ចំេនះដឹង គឺBនTរៈសំ'ន់ ?េប�1ចេធ��?ន

%តKវ?ន បifប់�រសិកv ពី TJ ៃនជីវUត េនះ ... ខ\�ំនឹង ែ%ប�
 យ ខ
nនឯង ស%Bប់អ�ក ស%Bប់ខ\�ំ និងស%Bប់ អ�កែដល%សdញ់ ខ\�ំ។�

រj
 ស់ប�Kរ េQ5 �រវUវត� ។ែខl មួយែដល ឆ
ង�ត់ មួយែដល បចf�ប>ន� រស់រេវ�កៃន �រថប់?រម� , អគhិសនី, Tកសព រត់ ?ន

feeders និង5 ក�ីសងaឹមស%Bប់ អ�ីែដលថ2ីនិង ដ៏អTf រ, ែដលទុក ចលP ឋិតិវន� ប៉ុែន�5មួយនឹង %ប�ំង គំនិតនិង អនLះTរ

។ចលP ពិ�រ [ពFនតឹង ?ន េក�នេឡ�ងេ�ក��ង សុ៊ម និងពិត5 ?ន%គប់%គងនិង Wស់ ចលP 
̂ ក់ចុះ ជេណ� �រ ៃន�រគិត ែដលេយ�ង [{ ប់

R� េQវUញេQមក។ជេណ� �រ េនះ គឺBន គំនិត ែដលេយ�ង categorize ឥរUsបថ មុខ , និង ចលP ែដលមិន សមេ�េល� ចុះ និ

ង�រ េឡ�ង ៃន%R ៃនជីវUត , េភ
�ង ចិifឹម treadmill េនះ េAយR2 នអ�ក ឆgnត ពិត សតវតlរ�េនះ �របi�ប់ �រPំមុខ ។ទី

XXI , ]មពល , េវទមន�, សំេលXកបំZក់ bំងអស់ 5មួយនឹង �រចុះស%ម�ងR� ច�ស់ េPះេទែត ចូរ%បយ័ត� ជេណ� �រ មិនែមន អ�ក*ល់

R� នឹង �រេក�នេឡ�ង ៃនជីវUត េនះBន មនុសl B� ក់ែដល េឡ�ង ជេណ� �រ មួយែដល េក�នេឡ�ង និង5ពិេសស Bននរ�B� ក់?ន j
 ស់ទី និងអ�ក

Rំ%ទ គឺ] %គប់%Rន់េហ�យ ឬW 5�រសំណួរៃន តុល,[ព ?តុល,[ព ៃនអំ�ច គឺBនTរៈសំ'ន់ ក��ង�រ តុល,[ពៃន ចលP េក�នេឡ�ង

និង�រ 
̂ ក់ចុះ ដល់ក%មិត ៃន �រ %គប់ ប៉ុែន� មិនែមនbំងអស់ សមនឹងទទួល?ន េដ�ម>ីចូលេQ ចុះឬ េដ�ម>ីRំ%ទ ពួកេយ�ងេ�េល� �រេឡ�ង កិ

ចfខិតខំ%បឹងែ%បង និង�រ តសូ៊ %តKវ?ន គន
ឹះដ៏សំ'ន់ េហ�យបPL ប់មក បេងg�ន�រ ខ
nនឯងេQ 5វU~� ណ ៃន�របូ5 េAយR2 ន�ររងរបួស ឬ�រ

ឈប់ និង�រ Pងនឹង Pំអ�ក េ�ក��ងពន
ឺៃន �រ គិត េPះេទ។R2 ន តុល,[ពៃន កងកB
 ំង 'ងេ%x ែដល1ច ផcល់ឱ,អ�កនូវ ជំ=ន េនះគឺ5

រ�ងBំនិង Bន1=រ�� ំ េAយ ែខl ៃនក�ីសងaឹម មកដល់ ែខl អគhិសនី ដ៏សំ'ន់បំផុតមួយ វដ� ៃនជីវUត ]មពល ែដល មតិព័ត៌Bន េ�េល�ែផ

នដី េនះ។បនLះ អគhិសនី របស់ខ\�ំគឺ 5អ�កែដល ប~{ ទិសេS ៃន មុខតំែណង និង អំ�ច 5សកល េនះ។W5 ពន
ឺ ]មពល%ពះ1ទិត, ែដ

ល1ច បំភ
ឺ ?ន េZះេវXន េO2 ងងឹត ៃនធម25តិរបស់ ែផនដី។អ�ីែដល?ន េក�តេឡ�ង Bន1រម2ណ៍] ខកេAយ ៃថNរះ ឈុត មួយែដល ?
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នមក5មួយ េ�េពល%ពលប់ , រស់េ� េឡ�ងវUញ និង�រ េក�ត ែដលRត់ 5 %ពះ1ទិត, ដ៏Bនឥទ;ិពល ( %ពះ1ទិត, ) * %បភព ែចង�ំ

ង មួយែដល 
̂ ក់ចុះ ដូច5 ដំណក់ េ�5ន់េនះ 5%បភព ៃនជីវUត និងពន
ឺ េនះ។បេ|h លេភ
�ង=� រ របស់ខ\�ំ ែដល?ន ែស�ងរក ឥតឈប់ឈរ

ចលP ស�Kល ៃន [ពមិន%ប%កតី េនះ។�ប់េផ��ម Bន1រម2ណ៍]Bន �រ ឆក់ ដំបូងនិង សរៃស%បTទ រp'ន %ពិចែភ�ក 5មួយនឹង ឆក់ េបះដូ

ង។រលក េអឡិច%តK ែដល?ន ចូលមកនិង ចូលេQ គំនិត waveforms ជុំវUញ រង�ង់ៃន រលក េនះ។រត់ េភ
�ងអគhីសនី Fមរយៈ*

ង�យ របស់ខ\�ំ Pេពលបចf�ប>ន� ែដលPំ ខ\�ំេQ ទីJន ៃនរលក េនះ។រុញ%�ន អគhិសនី 
̂ ក់ចុះ េហ�យខ\�ំ ជីពចរ រេ|h ះរេងh� ច*ចរ េ�ក��ងរេបXប

អគhិសនី ែតងែតដឹង �រពិត េ�េពលែដល រកេឃ�ញេAយ ពន
ឺ េល�កទឹកចិត� គឺBន �រAច់េភ
�ង 5មួយនិង បិទ ែដល?ន Aក់េbសេAយ

សេម
ង ៃន�រ Bន1រម2ណ៍ ភ
ឺ , ភ
ឺ េឡ�ង េទXន ភ
ឺ�រឈឺ បងhរ ៃន wax សូកូd។b� រ េប�កចំហ ទន់ភ
ន់ ប៉ះ អគhិសនី េទែត បិទ េព

លេវJក��ង�រ េប�ក េPះេទ។ស|� ក់ អគhិសនី ?នេឃ�ញ �រ�ត់បនyយ 5មួយនឹង ងងឹត �ក់ឬស ស$ប់ រស់រេវ�ក ។ឆក់ ក��ង ែផlង ភ
ឺ ជ%មះ

�រចង�ំ ចJចល េអឡិច%តK ក��ង គំនិត 5េ%ច�ន , electromagnetismos និរនcរ� [ពចJចល ។ព%ងីក 5�រ

electrifying �ំរស2ី ែដល េធ��ឱ, ចិត� Bន ពន
ឺ electrifying េO2 ៃន ភ
, េភ
�ង ែដលកំពុងប៉ះZល់ មកខ\�ំ T�

គមន៍ �រអនុម័ត ៃន ែខlស|� ក់ bំងមូល េនះ។ពន
ឺ %ស1ប់ បំភ
ឺ មនុសl outlandish មួយ េ�ក��ងពន
ឺ %ស1ប់ ?ន។ខlេភ
� រត់

Fមខ\�ំ *ង�យ រស់រេវ�ក េពញេលញៃន ]មពល។Subo និង�រ រ�កចំេរ�ន េQក��ង េសXគ�ី ទី 10 និងBន Energia " 

ប*ជ័យ មិនេចះរលួយ សូម>ីែត ងងឹត Bន�រ ?ត់បង់ អំ�ច និង�រ 
̂ ក់ចុះ រFម Zក, របស់ ecstasy និង1រម2ណ៍ ?ន។�

រ�ត់បនyយ និងភ
ឺ េអកូ មុត ភ
ឺ �ំង ពន
ឺ រpេJភយក បំែបក សំេឡង រនLះ ែដល5កែន
ងែដល �ំង ងងឹត មិនច�ស់Jស់ មនុសl ដ៏ចេចសរ�

ងរូស 5មួយនឹង�រ តំរង់ទិស ែភ�ក។WBន លកrណះចំលង មួយេហ�យ ែដល jg េទេហ�យ 
̂ ក់ ផhរJន់ ទិស និងអតyន័យ bំងអស់ គឺ5

។"�រ ofusculência " និង រនLះ ◌ះ bំង ?ំង R� េQវUញេQមក 1រម2ណ៍ Bន1រម2ណ៍រ�ក*យ និង រូប*ង

។incandescent និង�រ �ត់ ធ�K េ%-េ�ក��ង %ពលឹង របស់អ�កែដល �ន់ វUបត�ិ 1តូម , ]មវន� និង មូលមុនេគ។ក��ងPម5

ជំនួយ hammering ឱ,ខ\�ំ incongruous ៃន1រម2ណ៍ែដល អំZវPវឱ,Bន ពន
ឺ '
 ំងនិង េប�5\ ចិត� ក��ង�រ %ព

លប់ អវត�Bន របស់ខ\�ំ] curl េឡ�ង s៉ង%សទន់ ក��ង�រ ពន
ឺេភ
�ង ខ�ស់ ៃនខ
nន របស់ខ\�ំ និង gently រ�ក*យ ដូច5េផ
កបេPL រ មួ

យ។Bន ពន
ឺ ominous , គំ*មកំែហង convalescent េភ
�ង bំងេនះែដល េធ��ទុកrេbសេយ�ងខ\�ំ និងអនុ~� តឱ, ដឹ

ងមុន េ%Rះ]� ក់ 5អ�ី?Bន ចេងgmង មួយBន ពន
ឺ ែដលអម អ�កេ�ក��ង bucolic និងមិន1ច %បឈម េពល intimidas 

អ�កេ�ក��ង�រ សBN ត់ េPះ។Bន ពន
ឺ ពណ៌%កហម '
 ំងនិង **ំង សរៃស%បTទ បេងg�នេល>�ន ?ន។ឆក់ Zarpares គំនិត T$ ត

េAយR2 ន ដឹកPំបនL�ក sprawling េឡ�ង %ក�មហុ៊ន ពន
ឺ បំភ
ឺ នូវអ�ីែដល មិន%តKវ ?នផ�ល់ឱ, និងមិន Bន1រម2ណ៍]Bន %ក�មហុ៊

នេនះ?ន ៃនពន
ឺ ។|កមក កិននិង កំេទច សំេលងលឺ o
 ន ៃន�រ សប�យ។ពន
ឺេភ
�ង ដ៏Bនឥទ;ិពល េ]g លេbស ដល់ជីវUត អ�កដៃទេដ�ម>ី �

រអប់រp េAយ សំេលង ។េត�េធ��ដូចេម�ច ែដលBនអនុ[ពនិង lacerating �ំរស2ី ែដល?ន �ត់បនyយ ទំPក់ទំនង មិន1ច ចង ពន
ឺ

%ស1ប់ ែដល %គប?ំង �រយល់ដឹង ]�រ Wយលុក ?ច់ សំពីងសំេZង ។%◌បពលភព បំភ
ឺ អ័ពLៃន ពន
ឺ ពណ៌េO2 ក��ង េJហ^តុ ភ
ឺ េ%ជm

តចូល េ%- មួយនិង cosmos ែដល បំ?ត់ [ពេភ
ច[
 ំង ៃន%ពលឹង ។Heats រនLះ និង darken និង �
 យ5
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កេ%ម�ក និង េសNmម េទែត ជួរ និង សំេលងរp'ន េ�េពលែដលW េក�តេឡ�ងគឺ ផុតដេងk�ម និង ដ៏េល�សលប់ ែដលឆ
ង សម>Kរ រស់េ�និង Bនវត�B

ន េ�ក��ងចំេ�ម េភ
�ង បំភ
ឺ ឬ េផlងេទXតនិង េធ��កូដកម2 [ពងងឹត េ�េឡ�យេទ េbះបី5 កងPW ដ៏Tមi� ៃន�រ ដកដេងk�មធំេហ�យបំែបក

�រ េសNmមTN ត់ electrifying បំផុត។រនLះ េនះ?ន ជ%មះ សតិសម>ជi�ៈ អ�ក ?នសBh ល់េAយ �រេចញ Bន់ ដ៏េក�ះក�យ

េហ�យ] precipitate សកម2[ព ន័យ េធ�ស%បែហស អចលន%ទព, នឹងBន ឱ�ស េ�េពលេPះ ?ន 
̂ ក់ចុះ រនLះ?ញ់ មួ

យេផlងេទXតក��ង ពិភពេJកេនះ។ខ\�ំ�ំ] រូបថតែដល ?នយក 5មួយនឹង បង%ប�សរបស់ខ\�ំ (ឥឡKវ ព,nរ េ�ក��ងបនLប់ របស់ខ\�ំ) េហ�យខ\�ំ េ�កែន


ង ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំBន B៉សីុន Infernal ែដល េ%�យមក?ន េsង ។បPL ប់ពី ពណ៌%បេផះ ពន
ឺ េផះ bំងេនះែដល សBh ល់

អ�ក?ន កំេS 5តិែដក ែដលBន ៃ%ព និងរ�ងBំ %Rន់ែត5�រ Wយដំ %តKវ?ន %គបដណc ប់ េAយពន
ឺ េផះ ពីអតីត�ល និងអPគត %គប់ទី

កែន
ង មិនេភ
ច ។�ត់បនyយ�រេឡ�ង កB
 ំងជំរុញ េ�េពលេនះ និង�រ បន�ពូជ ផុសផុល យឺតនិង េឡ�ងខL�ះ %?ប់អ�ក %គប់%គង អ�កេហ�យ េ?ះ

អ�កចូលេQក��ង ?នs៉ងល$ ៃន ពន
ឺែដល drowns េ�ក��ងសតិ ៃនZក, េចះទប់ចិត� និង�រ េ%សកo
 ន របស់អ�កស%Bប់ �ក់ ពន
ឺ

។េ� �ររUះគន់5T^រណៈ គឺ5 �រ embers smoldering ៃនរូប�យ េម៉ញ៉ទិក មួយែដល �ប់េផ��មនិង េJតភ
ឹ

តេភ
 េ�ក��ងចិតcរបស់អ�ក ដុត េAយBន បំណង%?]� ស%Bប់ អ�ីមួយ សមតy[ពបេងg�តកូន និង %ប�ស ឬ %សី េ%តក%ត1ល និង បPL ប់មក េនះ

បុគhលិកលកrណៈ ពីរ %បBថ ែដលមិន ទទួល?ន សូម>ីែត េQBr ង មួយឬេផlងេទXត ។bំងេនះ កំេS ពន
ឺ ពណ៌%បេផះ ងងឹតនិង មិន?ន�រ

និងBន កំេS របស់ខ
nន ក��ង�រ�រZរ េភ
mង និង�រ េលប , �ររ�ក*លAល េ�ទូbំង ទ�ីប និងចេP
 ះ មិនេចះចប់ ែដល លុកលុយ េយ�

ងេហ�យ ប|k ញ េយ�ងពី �រយល់ដឹង ដ៏%បណិត និង ផcល់ឱ,េយ�ងនូវ �រសប�យ 5េ%ច�ននិង ជំងឺ 
̂ ក់ទឹកចិត� ។គីមីវUទ� �រថប់?រម� �រសប�

យ សុខ%សnល , ប៉ុែន�មិន crusty េទែត ?នេ?ះពុម�េ�ក��ង មុខ េរ@ងេ}តលNង់ ។Th ល់ រpេភ�ប ៃន1រម2ណ៍ និង �រ េPះ Bន1រម2

ណ៍ ដ៏អTf រ, េហ�យប~f ំង និង�រ បនyយ1�រៈ ក�P� ក់ 1រម2ណ៍] េAយ េល�ស ហួសេហតុ ដូច] បi{Kន េយ�ងេQ វUB%ត មួយេផlងេទXត

�ររ�កចេ%ម�ន មតិព័ត៌Bន េ�េល� េញmន មិន ដកថយ មិន េធ��ចលP ឬ�រ ប៉ះទងhិចR� េ�ក��ងសក់ ឆgnត�របដិេសធ េនះ។ពន
ឺ និង

groping 1រម2ណ៍ បទពិេTធន៏ 5ទីមេPរម, Bន1រម2ណ៍ េ�ក��ងមុខ ែដល សន�]នឹង ផ�ល់ េQឱ, បំណង%?]�  , Pំ ឱ,េយ�

ង ផlព�ផvយ និងេជ@ ]Bន ស%Bប់W ែដលេយ�ងBន ចិតc េAយមិន ឥណbនេAយR2 ន បំណុល , ស[ពឹ ជីវUត របស់ មនុសl អTf រ,

]� ំងងុយេគង ែដល%តKវ?ន entangled េ�%បភព សNnត, rave ?នេ�ទ%ប�ន់ ចិេif�ម មិន'2 និង�រ កមvន� ។ែដលPំ

េយ�ងេQរក ប~k %បឈម ថ2ីមួយក��ង គំនិត ដូចR� េ�ក��ង �រ%បតិកម2 ខុសR� , %បតិកម2 bំងេនះ េពលខ
ះ មិនសមេហតុផល ែដលេយ�ង %ប

ឈមមុខ 5មួយនឹងបំណង%?]� ដ៏បរUសុទ; េដ�ម>ីឱ,Bន 1ច%តKវ?ន ចុក េAយ របស់Pង និងមិន ?នេធ�� បំែណក រលុង ៃន ដីឥដ� ែដល?

នមក 5មួយR� េ�េពលែដល កំេS ។

�រចង�ំ ទីពីររបស់ខ\�ំគឺ ច�ស់�ស់ រូបថត េស
mកZក់ ឈុត ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំេ�ក��ង សេម
mកបំZក់ ដូចR� េនះែដរ ពី រូប[ពដំបូង េPះគឺ

ឥឡKវេនះេ�ក��ង បនLប់ខ\�ំ មួយ ខ\�ំេ�ក��ង Açoreira េល� រថយន� ខ\�ំ�ំ?ន 
̂ ក់ចុះ ចុះជេណ� �រ របស់ ជីដូនរបស់ខ\�ំ ែដល5 កែន
ងែដ

លBន វ�េដអូ មួយេ%ប�េ� %ចកចូលេQ សត�រុយ េនះ។ខ\�ំ�ំ េដ�ម>ីេtទូរស័ពLេQ ដីរបស់ ជីដូនរបស់ខ\�ំ ែដល5 ដីរបស់ សត�រុយ េនះគឺ J �រ

agitation េ%ច�នឬ េសះ រត់ 5និចf។ឪពុករបស់ខ\�ំ ែដល5Bf ស់ រថយន� ពណ៌េខXវ ែដល%តKវ?នេគ េt 5េល�កទីពីរ របស់ខ\�ំ េក�ត

5



5 Datsun មួយ។"�ស់" %តKវ?នេគេ%ប� េដ�ម>ី%?ប់ េរ@ង*u វមួយែដល 5%បវត�ិT%ស� េនះេប�េsងFម   េQRត់] រWង ជីដូននិង

សត�J ែដលមិន េRរពFម Rត់ ខ\�ំ 5�ស�ី �ស់ 'ំ ស
ឹក%តេចXក របស់Rត់។ៃថNេនះបPL ប់ពី េរ@ង ែដលនឹង 1ន អ�កមិន ?ន 
̂ ក់ចុះ េធ2ញ

�មួយ។ខ\�ំ?នេឃ�ញ សុដន់ របស់ sយ របស់ខ\�ំ ម�ង េហ�យ គឺេ�ក��ង កifក់ េនះគឺ េ�េ%�មែ%គ របស់ឪពុកB� យ របស់ខ\�ំ េPះគឺ 5េរ@ងកំ

ែប
ង មួយែដល Bន រហូតដល់ កុBរ[ព ដ៏1%កក់បំផុត ៃន សុបិន1%កក់ ល$%បេស�រ5ងមុន , សុបិន�1%កក់ ខ\�ំ 
̂ ប់Bន ដ៏1%កក់ ចុះ ចូលេQ

ក��ង �សLីម មួយនិង ស�� នុពល មួយ គិតេនះ1ច5 េរ@ង ដ៏1%កក់បំផុត ែដលអ�ក1ច សុបិន� របស់កុBរ និង�រT
 ប់ េ�ក��ង�រ បifប់�រ

T
 ប់ និង�រ %Rន់ែត5�រ មុនេពល �រT
 ប់ ឬ អមតៈ ែដល] ពន
ឺ ែដល%តKវ?ន ែបងែចករWង ចលP េsល Tកសព ជនបរេទសនិង

Bន[ព|យ%សnល រWងវUធី ពីរេដ�ម>ី បំភ
ឺ ែតមិនែមន 5ជីវUតជីវ[ព ក��ង ទុកr%ពnយនិង dismay ៃន hypnosis 5%បព័ន;

មួយែដល ចិifឹម និង�រ អភិវឌ� ។មនសិ�រ គឺ '
 ំង �ស់ែដល %តKវ?ន ពន
ត់ និង Bន%តKវ ?នលុប ផង។េឈ�}g ង មួយ ែដលខូចដល់ខួ

រក�ល ចំណង េផlងេទXតេ�ក��ង សំេឡងរp'ន ៃន�រ?ក់ ែដល �
 =ន ]�រRំ%ទ និងបេងg�ន [ពមិន%ប%កតី ែដល?នមកពី �រពិតែដល]

េយ�ងកំពុង %គបដណ� ប់ េ�ទូbំង ផhរ ខូចដល់ខួរក�ល េនះ។េ�ទីេនះ អ�ី%គប់s៉ង ?នs៉ងល$ េ� %សប េAយR2 ន អំ�ច ឬ ជi{ីង េផLរ

?នែត នឹងBន េលស ស%Bប់ [ពមិន%ប%កតី ែដល5 ផhរJន់ េO2 %ទ�ង េហ�យបi{Kន េសស េរសករចូក េ%-ៃន េហតុផល %សKបយក េA

យTរែតW េQ បិទ ជួរនិង j
 ស់ទីេAយR2 ន�រ សBN ត់ s៉ងេ=ច�ស់, =ក់ដូច5 ពិភពៃន េភ
�ង ែដលខូចដល់ខួរក�ល ែដលរងទុកr

អស់អ�កែដល េគច W%បសិនេប� អ�កចង់?ន ឬ សប�យ staggered dyed prejudiced េAយពណ៌ មួយ

oblique ស[ពឹ , មិនចង់ បេងg�តឬ បេ�c យខ
nន ែត មួយ។imbued 5មួយនឹងT2 រតី ៃន�រគិត របស់ បំែណក ៃន�រពិត

ែបក?ក់ េនះ គឺ5អ�កែដល %សៃម ពិភពេJក មួយេទXត េ�}N យពី �ររp'ន ែដល រJក េយ�ង5 េពលែដលេយ�ង េ�ស ែភ�ក ឬ%Rន់ែត

%ពិចែភ�ក ។ចលP េនះ?ន o
 ត}N យ ចលP េផlងេទXត glows និង ?ញ់ }N យ និង គំនិត Th ល់ េQ 5�រពិត ]រវល់ ឬ រវល់

Tមi�។ផhរ គឺ ខូចដល់ខួរក�លេហ�យ ជំរុញឱ, }N យ វU~� ណ េAយមិន ឱ,ពួកេគេដ�ម>ី ប|k ញ និងេហតុអ�ី?ន 5មិន Bន�រ ពិត %សប Z

ក,ច�ម1*ម និង�រ Aច់អហ|g រ ]5 bogeyman េនះេហ�យ R2 ននរ�B� ក់ េ�ទីេនះ បរUេ[គ បុគhល ចែម
ក និងេ�2 ះែក


ង�
 យ របស់ preexisting េប�េbះបី 5Bន �រពិត ។ដូេច�ះ bំងអស់ េPះគឺ5�រ មិនពិត Bន េរ@ង មិនេចះចប់ េPះេទែត

Bន អ�ី ភ័យ'
 ច , '
 ច] deports ក��ង េផ�ក 5 វUB%ត polígonas និង5 លីែនែអ៊រ ប៉ុែន�មិន ទំនង ឬសូម>ីែត

%ប^នបទេដ�ម>ី លកrណៈ �មួយែដល លកrណៈ េនះគឺ] អឌ�េRល េនះនិង apotheosis អTf រ, ?នគិត ។R2 ន jg ឬ ដុះ

េ�ក��ង filaments ៃនគំនិត អរូបី េហតុអ�ី?ន5 ?ទ ដឹកPំបនL�ក េក�ត ៃនតួអកlរ ែដលមិន 
̂ ប់ េឃ�ញ តុបែតង ចលP ែក
ង�
 យ

និង |យ%សnល ស%Bប់េពលបចf�ប>ន� េនះប៉ុែន� អ�ី%គប់s៉ងែដល ?នេធ���រ យល់ដឹង និង�រ គណP តិចតួច។R2 ន �រគណP គឺ មិន1ចb

យទុក5មុន?ន ពិត%?កដេហ�យ ]Bន េAយឯកឯង ពិត%?កដ េPះគឺ មិនទំនងេទេដ�ម>ី គិតពី អ�ីេPះេទ។កិននិង កិន ក�ល ៃន

yore េនះ និងBន desvanecestes េ�ក��ងស
ឹក ពណ៌េល@ង និង�រ បរUេ[គេAយ bibliófagos ]

�រ តសូ៊ R2 ន បំភិតបំភ័យ �រចង�ំ ែលងេ%ប�េហ�យនិង ?នេធ��ឱ, ែក
ង�
 យ និងេដ�ម>ី វU^ន�រ របស់ខ
nន។?នហុ៊�ព័ទ;េAយ Wស់ បរU^ន ពួ

កេគ T� គមន៍ rotulantes Abyssinians និង េស�ច ផhរ របស់ Abyssinian េនះ។ជ%ម�ញ ដល់អ�

កែដល រស់េ�ក��ង ពន
ឺៃន េពលកន
ងមក េPះ អ�កែដល T
 ប់ពី 'ងPយ �
 នZន Tកសព េសេឡTL ល ដ៏សំ'ន់ េ�ក��ង�រពិត េក�តេឡ�
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ង 5បPL ន់ េPះ។ប៉ុែនcbំងអស់ េនះគឺ5 បេចfកេទស តិចឬេ%ច�ន '
 ំង េPះេទប៉ុែន� Bន វUទ,�សកម2 ]មពល ែដលមិន ឆបR� 5មួយនឹងអតី

ត�ល សូម>ីែត េពល មុន។�រចង�ំ េAយេហតុេនះ បេifញ �ំរស2ី ែដលបងgេ%Rះ]� ក់ ប៉ុែន�មិន?ន %គប?ំងPង �មួយ ?នគិត] %បសិ

នេប�អ�កចង់ ពន
ឺេឡ�ង េ�េពល �មួយ សនL�ះ ឬ េពលបចf�ប>ន� ។ចំេZះ អតីត�ល Zក់ព័ន;នឹង បចf�ប>ន�េនះ ខណៈេពលេនះ សនL�ះ ទីពីរ ឬ

%ប[គ ប៉ុែន�មិន ឥទ;ិពល ដូេច�ះ គឺែតងែតBន េពលេវJែដល ពន
ឺ ដ៏Bនឥទ;ិពល គឺ សLឹងសុទ;Tធ របស់ ecstasy ែដល �ត់ ដូច

ខ,ល់ េ�ក��ងមុខ អ�ីមួយ រហូតដល់េពល េPះមក ដកហូត េចតPនិងចលP េ�ជុំវUញ េសចក�ីរ�ក*យ ក��ង�រេធ�� ឬ%តKវ េPះេទេ%Zះ អ�ីែដល B

ន និងគណនី ៃនខ
nន របស់េយ�ងគឺ ចុចកណc� រ ែដល េAយ%Rន់ែត សម
ឹងេ}� ះេQមុខ ពន
ឺៃន អតីត�ល, េ%ច�នឬតិច '
 ំង ពន
ឺ េញ�ស មួយជីវUត

ពីអតីត�ល របស់េJក េទប៉ុែនcមិនBន េRល�រណ៍ ែណPំ ៃន ចលP បងgឱ,Bន ដឹកPំបនL�ក ែដលេ�េសសសល់ េAយR2 ន រ?ំង ែដល5

េល�កទីពីរ រស់េ�ក��ង េពល ែដលមិន ដូចេPះ %Rន់ែត W េ�ជុំវUញ ពន
ឺ ៃនអតីត�ល េហ�យេFង5ប់ អ�ីេTះ េPះ។ផងែដរ ]5 Bនន័យដូ

ចនឹង �រចម
ងេ*គ វUទ,�សកម2 អរគុណ េទ!ដូេច�ះ R2 នអ�ី '
 ំង5ង ពន
ឺ េ�េពលេPះ , េហ�យ Bន ដង bំងអស់ អស់ពីកB
 ំង របស់Rត់ប៉ុ

ែន� R2 ននរ�B� ក់ គឺល$%បេស�រ5ង អ�ក�B� ក់ េPះេទW គឺ5ប~k ៃន�រតសូ៊ មួយ េហ�យមិន ចូលមករក ខ\�ំ5មួយនឹង ពន
ឺេភ
�ង 'ងក��ង bំ

ងេនះ េAយTរែត�រ មួយR� Bន,េន@យហត់ ៃនឆនLៈ និង�រ %សេម�ល%សៃម និង�រអភិវឌ� ]មពល បរUសុទ; និង�របេងg�ត ពណ៌ េវទមន�

ឆ
�ះប~f ំងេ�ក��ង %ពះ1ទិត, ពណ៌េល@ង។5�រពិត មិនBន ពន
ឺ េ%ច�ន , Bន ែតមួយគត់ែដល េ�ែតBន អតyិ[ព េ�សល់ ៃន �រផL�ះ និងវU

ធី ែដលBនតុល,[ព ក��ង�រ បដិេសធ ែដល អ�កមិន1ច េម�លេឃ�ញ។ដូេច�ះW គឺ5�រមិន ពិត%?កដ គឺ5លទ;ផលៃន អ�ីែដល ជួយឱ,េយ�ង

បេងg�ន�រយល់ដឹង េនះ។ក៏ប៉ុែន� �ំរស2ី អ�ីែដល មនសិ�រ 5អ�ី?អ�ីែដល5�រ ពិត5 ដឹងឬ សន
ប់ ?េនះគឺ5 ឧបសគh ែដលមិន 5រូប*ង

ស%Bប់ 5េ%ច�នៃន �រយល់ េធ��និង េដ�ម>ីយល់ពី េយ�ង bំងអស់R� ?នេប�ក ស%Bប់េពលបចf�ប>ន� េនះ។េនះ េដ�ម>ីAក់ រ?ំង េ◌�ន េហ�យនិ

sយ] បចf�ប>ន� Bន ែដលេម�លេQពិ?ក េ�េពលែដល �រពិត 5Bន ឧបសគh ក��ង�រ ពិត េទ! ?ដូេច�ះ អ�ី%គប់s៉ងគឺ %សេម�ល%សៃម

bំងអស់ រស់េ�ក��ង �សLីម ដូចR� ៃនរូប[ពបំ[ន់ , 1សនៈៃន វU~� ណ េផlងេទXតែដលមិន ប៉ះZល់ដល់ េសចកcីពិត េAយTរែត Bន�រ ឬ

ពិត5 មិនBន ឧបសគhរWង បំណង%?]� ៃន សន
ប់ េនះ ែតងែត Bនវត�Bនេ�ក��ង ដឹង េហ�យ] េយ�ង រកv ខ
nនេយ�ង េQ, ទេទ ែតប៉ុ

េ�� ះ ?ទ Bន សត� េសេឡTL ល %សេម�ល%សៃម ែដល រស់េ� ដូចែដលW និsយ]េ�ក��ង ពន
ឺៃន អតីត�ល េAយ សំេឡង[គេ%ច�ន មួ

យែដល ?នសេ%មចចិត�] WBន េQBន ទមNន់ឬ វU^ន�រ ប៉ុែន�បPL ប់មក 5ថ2ីម�ងេទXត ែដល5 ពួកេគ?ន េQ រp'ន ។W%តKវ?នេគ សេងg

តេឃ�ញ េហ�យ គឺ%តKវ សម
ឹងេម�ល េQក��ង លកrណៈមិនច�ស់ រហូតដល់W %Rន់ែត5 ធម25តិែដល Bនពន
ឺ ច�ស់�ស់ េនះ] W}ប់ េយ�ង

អនុេJម ។អនុេJម [ពមិនអនុេ%Rះ ជេB
 ះ បេ%ម� បេ�c យខ
nន %Rន់ែត 5�រ Accumulator ឥរUsបទ និងប~k ដឹង ប៉ុ

ែន�មិន េ%- ដូេច�ះ ពួកេគគឺ5 ធម25តិ។រWង ធម25តិនិង អTf រ, 5Bន ផលប៉ះZល់ តិចតួច េ�ទីេPះ 5ងធម2F B៉សមកដល់ជុំវUញ េយ�

ងេហ�យ េធ��ឱ,េយ�ង Bន1រម2ណ៍] េ�[ព|យ%សnល និង�រ TN ត់ , អ�ី%គប់s៉ង គឺ5ធម25តិ : ខ,ល់ េសចក�ីអំណរ ែដលេ�ជុំវUញ េយ�ង

េRះ និង�រ រត់ និង�រ ប៉ះ 5ពិេសស �រប៉ះ ទន់ភ
ន់ េដ�ម>ីអស់អ�កែដល ចង់ puffs ៃន ពន
ឺ ។%គប់%គង ]មពល េ�ក��ងស�Kល ែដ

ល5 %បភព ដ៏'
 ំង�
 េ�ក��ង�រ j
 ស់ប�Kរ ពួកេយ�ង ?នTយ[យ , �រj
 ស់ប�Kរ ផ
Kវចិត�, បPL ប់មក សូមឱ, េយ�ងពិ�រ� ប៉ះZល់ េA

យអំ�ច នុយេក
ែអ៊រ េនះ។េនះពន
ឺ រស់រេវ�ក ដុះេ�ក��ង %តKវ?ន រpពឹង]នឹងBន េ�ក��ង�រពិត ែដល] មិន?ន ទទួលរង េទប៉ុែន�5 េ�N ក ែដ

ល infiltrates េល�កទឹកចិត� និង�រ រ�បអូសយក ែដលPំ ឱ,េយ�ង េធ��សកម2[ព េដ�ម>ីេធ��សកម2[ព ឬមិន េធ��សកម2[ព ,   េល�កទឹ
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កចិត� , �រផL�ះ ]មវន� និងច�ស់Jស់ េនះ។ដូេច�ះ េយ�ងេដ�ម>ី bញយកគុណ%បេsជន៍ ៃន និទសlន� អតិបរBេ�ក��ង កB
 ំង របស់Rត់ 5[�

ក់|រ ដ៏Tមi�ែដល ែក , សរសរ%គឹះ R2 ន មិន1ចេQរួចេទេដ�ម>ី unbalance Wគឺ5 អំ�ចៃន �រj
 ស់ប�Kរ េនះ។េហ�យR2 នអ�ី

'
 ំង5ង %តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ , �រj
 ស់ប�Kរ េនះេ�ក��ង អ�ីែដល elevates និង�រZរ េយ�ងពី �រចម
ងេ*គ ។ខ\�ំ�ំ]ខ\�ំ យំ និងមិន

ចង់ ចូលេQ មុន TJ េ�ៃថNដំបូង ប៉ុែន�5ពិេសស បPL ប់ពី�រ រ�ក*យ មិត�[ព ,   �រ េលង5មួយ មិត�ភក�ិ របស់ខ\�ំ។5�រ ធម2Fេ�ក��ង

េក2ង Bនជំងឺ ែដលប�� ល ឱ,េក�តជំងឺ%គ�ន ខ�ស់ សុបិន�1%កក់ jL ល់ខ
nន មួយែដល %តKវ?នេគ [{ ប់េQនឹង ែខlស|� ក់ មួយនិង�រ ចុះេQ ក��ង

cauldron ដុត ប៉ុែន� 5មួយនឹងគំនិត rave ែដលខ\�ំ %តKវ?នេគនឹង េQ�ននរក េPះេទប៉ុែន� [
 មេPះ [\ ក់េឡ�ង និង%តKវ?ន

រកvទុកេ�ក��ង �រ*ប់ ចុងេ%�យ េនះែដល ប�c ល េនះ។ខ\�ំដឹង] �ប់Fំងពីខ\�ំ ក៏ េរXន េដ�ម>ីសBh ល់ េx� ពីជំងឺj� Tយ េនះេប�េsងFម   

បង%ប�ស របស់ខ\�ំែដល ?នAក់ ៃដ េ�េល� B៉សីុនកំេS េនះេប�េsងFម   េJកក��ង ែផ�កែដល %ត5ក់បំផុត េហ�យេJក?ន េ�ក��ងែផ�ក លទ;

ផល េx� បំផុត : %Rន់ែត ដុត ៃដ T� ំ ែដល រpឭកខ\�ំពី 666 ឬស~� ៃន សត�េនះ េចញពី�រ ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ ទូរស័ពL ចុងេ%�យរបស់

ខ\�ំ ?នបifប់េ� 666. - អ�ីមួយ នឹងបi�ប់ ពួកេយ�ង %បសិនេប�េយ�ង ចង់បន� េទប៉ុែន� េហតុអ�ី?ន5 បi�ប់�រ %បសិនេប�Wគឺ 5សកម2

[ព មួយែដល Jត និង បេងg�ត 1រម2ណ៍ , 1រម2ណ៍ និង �រ stimuli េពលែដល Bននរ�B� ក់ េឆ
�យតប និង %បតិកម2 ក��ង

សកម2[ព របស់ខ\�ំមិត�ភ័%ក�របស់ , �រអត់ធ2ត់និង �រេសុ�ប�រណ៍សBN ត់ េដ�ម>ីយល់ពី �រ%តKវ?ន េផlងេទXត %បឈមមុខ ។េហតុអ�ី?ន �កេច

ញពី ]មពល អវUជ{Bន េធ��ឱ, េយ�ង, ដូច5%បសិនេប� េយ�ងBន កុBរ R2 នចេម
�យ [ព�
 =ន 5ទី%សdញ់ របស់ខ\�ំ, Zក,េPះគឺ5 �

រប~{ ែដល   %តKវ?ន វUនិច�័យ និងអ�កែដល នឹង�
 យ5 េ�%កម ៃនេហតុផល ែដល1ច %តKវ?ន ធម2Fឬ មិនធម2F នរ�B� ក់ េPះេទ!េយ�

ងbំងអស់R� Bនជំេន@ េហ�យខ\�ំBន fezada ផ�ល់ឱ, ]ករណី ៃន�រ%ពnយ?រម� ៃនឆនLៈ និង %ទង់សព�i�K~� ណ និងបំណង%?]�

េនះ, ប៉ុែន�5 ពិណ ែដល ក៏?នេល�កេឡ�ង និង eludes មួយែដល បi{Kន សំេឡង ម�f នុ 5មួយនឹង េអកូ

hallucinatory ។R2 នអ�ីេ%ច�ន 5ង�រ បន;Kរបនyយ ឮ T� ប់ ពីរដង 5េ%ច�នដូច5 េយ�ងនិsយ និង [ពេសNmមTN ត់ គឺ5

សកម2[ព និងមិនBន េរ@ងេ}តលNង់ ឬ មិនេរXបរយ ពីរបី ទប់ទល់នឹង [ពេសNmមTN ត់ េហ�យBន េដ�ម>ី ព�sម។សូម>ីែត 1ចBន ស2�គT2

ញ ប៉ុែន��រ េឆ
�យសំណួរ %ប^នបទ និងកម2វតy� 5េ%ច�ន, �រ េសNmមTN ត់ គឺ 5ៃដគូ េសNmម ប៉ុែន�1ច ដំេណ�រ�រ?ន ដូច5 1វុធ ដ៏ល$

ឥតេ'f ះ ពីសំ�ក់ , បំណង%?]� ៃន�រ េល�កទឹកចិត�និង េ%សកទឹក , អ�កែដលមិន1ច %គប់%គង?ន។បនyយ ចុះេហ�យ T� ប់ Tc ប់ [

ពេសNmមTN ត់ េ�ក��ងអ�ក េPះេទ។

               ខ\�ំ 
̂ ប់ ?ន�ប់ បកlីមួយ ?នចង Rត់ លួស មួយ េQ5តិែដក %ក�ម%បឹកvភិ?ល 5តិែដក នឹងផ�ល់ េស>mង1=រ

ទឹក ... េហ�យ Rត់ ?នT
 ប់ េ�ៃថNេPះ %បAប់េក2ងេលង �ររស់េ� របស់ខ\�ំ។�រេលង េល�កដំបូងរបស់ខ\�ំ េដ�ម>ី�ប់ លទ;ផល 1%កក់ �

រេលងេហhម ឱ,Bន ប$Kន%ប�ស េ�ពីេ%�យខ\�ំ ប�� លឱ, ខ\�ំេQ precipitate មួយ " %ជ�ង " ែដល5កែន
ងែដល េ%បះ ក�

លរបស់Rត់ េទរហូតដល់ 5លិ� ពណ៌ស េនះគឺ អំពី�រ។ខ\�ំ?នេដ�រ %បែហល 4 គីឡK េឡ�ងេQ េល�ភ�ំ និងជក់?រ� រដ� Kentucky 

?ន េQ $ 12,50 កិចf%បជុំ bំងេនះ មិត�ភក�ិរបស់ខ\�ំ ?ន�� ំ ចេងgmង , CUPS, ែដល?នប|k ញខ
nន , េសXក េនះ?ន
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កន
ងផុតេQ ថ2ីេនះ េ�ក��ងភូមិ។}� ំដំបូង របស់ខ\�ំ exhibitionism %ប�ំងកង់ គឺBន បងប$Kន របស់ខ\�ំ bំងពីរPក់ េនះ?ន

ប*ជ័យក��ង�រ ចំ�យ ឥដ� មួយចំនួននិង %Rន់ែត យកេAយ មនLីរេពទ, ែដលRំ%ទ Rត់។េសL�រែតេ� េពលដូចR� ?នយក

ferradela មួយ េឆgញី BនៃផLេZះ េហ�យបPL ប់មក លួច ថ2B៉ប ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ 5ប់Zក់ព័ន;នឹង ប$Kន%ប�ស របស់ខ\�ំ ខ\�ំ

ladrãozito សងសឹក ែដល េ%�យមក នឹង�
 យ5 មិត�របស់ខ\�ំ េហ�យខ\�ំ Bន ប$Kន%ប�ស craziest េនះ េ�េល�ែផនដី

។មិត�ភក�ិ េនះមិន %តKវ?នេគ អេi{�ញឱ,េQ ៃថNខួបកំេណ�ត របស់ខ\�ំ េទប៉ុែន� ?នេធ��ឱ, %?កដ]េដ�ម>ី ផ�ល់ជូន ឱ,ខ\�ំ Lego េល�កដំបូងរបស់

ខ\�ំ និង ែតមួយគត់ េ�ក��ងជីវUត។ៃថNមុនេពល �ររួម េល�កទី 1 ?នេQ5មួយ មិត�ភក�ិ េQក�� ល សហគមន៍ ក��ង%ស�កនិង លួច បនLះេស��ង

?ប។W%Rន់ែត5 �រ�ប់េផ��ម េនះ។បPL ប់មកខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម េដ�ម>ីេលង សន
ឹក1ត់ Jក់ េហ�យេPះ5 រេបXបែដលខ\�ំ?ន Jក់ទុក 5មិត� ដ៏

ល$បំផុត របស់Bc យខ\�ំ �កេចញពី Rត់ ែតB� ក់ឯង េ�ក��ងផLះ េ�េពលេ%�យ ?នេរXន] េJកBន�រ ភ័យ'
 ច និង�រ អំZវPវឱ, ពួកេយ�ង

េ�ទីេPះ េយ�ងេប�ក b� រ។មិត�ភក�ិ េលង5មួយ កង់ រថយន� ថ2B៉ប និង�រ ចូលចិត� �រផlងេ%ពង ... េថN េឡ�ង នឹងេក�តេឡ�ង មួយៃថN េ%ចmង

janeiras េល� េសcចនិង ទទួល?ន %?ក់មួយចំនួន េAយចំ�យ WបPL ប់មក %Rន់ែត �ំ?ន ផ�ល់ជូននូវ Tច់%កក និង�រជក់?រ�

េផlងេទXតេយ�ង ឆNល់] េ�ក��ង]� ក់ ទី 3 និង េប�េbះបី5 %គKបេ%ងmន %តKវ?នជំនួស , សួនកុBរ TJ េនះគឺេ�ក��ង �រ%ប%ពឹតc េAយB

ន ភ�ំ ខvច់និង រន; , ប៉ុែន�ខ\�ំ ventured េ�េពលែដលខ\�ំ ?នចូលមកដល់ បនLប់េហ�យ 5េល�កដំបូង ស%Bប់�រ �
 =ន ែបបេនះ

នឹង« Pំ reguada មួយ "និង =៊នខ\�ំ?នយក ៃដ មុនេពលែដល %គK Wយខ\�ំ 5េល�កទីពីរ េ�ចំេZះមុខ និសlិតនិង ភូត េល�

កែលងេbស។េ�}� ំ ទី 4 លក់?ន %បមូល ឪពុក មិត�រួម�រ|រ របស់ខ\�ំ %គបដណ� ប់ ែដល5 ]� ំ%Rប់ bំងេនះែដល េចញមក េ�ៃថNេនះ ក��ង

ឯកTរ េនះ។ខ\�ំ�ំ] អ�កជំនួយ�រ េដ�ម>ីAក់ 5េល�កដំបូង ែដល5កែន
ងែដល Bc យរបស់ខ\�ំ ?នPំខ\�ំ និងឪពុក របស់ខ\�ំ និងបង%ប�ស របស់ខ\�ំនិង

ខ\�ំ?នេឃ�ញ អ�កជំនួយ�រេដ�ម>ី ប៉ះ ពួកេគេ�ក��ង %បAប់េភទ េនះេQ ខ\�ំ]Rត់ មិន=៊ន និង?នេ?ះ ស$ប់ របស់Pង 5េល�កដំបូង ែដល ក��ង

disgustជីវUត។ខ\�ំ5 េក�ត បូក បងប$Kនជីដូនមួយ និង ប$Kន%ប�ស របស់ខ\�ំ ខ\�ំនិង Rត់ទទួល?ន 5េល�កដំបូងមួយ lp Floyd 5

ពណ៌jg ឈូក - ជ~{ ំង primaço %ត5ក់។ចូរចង�ំ] �រ រួម េល�កទី 1 ដល់ែខឧស[ }� ំ 1986 េ�ក��ងTសPច%ក

ៃន េផះ Aវ ែខl េនះ 5 �រេដ�រ s៉ង'
 ំង 5មួយនឹងែស>កេជ�ង តឹង រួចេQេហ�យ។W5េពលេវJ េដ�ម>ី�កេចញពី �រ %ក�ង

Estarreja ?ន�កេចញពី មិត�ភក�ិ េហ�យនិងTh ល់េគ %តឡប់មកវUញ, ទទួល?ន េដ�ម>ីJក់ �រ�កេចញ របស់ខ\�ំbំងអស់ 5មួ

យនឹង ទទួល?នអតy%បេsជន៍ ៃន�រ�កេចញពី %Rន់ែត មុនេពលែដល }� ំទី 4 }� ំសិកv %តKវ?ន ទូbត់ េAយ លិខិត 5បន�បPL ប់ ពី %គK

ែដលប|k ញ �រេ�តសរេស�រ េAយ�រ េសNmមTN ត់ របស់ខ\�ំ។េ�េពលែដលខ\�ំ ទទួល?នេQ %ស�ក Estarreja ខ\�ំ?ន j
 ស់ប�KរេQ

Pardilhó , ខ\�ំ?ន ពីរបី ែខ ?ន�ប់េផ��ម េ�ទីេនះ ខ\�ំេ� ៃថN េQមួយៃថN ខ\�ំដឹង] េ�េពលែដល អ�ីែដលេយ�ង ឥឡKវេនះ េt

bulling ខ\�ំ5 ជនរងេ%Rះ និង5 '
 ច េPះ '
 ច សូម>ីែតេ�េពល ែដលេធ��ដំេណ�រ ពីផLះ េQរថយនc%ក�ង របស់TJ Bន មនុសlB�

ក់ែដល Bន�រសប�យចិត� េQ5 " េស�ម សុ៊ប ! »េនះ5 �រ|រ ទី 1 ែដល ខ\�ំ�ំ ?ន Jងរថយន� េQឪពុក របស់ខ\�ំេហ�យ ហុច វU

ក័យប័%ត រួចេQេហ�យ B៉សីុនអងh�លីេលខ េហ�យRត់ ?នបង់%?ក់ ខ\�ំ។ខ\�ំ?ន �នចូលដល់}� ំ ទី 5 ែដលBនសិទ;ិ ពិេសស េZលគឺ �រេល�
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កែលង �រទទួលខុស%តKវ មួយែដល ?នចុះហតyេល'េAយ ឪពុកB� យ ឬ1�ព�?ល របស់ខ\�ំ ចូលេQក��ង មួយ}� ំ ទី 5 េ�TJ គ

+ + របស់ Brodick េទេ%Zះ មិនbន់ Bន 1យុ អប>បរB។�នដល់ Bនែត %កAស បងhន់ រេមXល និង

fumava- �នដល់�រ ចង់?ន ពិភពេJកេដ�ម>ី បi�ប់ េ�ក��ងេពលេវJ ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ bញយក%បេsជន៍ពី ប
ន់ ធPRរមួយ

ល ... ប៉ុែន� មួយ}� ំ ខ\�ំទទួល?ន ស~� ប%ត េល�កដំបូងរបស់ខ\�ំ េនះ ែដលក��ងេPះ ?នេល�កេឡ�ង] សិសlនិសlិត ?នចូលរួមេ�ក��ង %បេទ

ស លីេឈ�}g ងTJ 1988/89 ទទួល?ន េ� 15ºlugar R2 នអ�ី 1%កក់ស%Bប់ នរ�B� ក់ែដល មិន%តKវ?ន េក�នេឡ�

ង េ�េឡ�យេទដូេច�ះ ក៏ Bន1រម2ណ៍ រ�ក រpលង ប�� ញ និង�រ ចូលេQ ទិញ ?រ� ។Rត់?នេដ�រ េAយR2 ន �=� ំង កង់ និង?នចំ�យ

ែតមួយគត់ៃន ែស>កេជ�ង?៉F េ�ក��ង�រ ជក់?រ� េដ�ម របស់ខ\�ំ s៉ង'
 ំង ខ\�ំ?ន ជំZក់ មួយ ឯ យកl ជិត'ង tavern ដ៏ល$បំផុត

េ�េដ�ម Estarreja ចូលចិត� 1=រប៊ូេហ� និងមិន បរUេ[គ េ� ន
��ំ◌ុ◌ាហរ ។ខ\�ំ�ំ] ពិធី បុណ,សព គឺ5 េល�កទី 1 ែដលខ\�ំ

?នចូលរួម 1ណិត parakeet របស់ខ\�ំ េនះ ?ន %តKវ?ន �ត់បនyយ T
 ប ... Rត់ ?នេQ េលង េ�ក��ង yard និង

?នេក�នេឡ�ង loquat មួយ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នេក�នេឡ�ងដល់ ដី បំែបក budgies េនះ!'ងេ%�មេនះ5 �រ�ប់េផ�� [

គបន� របស់ខ\�ំ;ខ\�ំ?ន 
̂ ក់ចុះ េដកលក់ សូម>ីែត�រយំេTកចំេZះ ?ន ?ត់បង់ សត� េPះខ\�ំ ?នបifប់ �រចូលរួមក��ង %ប5ជនbំងេនះ មួយ

េហ�យBន ?នេធ�� �របif�ះសព របស់Rត់។bំងអស់ ?នs៉ងល$ មិនែមន5 }2 េ�ៃថNបPL ប់ ចូលេQ ែស�ងរក W?ន !លទ;ផលៃន េរ@ងេនះ

បifប់5មួយនឹង សត�ែឆg ែដល ?នេស��សំុ ស%Bប់ បចf�ប>ន� បុណ,ណូែអល េទែត %តKវ?នេគ រកេឃ�ញ វេង�ងេចញ េ�េល�b� រ ផLះ របស់េយ�ង

េយ�ងT� គមន៍ េនះ " teko " និង បifប់េឡ�ង %តKវ?នេគ ែណPំ េដ�ម>ីWយ%ប=រ }2 េRលេS គឺ%Rន់ែត teko របស់ខ\�ំស%B

ប់ �រសB
 ប់ }2 ។ខ\�ំក៏?ន បុក 5មួយនឹង ដុំថ2មួយ េ�េល�កំពូល ៃន %Tល5ងមុន េចញពី�រ ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ េហ�យW ?នផL�ះ ។

               េ�ក��ងៃថNដំបូង ៃន�រ|រ របស់ខ\�ំ , amused ខ\�ំក��ង កុម2ង់នំ ែដល5កែន
ងែដល េJក?ន េធ���រ សcី

បេPL ស ] ... Rត់ែថមbំង?ន Pំយក េQបនLប់ទឹក �ែសត 1ននិង ជក់ ?រ� មួយឬពីរ េbះ5s៉ង� េ�េពលេPះ មិន%តKវ?ន �

ប់?ន េAយ បង%ប�សរបស់ខ\�ំ និង ខ\�ំ?នបង%សី ?នមកដល់ 5មួយនឹង �រភ័យ'
 ច ក��ង�រ េ?ះ កifប់ព័ត៌Bនែដល?ន េចញពី បង$nច េ�

ក��ងរថយន� េនះ។ខ\�ំBន បទពិេTធ 5មួយនឹង %សេBល ចចក មួយ: %តKវ?ន?ត់បង់ េទប៉ុែន� ?នរកេឃ�ញ។�រZរ ប៉ុែន�?នែត េAយ ជេ%ម�

ស ។�រផ�ល់1=រដល់ សំណល់រ�ង គីមី dexterity របស់អ�ក និងទឹក សំ'ន់។េនះ5 [ពបរUសុទ; " %សេBល " %សbប់

ស%Bប់ �រផlងេ%ពង និង�រ jL ល់ខ
nន Bន �រចុះចត មួយ Caricuao ។ក��ងPម5 ចចក %តKវ?ន�រZរ េPះេទែតេAយ 1

កប>កិរUs ែតB� ក់ឯង, immersed េ�ក��ង [ពឯេ� ច�ស់ ។Pេពលបចf�ប>ន�េនះ ដូចែដលខ\�ំ?ន សរេសរ ចចក

Caricuao ខ\�ំ?ន %បឈមមុខនឹង ពិភពេJករបស់អ�ក និងបកែ%ប W។មិត�ភក�ិ ឯក*ជ, មិនរស់េ� េAយR2 ន ធម25តិ ៃ%ព របស់ពួ

កេគប៉ុែន� មួយជីវUត សប>�រសធម៌ ដូច'ងេ%�ម ពិត%?កដ អំ%ប៊ យុ៉ង េ�ក��ង Caricuao ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?នបifប់ Bន �ម

វ¡យេក2ង េT2 ះ%តង់ , [ពេT2 ះ%តង់ 5ពិេសស លកrណៈ មិន'
 ច , ដ៏�ចT=វ េ�ក��ងTរៈសំ'ន់ េPះេទែត េAយយុត�ិធម៌និង �រេR

10



រព របស់មិត� របស់អ�កៃដគូ និង មិត�ភក�ិ ។ដូេច�ះ ៃដគូ េធ��ដំេណ�រ ដ៏េT2 ះ%តង់និង ឈឺ ែតងែត បកែ%ប េAយTទរនិង េសNmមTN ត់ ។ខ\�ំរស់ តូ

ចមួយ ?ន%គប់%Rន់ េដ�ម>ីបំេពញFម %សេBលៃន Caricuao " Fមដងផ
Kវ " និង %ក�មហុ៊ន។ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នេឃ�ញ ចចក �
 =ន

េហ�យRត់ ?នបេងg�តេឡ�ង តំណ[{ ប់ មិត�ភក�ិ ទុក ក និង Fមច�ប់ ចំេZះេសរ�[ព របស់ពួកេគ។%បសិនេប�Bន គឺ5 េរ@ងមួយ ចចក ?ន គឺ

េសរ�[ព គឺ ែតB� ក់ឯង , ែតB� ក់ឯង !និង េAយឥតគិតៃថ
 !%សេBល ចចក extrahuman រ?ំងមុខs៉ង%�ស់ ]មពលក��

ង វUធីរបស់ពួកេគ ៃន�រ ។5មួយ bark របស់Rត់ ?នAក់េ�េល� ឯក*ជ,[ព ៃ%ព របស់ពួកេគៃន ែហlន ៃនធម25តិ។សេ%មចចិត� ក��ង�

រែចករpែលក 'ងវU~� ណ របស់ពួកេគ ែតB� ក់ឯង cod, ណូែអល 5មួយនឹង ចចក ឬ 5 %សេBល ចចក Caricuao ខណៈ

េពល ត[{ ប់េAយ មិនគិតៃថ
 មkKប មួយេ�ក��ង សេម
ង5ឯកច�នL [តរ[ព ក៏?ន ែចករpែលក េភសជ{ៈ របស់ពួកេគ។េយ�ងBន ែតB� ក់ឯង េA

យBនជេ%ម�ស?5�រពិត�ស់ !េយ�ងBនេសរ�[ព េQ5 រូប*ង េ�ក��ងធម25តិ គិត។Wគឺ5 អំេ�យbន មួយេដ�ម>ី ឱ,ខ\�ំ បុណ,ណូែអល

េនះ, ចចក Caricuao េទប៉ុែន�េJក ៃ%ព ស%Bប់បរUTy ន ែហlន 'ងក��ង %តKវ?ន bញេAយ %កKម៉ូសូម របស់ពួកេគេQ 1រម2ណ៍

របស់រដ� េAយឥតគិតៃថ
 ៃន[ពបរUសុទ; ៃនធម25តិ jL ល់ខ
nន របស់Rត់។%បT� 5ផ
KវៃនជីវUត េPះេទប៉ុែន� េAយTរ េសចកcីប៉ង%?]� ស%Bប់ជីវU

ត និងរ�ក*យ5មួយ ឯេ� េទប៉ុែន� េAយឥតគិតៃថ
 ៃដ របស់អ�កេQ Aក់ក%មិត ឬ �រAក់ �មួយេឡ�យ។ខ\�ំនិង ចចក %សេBល គឺ5 មិត�ភក�ិ

មនសិ� គឺ េ�ក��ងវUធី របស់ខ
nនក��ង�រ េធ��សកម2[ព unconventionally �របងrិតបងrំ របស់អ�កដៃទ េយ�ងBន េA

យឥតគិតៃថ
 េ�ក��ង ៃដរបស់ B� យនិង ធម25តិ ដូេច�ះេយ�ង រ�កលូតJស់និង អ�ីែដលេយ�ង?ន Pំមក infiltrate េយ�ង។

               

ខ\�ំ?ន �
 យេQ5 5ង 10 Pទី especado សម
ឹងេម�ល %សdញ់ របស់ឪពុកខ\�ំ េហ�យ គិត] គិត] s៉ងេ=ច�ស់ Rត់

?នេធ�� សំេលងរp'ន មួយែដល %តKវ?នេគនឹង Bនប~k មួយចំនួន។

               ខ\�ំែតងែត ចូលចិត� បង%ប�ស របស់ខ\�ំ េទប៉ុែន�Rត់ េ�េពលែដល Wយខ\�ំ 5មួយទីមួយ របស់Rត់និង ?នWយ%ប=រ អត�

ស~� ណរបស់ ឪពុកខ\�ំ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នេភXសខ
nន ក��ង�រ េគង េAយ តំបន់ Fមចិេif�មផ
Kវ Pardilhó , Estarreja 

និង?នបifប់ េឡ�ង េ�ក��ង�រចង�ំ េ�ែក>រ ស�ីបេPL ស េនះ។រហូតដល់ខ\�ំ ?ន Aក់េ�េល� �រតុបែតងមុខ �រ�កេចញ ធម2F �លពីៃថN1ទិ

ត, េAយTរែតBន ស~� េ�េល�មុខ របស់Rត់។Rត់?នេដ�រ េAយR2 ន �=� ំង និង?នចំ�យេពល ែស>កេជ�ង?៉F េដ�ម>ី�ប់ , ខ\�ំ ?

នលក់ កង់ អ�ក ជិះ កង់ េAយR2 ន ែត5មួយ %ក�មហុ៊ន RIM ?ន ផ�ល់ជូន ជីF របស់ខ\�ំេហ�យ ?នលក់ WេQឱ, ទំងន់ ែដល5កែន


ងែដល ខ\�ំ?នេធ�� $ 300 ស%Bប់W។េ�ក��ងTJ េនះខ\�ំ?ន បifប់េAយ អវUជ{Bន មួយេផlងេទXត សិប>កម2 គណិតវUទ� ពីរPក់ , ខ\�ំ

មិនែដល ?នដឹង] W5�រ 1%កក់ ដូេច�ះេ�ក��ង កB
 ំងពលកម2 េAយៃដ។Zក់ព័ន;នឹង ធម25តិ េAយសងhម និងទំេនXមទB
 ប់ របស់ខ
nន �ប់េផ��

មេ� ក��ង}� ំ 1989 �រេលង កីd?ល់bត់ រហូតដល់បifប់ 1ជីព េនះេ�ក��ង }� ំ 1998 ែដល5 អត�ពលិក របស់ ក
ិប កីd

?ល់bត់ កីd Estarreja ដូច 5�រ �ប់េផ��ម អនុវត� �ររ�កចំេរ�ន ក�� ល �នដល់ េRលេSៃន�រ 3   ក��ង1ជីព ដ៏យូរ
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របស់ខ\�ំប៉ុែន�W5 �រ%បកួត មួយែដល %ប}ំងនឹង�រ បណ�� ះប��  Ovarense ។បPL ប់មក ខណៈែដលពួកេគ ?នេក�នេឡ�ង %តKវ?

នេគ ដកថយ េ� ទីFំង េQមុខ ក�� ល ខ\�ំ?នេធ��ដំេណ�រ េQេឆ�ង }N យ, បPL ប់មកេQ�ន់ Zក់ក�� ល 'ងT� ំ បPL ប់មក ក�� ល មធ,

ម ក��ង�រទទួល?ន �រ�រZរ េ�ក�� ល និង?ន េAះែលង តំែណង ។W%តKវ?ន េគTh ល់] េ�ចុងបifប់ៃន 1ជីពរបស់ខ\�ំ ក��ងPម5 អត�

ពលិក ៃន �រេលង េAយយុត�ិធម៌ �រ%ប}ំង ដ៏ល>ីល�ញ មួយ េ�េឡ�យេទ េដ�ម>ីចុះេ�2 ះ េRលេS ទី 2 សុ៊ត?ល់បifKលទី េ�ៃថN ខ\�ំ?

នសួរ %គKបង�ឹក េQ5 %ប^ន%ក�ម និង5 ែខlបេ%ម� ក�� ល េលង ែដល?ន សុ៊ត?ល់បifKលទី %Rប់?ល់ ក��ង�រ%បកួត េPះ,?នេធ��ឱ, B

ន[ពខុសR� និង?ន ជិះ ចBN យពី Zក់ក�� ល េQ5 េRលេS %ប}ំង េAយេធ���រ 5មួយ " cuequinha " អ�ក�ំទី

េនះ។គិតពី �រទទួលយក ស%Bប់�រ%បកួត កីd?ល់bត់ ម{�ល េ�ក��ងេRលបំណង េដ�ម>ីេធ��ឱ, េលង េ�ក��ងWល េនះ។

               ក��ង 1990/91 ?នចូលរួម 7ºano េ� វUទ�ល័យ Estarreja %តKវ?ន រួមបifKល s៉

ងលំ?ក 5មួយនឹង TJេនះ ស%Bប់�រ បះេ?រ និង?នអនុម័ត េរ@ងេនះ ]ៃថN មួយខ\�ំ masturbated េ�ក��ង]� ក់េរXន

េនះ %តKវ?ន េគAក់េ�2 ះ េAយ T%T� �រ, %បវត�ិT%ស� មីសីុល ?៉%ទីយូ៉ត ែដលBន - ែដល េ�េពលេPះស�|h ម អុី*u ក់ េចXសមិនរួច

disapprove ៃន}� ំ ទី 4 អវUជ{Bន។េត�អ�ីែដល ខ\�ំឈឺ�ប់ បំផុតគឺ ព័រទុយ=h ល់ េនះេAយTរែត Wគឺ5 េល�កដំបូង េហ�យ ែត

េ�ក��ង 1ជីព5 TJ របស់ខ\�ំ។?នសេ%មចចិត� វUល%តឡប់េQ TJេរXន Brodick ែដល5កែន
ងែដល 
̂ ប់Bន �លពី}� ំ ទី 5 

។បPL ប់ពី }� ំសិកv 1991/92 TJ 7 គ + + េ� }� ំដំបូង នឹង%តKវ?ន Aក់រហ័សPម Brodick " ជំងឺេអ

ដស៍ " ក��ងចំេ�ម មិត�រួម�រ|រ មក ឱ,Bន កិត�ិPម misbehaved េbះ5s៉ង� ទទួល?នេ5គជ័យ TJេរXន ឱ,ខ\�ំ

អនុ~� តឱ, ]� ក់ទី ហុច រួចេQេហ�យ ក��ង�រកម�ស់ េ�េពលែដល %បឈមមុខ េហតុអ�ី?ន5 អ�ក*ល់R� ?ន មកពី Estarreja េQ

Brodick និsយ]?ន %តKវ?នេគ បេណ� ញេចញ ពីTJ Estarreja ។�ក់ ]ស ទន់ ែដលBន ដង់សីុេត bប ក��

ង�រ បេងg�នសមតy[ព ៃន�រ ដូចR� េនះ ?នេធ��ឱ,Rត់ 5មួយនឹង ហ�ឹក=ត់ែផ�កៃដ មួយ ?នចូលមក ចូលេQ េមេរXន Estarreja 

េQ Brodick េល� " កង់ " េចតP ចូលេQ បPL ប់ពី�រ រហូតដល់េពល %កេពញអូែវ , លួច ទំZរសgរេxសូ៊ និង សgរ%Rប់ េQ

ឱ, ផvរទំេន�ប េនះ។េនះ5 �រ%បកួត ដ៏ល$បំផុត ែដលខ\�ំ ?នេធ��េ�ក��ង 1ជីពរបស់ខ\�ំ គឺ បPL ប់ពី�រ េAយjL ល់និង 5�រ %ប}ំងនឹង ក
ិប

េនះរហូតដល់ សម>តcិ beachfront រថយន� ?នមក យក ខ\�ំមក ផLះវUញ។ខ\�ំ?នAក់ 5បPL ន់ ក��ង�រ នំTំងវUច butter 

មួយ េQមិត�ភក�ិ ?នAក់េ�2 ះ ]5« MINETE " ែខl[ពយនc សិច 5េល�កដំបូង ែដលខ\�ំ?ន េឃ�ញ [\ ក់េផ$�លs៉ង'
 ំង ខ\�ំ]

�ស�ីB� ក់ Bន េJក Dick និង tits អ�ីមួយ េ� េពល5មួយR� ែដល   ?នរpឭកRត់ គឺ មួយេផlងេទXតៃន ពស់ និង អនLង់ , ឈុ

ត}ក ឪពុករបស់ខ\�ំ... ក��ងចំេ�ម �រ េធ��ដំេណ�រ Estarreja និង Brodick ?ន េ?សសំ1ត េAយ %ក�មហុ៊ន

CP េដ�ម>ីេធ��ឱ, ប៉ុែន�5 �រេញmន ]� ំជក់ %តKវ?នេគ �ប់េផ��ម aggravate 55ង ទិញ ដំ�ក់�ល េនះ ... ែដលខ\�ំBន

រួចេQេហ�យ េ�ក��ងដំ�ក់�ល មួយ ែតប៉ុេ�� ះេដ�ម>ី ឱ,Bន �រj
 ស់ប�Kរ hitchhike តូចមួយស%Bប់ ]� ំជក់និង?នេQ េធ��នំ បរU
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េ[គ នំបុ័ង Zក់ក�� ល ផឹក %TេបXរមួយ Litrada េ%Tមេជ�ង 5មួយនឹង មិត�រួម�រ|រ ។េ�ផLះ ជីFរបស់ខ\�ំ ?ន?ញ់ ពី

airgun និង ដឹកPំ ricocheted និងេសL�រែត Wយខ\�ំ េហ�យ?នឮ �រ[\ ក់េផ$�លៃន ចំេ�ល េនះ។ខ\�ំ 
̂ ប់ ?នេQ

គណបកl ខួបកំេណ�តមួយ, ឥឡKវេនះ ឆgnត ៃន]� ំ ែដល?ន ដុត មួយ ែ%បេQ5 ពណ៌េO2 េxសូ៊ និង បPL ប់ពី�រ េធ�� េជ@េល� គណបកl របស់

Rត់jL ល់ េPះគឺ hashish ។មុនេពលែដលអ�ក ចូលេQ�ន់ រថេភ
�ង ?នេt មិត�ភក�ិ ផLះ របស់ខ\�ំេហ�យ លួចយក ដប %Tសំ?៉ញ

េQឪពុក របស់ខ\�ំេហ�យ ផឹក មុនេពល បណ�� ះប�� ចូលមក េ%ច�នដង េដ�ម>ី%តKវ?ន បេណ� ញេចញ ។ៃថNមួយ មិត� របស់Rត់ ?នយក %សវ�ង ដូ

ចែដល %តKវ?ន បi{KនេQមនLីរេពទ, ។ឪពុក របស់Rត់?នមក េដ�ម>ីេt �រេធ�� Zក,បណ� ឹង របស់ខ\�ំ។េ�ក��ងរយៈេពល ក
ិប កីd?ល់bត់ ែដ

លBន បណ�� ះប�� ពិេសស, េនះគឺ5 �រេ%ជ�សេរ�ស របស់%ក�ម គូ%បែជង របស់ ពួកេយ�ងៃន Aveiro ក��ង�រែស�ងរក េទពេ�សល,

ថ2ី។?នេធ�� �រTកល>ង 5មួយ សំេប�ម េហ�យេPះ5 េពលែដលពួកេគ ?នAក់ ខ\�ំក��ង�រ បណ�� ះប�� េ�ក��ង�រ េ%ជ�សេរ�ស

Aveiro និងទទួល?ន សូម>ីែត កែន
ងAក់ មួយ។រដូវ�ល Aveiro 91/92 សBគមកីd?ល់bត់ េលង ក��ងPម5

ែខl%បយុទ; B� ក់ descaindo េQចំេហXង 'ងេឆ�ង គឺ5 �រជំនួស មួយសំ*ប់ អ�កេលង ែដលBន េ�េពលេ%�យេដ�ម>ី FCក
ិប

Porto ។11- 07-1992 ក��ង �រេ%ជ�សេរ�ស ]� ក់េ%�ម 13 នឹងBន កិចf%បជុំមួយ េ�ក��ង�រែដល ពួកេគ?ន %ប

ឈមមុខនឹង �រេ%ជ�សេរ�ស Aveiro 5មួយនឹង�រ េ%ជ�សេរ�សៃន �របifប់ រដូវ�ល 91-92 Leiria េនះ គឺ េ�ទីេនះ

េ�ក��ង�រ%បកួត ខ\�ំBនឱ�ស របស់ខ\�ំ េនះនិង ?នចូលេQក��ង Zក់ក�� ល ែដល5*យ�រណ៍េAយ ទិPនុប>វត�ិ Aveiro , ៃថNអ|h

រទី 14 ែខកកgA }� ំ 1992 - Aveiro , 2 - Leiria 1 « �រ%បកួត េ�ឯ បរUេវណ កីd របស់Wល

េនះ។Jacinto ។«េ�ក��ង�រ វUល%តឡប់មកវUញ ងូត េPះ %ក�ម Aveiro ?នយក Wល 5មួយនឹង �រេប�5\ ចិត� មួយេផlងេទX

ត។មិនដូច5 ែផ�កដំបូង ែដល?ន %គបដណ� ប់ ែដល5កែន
ងែដល leirienses , Aveiro ?ន�ត់ែចង េដ�ម>ីយក គណនី

%បកួតនិង ល$%បេស�រ5ងមុន �រេកង%បវ¡ifកំJំង �រZរ5តិ គូ%បែជង េនះ ?នផ�ល់ឱ, 5 "អំពី មុខ " េQ លទ;ផល។�នដល់ េR

លេS សម[ព Fមរយៈ Filip Moorish ែដល អែណ� ត េQក��ង ៃផL'ងេ%�យ កម2វUធី%តnតពិនិត,សកម2[ព "។ខ\�ំមិនដឹង] អ�ី

ែដលខ\�ំ ?នេធ�� េ�ក��ង�រ%បកួត េPះខ\�ំ �ំ] ?ន ?ត់បង់េQ ដូេច�ះ }N យដូច5 េQ មិន1ច �ប់ ?ល់ ឬ យឺត េពកឬ េល@ន �ស់ប៉ុ

ែន� េ�ទីបifប់ Wនឹង %តKវ?ន សុ៊តបifKលទី%Rប់ ទី 3 របស់ខ\�ំ1ជីព ?ល់bត់ េ�}� ំ Bន�រ %បកួត រWង %ក�មជេ%ម�ស5តិ ស%Bប់េហតុ

ផល ហិរi�វតy� េនះអ�ក 1ច វUវត� បែនyមេទXត?អ�កមិន ?នដឹង។សូមអេi{�ញមក }� ំសិកv 1992/93 ែដល?ន ចូលរួមក��ង ]� ក់ទី

8 េ�TJ គ + + របស់ Brodick និង�រ ជក់?រ� ចេP
 ះេពល bំងអស់ រួចេQេហ�យ , W5 មួយនឹង ពួកឧbL ម ឥរUs

បថ Deviant មួយ។េJក?ន%?ប់ មិត�ភក�ិែដល Bនេ�ក��ង TJ េs^ មួយែដល ខ\�ំ?នទទួល ឱ,ចូលមក ក��ង %បេទស?*ំង

េAយBន �រRំ%ទពី ]� ក់ េxអី បងhន់ មួយេ�េល� ក�ល និsយ]W5 បងhន់ ែដលអ�ក Bន [ព�
 =ន ក��ង�រ %បឈមមុខនឹង ែភ�ក

របស់ឪពុក របស់ខ\�ំ រហូតដល់ មនLីរេពទ, 5េល�កដំបូង េPះេទ,chewed ឱសថ មុនេពលេQ ផLះវUញ បPL ប់ពី�រ បណ�� ះប�� ?ល់

bត់ ដំបូងនិង េពលេវJចុងេ%�យ ខ\�ំ?នយក �រWយដំ B� ក់ េលងេ�ក��ង �របណ�� ះប មួយែដល ?ន�ប់េផ��ម " ?ន " និង?ន Wយ
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Rត់េហ�យ ?ន%?ប់Rត់ឱ, រង�ំ ស%Bប់ខ\�ំ េ�ទីេPះែដល េ�ែត ?នយក �ន់ែតេ%ច�ន , និងRត់?នរង់�ំ ... រហូតbល់ែត ក�

លរបស់ខ\�ំ គឺ %ប}ំងនឹង ជ័រ ែដល Rត់Bន េ�2 ះេtេ%x ៃន " Pardilhó " េPះេទ។ខ\�ំBន ឌីសgK 5េល�កដំបូង េ�ក��ង

attic របស់ខ\�ំ ផ�ល់ឱ,W 5េ�2 ះ Ku * ។?នេក�នេឡ�ង បង$nចដំបូល មួយេ� ែផ�ក'ងេល� ៃនអRរេនះ និង?នមក េដ�ម>ីឱ,Bន ភួ

យ េ�េល�ដំបូល ក��ងចំេ�មេរ@ង េផlងេទXត 5មួយនឹង មិត�ភក�ិរបស់ខ\�ំ ?នជក់?រ� េ*ម េ%ច�នដង េAយBន Nuno មិត�ភក�ិរបស់ អណ�K

ងែរu មួយ ?នទទួល ខ\�ំេQ ែគមៃន ែដនកំណត់ េ�ជិត េច�ងរ�នកមេA មួយ េនះ?ន �កេចញពី សត�ទីទុយ ែដលខ\�ំBន�រ បិទ តុល,[ពនិ

ង ប�� លឱ, មកខ\�ំ េសL�រែត 
̂ ក់ពី ដំបូល។េខXវ េរu ពណ៌េខXវ េរu ខឹង លុកលុយ ឱ,ខ\�ំ %តKវ blazing ]មពល ែដលហូរ ក��ង �រេរ�

សេអ�ង រន;េញ�ស កខ�ក់និង �ញ់សម
�ត ] រនLះ ពណ៌េខXវ េនះនឹង េធ��កូដកម2 ។ពន
ឺែដល ?នបេងg�តេឡ�ងេAយ មនុសl bំងអស់ rolls 

េឡ�ង េ�ក��ងឧបករណ៍ េAយR2 ន �រ'2 ស់េអXន Bន�រលំ?ក ៃន�រមិន %តKវ?ន convoluted ទីJនែដល=ក់ប|k ញ ពី�រ

សិប>និម2ិត ។ពន
ឺ dែស៊រ េនះ%តKវ?ន លម$ិតេហ�យសំ'ន់ េម�លមិនេឃ�ញ penetrates េQ5 េម�លមិនេឃ�ញ និង មិនBននរ�

កត់សBh ល់ ។Wគឺ5 ពន
ឺ និង5 Bf ស់ េ� េពទ, សន2ត មិនbក់ទងេQនឹង ផ
Kវបំែបក េពទ, jL ល់។មូលេហតុ

inconspicuous និង innocuous Fមរយៈ បឺត ធ�ឹម របស់ខ
nន ៃនគំនិត ពុល និងគំនិត េ◌� េដ�ម>ី 5តិពុល

របស់ខ
nននិង ចេម
�យ របស់ខ
nន។ពន
ឺ ដំបូល, ែផlង ] pierces ពន
ឺៃន �រចង�ំ R2 នពរជ័យ ចិត� សBN ត់ េធ��វUញ?នេទ ក��ង ក�ល

េAយR2 នទិសេS និងសកម2[ព សកម2[ព េនះ?ន ម៉ូតូ ែដល ទប់Tg ត់ ជំ=ន ៃន�រគិត ភ័យ?រម� របស់ យឺតនិង ◌ៈនរស ចិត�

massificadora េនះ។◌ះ Bនចំណង់'
 ំង អំពី េពលេវJែដល ទំេនរ គឺ5�រ េឡ�ងនិង�រ ែចក�យ ខួរក�លនិង ពន
ឺេភ
�ង

ដ៏គួរឱ,រpេភ�ប Deambulante រpេ�ច អគhិសនី។រ�ក ក��ង *ង�យ េធ��េ1យ ដ៏ធំមួយ និង ក��ង paralyzing ែដ

ល5 rhymes desencadeio មួយក��ង gibberish ។ពន
ឺេភ
�ង bំងេនះ មកេ�េល� ដំបូល bំង %ប^ន

ែផ�កវUស�កម2 បifប់។"មនុសl មួយចំនួនBន T� ដៃទេទXត ែតប៉ុេ�� ះ ក��ង attics !« ពន
ឺ េផlងេទXតែដល ?នបិទ?ំង�រ %ចកចូ

លធំ , ខ\�ំBនបំណងចង់ េ%ជmតចូល េAយBន �រចង�ំ ក��ង attics , គំនិត , ជីវUត រស់េ� េAយR2 ន មូលេហតុ ខ
ី ដ៏ធំ ប៉ុែន�5

មួយនឹង �រចង�ំ 5េ%ច�ន។�រចង�ំ ែដលBន េដ�ម>ី បំភ
ឺគំនិត េនះ?នេប�ក 5េរXងរហូត ឬ បិទេ�ក��ង %ទKង ... Ia ែស�ងរក វ�េដអូ

VHS និងមិន Bន %?ក់េដ�ម>ី បង់%?ក់ ជួល េឡ�ង រ�ក*លAល េ�ក��ងេពលេវJ និងេដ�ម>ី ែចក ក%ម អ%F េដក គិតអំពី អ�ីែដល5

។ខ\�ំ Bន �ែសត ែខេដ�ម>ី កកកុញ ។ក��ង}� ំ 1993 ខ\�ំ?ន �ប់េផ��មេដ�ម>ី ចង់យក លុយ របស់ខ\�ំេហ�យ បPL ប់ពី�រេt មួយែដល ?

នសេ%មចចិត�េQ េធ���រ 5មួយ បនLប់ េហhម ។េ�េពលេPះ Rត់Bន1យុ 15 }� ំ េហ�យ?ន េគេម�លេឃ�ញ] 5េ%ច�ន ៃនសិទ;ិអំ�ច ែដ

ល ?នរកvទុក FមលំAប់ ៃនទំហំ និង�រ=មoត់ អ�កែដល េ�េ%�ម 16 ចូល ។?នមក ទំPក់ទំនង 5េល�កដំបូង5មួយ

hashish េនះេហ�យ W?នែ%ប�
 យេចញ �រេ%ប�%?ស់ េ�េពលេ%�យ 5ង 17 }� ំ ដូច'ងេ%�ម។េ�ក��ងបរUTy ន េនះខ\�ំ?ន b

ក់ទង 5មួយនឹង �រពិត ដៃទេទXត េទប៉ុែន� ?នបដិេសធ មិន 
̂ ប់Bន េហ�យខ\�ំ ?នបដិេសធ �រេ%ប�%?ស់ េហរuូអុីន និង កូ�អុីន , ដូច5
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េដ�ម>ី%?ប់ ] ខ\�ំ?ន េពញមួយជីវUត របស់ខ\�ំគឺ មិនេ�ក��ង េRលបំណង ឬ េRលបំណង េZលគឺ ខ\�ំ1ច %តKវ?ន « មីន "ប៉ុែន� មិន េ%ប�

%?ស់។Bន ឥរUsបទ មិន%តឹម%តKវ េ}� ះេQរក �រេ%ប�%?ស់ រួចេQេហ�យនិង 5 " សិល>ៈករ " ែដល%តKវ?ន ប|k ញ ពី�រ បifប់ៃន T

J គណបកl មួយ}� ំៃន ]� ក់ទី 9 ចុងេ%�យ ក��ង }� ំ 1993/1994 ដ៏ល>ីល�ញ។

B៉សីុនេភ
�ង B៉សីុនេភ
�ង ឬេសចកcី%សdញ់ B៉សីុនេភ
�ង %សdញ់ នូវអ�ីែដល 5បំណង%?]� របស់មនុសl មិនែមន5 េ%បងឥន;នៈ និម2ិត េនះនិង

តំណ 1រម2ណ៍ េនះ តB
 [ព េថ�ប និង�រ េ%សក ស%Bប់ អ�ីមួយ ដ៏សំ'ន់ ក��ង�រ អភិវឌ�]មពល 1រម2ណ៍និង ទំPក់ទំនង អគhិសនី ។B៉សីុ

នេភ
�ង េនះ ផhត់ផhង់ egos និង បុគhល មុខ Jក់េ�ក��ង �រតំ�ង %ប�ំៃថN ដូច5េ�ក��ង �រទទួលយក 1=រេពល%ពឹក ឬ 1=រេព

លJN ច ឬ ទឹកែដល មតិព័ត៌Bន ]មពលៃន ៃថN មួយៃថN េQ ?ន។R2 ន រ?ំង ឬ គំនិត lacerating , 

enquadramo ពួកេយ�ង េ�ក��ង�រពិត ]មពល ៃនេសចកcី%សdញ់ ឬ េសចកcី%សdញ់របស់ electrifying ]

មពល ដ៏'
 ំង និង េម�លេQ មុត%សnចនិង 5តំ�ង េសចក�ី%សdញ់និង [ពឯេ� ែដល រស់េ� ចុក េAយ ែខl ែដលមិនែដល បិទ 5 អំ

�ចែដល មិនេចះរលួយ េPះ េទប៉ុែន�ពិត 5េរXងរហូត!ែតងែតBន បំណងចង់ electrifying េ%សក េដ�ម>ីរកេម�ល និង�រអត់ធ2ត់

មួយចំនួន ?នបេងg�ត ៃន�រ monotony មុខ ៃថN និង oblique ែដលតំ�ងឱ, R2 នអ�ីេ�ក��ង មធ,ម អគhិសនី Bន

ែខl រលុង េPះេទ។ផlងេ%ពង ចូលេQក��ង �រ%សេម�ល%សៃម របស់ ម៉ូតូ 'ងក��ង និង?ន %តnស%F ពិត ប៉ុែន�5មួយនឹង choke ទំPក់

ទំនង }ប់រហ័ស េនះ។សូមbក់ទង ដ៏សំ'ន់ េដ�ម>ីជីវUត ម៉ូតូ, ម៉ូតូ, ] 5�រពិត �រមូលមតិR� ៃន�ររស់េ� និងមិន Bនវត�Bន េទែត �រ

ពិត Th ល់ េផlងេទXត េសL�រែត [ព េQនឹង បំណងចង់ ដឹង េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ េ�ទីេPះ!WែតងែតBន វត�Bន េ�ក��ងន័យ ឱ�ស 5

បPL ន់ ដូេច�ះ %បព័ន;ផlព�ផvយ ែដលមិន 1ច%តKវ?ន ធNន់ធNរ មិនែមន T
 យ េ�ក��ងគំនិត ៃន�រ បេងg�ត េសចកcី%សdញ់ Bនន័យ និងធន^ន

ែដល1ចេ%ប�?ន ;អំពីេសចកcី%សdញ់ B៉សីុនេភ
�ង គឺែតងែត Bនចំណី5និចf និងបរUTy ន ែដលមិនែមន5 និម2ិត �មួយ េផlងេទXតនិង ?

ន%គប់%គង េនះ s៉ង'
 ំង %តKវ?ន �រ បេ�c យខ
nន , េPះ មិន1ច ដក�រវUនិេsគ េAយខ
nនឯង ៃន �រBន1រម2ណ៍រ�ក*យ W បេងg�ត

?នេហ�យ proliferates ក��ង មុខ ែដលមិន 
̂ ប់Bន បចf�ប>ន� េនះៃន ដុំ %ពលឹង អ�កែតងែត ចង់ **ំង។េAយTរែត អ�កមិន1

ច េ◌បះេ◌ច ៃនដុំ �មួយ ែដល5 ]មពល មួយនិង ពហុវប>ធម៌ េ�ក��ងន័យ របស់ខ
nនៃន �រេពញចិត� , �រេពញចិត�ែដល Bន�ររ�កចេ%ម�

ន �រពិត 5េ%ច�ន ស%Bប់ េយ�ង5 និម2ិតនិង�រ %សេម�ល%សៃម ែតប៉ុេ�� ះ េ�ក��ងវត�Bន របស់អ�កដៃទ ឬ ខ
nនឯងេ�ក��ង កifក់ ?នJក់

អំ�ច បទប>i�ត�ិ ថ2ីេ�ក��ង គំនិត ៃន�រនឺ%ត�ង , ]bំងេនះ គឺ5 សត�ែដល ពិតៃន ពន
ឺ។Pគ %?យ 1ច%តKវ?ន េឆះ េហ�យ បចf�ប>ន� ហូ

រ Fមរយៈ េយ�ងនិង revitalizes ពួកេយ�ង 5េរXង*ល់ៃថN ផ�ល់ឱ,េយ�ងនូវ កB
 ំងនិង មនុសl mime ែដល

gleaming និង ដ៏ចេចសរ�ងរូស ?ទ !េឈ�%ចត់ េAយTរែតW 1ច5 កB
 ំង ៃន ពន
ឺឬ �រRបសងgត់ និង�រ ឈឺ

convalescent ែដល %បBថ ដល់�រ ពិត dualistic និង�រ Rបសងgត់ ។មិនBន abatas អ�កអំពី

បេ|h ល អវUជ{Bន Pេពលបចf�ប>ន� េនះ infiltrating subconscious និង�រ �ត់បនyយ �រឈឺ�ប់ s៉ង%5

លេ%- ៃនបុគhលិកលកrណៈ ដ៏សំ'ន់ %ប}ំង ចុក អ�ក 5�រ ពិត អTf រ, និងទីFំង ៃន�រ%ប}ំងនឹង េសXគ�ី គីមីនិង គីមី ទូលំ ៃនT2 រតី ៃន
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�របេងg�តថ2ី និង សមិទ;ផល េនះ សេ%មច ]េនះមិនែមន5 �រេផLរ ែដល5 feeders %ប�ំង េ}� ះេQរក R2 ន�រ ភ័យ?រម� េស

ចក�ីរ�ក*យ េPះេទប៉ុែន� drags ចិត�ឱ, រលក ៃន�រគិតនិង �រឆ
ងៃន េនះ។�រឆ
ង ៃនគំនិត េនះគឺ5�រ ពិតនិង �ររ�កចេ%ម�ន េសXគ�ី

េហ�យR2 ននរ�B� ក់ 1ចបដិេសធ េសXគ�ី bំងេនះBន �ររ�ក*លAល បចf�ប>ន�េ�ក��ង ខ,ល់ មិនេចះចប់ ៃន 1រម2ណ៍ និង �រសប�យ េគជិះ

5ន់ េAយTរែតេយ�ង bំងអស់R� %តKវ?ន �ប់េផ��ម �រ stimuli េ�'ងេ%xៃន Beta-blockers ប៉ុែន�] បេងg�ន

�រេ%សកo
 ន របស់េយ�ងស%Bប់ ជីវUត។ដូេច�ះ�រ ដឹកPំបនL�ក bំងេនះ ប៉ះZល់ដល់ �រគិត របស់េយ�ង េហ�យេពលខ
ះ ជេB
 ះ េក�តBនេឡ�ង

ឬ�រ អភិវឌ� េ�ក��ង�រគិត េPះេទប៉ុែន�] 1ចPំមកនូវ សុភមងhល ែដល រpេភ�បៃន %បKតុង េនះនឹង PំេQដល់ �រពិត 'ងេ%x។ពន
ឺ ពណ៌េខXវ

?នបងg 1រម2ណ៍ s៉ង'
 ំង ពន
ឺ ពណ៌េខXវ ែដលរត់ Fមរយៈ T� ននិង ជេណ� �រ និង infiltrates អំ�ច ៃន1រម2ណ៍ែដល មតិព័

ត៌Bន េBះមុត �រអភិវឌ� ស�� នុពល ែដល T� គមន៍ %ជ�ល ស%មស់ ធ�ឹម %ប�ន់អកlរតូចធំ របស់ខ
nនក��ង�រ តB
 [ព មិត�[ព ដ៏េក�ះក�យ

ែដល កំពុងែតែស�ងរក តិចតួច " េខXវ" េនះ, រ�ងBំ '
 ំង 5ងនិង Bន�ររ�កចេ%ម�ន េ�ក��ងេយ�ង េAយBន ផលប៉ះZល់ s៉ង%5លេ%-

%ក�មហុ៊ន Constellation 1រម2ណ៍ និង%តKវ?ន Aច់}N យ ] រលក Hertzian ។អំ�ចេនះ ប៉ះZល់ដល់ គំនិត

មួយ oblique ?ត់បង់ 1រម2ណ៍ ៃន�ររស់េ� , មុជទឹក ប៉ះZល់ដល់ មិត�[ព ដ៏%5លេ%- និងយូរអែង�ង W?ន អនុវតc េAយខ
nនW

ធ�ឹម េវទមន� %សdញ់ ឆgnត េហ�យ រ�ក*យ ៃនស%មស់ ដ៏ក%មនិង រ�ងBំុ ។ែខl%សdយ ៃន1ំងតង់សីុេត %ពលប់ Pង Bន�ររ�កចេ%ម�ន និង�រ

បi{Kន ]មពលនិង �រ�រZរ ៃន�រ កក់េx� 1%កក់និង រ�ក*យ 5មួយនឹង�រ ឈឺ�ប់ និង [ពេសNmមTN ត់ , R2 ន , មិន រ?ំង ]

eludes េយ�ងេហ�យ ?នបi{Kន ពួកេយ�ងេQ �រគិត អរូបី មួយ, W គឺ5 ពន
ឺ ដ៏រ�ងBំនិង បេងg�នយុទ;P�រ 1រម2ណ៍រ�ក*យពិតនិង %ស

េម�ល%សៃម េPះេទប៉ុែន�W ប៉ះZល់ដល់ េហ�យែដល ែតងែត ប៉ះZល់ដល់ Pងេដ�ម>ី j
 ស់ទីនិង ?នរត់ េចញពី ែដនកំណត់ ស%Bប់មិត�[ព �ំ

?ច់ និងយូរអែង�ង េPះេទ។Pង?ន 
̂ ក់ ក��ងេសចកcី%សdញ់ និងរេបXបែដល ?ត់បង់ េPះេទប៉ុែន� ] មូលេហតុែដល បេ%ម� 1=រេដ�ម>ី 1

រម2ណ៍ មក និងPំមកនូវ េសចក�ីរ�ក*យ និងBន ចិតcេJភលន់ រ�ក*យ , �រសប�យ ែដល5 �ឡKរ� និង�រ លុកលុយ bំងអស់េ�ក��ង

frenzy ៃន �ររpេភ�ប មួយេនះ ពណ៌ ចម>ងែដល សyិត ចុះ និងវUល abrocha 5ដុំ ៃន]មពល ែដលBន ទេទ 5មួយនឹ

ងេពលេវJ េPះេទប៉ុែន�] មិន?ន ?ត់េ�ក��ង េពលអPគត េនះ េZល គឺែតងែត បចf�ប>ន� �រZរ មិន អនុ~� តឱ,េយ�ង វUវឌ� ក%មិតៃន �

រសប�យ ភ
ឺ មិន1ច%គប់%គង ?ន។

               េ�}� ំ 1994 ខ\�ំ?ន�ប់េផ��ម េរXន អគhីសនី និងBន�រ េក�តេឡ�ង េ�2 ះេtេ%x ]5 ខ\�ំ%តKវ?ន េគTh ល់]

េ�ែតBន េAយ មួយចំនួន 5 " Faíska " េនះេAយTរែត ខ\�ំ?នយក ឆក់ មួយេ�ក��ង ែខl%សdយ រលុងនិង េ�ចុងបifប់ មិ

នBន ចរន�អគhិសនី 5 ។ខ\�ំ�ប់េផ��ម ចូលរួមក��ង យប់េPះ េហ�យ បPL ប់មកេ�ក��ង ដំេណ�រទសlនកិចf េល�កដំបូងេ�ក��ង }� ំ 1994 ដល់

ពង%កេព� ឌីសgK េនះខ\�ំ ?ន�
 យ5 "�រ �ប់ - ែពង « ខ\�ំេ��ំ ៃថNេPះ ?ន េធ��ឱ,Bន �រេធ��េតស� ដេងk�ម និង5 លទ;ផល មុនេពល

%បតិបតcិ�រ ែដលWគឺ ខ�ស់5ង 2.0 ។យប់េនះ ពិត5អTf រ, េហ�យខ\�ំ %Rន់ែត ?ន�ប់ ដប ឌីសgK bំងអស់ និង %តKវ?នអនុវត� េAយ អ�

ក%គប់%គង ផLះ5មួយនឹង ក�លរបស់Rត់ េចញ និងBន ទុកខ\�ំឱ,េ� ផLះ Wគឺ5 ឆNល់ ]�លពី}� ំ ចុងេ%�យ ៃនរដូវេx� ពង%កេព� ែដល ខ\�ំទទួ
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ល?ន ដល់ទីបifប់ 5�រ មួយ%កឡ�ក%T េធ�� �រ?ញ់%ប=រ និង Bartender េដ�ម>ីជំនួស Zក់ក�� ល យប់ែដល មិន1ច

ឈរ ?ន។ខ\�ំ?ន�កេចញ ដំេណ�រ េហ�យខ\�ំ ទទួល?ន %កេពញអូែវ ចូលរួម }� ំសិកv 1994/95 េ� តំបន់ 10 }� ំ TJ កី

d យូ៉ែសប macedo fragateiro , គឺែតងែត 1%កក់បំផុត េ�ក��ងលកrខណ¢ ៃន %កិត,វUន័យ ។កីd េនះផងែដរ គឺេA

យTរែត ឥរUsបទ 1%កក់ របស់ខ\�ំេហ�យ *ង�យ ខ\�ំ Bន វU~� បនប%ត ែផ�កេវជ{T%ស� េ�ក��ង�រអនុវត� ៃន�រ ែហលទឹក Bនកម�ស់ សំេS

%បតិកម2 េQនឹង ក
រ�ន េទប៉ុែន� អ�ីែដលខ\�ំ មិន?នដឹង] 5�រ ែហលទឹក !Bន%ក�ម ?ល់bត់មួយ ែដល%តKវ?ន េគេt] " Les 

bufons " ឬ peidolas និង?នមក ស%Bប់ពួកេគក��ង�រ បេងg�នមូលនិធិ េ�ក��ងតំបន់ Zណិជ{កម2ៃន

Estarreja ។5មួយនឹង�រ %សវ�ង ?នេធ��ឱ,ខ\�ំ ឆ
ង�ត់ PJ េ� Aveiro 5មួយមិត�ភក�ិ េផlងេទXត ?នេធ�� ដំ�ក់�ល

មុនេពលែដល Bនភស��Fង 5Tកល េ�េល� ទីពីរ ែដល5កែន
ងែដល " PWមុជទឹក " %TេបXរនិង ល�យែដល ?ន�
 យ5 នំ េ�

jest ។

ក��ងដំេណ�រ �រ ចុងេ%�យ េនះេ�ក��ង សំពត់ ផvរទំេន�ប Bayou 5មួយនឹង %សdញ់ េក�តពី %TេបXរ ែដលេយ�ង ?នយក Rត់េQ

ផLះែល�ង ែដល5កែន
ងែដល េយ�ង?នជួប ?ន ?តក] ៃន�រ ?នឱ,ដឹង] ដប ទេទ ផLះែល�ង។េ�ក��ងឱ�ស ៃន ខួបៃន មិត�%សីរបស់ខ\�ំ េ�

េពល េនះ ?នទទួល %សវ�ង furadouro ឱ,ខ\�ំ េដ�ម>ីឱ, ខ\�ំ?ន 
̂ ក់ចុះេដកលក់ េ�េល�តុ េ�ែត ?ន %តឹមែតមក សុ៊ប េហ�យេ�

េពលែដល ខ\�ំ[\ ក់ េ?ះ F*ង េឡ�ង បPL ប់ពី 1=រេពលJN ច ឱ,ខ\�ំ ជិះ ផLះ េហ�យខ\�ំ ចង់�
 យ5 គណបកl មួយនិងមិន េ�ផLះ។េដ�ម>ី ដប់

%?ំបី ែដលខ\�ំ ?នេឃ�ញ េរ@ងេនះ Trainspotting ែតងែត រកេឃ�ញ េរ@ងកំែប
ង ដ៏ធំ េAយTរែត បុរសB� ក់ ចូលេQក��ង បងh

ន់ មួយនិង ចុះចូលេQក��ង សមុ%ទៃន turds មួយ េហ�យ5ញឹក�ប់ សនLP5មួយ ជីដូនរបស់ខ\�ំ ែដល ចូលចិត� និsយ5មួយ អ�ីែដល

េចញ ពីខ\�ំ គឺ] turd ែដល5 bullshit េនះ�ន របស់ខ\�ំ មធ,ម ែដល?នេធ�� �រគំ*មកំែហង �ស់5ងេនះេQេទXត ពួកេគ%តK

វ?ន សូម>ីែត បំភិតបំភ័យ ក��ង ពិធី1Zហ៍ពិZហ៍ ប$Kន%ប�ស របស់ខ\�ំ 5មួយនឹង 3 ដប rum និង �ក់ 5េ%ច�ននិង �ប់ ពិ�រែភ�ក %ពឹ

កេនះ េ?ះ េឡ�ង។ខ\�ំ?ន�
 យ5 Bf ស់េជ�ងឯក ស%Bប់%ក�ម ែដលBនេ�2 ះ ] " ខ
nន Chechen " �រ%បកួត កីd?ល់bត់

េ�ក��ង�រ បន� �ររ�កចំេរ�ន របស់ខ\�ំ េហ�យេ�ក��ង 1995/96 រួចេហ�យេ�ក��ង TJេរXន ]� ក់ទី 11 េJក Jose 

Macedo Fragateiro 1ចទទួល?ន �រj
 ស់ប�Kរ េនះ?ន ដល់]� ក់ ទី 12 ប៉ុែន�5មួយនឹង គណិតវUទ�និង គីមីវUទ�

*ង�យ %តឡប់មកវUញ,ពួកេគ មិនែដល ទទួល?ន េង�បេឡ�ងវUញ ។ខ\�ំ?ន េចញពី ]� ក់ ៃនបង$nច មួយ េហ�យ?នេដ�រ Fមb� រ េនះ និsយ]

Rត់?ន េQ %គK បនLប់ទឹក ែដល5 Pយកៃន %ក�មេនះ?ន និsយ]W នឹង%?ប់ ឪពុកB� យ របស់ខ\�ំនិងខ\�ំ ?នេt ] Bនប~k េ�FមផLះ

។េbះ5s៉ង� ជិះ រត់និង ត$Kញែត$រ េ%ច�នេពក ៃនTច់ដុំ េហ�យ េ%�យមក ?នចូលមក នឹង%តKវ?ន %បតិបត�ិ�រ េ�ក��ងករណីៃន ជំងឺក
ន ក��

ង}� ំ 1996/97 េនះ េAយ?ន ប*ជ័យក��ង មួយ}� ំ %តKវ?ន េក�តេឡ�ង េសWេs^ ែដល   �រ%តnតពិនិត, េs^ គិត]ខ\�ំ មិនB

នសម>b%គប់%Rន់ត$Kញែត$រ ខ\�ំ] មិន1ច ដំេណ�រ�រ ?នេទេ%ZះW ប៉ះZល់ដល់ េជ�ង របស់ខ\�ំ។W?នេធ��ឱ, មិត�ភក�ិ Turbo - បី េZ
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លគឺ សP
 ក់ 3 ត%មង។ប�� លមកពី Ty ន[ព េR ឥទ;ិពល %ក�ម " េ�ពីេ%�យ " TJេនះ %តKវ?ន អ�កែដល Bនេ�2 ះ ETA 

។�រេល�កកម�ស់ កិចf%បជុំ 4 និង 5 Pក់េ�ក��ង ទី%ក�ង េB៉ង1=រៃថN%តង់ %កេពញអូែវ ែដល5 �រWយ%ប=រ s៉ងពិត%?កដ េល� េសរ�[

ពៃន�រ បេifញមតិនិង�រ %បមូលផ��ំR� 5មួយនឹង េភ\mវ ែដល 5សម�័ន;មិត� ដ៏ល$បំផុត របស់ខ\�ំ Nuno coagíamos %ក�ម

េយនឌ័រ ធម2F។េសចក�ី%ប�ស Tល ទី%ក�ង Estarreja , ខ\�ំ transcribe : Rត់?ន បេ%ម��រ|រ5 ម៉ូនីទ័រ េ�

ក��ងកម2វUធី �រ|រ ស%Bប់កុBរ ៃនវដ� ទី 1 ៃន �រអប់រp 5មូលA� ន " ៃថNឈប់ស%Bក សកម2" ក��ងអំឡ�ងេពល ប៉ុP2 នែខ ៃន ែខកកgA, 

សី=និង ែខក~� }� ំ 1997 : «ខ\�ំ ប~{ ក់] េសWែដល ?នផ�ល់%តKវ?នទទួលTh ល់ s៉ងទូលំទូJយនិង ?នសរេស�រ bំង

demostrados �រ%?ក់ និង�រFំងចិត� ឬ�រ កុសល ៃន�រ|រ េនះ។ក��ង santarém បPL ប់ពី�រ និsយ]

េJក នឹង ពិព័រណ៍ េនះ ?នេQផLះ របស់ មិត�ភក�ិមួយចំនួន ចូលមក ផ�ល់ឱ, fart និង %ពិល មកខ\�ំ bំងអស់ ?ន បដិេសធេ�ល កីd

ករ%បAល់ បង$nច ម�ងេហ�យម�ងេទXត ក��ង}� ំ 1997/1998 េ�}� ំ ទី 12 ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ%តKវ?ន ត2ះតិះេដXល ចំេZះ

�រយកចិត�ទុក កំហុសសBគម និសlិត }� ំែដល ?ន�ប់េផ��ម េប�កបរ។រង់�ំ េហ�យRត់ ?នជិះ បំណង ល$ ចង់ េJត រpលង និង�រជក់?រ�

%តKវ?ន េដ�រ េAយR2 ន េRលេS រមូរ ថប់?រម� េនះ ែ%ប%បnល េQFម1យុ េប�េbះបី ែតងែត រស់េ�ក��ង រេបXប

ansiosíssimo រង់�ំ�រ អ�ីមួយ េយ�ងែតងែត ចង់?ន អ�ីមួយ , អ�ី%គប់s៉ង េ�ក��ងេយ�ង ឈរ5 នឹងេAយអេចតP េAយខ
n

នW។}� ំេនះខ\�ំ ?នេរXបចំ សំេណ� សន
ឹកេ}� ត ដូច'ងេ%�ម: W គឺ5មួយនឹង �រេប�5\ ចិត� ដ៏អTf រ,និង 1រម2ណ៍ៃន �រទទួលខុស%តKវ ែដល

candidatamos ក��ង�រេ?ះេ}� ត bំងេនះ សBគម សិសlវUទ�ល័យ េJក Jose Macedo 

Fragateiro េនះ។េយ�ងBនបំណង េដ�ម>ីេល�កកម�ស់ សកម2[ព វប>ធម៌និង កំTន� េដ�ម>ី កិតcិយស របស់TJ េនះW s៉ង'
 ំង

�ំ?ច់%តKវ Aក់ 'ងក��ងនិង'ងេ%x ។េដ�ម>ី សេ%មច?ននូវេRលេS េនះេយ�ង?ន េស�� : - �រយល់ដឹង ៃន %ពំ finalistas-

េល�កកម�ស់ វប>ធម៌និង កីd ៃថN េ%តmមប%ម�ងទុកស%Bប់ %ប5ជន សិសl bំងមូល រួមbំង ស?� ហ៍ យុវជន មួយ %បកួត កីd?ល់bត់ , កី

d?ល់េ?ះនិង ?ល់ទះ (បុរស / �ស�ី .. ) ។េរXបចំ 5េរXង*ល់ែខ េដ�ម>ី បេងg�តនិង ជូនដំណឹងដល់ និសlិត ៃនប~k េនះ?ន េល�កទឹ

កចិត�ឱ, society- �របេងg�ត ៃន កិចfពិ[កv �ែសត TJ - បណ�� ះប�� ទិញយក associados- ៃន កីd?

ល់bត់ F*ង Billiard - ស?� ហ៍ យុវជន មួយៃថN 5មួយនឹងសកម2[ព PP - េធ��ឱ,ទំPក់ទំនង5មួយ " មធ,ម " េ�ក��ង

េRលបំណងេដ�ម>ី េល�កកម�ស់ សកម2[ពរបស់ TJរបស់េយ�ង េនះេហ�យ 5ពិេសសេ�ក��ង គំនិតផ�nចេផ�� របស់ សBគម សិសl។«េយ�ង ពឹ

ងែផ$កេល� �រេ?ះេ}� ត របស់អ�ក " បi{ី - េនះ គឺ5បi{ី របស់សBគម របស់អ�ក - ផ�ល់ឱ, បុរស ស%Bប់យុទ;P�រ ែចក�យ េ%T

មអPម័យ vocês.na េAយ សិសlនិសlិតនិង ?នរកv ទំPក់ទំនង5មួយ មណ¢ លសុខ[ព ស%Bប់ កិចfពិ[កv Pេពល េPះ]

មិន ដឹង េហតុអ�ី?ន5មណ¢ លសុខ[ព និសlិត T� ក់េ� ]� ក់ ចង់ ឯកជនេដ�ម>ី ចូលរួម។េ�េ%�ម Zក,េT
 ក យុទ;P�រ " ផ�ល់ឱ, បុរស

ស%Bប់អ�ក !" " 'ង%កម ជំ=ន របស់េយ�ង" និងសូម>ីែត " េលងត�ន�ី របស់េយ�ង» 5មួយនឹង jL ំងរូប[ព ែដល ?នRំ%ទ
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គណបកl សងhមនិយម យុទ;P�រ េនះេAយផcល់ ទីT� ក់�រក�� ល ចង់ ចូលរួមចំែណក មួយ ឬ សកម2%បយុទ;គណបកl សន
ឹក សកម2%បយុទ;

%តKវ?នេគ ែចក�យ េPះេទប៉ុែន� មិន?នមួយ សកម2%បយុទ; ?នទទួល កB
 ំងនេs?យ ៃន សBគម របស់េយ�ង។ក��ងPម5 ស%Bប់គេ%Bង

េផlងេទXត %ក�ម%បឹកv%បតិបត�ិ �រ ទិញ កីd?ល់bត់ F*ង Billiard និងទទួល?ន Zក់ក�� ល ៃន ែសល ែដល %តKវចំ�យ ចំ

នួន 20 %បកួត R� ។េ�ៃថN សេB� ធ េនះេហ�យ ខ\�ំសូមដក%សង់ : បPL ប់ពីBន �រេ?ះេ}� ត អនុម័តេល� ចុងេ%�យ ែខមក* 14 , }� ំ

1998 ចេP
 ះពី 10 េQ 20 េB៉ង។ចូលរួមេ�ក��ង បi{ី ពីរេហ�យ ខ ែដលBន តំ�ង ែដល%តKវ?ន កំណត់ េ�ក��ងដំេណ�រ�រ

កម2វUធី េAយចុះេ�2 ះ ែដល ទេង�� េនះ ?នេក�តេឡ�ង េ�ក��ងែដនកំណត់ ធម2F។បPL ប់ពី�រ បifប់ ៃន�រ េ?ះេ}� ត េនះែដល ?នេ?ះេ}� ត

740 សិសl ែដលេយ�ង ?ន�ត់ែចង េដ�ម>ី*ប់ សន
ឹកេ}� ត។Yielding ?នលទ;ផល ដូច'ងេ%�ម: ស ដប់%?ំ �រេ?ះេ}� ត

�រេ?ះេ}� ត ដប់ nulos- %?ំរយ និងបi{ី សំេឡងRំ%ទ ចំនួន%?ំពីរ a- ពីររយ %?ំ សន
ឹកេ}� ត បi{ី ខ េនះេប�េsងFម   �

រេ?ះេ}� ត បi{ី ?នឈ�ះ អ�កឈ�ះ រួម ក��ង �រ�ន់�ប់ ជុំទី %តKវ?ន ផ�ល់េAយសBគម ?នេ?ះេ}� ត �លពី}� ំមុន ែដល] �រWយតៃម


មួយ ដូច'ងេ%�មេនះ ផ�ល់នូវ�រ របស់សBគម ក��ង�រ bក់ទងេQនឹង }� ំសិកv ដប់រ? រយ េxសិប %?ំពីរ។បPL ប់ពី�រ េធ��បទប|k ញ េនះ

មិនប|k ញ តុល,[ព 5វUជ{Bន �មួយេទ។W ក៏គួរែត %តKវ?នកត់សBh ល់ ] សBគម មុន Bនេ�ក��ង េបតិកភ័ណ¢ របស់ខ
nន េល�តុ មួយ

គណៈរដ�ម�ន�ី ែដកមួយ , េxអីមួយ , េលង5កីdករប%ម�ង B� ក់និង ែល>ង អុក ពីរ ( មិនេពញេលញ ) ទូេQ អ�ីេផlងេទXត េដ�ម>ីបែនyម

សម័យ ែដល ?នបifប់ bំងេនះ%តKវ?ន គូរ Pទី េឡ�ង] បPL ប់ពី�រ 1ននិង អនុម័ត នឹង%តKវ?ន ចុះហតyេល'េAយ សBជិក Bនវត�Bន

។ៃថNបPL ប់ពី យុទ;P�រ េនះគឺ5 បណ� ឹង អPមិក ច*ចរ TJ ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ%តKវ?នេគ Aក់រហ័សPម ែដល capone េF

េសcចនិង 1ល់ េAយTរែត េពលខ
ះ ?នេធ��ឱ,ខ\�ំ ចូលេQFមរយៈ តួអកlរ ែបបេនះ ក��ង]� ក់ , េរ@ង េនះគឺBន [ពស2�គT2 ញ េQBr ង

របស់ខ\�ំ ែដលW%តKវ?ន េម�លេឃ�ញេAយ %ក�ម%បឹកv%បតិបត�ិ ផងែដរដូច5�រ េ%ប�%?ស់ ៃន�រ hashish េហ�យ េប�េsងFម   TJ

ចិត�វUទូ េមេ'
 ង េនះ។េ�ចុងបifប់ៃន }� ំ 1998 េដ�ម>ី េប�ក �រេសុ�បអេងgត PSP %កេពញអូែវ និង�រ េសុ�បអេងgតរបស់ ប៉ូលីស?ន

*យ�រណ៍] មិនBន Zក,បណ� ឹង អPមិក ែដលខ\�ំ 5កូនរបស់ %ប^ន ៃនអងhជំនុំជ%មះ Estarreja េនះ និង5 %ប^ន ៃនប��

ញ ជួញដូរ េនះ។?ន ជក់?រ� រួមR� េ�េពលែដលខ\�ំ ?នចូល កែន
ង ប៉ូលិស ?នបដិេសធ �រេ%ប�%?ស់ និង?ន ព�sមនិង មិនចូលចិត� , 

�ប់Fំងពី Bន ទំPក់ទំនង ឬព័ត៌Bន អំពី�រ សួរចេម
�យ របស់ខ\�ំេ�ក��ង %កេពញអូែវ %ក�ម ែដល មិនBន យូរ។េ�}� ំេនះ េ�េល� %ពំ សyិតេ%�

ម�រ សងl័យ និង�រ េ�ទ%ប�ន់ ៃន�រទូbត់ ែដលមិន �� ំ1=រេពលJN ច ] អសីលធម៌ េAយTរែត W%តKវ?ន បង់េ�ក��ង ៃថN ដូច'

ងេ%�ម 5មួយនឹង �រ|រ ទី 1 ៃន មិត�ដ៏ល$បំផុត របស់ខ\�ំ េ�េពលេPះ បi{ី ែដល?ន អនុវត� េ�}� ំបPL ប់ Bន�រ ភ័យ'
 ច ]េយ�ង េធ��

មិន?នេយ�ង ?នចំ�យ 1=រេពលJN ច ែដល%តKវ ?នេធ��ឱ, Zក,ច�ម1*ម ។េ�ៃថNទី 98 ែខមក* ែដលខ\�ំ ?នអេi{�ញ ស%Bប់

ស?� ហ៍ ៃន�រអប់រp េនះ ?នPំ �រចង�ំ របស់ exa របស់Rត់។េJក Jorge Sampaio %ប^Pធិបតីៃន T^

រណរដ� ែដល?ន េ%តmមទុក រូបថត 5មួយនឹង �រយកចិត�ទុក េនះ « %ក�ម Aveiro 5ពិេសស េQនិងមកពី TJ

fragateiro េJក Jose Macedo េAយBន ឱប 5មិត� « ស?� ហ៍ ៃន�រអប់រp 24 ែខមក* }� ំ

1998 - %ប^Pធិបតីៃន T^រណរដ� េនះ ?ន ឈរ 1=រៃថN%តង់េ�ក��ងTរមនLីរ អគhិសនី ែដល5កែន
ងែដល T� គមន៍ េJក%ប^
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Pធិបតី ។}� ំេPះ មក5 ឱ�សេដ�ម>ី េធ���រេ� ឌីសgK េ� furadouro pildrinha េPះ Bន ដូច5�រ %កឡ�ក%T

មួយ កំTន� េភ\mវ 5មួយនឹង ដប និងល>ិច ប|k ញខុស ែដល Pំមកនូវ �ំ ?ន េរ@ង " bន%T Cocktail " 5យប់ មួ

យេ�េពលែដល bំងអស់ លុបេ�ល ខ\�ំេហ�យ ខ\�ំBន 1រម2ណ៍] ឌីសgK េនះ?ន flamed េឡ�ង េជ@ េនះ សូម>ីែតបPL ប់ពី [\ ក់ េ�

េពលែដល ខ\�ំBន bំងអស់ េ?ះ %ពិល panties ?ន េចញពី បង$nច ែដល?ន 
̂ ក់ មកេល� ឆ័%ត របស់ =ង�េហ� មួយ ៃថNេ%�

យមក គឺ B� យរបស់ មិត�ភក�ិរបស់ អណ�K ងែរu មួយេដ�ម>ី វUល%តឡប់មកវUញ េ' Jង រួចេQេហ�យ ?ននិsយ]%បែហល5 ?ន 
̂ ក់ចុះ ពីTy

នេល�។W5េរ@ងធម2F េQផឹក 2 ដប Bស េធ��កូដកម2 មួយៃន Absinthe រួម5មួយនឹង ៃដគូ របស់ខ\�ំ។រហូតដល់ [គីមួយ ខ\�ំកំពុង

បេ%ម� អតិថិជន េ�មុខ េ�=� យ និង�ប់េផ��ម េដ�ម>ីបំេពញ ែវuនF រ�ក*លAល *វ bំងអស់េ�េល� �រ%ប}ំង និង%តKវ?ន បេណ� ញេចញ [


ម។េ�ក��ងរយៈេពលខ
ី គឺ5 អ�ក%គប់%គង 5មួយនឹង អតិថិជន េហ�យខ\�ំ ?នបំេរ��រ ឱ,ពួកេគ bំងពីរPក់ ?ញ់%ប=រ រ�ក*លAល អ�ី%គប់s៉

ងែដល Rត់?ន និsយ]: ទទួល?ន េ�ទីេនះ !និងេQ ៃថNេនះ មិន?ន និsយ បែនyមេទXតេQ បុរសB� ក់ េនះ។ខ\�ំ?នចូលរួមក��ង ពិធីមងh

ល�រ មួយែដល 5មិត�ភក�ិ ដ៏ល$បំផុតរបស់ បង%ប�ស ខ\�ំខ\�ំ ?នជក់?រ� េ£2 េ�ក��ងបនLប់ទឹក េហ�យ ?ន %សវ�ង ឱ,ខ\�ំ េដ�ម>ីឱ, ខ\�ំ?នAក់ េ�

េល�តុ ែស>កេជ�ងមួយ និង?នេធ��ឱ, ទូរស័ពL ចល័ត។យប់ ែតងែត អមេAយ េ%ប�%?ស់ ែវuនF និង hashish ?នេ%ប�េដ�ម>ីសរេសរ រូ

បមន� ែអងែស�ង េ�េល� TJេនះ %គបដណ� ប់ រ?រ 1998-1999 monho - %កឡ�ក%T 5 ប៉ុP2 នែខ េដ�ម>ីបេ%ម�

ែពង េ�ទីេនះ។?នដឹង] 2ºperiodo គណបកl ចុងេ%�យ ែដល5 ទី%ក�ង Phoenix ឌីសgK %សបេពល ធម2F ែដ

លRត់ ?នWយ 900 Pក់េ�ក��ង jg ឈូក monho ដំបូង Wយ 700 Pក់ែដល %ប}ំងនឹង ជិត 200 Pក់ េផlងេទX

តេ�ក��ង គណបកl គូ%បែជង ែដល%តKវ?ន ទទួល?ន[ពេ5គជ័យ មួយ។បPL ប់ពី គណបកlេនះ ?នយក bំងអស់ សBគម បរUេ[គ1=រ

ៃន^តុ េចញ បង់ Bf ស់ 1=រេពលJN ច monho មិន ផ�ល់ឱ, េនះ, មិនBន លុយ េ%ច�នេទXតស%Bប់ គណបកl េនះ។}� ំេនះខ\�ំ

?ន�ប់េផ��ម បif�ះតៃម
 បុគhលិក របស់ខ\�ំ ែដល5 កម2ករ េ*ងច%ក Philips ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?នេធ���រ ពីរែខ ដល់ជិត ពីរស?� ហ៍

ៃន�រ អវត�Bន ។េAយ បPL ប់មក ទទួល?នេ�ក��ង Uniteca / Quimigal �រ|រ។?នេQ %កឡ�ក%T / កំTន�

5មួយនឹង ល>ិច ប|k ញខុសពី ខ\�ំេ�ក��ង ឌីសgK dacasca គឺBន េ�ទីេនះែដល េ%ប�%?ស់ " ឧបករណ៍ Tablet " េល�កដំ

បូងរបស់ខ\�ំ ែបក?ក់ 5ពីរ េហ�យ?ន េ�ៃថN េផlងR� តង់ =ក់ដូច5 ]មិនBនអ�ី ែដលខ\�ំ?នេធ�� គឺេដ�ម>ី េល>�ន *ង�យ ឧb

ហរណ៍defoliate ទសlPវដ�ី bំងមូល និងមិន ?ន1ន អ�ីbំងអស់ ឬទទួល?ន ផLះ េហ�យ?នAក់ ត�ន�ីនិង �រទទួល?ន េដ�ម>ី

រកv េល>�ន ។W5 បទពិេTធ េល�កដំបូងនិង ែតមួយគត់ របស់ពួកេគ។េ�ក��ង ឌីសgK dacasca ទំPក់ទំនង និងសន�ិសុខ T^រណៈ

េ�េពលែដលខ\�ំ ?នេQ រកេម�ល ស%Bប់ៃថN ៃន�រ|រ េផlងេទXត ?ន%?ប់ខ\�ំ ]ខ\�ំ �លពីមlិលមិញ 5មួយនឹង ដបនិង ប|k ញខុសពី របស់ខ\�ំ

?ន Wយក�ល របស់ អតិថិជន ែដល?នេQ មនLីរេពទ, �កេចញ ព័ត៌Bនេ�ក��ង�ែសត បPL ប់ពី�រbំងអស់ េនះW 5�រ កុហក bំងអស់

េហ�យខ\�ំ ?នេជ@។ចំេZះ �រពន�េពល បី េB៉ងក��ងមួយ ខ\�ំ?នេ� 5មួយនឹង មិត�%សី ទទួល?នេ�ទីេPះ េហ�យ ខ\�ំ%តKវ?ន ជំនួសេAយ េ%ជ�

សេរ�ស ែវuនF និង?ញ់ េ�នឹងកែន
ង។េប�ក រ?រ ថ2ីេ� Estarreja ខ\�ំ?ន ក��ង}� ំ 1998/99 ]5 វ�របុរស %កឡ�ក%T

/ doorman របស់រ?រ មួយ យប់ bំងេPះ ផ�ល់%?ក់កមfី េសXវេzមួយ អំពី " b� រ " និង T
 ប់ " 1េមរUក" %តKវ?នេគ
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%បមូលេAយ បណ�� ះប�� Rត់និង េសXវេz របស់ខ\�ំ។ខ\�ំ?នមក េដ�ម>ីេធ��ឱ, Aក់%?ក់ ចំនួន $ 100 េដ�ម>ី1ច បេងg�ន 1000 ដុ

J
 រ ... ស%Bប់ រយៈេពលពីរ}� ំ ែដល5 អ�កsមb� រ5េដ�ម និងសូម>ីែត 5មួយនឹង ម៉ូតូ េឆះ b� រ េ%បងTំង េនះ, ប៉ុែន� មិនែដល រង�

រចំអកឬ Zក់ព័ន;នឹង នរ�B� ក់។េរXបចំ }� ំថ2ី មួយរបស់ PងេអWu  1998/1999 េ�ក��ង វ�របុរស អងh�រ ?រ និង មិត�ភក�ិ

Faíska េt មិត�ភក�ិ bំងអស់ស%Bប់ }� ំថ2ី ។Mando េភ\mវ bំងអស់ �កេចញពី ?រ� មុនេពល Zក់ក�c ល ទីបំផុត េច

ញពី រ?រ េហ�យនិង }� ំថ2ី។ខ\�ំ?ន ចូលេQ រ?រ ថ2 %កេពញអូែវ ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ%តKវ?ន Wយដំ េAយ �រផvយZណិជ{កម2 េ�ក��ង �

របេងg�ត %ពឹត�ិ�រណ៍ មួយេទXត ែដល?ន Aក់ Zក,បណ� ឹង 5មួយនឹង %ក�មប៉ូលីស េហ�យ ពួកេគ?ន ចូលេQក��ង ?រ មួយេ�ក��ង�រ ែដលពួ

កេគ%តKវ ?នេគ%?ប់] ?នេដ�រ េចញពី �នេ�ហ?រ� េ�'ងក��ង , កុហក សុទ;។ខ\�ំ?ន ចូលេQ�ន់ %ពះ*ជ15\ េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំមិន?ន

FមAន ករណីេនះស%Bប់ �រខ�ះ'តៃន Tកlី េPះេទ។េ�ៃថN ចូល}� ំថ2ី េអWu  98/99 - វ�របុរស ៃនរ?រ AV ។Salreu 

Estarreja Viscount ជិះ កម2វUធីមួយ ែដលក��ងេPះ : �រ និsយស�ី ចំនួន 12 េ�យប់ មួយ [ និងៃថN ] 

... DJ Bន េ�េល� �រ%តnតពិនិត, DJ េភ\mវ រស់េ� SergiusVicky និង អPមិក ។េ� Zក់ក�� ល ៃនគណបកl

េនះនិង េដ�ម>ី េស
mកZក់ ឱ,ខ\�ំ %តឡប់េQផLះ េQ�ន់បកl និងមិត�ភក�ិ របស់ខ\�ំ?ន ប|k ញេឡ�ង , Aក់េចញ អតិថិជន bំងអស់ ៃនរ?រ ែដ

ល5កែន
ងែដល Rត់?ន គឺ] អ�កលីេសង យប់ ចុង}� ំ េនះ។េ�ក��ង�រគិត ?នAក់ ចូលេQក��ងសំណួរ លំAប់ អកrរ%កម េនះនិង?ន មក

េដ�ម>ីគិត ] AB ឬ អ័ប� %តKវ?នេគ �ស់ េពល'ងមុខ េនះខ\�ំគិត] �របេងg�ត %បព័ន; សនcិសុខមួយ ក��ងចំេPមបុរស %បេភទ �ក់ែភ�ក

ឬ ប៉ះ និងBន1រម2ណ៍ R� េQវUញេQមក និង�រ េដ�រក��ង េល>�នេល@ន bំងអស់ េQេម�លេPះគឺ5 �រ1%កក់ ឬ�ររងទុកr និង�រ ជំនួយ។អងh

�រo
 ំេម�ល ទូរទសlន៍ េហ�យខ\�ំគិត] ?តក] BនផL�ក Tរ ក��ងគំនិត របស់ខ\�ំ ែដលខ\�ំ េម�លេឃ�ញ ftv }ែនល េនះេហ�យ ខ\�ំគិត] ៃថN

េPះ នឹងទទួល រ|� ន់ណូែបល ។ខ\�ំ?ន គិត] េ�េពលែដល %តKវ?ន បរUេ[គ សរ�*ងh របស់មនុសl និង5 =ង 1=រ មួយេដ�ម>ី គីឡKេលខ

ៃថNែដល គិត] កifក់ ែដលខូច េ� Fមចិេif�មផ
Kវ %តKវ?នេគ ត>Kងេព%ជ េនះ%តKវ?ន េម�ល ែខl[ពយនc ឆក់យក / %ជKក និងេព%ជ ក��ងែខl

[ពយន� េ� Aveiro េ�េពលែដល ខ\�ំគិត] េនះគឺ F*សែម�ង ែខl[ពយន� េនះ ,�ប់េផ��ម េដ�ម>ីយក ែស>កេជ�ង របស់ពួកេគនិង

�រទទួល?ន េ�ក��ងនិង េចញពី [ពយន� េPះWគឺ 5ែខl[ពយន� របស់ខ\�ំ។េ� Estarreja រត់ េសរ�[ព ចុងេ%�យ េដ�ម>ីេធ��សកម2

[ព េ�ជិត ទេន
និង គិតពី�រ េក�នេឡ�ង ដល់េQ េដ�មេឈ� *ង�យ Zក់ក�� ល metho ក��ងទេន
 េហ�យខ\�ំ គិត]ខ\�ំ េទពេ�សល,

និង5 បុរស េPះ។%ប^Pធិបតីៃន T^រណរដ� េនះ%តKវ?នេគ សេងgតេឃ�ញ ខ\�ំ] ខ\�ំBន ទំPក់ទំនង 5មួយនឹង សត�េR %តKវ?នេគ

grazing និង�រព�sម េដ�ម>ីbក់ទង េQនឹង គំនិត របស់ខ\�ំ។ខ\�ំគិត] ពួកេគBន ឱ,ខ\�ំ លួច គំនិតនិង េធ��ឱ,ខ\�ំ ចង់េធ�� ឱ,េ%Rះ]� ក់

េPះខ\�ំ �ប់េផ��ម Bន1រម2ណ៍]Bន េរ@ង ចែម
ក េដ�ម>ី Aច់េAយែឡកពី ខ\�ំ, ?នេធ�� អ�ីែដលដូច5 បង�ិល បនLប់ bំងមូល 1នេសXវេz ចិត�

T�ស� េដ�ម>ីព�sម យល់ពីអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង ចំេZះខ\�ំខ\�ំ �ប់េផ��ម, delusions delirious ៃន�រ េធ��ទុកrបុកេម�ញ

ឬ] Rត់%តKវ?នេគ កំពុង%តKវ?ន េម�ល និង%គប់%គង េAយ ទូរទសlន៍ឬ េ�ក��ង�ែសត ៃនៃថN េPះ មកេដ�ម>ី គិត] ឪពុកខ\�ំ នឹងទិញ រ?រ មួ

យែដល ខ\�ំ, េហ�យWគឺ ធំ5ងេគបំផុត េ�េល�ពិភពេJក ?នេធ�� ែតេរ@ង ចែម
ក PំមុខេគឪពុកB� យរបស់ខ\�ំ េដ�ម>ីឱ,Bន �រ%ពnយ?រម� s៉ង'
 ំ
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ងេ�ក��ង hubbub ទូេQេនះ Bននរ�B� ក់ ?នេt GNR និង ពន
ត់អគhិភ័យ េ�ែត ដឹក ខ\�ំេQ មនLីរេពទ, ែដល ?នរត់

េB៉ង Fមយ]កម2 េដ�រ រហូតដល់េពល ែដលខ\�ំ ?នរកេឃ�ញេAយ %ក�មេs^ របស់ GNR ែដល?ន %?ប់ ខ\�ំ]: « េយ�ង%តKវ?នេគ

%Rន់ែតែស�ងរក អ�ក " េនះខ\�ំ%តKវ?ន បi{KនេQ�ន់មនLីរេពទ, េ� Aveiro , 5បន�បPL ប់ េដ�ម>ី សេ�|h ះបPL ន់ ជំងឺសរៃស%បTទ

Coimbra ។ថតេAយ %ក�មពន
ត់អគhិភ័យ ?នចង[{ ប់ េQនឹង gurney បPL ប់ពី�រ សនLP ខ\�ំគិត ខ\�ំនឹងយក �រ�ក់]� ំ មួ

យ េហ�យខ\�ំនឹង Bន5មួយ េក2ង%សី បPL ប់ពី ?នពិេ%Rះេsបល់5មួយ %បមុខៃន ចិត�T�ស� មួយ ប៉ុែន�?នែត ?នយក �រ�ក់]� ំ េនះ

... េ�េពលែដលខ\�ំ [\ ក់េឡ�ង ខ\�ំេ�ក��ង បនLប់ ៃន វួដ ចិត� មួយ! ?រត់េគច , ខ\�ំ?នយក dនFក់សីុ មួយេហ�យ ?នេQ

Coimbra ែដល5កែន
ងែដល Estarreja ?នឱ,ដឹង] អ�កេប�កបរ Fក់សីុ េដ�ម>ី រង់�ំ និង?ន %ពBន B� យរបស់ខ\�ំ

... េ�ៃថNបPL ប់ ខ\�ំBន �រលំេអXង ក��ង�រទទួលយក ]� ំ ព�?លចិត�T%ស� ែដល?នេផ\�េAយ មិនដឹង] Wគឺ5 េRលបំណង េដ�ម>ីឱ,B

ន1រម2ណ៍ 1%កក់មួយ េAយសួរនឹងPំ ខ\�ំេQ មនLីរេពទ, T� ក់េ� េល�សពី 20 ៃថN េ%�ម%បព័ន; *ំងសLះ *ង�យ ែដល%តKវ?ន ចង5មួយ

ែខl%កWu ត់មួយ េQ េល�ែ%គ !េ� Estarreja T� គមន៍ intermarche េនះ =ក់ដូច5ខ\�ំ អេi{�ញ ឱ,ចូលេQ ក��

ងផLះ ជិត'ង មួយ ែដលខ\�ំ?នមក ចូលេQក��ង សួនច�រ គិត] ពួកេគ] ខ\�ំ5 េ�រចូលលួច និងសូម>ីែត %គប់%គងេដ�ម>ី េធ��ឱ, Zក,បណ� ឹង ប៉ុ

ែន�បPL ប់ពី GNR ?ននិsយ] Rត់%តKវ?នេគ សូម>ី ែតែស�ងរក ខ\�ំេហ�យ ?នPំខ\�ំេQមនLីរេពទ,។

Bន �រ�កេចញ 5�រ េ%បmបេធXប េQនឹង �ររi{nយដី េ�ក��ងជីវUត ក��ងសងhម មួយែដល �រ 
̂ ក់ចុះ េ�ក��ងប៉ុP2 ន}� ំ 'ងមុខេនះ , ខ\�ំ?

នមក េដ�ម>ីឱ,Bន�រ ភ័យ'
 ច ដូច5: ចូលេQ�ន់ =ង�េហ� េPះ ?រម�] ែពង េនះ?ន 
̂ ក់ចុះ េហ�យមនុសl អFy ធិប�យ េល�េ�2 ះ

របស់ខ\�ំ។

               េត�េធ��ដូចេម�ច 3ºescriturário ក��ង}� ំ 1999 គឺ5 �រែចក សំបុ%ត និង�រ ចុះបi{ី 15\ ប័

ណ� េ�ឯ សក់ descolorei េពលេវJ, �រែចក�យ រថយន� ែម៉ េAយR2 ន លិខិត សូម>ីែត Bន ក��ង បរUេវណៃន េ*ងច%ក

ែដល5កែន
ងែដល W%តKវ?នេគ េធ��ដំេណ�រ េ� 30 គីឡKែម៉%ត / េB៉ង េនះ ចង់ Bន1រម2ណ៍] េនះ5េល�កដំបូង រថយន�មួយ�រទទួលយក

�រBន េ%Rះ]� ក់ �កេចញពី �ង េហ�យ សូម>ីែត Bន�រ ប|k ញអំពី[ព%តឹម%តKវ ។

               ខ\�ំមិន?ន េដក េទេ%ZះW មិនចង់ េដក ខ\�ំចង់ េQរស់េ� ទីេនះ 5 ឧបសគh ែដលរកv ឱ,ខ\�ំ [\ ក់ ខ\�ំនឹង %បឈមមុ

ខនឹង�រ W5មួយ �រេគងមិនលក់ ?ន។

               ខ\�ំ?ន ចុះេ�2 ះចូលេរXន េ� TJ េJក Luis ដឺ Camoes ព័រទុយ=h ល់ ?នប~{ ឱ, េស2�R�

ៃនតៃម
 11 និង ផ
Kវ េនះ វUញ េAយ េ%គ�ង ឥណbន ៃន�រអប់រp មធ,មសិកv ។េសចក�ីែថ
ង�រណ៍ Ipj , អនុវត� មុខ|រ អ�កជីវចល
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ព័ត៌Bនដូច5 1=រូបករណ៍ ពី 01 ែខមីP }� ំ 1999 េQ 5 ែខកុម�ៈ }� ំ 2000 ?នេQ TJេរXន េដ�ម>ីផlព�ផvយ ឥរU

sបថ សុខ[ពល$ស%Bប់ យុវជន។ខ\�ំ�ប់េផ��ម េម�លេឃ�ញ រូប[ព1ស1[ស អនdញ និងBន �រទំPក់ទំនង5មួយ �រជែជកកំTន�

។«េ�ក��ង �រអនុវត�ៃន តួPទី របស់ខ
nន គឺBន �រ�ប់1រម2ណ៍ និង ]មវន� េលង s៉ងេពញេលញ [រកិចf របស់ពួកេគ 5ពិេសស អ�កេ%ប�

%?ស់ េសWេនះ , ផlព�ផvយ ពត៌Bន ៃន�រ�ប់1រម2ណ៍ េQមនុសl វ¡យេក2ង េធ��ឱ,bន់សម័យ ៃន�រRំ%ទ ពត៌Bននិង ទំPក់ទំនង 5មួយវU

ទ�Ty ន ព័រទុយ=h ល់ ន យុវជន« Aveiro ែខមីP 09 , 2000 ខ\�ំ?នេQ Tenerife ែតB� ក់ឯង េ�ក��ងៃថNចុ

ងេ%�យេនះ នឹង�ប់េផ��ម គិតអំពី �ស�ីB� ក់ ៃនជីវUតរបស់ខ\�ំ េហ�យខ\�ំ ?នសរេសរ 3 សន
ឹក ែដលBនេ�2 ះ របស់ Raquel 

Mamede េនះ - Bombarral ព័រទុយ=h ល់ និងៃថN ចុងេ%�យេនះ ខ\�ំ?នទទួល �រេt ទូរស័ពLមួយ េ�

bayou របស់Pង ែក
ងេធ�� 1%កក់មួយែដល1ចេ%ប� រួម5មួយនឹង មិត�%សី េ�េពល មួយែដលខ\�ំ នឹងBន ផLះែល�ង ?នេ�5មួយ

raquel និង?ន ចំ�យេពលពីរបីេB៉ង ខ\�ំ?នរកេឃ�ញ ខ
nនឯង 5មួយនឹង អតីត េPះ។មិត�%សី េដ�ម>ីAក់ T
 ប%Z េថរ មួយេ�ក��ង

កណ� ឹង និង�រ េម�លេឃ�ញ មិត�ភក�ិរបស់ អណ�K ងែរu មួយ?ន េJត ពី យ៉រ មួយេQ េផlងេទXត %ពBន ខ\�ំ អតីត េPះេទ។�ប់Fំងពី %Rដ៏

កន
ងមក Pង?ន េក�នេឡ�ង ផងែដរ និង?នមក ដល់ខ\�ំ ខ\�ំ?នរត់េQ ក��ងបនLប់ ៃនផLះែល�ង េPះេហ�យ Jក់ទុក ខ\�ំឱ, េ�េ%�ម សន
ឹក របស់

មិត� ដ៏ល$បំផុត របស់ខ\�ំ េ�េពលេPះ េហ�យPង?ន សួរ]េត� Bន�រ Filip េហ�យខ\�ំ ?ន�កេចញពី សន
ឹក និង?ននិsយ]

she'm េ�ទីេនះរត់េគចខ
nនពី ផLះែល�ង ែដលខ\�ំ?ន េដញ Fមរយៈ�រ Fមដងផ
Kវ េក�តេឡ�ង ែដលអ�ក?ន េរXបចំេដ�ម>ី ទទួល?ន េដ�ម>ី

បនyយ�រ របស់Pង ចុះ។ខ\�ំ1ច វUទ�ល័យ ស~� ប័%ត 1999/2000 េបកrជន 5មួយនឹង�រ េរXន]� ក់ទី ចុងេ%�យៃន�រ ទទួល?

ន 16 ពិនL� - %កេពញអូែវ ៃថNទី 11 ែខធ�K }� ំ 2000 ?ន េសgន េ�ក��ងតំបន់ែដល រpពឹងទុក េនះ ?ន�កេចញពី Zក់ក�� ល

េហ�យបPL ប់មក ?នេចញេQេ%x េ�ទី បifប់ �រផ�ល់ %គKបេ%ងmន មួយេផlងេទXត ?នចំ�យេពល ពីរៃថN េQ�ន់ របស់អ�ក�រUsល័យ សំុ

េbស ស%Bប់�រខ�ះ [ពេT2 ះ%តង់ េនះ?នេធ��ឱ, %គK ពិនិត, បែនyមេទXតនិង ផ�ល់ ចំ�ំ 20 ពិនL� អតិបរBស%Bប់ %គK ធម2F គឺBន

16 ពិនL�។ខ\�ំ?នទទួល កំណត់%F េនះពី 11 េQ ព័រទុយ=h ល់ [Tអង់េគ
សេQ 15 15 េQ ?*ំង, 17 តំបន់ែដល រpពឹ

ងទុក , 18 េQ 18 ទសlនវU5{ និងវUទ�T%ស� កុំព,Kទ័រ , �រចម
ង ក��ង �រ%បឡង ដូេច�ះ �រទទួល?ន ឆ
ងផុត វគhេនះ ។ខណៈេព

លែដល កំពុងសិកv បេ%ម��រ|រេ�ក��ង Zក់ក�� ល %ពះច័នL sងេQ ស�� Rរ 5ផ
Kវ�រ 5មួយនឹង %បេភទ ែដលBនជំPញវU5{ ជីវៈ ៃន " 

�រទទួលT� គមន៍ សិ�r �ម }� ំទី 2 " �ប់Fំងពី ៃថN ទី 8 ែខកុម�ៈ }� ំ 2000 េនះរហូតដល់ ែខឧស[ 31 , 2000 

« ចំេណះដឹង ែដលទទួល?ន េ�ក��ងស�� Rរ េ�ក��ង�រ ទទួលT� គមន៍ ែផ�ក េនះ / conciergeនិងរ?រ ។ប|k ញ េពញមួយ

រយៈេពល សមតy[ព ដ៏អTf រ,េនះ េរXន មិនធម2F យកចិត�ទុកAក់ និងយល់ពី �រទទួលខុស%តKវ ។េយ�ង 1ចរក?ន និង�រ សរេស�រ ទំPក់ទំ

នង របស់អ�ក5មួយ េយ�ងbំងអស់ របស់អ�ក។Ovar 28/07 / 00.aqui េដក េ�ក��ងបនLប់ ស�� Rរេនះ Bន [គី

េ�រ?រនិង ?នេQ 1ងទឹក ក��ង �រអវតcBន ៃនអ�កែដល ទទួលខុស%តKវ េPះេទ។Bន កិចfដំេណ�រ�រនីតិវUធី វUន័យ ស%Bប់ Wយ%ប=រ េ�េល�

រ?រ មិត� េ%Zះេនះ េធ��ឱ,ខ\�ំ Bន1រម2ណ៍ ថយចុះ េAយTរែតRត់ ?នដឹង ]Rត់ %តKវ?នេគ បi{KនេQមនLីរេពទ, ក��ង ចិត�T�ស� ។បPL ប់

23



មកខ\�ំ ?នេQ ទី%ក�ង Lisbon និងទទួល?ន �រ|រ 5បុគhលិក *ប់ក��ង =ង�េហ� េ�ក��ងមជ�មណ¢ ល ផvរទំេន�ប េនះ គឺ

imaviz }� ំ 2000 Bន ទំJប់ ៃន�រ ចូលរួមក��ង ក
ឹប*%តី េ�ក��ងមជ�មណ¢ ល ផvរទំេន�ប ែដល5កែន
ងែដល Pង?ន *ំ

រហូតដល់�រ wee េB៉ង មួយែដល នឹកT2 ន] ខ
nនខ\�ំ េនះ 5អ�ក*ំ ដ៏ល$បំផុត េ�េពលែដល Bន 5មួយនឹងដប មួយែដល ខ\�ំ ?

នpopper'so ែដល?ន %សKប មុនេពលចូលេQ �រ|រ ដូច5 ក
ិន និងេម�លេQ េល�េមឃ េ�'ងមុខ ស�� Rរ

Sheraton េនះ ដប េនះគឺ5 បទពិេTធ េល�កទី 2 របស់ខ\�ំ5មួយនឹង Tរ^តុគីមី េPះេទប៉ុែន� ?ន%តលប់ េQ េធ��W មិនB

នេទXតេទ ខ\�ំ?នព�sម េនះេ�ក��ង ជីវUតរបស់ខ\�ំ។?នចូលរួមក��ង ពិព័រណ៍ បុគhលិក Estarreja }� ំ 2001 -

Shrovetide ឬ អ�ីេTះ !Shrovetide ឬ អ�ីេTះ !TJ%ក�ង េសចក�ី%ប�សៃន %កេពញអូែវ - ែផ�ក វប>ធម៌

ប�� ល័យ និង េបតិកភ័ណ¢ %បវត�ិT%ស�។W%តKវ?ន %ប�ស ]Rត់�ន់ តំែណង5 ជំនួយ�រ រដ�?ល មួយ េ�េល�មូលA� ន កិចfសន�ស%Bប់

រយៈេពល កំណត់ 6 ែខសី= }� ំ 2001 ដល់ ៃថNទី 30 ែខឧស[ }� ំ 2002 ក��ង�រ ផ�ល់េសW បំេរ�អតិថិជន េQ ប��

ល័យ %ក�ង ៃន %កេពញអូែវ និងTរមនLីរ កីdករ Julio Dini - ផLះមួយOvarense "ែដល ?នេធ��ឱ, 1រម2ណ៍ ដ៏

អTf រ,ៃន�រ ទទួលខុស%តKវនិង �រេប�5\ ចិត� " Bន ឯកTរ ប�� ល័យ និង?នេធ��ឱ, ?ត់ �រចុះេ�2 ះ ៃន " ករណី R2 នសងaឹម » }� ំ

2001 - មនLីរេពទ, GNR រWង Leiria Leiria និង�រ %បយុទ;R� គឺBន Zក,បណ� ឹង េAយ វUទ,� ៃនកម2វUធីប~{

រថយន� មួយ ែដល នឹង រp'នដល់ �រឆ
ង�ត់ BT %តKវ?នេគេt េQ កែន
ងេក�តេហតុ បPL ប់ពី rebocarem រថយន�?ន និ

sយ]Bន �រពិន័យ េទ ព%ងឹង �រេtទូរស័ពL និងPំ ខ\�ំេQ មនLីរេពទ, ក��ង Leiria Aក់េ'� ះ ។េ� Caldas A ម=កl

%តី គិត] េម�លេឃ�ញ អ�កលប?ញ់ និងមនុសl ែដល?នេម�ល បង$nច 26/11 ដល់េQ 07/12 }� ំ 2000 េ�មនLីរេពទ,

កុBរ ឃ។េនះ Pedro }� ំ 2001 - ខ\�ំ ?នទទួល លិខិត េAយ T� គមន៍ DGV 5មួយនឹង រថយន� េPះេទ ប៉ុែន�Bន

លិខិត េPះេទេហ�យ មិនែដល %តឡប់េQ Pំឱ, ទទួល?ន លិខិត ពីតុJ�រ penalizing ខ\�ំ5មួយនឹង �រjកពិន័យ �ររpេJភ

ដ៏ធNន់ធNរ '
 ំង�ស់ ( 5អប>បរB េទ) រយៈេពល �រលុបេ�ល 30 ៃថN យកលិខិត DGV េPះគឺ 5មួយនឹង Pងេហ�យ?ន និ

sយ] េដ�ម>ីយក េផlងេទXត េAយTរែត ច�ប់ េដ�ម>ី5 �រ%ប%ពឹតc េQ តិច5ង 2 }� ំមកេហ�យ េPះ។ខ\�ំ រេមXល បនLប់និង �រគិត

របស់ខ\�ំ ែដលBន �េម*u ថត ខ\�ំេហ�យ ]Rត់ កំពុង%តKវ?ន េម�ល េAយ អ�កេសុ�ប�រណ៍ ។េ� Leiria គិត] ប៉ូលិសអន�រ5តិ ?

នេធ��ដំេណ�រេQ េធ���រ5មួយ ខ\�ំ, �ប់Fំងពីខ\�ំ ?នAក់ 5.01 [គរយ។Tំងនិង បង់ 5 € រកេឃ�ញ ]េJក?ន រកេឃ�ញ រូបមន�

េដ�ម>ីឈ�ះ និង�
 យ5 េសដ�ី មួយ។េ� ៃថNេPះ ខ\�ំ?នគិត] ខ\�ំBន �រកម2 របស់រុសl�ី េ�េ%�ម រថយន�។ខ\�ំគិត]ខ\�ំ េវទមន� េហ�យខ\�ំ %គប់%គង

dន 5មួយនឹង គំនិតនិង ខួរក�ល ស$ិត5ប់5មួយនឹង B៉សីុន រថយន� េនះេQ 5មួយ �របង�ិល េថរ ែដលមិន 
̂ ប់Bន ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ ផl

ងេ%ពង Zក់ក�� ល ៃនផ
Kវ មួយេ�ក��ង េ' មួយែដលBន %Rប់?ល់ េJត ចូលេQក��ង %Rប់?ល់ ក��ង�រផlងេ%ពង េនះ គឺ�ប់េផ��ម េ�ក��

ងដំេ�ះ%Tយ �រេធ��េតស� ម=កl%តី និង បុកដី េ�មុខ តុJ�រេហ�យ ?នេឡ�ងេQ ដំបូលផLះ របស់Rត់។ខ\�ំ?នឈប់ េAយZក,ប~{

កងពលតូច GNR ៃន B5 �ត់ទុក]5 តំបន់ ៃន�រ Coimbra និង Aveiro ?ន �ប់េផc�ម ឱ,Bន �រខិតខំ%បឹ

24



ងែ%បង ៃនគំនិត និង�ែសត េz
 េ�ក��ងរថយន� ែដលកំពុង%តKវ?ន សេ�� ងេចញ េAយ លំAប់ៃន BT Leiria ។េសចក�ីែថ
ង�រណ៍

Liscont - %បតិបត�ិករ កុងតឺន័រ េធ���រ5មួយ %បេភទ អនុវត� រដ�?ល ។ក��ងអំឡ�ងេពល ែដលខ\�ំនឹង េដក េ�េល� បងhន់ េ�

Liscont េនះខ\�ំ Bន រយៈេពលពីរែខ េAយមិនBន �រជក់?រ� hashish េហ�យេ�េពលែដល ខ\�ំ%តឡប់មក W ឈឺ�ប់ ក�

លខ\�ំ �ប់េផ��ម Bនប~k 5មួយនឹង �រ�កេចញ េ�េដ�ម Liscont េសចកcី%សdញ់ s៉ង%5លេ%- េសចកcី%សdញ់ ?នរង %តKវ?

នេគ បំេភ
ចេ�ល ផងែដរ Bន1រម2ណ៍] Zក់ក�� ល ?ត ?ន?ត់បង់ �រែ%បចិត�និង�រ រស់េ�។�រេធ��ដំេណ�រ េ�េ%�ម ពពក េ=ះ េ�

េ%�ម�រ ?នេ�ក��ង ភព ភព%ពះអ|h រ និង Jupiter េ�េល� ភព%ពះអ|h រ Ty នសួគ៌េPះ ខ\�ំ?នសេ%មចចិត� េQ %សdញ់អ�ក និង

Jupiter ?នេធ�� អ�កBន េ�ទីេនះគឺ 5 របស់ខ\�ំ េ=ះេហ�រពី ភពែផនដី េQ�ន់ ប៊¤ច ភពែផនដី BនកB
 ំង , Bន ]មពល, B

នេសចកcីអំណរ គឺអ�ីែដល?ន សែម�ងនូវ េសចក�ី%សdញ់ េ�ក��ង*ង jg ។%ពះ1ទិត, Bន កB
 ំង េនះ ?នj
 ស់ប�Kរ ដូច jg ឈូករ¡ត� ?ន ស2័%គចិ

ត� ក��ង �រខិតខំ%បឹងែ%បង ឥតឈប់ឈរ ៃន�រដុត អ�ីមួយ គឺ5 ក�ីសុបិន� មួយ សមិទ;ិផល 5 េRលេSមួយ , អ�ី%គប់s៉ង 5មួយនឹង ចំណង់

ចំណូលចិត� , េAយR2 ន វUB%ត ដ៏អTf រ, , ដ៏អTf រ, ខ
ី េពញេAយកcី%សdញ់ '
 ំង�ស់។ខ\�ំេម�លFមបង$nច ខ\�ំ?ន កត់សBh ល់េឃ�ញ េ�

េល�េផ�ក ?នចំ�យ េសgន េម�លេQ េ%ច�ន េ�េពល'ងមុខ ខ\�ំ?នេឃ�ញ jg យ របស់អ�ក គឺ shimmering ដ៏អTf រ, េម�លេQ

ខ\�ំ?នេឃ�ញ %ពះច័នL គឺ អណ�K ងែរu េហ�យ5របស់អ�ក គឺ េទស[ព ,   �រេធ��ដំេណ�រ មួយ Fមរយៈ អ�ក េធ��ដំេណ�រ េ�េល�ដី និងេ%�មសមុ%ទ

បPL ប់មក អ�ក យកឈ�ះ េយ�ង ?នេធ��ដំេណ�រ េ�េល� ដីនិង េ�េ%�ម សមុ%ទ េនះគឺ %Rន់ែត5�រ ពន
ឺ%ពះច័នL េនះ។Bន បំណង ] ចង់

ចង់ , កcី%សdញ់, �រគិត , 1រម2ណ៍ ។ខ\�ំ?ន ខក'ន អ�កនិង %តKវ?ន ចង់ Bនអ�ក េ�ទីេនះ Bនបំណងចង់ កិចf%បជុំេនះ %សdញ់អ�ក

ែតងែត គិត អ�កនិង Bន1រម2ណ៍]Bន វត�Bន របស់អ�ក, ែដល5កែន
ងែដល នឹកផLះ និង�ររស់េ� េAយR2 នអ�ក គិត ចង់ Bន1រម2ណ៍]អ�

ក និង%សdញ់អ�ក េAយមិនេឃ�ញអ�ក Bនបំណងចង់ ឱ,អ�កនូវ 1រម2ណ៍ 5: �រេម�លេឃ�ញ េម�លេឃ�ញ អ�ក េAយR2 ន b� រ េAយR2 ន ក
ិ

ន ក
ិន អ�ក, Tc ប់អ�ក អំេព�1%កក់ េAយR2 ន សំេលងរp'ន , រស5តិ រ�ក*យ ខ\�ំេAយR2 ន proving អ�កេហ�យ ប៉ះ អ�ក េAយមិ

ន�ំ?ច់ ប៉ះ ។រpលឹក ] ស%Bប់អ�ក ទទួលរង 1រម2ណ៍ , %សdញ់, រស់ មួយ មិន %សdញ់ B� ក់េទXតែដល េ�ក��ង�រ េថ�ប អ�ក ែដលខ\�ំ

?នេឃ�ញ , ខ\�ំ went're េសចកcី%សdញ់ ែដលនឹង ចង�ំ5និចf េPះេទ។%បែហល5 30 , 2003, េសចកcី%សdញ់

1Zហ៍ពិZហ៍ Filip ែខមីP Moorish មិថុP 02 ទី%ក�ង Lisbon -... d=Wu B៉%ឌីដ B៉%ឌីដ B៉%ឌីដ

09 មិថុP 10 ែខមិថុP }� ំ 2003 ទី%ក�ង Lisbon េQ�ន់ %បេទសគុយ? d=Wu និង 100 ដុJ
 រ ទិញ ក~�

ែដលពិត5 មិនល$ ។ខ\�ំគឺ5 េពលបួនែខ េAយR2 ន �រជក់?រ� សP
 ក់ មុនេពលចូលរួម បPL ប់មក ជក់?រ�និង ប៉ះZល់ដល់ ក�លរបស់ខ\�ំ គឺ �

រ�ប់េផ��មៃន intrigues 5មួយនឹង េ�=� យ េPះ េហ�យេ�ទីបifប់ ទទួល?ន bបនិង ចូលេQ រកេម�ល ស%Bប់ �រ|រ។ម=វU

ទ�ល័យ លិខិត េដក ក��ង បនLប់ ជក់?រ�និង សP
 ក់ របស់ខ\�ំ។%ក�ង Lisbon Tល ប�� ល័យ Orlando េ%5ះ ភ័យ'
 ច

េAយ�រ ទំPក់ទំនង5មួយ �រ បេងg�ត ថ2ី ៃន�រេធ�� សកម2[ព '
 ច 5មួយពួកេគ េPះ ?នេធ���រ ែខ ឈប់ស%Bក មួយរបស់ ខ\�ំ។បPL ប់ពី

�រ ចង់ ប~{ ក់ពី �រសងl័យ មួយចំនួន5មួយនឹង បេចfកេទស ខ�ស់ និsយ] ឱ,ខ\�ំ ឈប់េហ�យ ប|k ញពី �រឈប់ស%Bក ឈឺ - ?នបi{K
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ន លិខិតមួយេQ %ប^ន Isel ែដល មួយ5មួយនឹង �រេរ�សេអ�ង ៃនអងhេហតុ 5ក់Jក់�មួយ េPះ មិន1ច ចូលេQ ក��ងបនLប់ទឹក និ

ងអនុ~� តឱ, tosteira ឈីសេPះ ?ន�កេចញពី ..។ ខ\�ំ?នសរេសរ ជីវUត មិនេពញចិត� 5មួយនឹង �រេពញចិត� េល� �តប៉ូTc ល់

មួយៃន ctt មួយនិង ?នបi{Kន ខ
nនឯង េដ�ម>ីទទួល?ន W។�រេផ\� លិខិតមួយេQ %ប^នៃន T^រណរដ� �រផ�ល់ គណនី 8 }� ំចុងេ%�

យ របស់ខ\�ំ េនះ។[ពអត់�រ|រេធ�� , bក់ទង សន�ិសុខសងhម េ�ក��ង=ង ពលរដ� ទី%ក�ង Lisbon ែដល%?ប់ ខ\�ំ]ខ\�ំ Bនសិទ;ិេដ�ម>ី

ផល%បេsជន៍ អ�កអត់�រ|រេធ�� េPះេទ េ�េពលែដល េ�ក��ង�រពិត ?ន ជែជកតWu 5មួយBc យ និង%បពន; េហ�យខ\�ំនឹង បណ�� ះប�� េQនឹង

%ចមុះ 5មួយនឹង គំនិតេនះ េដ�ម>ីេQ �ប់ យន�េ=ះ េQលុចសំបួ េដ�ម>ីនិsយេQ�ន់ Barroso ?ន េ�ក��ងសហ[ពអឺរuុប េ�ក��

ងេRលបំណង េដ�ម>ីផ�ល់ �រ|រេនះ ឱ,ខ\�ំ។ចំណុចខ�ស់បំផុត %Rន់ែត5 េពល មួយ េពល មួយពី �រគិត របស់អ�កែដល %បែហល5 bំងអស់

Bន មិនែមន%តឹមែត រូប[ព ដ៏%បកបេAយគុណធម៌ 5�រ ប៉ុែន�េAយTរែត រូប*ង ឬ B៉សីុន%ត5ក់ ចិត� មិនT
 ប់ េ�ក��ងេពល ៃន�របifប់

ៃនអតyិ[ព *ង�យ bំងអស់ េហ�យ[
 មេPះ អ�ី%គប់s៉ងេQ បិទ ឬ1ចPំ ។

               ខ\�ំ?នឮ សេម
ង ែដល ែថ
ង]: Zក,ប~{ សB
 ប់ ខ
nនឯង េពលមុនេពលែដល ?ន%?ប់ %បពន;ខ\�ំ ]W5 « ពួក

Hacker " ែដលBន វU5{ ជីវៈ ?នសរេសរ %កAសមួយ និsយ] ខ\�ំែតងែតចូលចិត� ផvរទំេន�ប េដ�ម>ីទិញ ពីរដប 1ល់ម៉ុង ជូរចត់

និង�រ ផឹក bំងអស់ រួមR� 5មួយនឹង ]� ំ 5េ%ច�ន។ភរUsរបស់ខ\�ំ េ�េពលែដលRត់ ?នចូល និង?នរកេឃ�ញ ខ
nនRត់ ឱប នឹងTy ន[ព ែដ

លេt] ពន
ត់អគhីភ័យ INEM មកដល់ រយៈេពលខ
ីបPL ប់ និង?ន ផcល់ឱ,ខ\�ំ េ�េពលែដលខ\�ំ [\ ក់ េ%បង ែដលខ\�ំ កនLប េ�ក��ងមនLីរេពទ,

មួយ។ៃថNេ%�យមក ?ន%?ប់ អ�កជិត'ង របស់ខ\�ំ ែដល?ន អន�រកម2 ]� ំ ?នមកដល់ ខ\�ំេដ�ម>ី និsយ] =ង�េហ�មួយ ែក>រ េPះW នឹងមិ

នBន =ង�េហ� ែដល?ន 02/2007 ប៉ុនប៉ង េធ��អត�oត ទី 1 ។

               %បសិនេប�Bន Tរ^តិគីមី ខ\�ំ%បសិនេប� %ពលឹង របស់ខ\�ំ R2 នអ�ី នឹង េ�ែត កំេទចកំទី បូក សBN ត់ Th ល់ ដ៏ល$អTf រ,

។ផុតពី វUទ;ងlP មួយែដល អែណ� ត ខ{ិល ៃនេពល មួយេផlងេទXត 5ពិេសស ។អវត�Bន %បសិនេប�Rត់ ?នប៉ះ និង?នេឃ�ញ ពិភពេJករបស់

អ�ក នឹង េQ5មិនបរUសុទ; េAយR2 ន�រ ែ%បល%បnល ប៉ះ 5មួយ គ s៉ងេ=ច�ស់ក៏ េជ@] Bននរ�B� ក់ ហួសពី �រពិត របស់ខ\�ំ។[ពទុ

កr%ពnយ របស់ខ\�ំ គឺTមi� ដូច5�រ ទទួល សុភមងhល bំងអស់ 5�រ លំ?កសេ%មច ។េAយ េវទមន� េAយR2 ន�រ េរ@ង េ�ក��ងៃថN ែដលអ�

កនិsយ មួយ ប៉ះ និងBន1រម2ណ៍ ខ\�ំពីរេបXប ែដលអ�ក សម
ឹងេម�លេQ ខ\�ំេហ�យ េម�លេឃ�ញ ខ\�ំ5 នរ�េហ�យ មិនBន អ�ីែដលខ\�ំ Bន1រម2

ណ៍]Bន �ររងទុកrេវទP មិន េ%ច�នដូេច�ះ ចង់ មិនBនអ�ី េ%ច�ន5ងេនះ T
 ប់ ស%Bប់អ�ក Fមរយៈ ខ\�ំស%Bប់ អ�កសរេសរ ដូេច�ះ ]?នរងទុ

កrនិង មិនែដល ?នT
 ប់េហ�យ អ�កមិនែដល នឹង%តKវ?ន ?ត់បង់ %Rន់ែត Bន1រម2ណ៍ 5ប់នឹង អ�កេ�ក��ង �រ%បកួត ដុត េឆះ �រឈឺ�ប់

េ�ក��ងខ\�ំ ែដលបifប់ េ�េពលែដល bំងអស់ ដុត ។មិនែដល ?នយក អ�ក េAយវUធី េ�ក��ងអ�ក នឹង និsយ]អ�ក រងទុកr េAយTរែតអ�ក

មិនែដល ?ន�កេចញ េហ�យ ដឹង]អ�ក %សdញ់និង ែតងែត %សdញ់អ�ក។W%តKវ ?នព�?ល េ�ក��ងមនLីរេពទ, និង �រ� ជូន

Cabral ែដលBន េ�ក��ង " សន
ប់ " និង [{ ប់មក [\ ក់ េហ�យ េឃ�ញែត កនLប មួយ មិន�ំ សនLP5មួយ វUកលចរUត ែដល?ន

ផ�ល់ឱ,ខ\�ំ េbះ5s៉ង� បPL ប់ពី�រ ចុះហតyេល'េល� �រប~{ េAះែលង លះបង់ �រទទួលខុស%តKវ េនះ។- គិត] ?ញ់ សត� ពី បង$nចៃន

5ន់ េនះនិង Bនគំនិត េដ�ម>ីបំj
 ញ ឬ សB
 ប់មនុសl Bន1រម2ណ៍] �ររp'ន ដ៏អTf រ,េ�ក��ង �រ �ត់បនyយ *ង�យនិង របួសរែហកTច់
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ធNន់ធNរ ែចង T2 រតី រp'ន s៉ង'
 ំង និងBន 1រម2ណ៍ បងg បំណង%?]� មួយ ខ\�ំ?ន អធិT� ន េ1យអ�ក ផ�ល់ឱ, េថ�ប ដូច ែដលអ�ក?នដឹង

មួយែដល ខ\�ំ?នេទ?ផ�ល់ឱ,ខ\�ំនូវ េថ�បមួយ ែដល?នJក់ ដូច5 surripiámos អ�កែដល R� ?នេក�នេឡ�ង េ�េពលែដល B

នបំណងចង់ ផ�ល់ឱ,ខ\�ំ េថ�ប មួយ ទន់ ៃនអ�កbំងេPះ ែដលអ�ក ?នដឹង។ែផ$ម ែផ$ម េដ�ម>ីដឹង] អ�ក។ខ\�ំ ផcល់ឱ,អ�កនូវ �រេថ�ប មួយពី ខ\�ំ។5មួ

យនឹង�រ េRរពេAយTរែត bំងអស់ សូមឱ, អ�ក ែដលអ�កនិង ខ\�ំ!េត�អ�កគិត ពីខ\�ំ េហ�យខ\�ំ របស់ អ�ក?ខ\�ំ Bន េសចកcីអំណរចំេZះ

estou- ឱ,ខ\�ំ ?ន1ន យល់ %បែហល5 !ឆ
ង�ត់ ៃន �រពិ�រ� 1ន រួចេហ�យ ខ\�ំរួចេQេហ�យ ?នយក elated របស់ពួ

កេគ s៉ងេ=ច�ស់Bន អំេ�យbន unwrapped ដ៏េក�ះក�យ េQនឹង ផ
Kវច�ប់ រួចេQេហ�យ ដ៏ធំមួយ េB៉ង Zក់ក�c ល

ឬ�រ េលងេហhម Bន់ ែដល5 សំណួរ ដ៏គួរឱ,ភ័យ'
 ច ! ?�រឆ
�ះប~f ំង េQនឹង�រ េញmន សហគមន៍េសុ�ប�រណ៍សBN ត់ អប>បរB និង [

ពេសNmមTN ត់ ែត ពី េអកូ ែដលបំែបក ពួកេយ�ង េដ�រតួPទី 5Zក, ៃន�រឈឺ�ប់ េbះបី5 េ�ក��ង �របដិេសធ Tមi�ៃន �រដុត ។ឧបសគh

ែដលេម�លេQពិ?ក *ង�យ ប៉ុែន�មិនែមនFម គីមីវUទ� អ័រម៉ូន និង'ងវU~� ណ %តKវ?ន ភ
ឺ។Tកសព េសេឡTL ល �
 នZន េយ�ងស%Bប់ �

រេចញjg ៃន pansy េនះ។េ�ក��ង�រែស�ងរក ៃន clover េសចកcី%សdញ់ េAយTរែត Bន%ទព,សម>ត�ិ Bនេ�ក��ង�រ យល់ដឹង

ែដល មនុសl េ%ច�នវUស័យ និងែតងែត 5មួយនឹង អ�ីមួយេដ�ម>ី បែនyមេQ ទិដ�[ពេនះ។េល�សពីេនះេទXត មួយេផlងេទXត, �រេក�នេឡ�ង បែនyមេទXត

ចំណង់េនះ ស%Bប់ កcីេមF� និង ទន់ភ
ន់ ែដល និរេទស ពួកេយ�ង េQដល់ ខ
nនឯង តំ�ង េ�ក��ង%បព័ន;ផlព�ផvយ សងhម។េម�ល ទសlនៈ មួយ

េAយខ
nនឯង និង�រ Aច់ , មិន េផLរសិទ;ិ បំណង �មួយស%Bប់ បំណង%?]� �ន់ែតេ%ច�ន ែដល?ន េក�តេឡ�ងេ�ក��ង រង�ង់។រង�ង់ៃន Bស

េនះ Guild ៃនេសចក�ីជំេន@ ដ៏ល$និង េT2 ះ%តង់ និង�រេRរព , េAយTរែត មិនBនេទ។េយ�ងBន បរUសុទ;និង ៃ%ពេ�ក��ង ទេង�� ដូេច�ះ

េហ�យR2 នអ�ី ែដលអF2 និយម 5ង ខ\�ំែដល ែតមួយគត់េដ�ម>ី %តKវ?នដូេច�ះ ែតងែត លុកលុយ មួយេទXត 5មួយនឹង ចំណុច របស់ពួកេគៃន ទិដ�[

ព។រJក ចិត� សមតy[ព ៃន �រj
 ស់ប�Kរ ដ៏Tមi�មួយ ៃនគំនិត , W5�រ បPL ន់ េដ�ម>ី បណ� ឹងឧទ;រណ៍ ន័យ រួម។េ�េពលែដលេយ�ង ផcល់

ឱ, ឬ�រ Pំយក េAយខ
nនឯង 5មួយនឹង�រ េផlងេទXត។R2 នអ�ីែដល មិនសំ'ន់ �ន់ែតេ%ច�ន បដិេសធ នូវអ�ីែដល េយ�ងមិនចង់ W5�រ |

យ%សnលេទ។េសចកcី%សdញ់ និងកcី%សdញ់ %តKវ?ន 5 Bន1រម2ណ៍ េផlងេទXត និងមិន ឱ,ខ\�ំ។1កប>កិរUs �រសន2តៃន ទំPក់ទំនងរWង ពួ

កេយ�ង %តKវ?ន េPះេទ។េ?ះពុម�េ�ក��ង ឥរUsបថ ស[វគតិ គិតែតពី ខ\�ំេហ�យ បPL ប់មក ខ\�ំ េហ�យឥឡKវ ខ\�ំBន ម�ងេទXត។ជេB
 ះ េAយTរែត

មួយគឺ ខ\�ំ?នែបរ េQ5 "ខ\�ំ" េហ�យអ�ក មិនដឹង] េត� " ខ
nនឯង " េយ�ងBន េដ�ម>ីផ�ល់នូវ �រRំ%ទដល់ R� េQវUញេQមក។W5 %បេភទៃន

�រ មក ដល់េយ�ង ែដល5 ែតងែត េប�កចំហ។យកចិត�ទុកAក់ ឱ,េQ5 " ខ\�ំ" 5 របស់ខ
nន ឱ,េ�5មួយ អ�ក5Bf ស់ រ?ំង និងអF2 និយម

ែដលBន ក%មិត គឺ5។5�រ%បេស�រ�ស់ 1វេ%�ះ េនះ ខ\�ំ 
̂ ប់ ែតBន ជនបទ ខូច េAយ " Tu របស់" ែដលBន និង ែដលBន

េ%គ�ងស�T� វុធ បែនyមេទXត " សហ[ពអឺរuុប " " សហ[ពអឺរuុប " ែដល ប៉ុប ។េសចកcី%សdញ់ េសចកcី%សdញ់ ច�ំងដេណ� �ម bំងអស់

។ែខសី=}� ំ 2007 �រែលងលះ ... ពន
ឺ effervescent - 
̂ ក់ និង burble , ពនឺ និង�រ ព%ងីក ចូ

លេQក��ង T' ៃន បំណងចង់ unconquerable , Wគឺ5 �របំ[ន់ ]5 ែភ�ក bំងអស់ ែដល R2 ន េពលែដល%ប

ឈមមុខនឹង �រពិត 'ងេ%x។ទទួល អំេព�1%កក់និង ឆgnត រេប៉ះរេ?៉ះ បំណងចង់ effervescent ែក
ង�
 យ 5�រ ព%ងីក េស

ចកcី%សdញ់និង �រចម
ងេ*គ , �ន់�ប់ អស់bំង គំនិតនិង ?នអនុ~� តឱ, %គបដណ� ប់ និង%តKវ?ន េលចេ 
̂ W5 �រj
 ស់ប�Kរ ៃន សLnយ
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]មពល Bតិ� luminous េ�ទីេPះ។េមឃ ភ
ឺ R2 នអ�ី '
 ំង5ង បំណង%?]� េដ�ម>ីសេ%មច?ននូវ តុល,[ព ដ៏ល$ឥតេ'f ះ ៃនេម

ឃ ភ
ឺ ដូចែដល ពួកេគគឺ5 F* ែដល?ន ផ�ល់ឱ,ពួកេគនូវ ជីវUតនិង�រ j
 ស់ គំនិតឬ អងhេហតុ គំនិត បំណង%?]� េដ�ម>ី េបតុង R2 នអ�ី %សស់

T$ ត5ង េមឃ ភ
ឺ េAយ ]មពលែដល constelares េនះអំZវPវឱ,Bន អន�រកម2 េថរ រWង F* និងអំ�ច ៃនjg យ េនះគឺ

Bនែតមួយ។W ភ័យ'
 ច ខ\�ំពីរេបXប ]មពល ?ត់ ក��ង ែផlង េAយR2 ន េភ
�ង េZលគឺ មិនចង់ បក%Tយ �រពិត េJហ^តុ។ខ\�ំខកចិត� េ�

េពលែដល កB
 ំង េនះ%តKវ?ន ប�|g ប េAយ �រT� ក់េ� និង�រ %គីT� ល់ ៃន 1រម2ណ៍ គឺពិត5 រ?ំងៃន [ព%តឹម%តKវ'ងនេs?យ មួ

យ។%ពលឹង េអ�យ ែ%ប អ�កចូលេQក��ង េវទមន� មួយនិង រុយ គំនិត ែដល មិនBន Pេពលបចf�ប>ន� េល�កទឹកចិត� ៃនអងhេហតុ និង�រ j
 ស់ប�Kរ

ៃនអ�ីែដល �រពិត %តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ ជំ=ន និង វដ� ែដល bំងអស់ ?នឆ
ង និងអភិវឌ� ប៉ុែន�មិន េ�ក��ងវUធីៃន �រភ័យ'
 ច និង�ររងទុកr

របស់1រម2ណ៍ ។េAះែលង ខ
nនអ�កនិង ព%ងីក ែដលអ�ក រងទុកrលំ?ក េហ�យ5ពិេសស �រj
 ស់ប�Kរ ៃនជីវUត �រj
 ស់ប�Kរ ែដល?ន ជំរុញឱ, ពួ

កេយ�ង េនះ។ពន
ឺៃនជីវUត េ�េ%�មទឹក ឆgnត ៃន ចំណង់ចំណូលចិត� េនះ។េត�េធ��ដូចេម�ច សូមអេi{�ញមក ?ស[វគតិ %សdញ់និង ចង់ឱ,េគ %ស

dញ់ ត�k និង�រ ខកចិត� េប�ក រូប[ពបំ[ន់ 5េ%ច�ន។deluded និង %សdញ់ខ\�ំ េj� តសំ'ន់ និង�រ េj� ត1រម2ណ៍ េ�ទូbំង

វUធីT%ស� ៃនេសចកcី%សdញ់ ៃនេសចកcីពិត ] pierces កុហក �មួយ។1%�ត ក��ង�រ %សdញ់ Wល ែដលេយ�ង កំពុងេAះ%T

យ 5មួយនឹង អត�ស~� ណពិត ៃន�រ េលង ដូេច�ះ %តKវ?ន %សdញ់ ត%មKវឱ,េយ�ង យល់ដឹង េ%-ៃន មូលេហតុែដល %តKវ?ន %សdញ់និង

េ�េឡ�យេទ Bន �រែបងែចក5ពីរ �ំ?ច់ ៃន�រ េពញចិត� ល$ វUញ និង%សdញ់ ផងែដរ %តKវ?ន %Rម[T េនះ?ន សន2ត1 + + 

1 = 1, េពល ឡKជីខល មួយ មិន1ច រ�ក*យនឹង អ�ីេPះេទ។ដូេច�ះ ឡKជីខល 1 + + 1 = 2, %តឹម%តKវ , ប៉ុែន��រ %ប

%ពឹតc នឹងមិន Bនផលិត[ព %បសិនេប� លទ;ផលគឺ មិនែមន5 បេចfកេទស ែដល?ន ចង ឥរUsបថ និងតៃម
 និង ឥរUsបទ េ�ក��ងទូេQ, ដូ

េច�ះ បPL ប់មកBន ទីFំង រួបរួម មួយក��ង Zក់ក�� ល ៃន�រ រួមេភទដ៏េ%ស�ប%Tល េនះ។លកrណៈបុគhល ឬ សកម2[ព េផlងេទXត និង�រ

យល់ េនះ5 %បភព ែតមួយគត់ ពិតៃន �រសប�យ , ឬ Bនន័យ ]5 សកម2[ព េសរ�[ព ពិត។ខ\�ំ មិន?ន រស់េ� ឱ,?ន%គប់%Rន់េដ�ម>ី

ជំនះ ជំ=នដូច'ងេ%�ម េនះ តកgឬ មិន%?កដនិយមេប� នឹងBន លកrណៈវUនិច�័យ ស%Bប់�រ 5េ%ច�នៃន អ�កខ\�ំ ចង់ឱ,%?កដ] ពិត5 ដូេច�ះ

ខ\�ំ %សៃម ឱ,ខ\�ំ J ពីេពលមួយេQ េពលេវJនិង Pេពលបចf�ប>ន�េនះ គឺBន េសL�រែត J5�រ ែបបេនះ Bន 5 J សិប>និម2ិត, 

fooling ែដលពិត5 ឈរ េពលខ
ះ តួPទីេនះ យក �រសន�ិA� ន របស់អ�ក។ខ\�ំមិន ែដលBន េ�ទីេនះស%Bប់�រ ជួបេAយៃចដន, អំពី

[ពលNីេលN� Bន�រភ័យ'
 ច , និង ឥរUsបទ ែដលមិន េធ��ឱ,Bន�រ �ប់Fំងពី�រ ឆgnត គឺBន ែតេ�ក��ង �លៈេទសៈ មួយចំនួន េហ�យេ�េព

លែដល វUនិច�័យេAយ អ�កេផlងេទXត េZលគឺ 5ញឹក�ប់ 1%ស័យ េល� " ជំរក " ។បែង�រ មួយចំនួនៃន េហតុផល ែដល] េPះខ\�ំ ចង់ និ

sយ]ខ\�ំ ឆgnត ខ\�ំ?ន សន2ត់] ចូលចិត� មនុសl5េ%ច�ន េហតុដូចេនះេហ�យ េយ�ងកំពុង េពញចិត� មិនែដល េយ�ងចង់ឱ, Bនេសចកcី%សdញ់ �

ន់ែតេ%ច�ននិង �ន់ែតេ%ច�ន េហតុអ�ី?ន5 មហិច�F េAយេសចកcី%សdញ់ ដូេច�ះ ខ\�ំ?នAក់ សំណួរ។ដកថយ និsយ] ដូច'ងេ%�ម, bំ

ងអស់គឺ ឥតគិតៃថ
េដ�ម>ី %ប%ពឹត� [ពលNីេលN� ក��ងេសចកcី%សdញ់ ែដលេយ�ងBន ែដល|យរងេ%Rះនិង ?នេរXបចំ 5ញឹក�ប់។េយ�ងចង់ េជ@]W

គឺ5�រពិត េសចកcី%សdញ់ ែដល] េហតុអ�ី?ន េទេ%Zះេយ�ង %តKវ?នេគ %សdញ់ 1រម2ណ៍] arouses %សdញ់ និង�រ េកះ

%?5\ ៃនជីវUត ែដល
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11/2007 េធ��អត�oត ប៉ុនប៉ង េល�កទី 2 5មួយនឹង ]� ំ , �រេក�នេឡ�ង េ�មនLីរេពទ, �រ� ?ន ចំែណកឯ Cabral មួ

យ ទេទ េដ�រ ចូលេQក��ង វួដ ខ\�ំ ជិតេAយ គិJនុបA� យិ� "បPL ប់មក ព�sម សំJប់ េពលេវJ5មួយនឹង ]� ំ

benzodiazepines េនះ? !", បPL ប់ពី�រ វU[គ ខ\�ំ ?ញ់ �ក់Fមសរៃស ម{�លនិងgushing �ម។

�ររស់ T
 ប់ រWងជីវUត និងេសចក�ីT
 ប់ ?េJកអ៊ុច !�រអភ័យេbស , W%តKវ ?នAក់េ� ?5ក់ែស�ង អ�កែដល មិនែដល ?នសំJប់ ?

មនុសl%គប់រូប ?ន�កេចញ េQរស់េ� េAយR2 ន ករណីេល�កែលង មួយសនL�ះ T
 ប់ bំងអស់ គិត] 5�រ }ប់ េយ�ង នឹង%តKវT
 ប់ ក��ងេព

ល}ប់ េនះេហ�យបPL ប់មក េយ�ងរស់ គឺ ផL�យ ពី�រ ចំអក ។បPL ប់ពី ៃថNខួបកំេណ�ត របស់ខ\�ំ ែដលខ\�ំព�sម ចូលេQ " េល�សពី " កិចf%ព

មេ%ពmង 20 េB៉ង បPL ប់ពី�រ ខូចរូប�យ bំង%ស�ងេហ�យ sedated ?នរួចរស់ជីវUត 5ថ2ីម�ងេទXត ។ចូលរួម ក��ង�រ Wយតៃម


ស%Bប់ រលកៃន បេចfកេទស រដ�?ល េAយ %ក�ម%គKេពទ, ទីបី procedure'm េប�កចំហ និងBន ចំ�ំ 17,41 េស

ចកcី�
 =ន ទទួលយកកែន
ង ទីពីរ េ�ក��ង�រ%បកួត េនះ េ�យប់ មុនេពលែដល មិន?ន េគង និង?ន ជក់?រ� 5ង 10 សP
 ក់ សំ[សន៍

គឺេ�ក��ង េពល%ពឹក។TJេពទ, េនះ កំពង់ែផ េនះ។ែដល5កែន
ងែដល ៃថNេ%�យ ខ\�ំ?នទទួល ឱ,េQ េ%ZះRត់ Bនគំនិត ចង់េធ��អត�oត និ

ង5កែន
ងែដល ខ\�ំមិន ?នជួប សូម>ីែត ខ\�ំ?ន រង់�ំ េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំBន%គប់%Rន់ ក��ង�រ រង់�ំ។ពន
ឺែដល ?ន�ត់ខ\�ំ េ�ក��ងទិសេS របស់

ecstasy បចf�ប>ន�ៃន ជីវUតរស់េ�%ប�ំៃថN , �រ បំភ
ឺ ឱ,ខ\�ំ ឈឺ PេពលអPគត និង�រ មិនសមេហតុផល ក��ង�រ បPL ប់មក ?ទ

?ក់ េឡ�ង សB
 ប់ ខ\�ំេហ�យ �ំង ដូចែដល ដក Dynamiters 1រម2ណ៍រ�ក*យ ធNន់ធNរបំផុត។ដូេច�ះ េ%?ស �កេចញ េZះេវXន

�ឡKរ� s៉ងម៉ត់ចត់និង %តឹម%តKវ។ខ\�ំមិន ដឹង]េត�ខ\�ំ បំភ
ឺ កន
ងមកេនះ េAយTរែតខ\�ំ '
 ច ] Rត់Bន អំ�ច េPះេទ។ដូេច�ះ Bន បេ|h ល

ពីរ, bំងពីរ '
 ំង�ស់ េហ�យខ\�ំ%តKវ?ន Wយ%ប=រ េAយ វUជ{Bននិង �រព�?លនិង�រ មិនែមន5 ពណ៌េO2 និង haunting 

។ពន
ឺេនះ មកពី [ពច�ស់Jស់ ៃន មេPសេifតPនិង របបៃន %ពលប់ 5បPL ន់ និង េAយR2 ន �រj
 ស់ប�Kរ ចិត�ខ�ះ�រគិត 1រម2ណ៍ និង

%ស1ប់ , មិន ែដល?នបងgប់ 1រម2ណ៍ ឬ�រ }g ង �ររpេភ�បចិត� , េសចក�ីរ�ក*យ ៃន�ររស់េ� និង�រ រ�ក*យ5មួយ កB
 ំង អតិបរB ែដ

ល   ជំរុញឱ,េយ�ង េ�េល�ែផនដី និងផ�ល់ អំ�ច ដល់េយ�ងមិន, �ប់ េទពេ�សល, ែដលអ�កBន និងកB
 ំង ដូច5 �ំរស2ី ពណ៌េខXវ មុត%សn

ចនិង ventilaste ៃន ប~k េx� ែដលBនបទពិេTធន៍ និងគំនិត ែដលមិន ែដលBនគំនិត1%កក់ និង�រ *លAល ែដល

victimize ពួកេយ�ង ដូច5 %សេBល , អ�ី%គប់s៉ង Bន ចលP ប៉ុែន�Wគឺ5 េពលបចf�ប>ន� និងរេបXបែដល W%តKវ?ន ប|k ញឱ,ដឹ

ង infiltrates េនះ1រម2ណ៍ ៃន�រេម�លេឃ�ញ និងប|k ញ [ពច�ស់Jស់ ៃន�រគិត ឱ,េយ�ង Fមរយៈ�រ TN ត់ ដង េហ�យ គឺ

TN ត់ ដូច5 រ�ង ទិដ�[ព និងរ�ក*យ ពិ�រ inglorious ែដល អ�កដៃទេទXត ឆ
ង�ត់ ]មពល អវUជ{Bនឬ វUជ{Bន។េ�ឯ េល>�ន

ៃន�រគិត , 5បPL ន់ , ទីពីរេនះ %ប[គ ៃនេពលេវJ និងេពលេវJ េនះគឺ }ប់រហ័ស េហតុេនះ WនឹងBន ក��ង%កបខណ¢ ឬ ឥរUsបថ គួ

រឱ,អស់សំេណ�ច�ស់ មិនBន �រ�ត់បនyយ េ%ច�នបំផុត េAយTរែត មនុសl%គប់រូបBន សិទ;ិ ]េត� Bន%បសិទ;ិ[ព វUជ{BនឬអវUជ{Bន។B

នឥទ;ិពល របួសរែហកTច់ធNន់ធNរ ៃន ពណ៌េO2  Faíska េក�តេឡ�ង េ� បេ|h ល អព�%កឹត ៃន [ព%ប%កតី និង ឆgnត អនុវតc េល� ]

មពល រស់រេវ�កនិង Bន1រម2ណ៍រ�ក*យ ចំេZះ�រ o
 ន និង luminary ដូេច�ះ ខ\�ំែណPំឱ,អ�ក េ%ប� ]មពល jL ល់ខ
nនរបស់អ�ក ែដ
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លនឹង%តKវ?ន �នដល់េAយ ពន
ឺនិង esbaterá ញញឹម ដុត មួយែដល5 េផះយកេចញ ពី កំេS , ប៉ុែន��រ ភ័យ?រម� េ�េព

លែដល stirred ។ៃន quadrant េផlងេទXត ែដលBន ពណ៌េខXវ េរu 5មួយនឹងគំនិត រp'ន ៃនបុណ,%គីសL និង�រ សងgត់

ធNន់ េភ
�ង េដ�មេឈ� ែដលPំ េយ�ងេQ រp'ន ។Wគឺ5 �រj
 ស់ប�Kរ េនះ?ន %បឈម េឡ�ងខL�ះ ប៉ុែន�មិន obstructive ]មពល

5ក់ែស�ង ែដល**ំង េយ�ងពី�រ រស់េ� រូបថត , ?ក់ េនះ?ន អ%ងnន េឡ�ងនិង ទុន ប៉ះZល់ដល់ រលក សំេឡង ែដល?ន ផលិត េល>�ន

េល>�ន ប៉ុែន�មិន Bនអនុ[ព 5�រ ផងែដរ។អ�ីែដល5�រ ពិតនិង =ក់ដូច5 ធម25តិ។ជីវUតេ� អស់កល>5និចf ទុកW េ�ទីេPះ េQចុះ េហ�

យបPL ប់មក Bនគឺ5 វUធីែដលមិនBន �រ%បយុទ;%ប}ំងនឹង W េ�ជុំវUញ Wឬ េរXបចំ W5 �រ burble %ប}ំង េភរវកម2 និង�រ រហូ

ត�នដល់ េ�ក��ងមួយ ចំណុច %ប=រ ចិត� ៃន�របេងg�ត �រ%សេម�ល%សៃម , ឬ%Rន់ែត គូរ AនមួយBន�ររ�កចំេរ�ន tint ពណ៌ៃបតង

និងជីវUត េ�ក��ង�រ �ប់យក សេម
ង ៃន�រ Bន�ររ�កចំេរ�ន រស់េ� ] េ�ទីេនះគឺ5 ពិនL� ែដលអ�ក ែតងែតចង់ ចង$�លប|k ញ , �រ រស់េ�

'
 ំង ។

01/2008 េធ��ឱ, Tក់ េAយBន អកlរ មួយ

Darklightning និង jg េភ
�ង េ� d T2 និងអំ�ចៃន និsយ] luz'08 បPL ប់ពីេPះ Tក់ intentei 

មិន %ប}ំងនឹង ជីវUត

2007-11 / 2008-01 - phone'm s៉ងេល@ន Zណិជ{កម2 ែដល េ¥ែក ដ៏ល$បំផុតៃន អតិថិជន ទិញ ទូ

រស័ពLៃដ 5 %ក�មហុ៊ន ប*ជ័យក��ង�រ ប|k ញខ
nនេ� កែន
ង�រ|រ។េ� Estarreja ក��ងប�� ល័យ ក��ងចេP
 ះ ចតរថយន� ពិ�រ េដ�

ម>ី ?ន អងh�យ េហ�យ?ន Aក់ចុះ េ�េល�កែន
ង allusion េQនឹង �រតWu របស់ខ\�ំ bក់ទងេQនឹង វUធីែដល េនះ ខុសR� មិន %តK

វ?ន ប~{ ក់ ] គឺ%Rន់ែត ខុសR� េ�ក��ងទំហំ ៃនេសXវេz Zក,បណ� ឹង េនះេហ�យ W%តKវ?នេគ �ប់េផ��ម និង បifប់េZរេពញេQ

plagiarized ពីេសXវេz អំពី "ែដល%តKវ?ន ខុសR�  " ែដល Bនេ�ក��ង ^តុ ែដល ប|k ញ ចំ�យេពល មួយៃថN គឺBន

េពញេលញៃន �រអប់រp ល$និង �េរ េAយBន 5ង 20 [គែដល េ�េល� jL ំងបA េPះ។េ� Estarreja 

02/2008 ប�� ល័យ េដ�រ 5មួយនឹង �រ%ប%ពឹតc មួក ពណ៌េខXវនិង 5បុគhលិក ៃន�រ|រ T^រណៈ មួយ សរេសរ ដូច'ងេ%�ម

េ�េល� b� រ ក��ងខ\�ំ %គប់%គង [ពេសNmមTN ត់ េAយ �ររងទុកrេវទP ។គំ*មកំែហងដល់ បងប$Kន ៃន�រT
 ប់េនះ េហ�យខ\�ំ ដឹកPំ 15\ ធរ សyិ

តេ%�ម�រ ទទួលខុស%តKវ ស%Bប់ �រWយតៃម
 ជំងឺសរៃស%បTទ េនះ។ខ\�ំនឹង េ�េល� ផ�nចេផ��ម របស់ខ
nនេដ�ម>ី Viscount មនLីរេពទ,

Salreu ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ%តKវ?ន ទទួលTh ល់ ]5 អ�កជំងឺ B� ក់ ែដល5កែន
ងែដល បេងg�ត �រពិ[កv អំពី�រ ឈឺ និង�រ

ឬមិន?ន េPះគឺ ]%បព័ន; កុំព,Kទ័រ ?នទទួលTh ល់] �របifKល ែត ឈឺ 5�រ មួយ? !ខ\�ំេស��ឱ, េQ�ន់ មនLីរេពទ, វUកលចរUក េ�

Coimbra សមf មក5មួយ េs^ ៃន gnr ពួកេគ?ន ផcល់ឱ,ខ\�ំ ជិះ ផLះ េ�ៃថNបPL ប់។Zក, ែដលខ\�ំ?ន េធ��កូដកម2 េហ�យខ\�ំ

និsយ 5ង 10 េB៉ង។ខ\�ំ?នទិញ ឧបករណ៍ ពន
ឺនិង សំេឡង 5មួយនឹង 100watts Wគ2ិន រ�កធំេឡ�ង 5មួយនឹង េសចក�ី សីុ
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ឌី %ប}ំង Dantas %តKវ?នេគ Aក់េ�ក��ង ទំហំ អតិបរB Fមបង$nច បនLប់េគងរបស់ខ\�ំ េ�េល� េJក Jose ដឺ

Almada - bសករ , កំ�ព, ទំេន�ប ^រ� Orpheus និងអ�ី%គប់s៉ង ។Huc - TកលវUទ�ល័យ មនLីរេពទ, ៃន

%ពឹត�ិប%ត មនLីរេពទ, Coimbra - បុរស េសW ចិត�T%ស� - អ�កជំងឺ %តKវ?នបi{Kន េQ�ន់មនLីរេពទ, េ�ៃថNទី 2008-

02-02 %តKវ?ន រpTយេចញ 2008- 02-18 េនះ - ជំងឺ ធម2F , �រj
 ស់ប�Kរ កនLប េល� មិត�រួមបនLប់ េPះ ច%មK

ងច%Bស មួយេផlងេទXត5មួយេJក ?នេQ បPL ប់ពី�រ Zក់ក�� ល ៃន�រព�?ល េនះ។ដឹកPំេAយ 15\ ធរ hospital'm 

Aក់េ'� ះ and'm មិន?នសូម>ីែត ?នេម�លេឃ�ញេAយ វUកលចរUត ែដល %តKវ?ន បងrំឱ, %ប�ន់'{ ប់េQនឹង �រព�?ល %ប}ំងនឹ

ងឆនLៈ របស់ខ\�ំ, ?នចងេQនឹង �រទទួលយក ែសង និង �ក់ មួយ។ខ\�ំ?នយក េសXវេz ែដលRត់?ន ខfី%?ក់ និង?នេ?ះ ឱ,ពួកេគ ចូ

លេQក��ង Tល ទី%ក�ង បឹងកក់ ?នយក 1វយឺត េ�ៃថN េPះខ\�ំ ?នប|k ញ មុខៃន�រ ដ៏ធំមួយ េ�'ងេ%x Tក់ របស់ខ\�ំ ែដលBន អំ�

ចៃន �ររចPៃន ពន
ឺ មួយ េPះខ\�ំ ?នមកេដ�ម>ី �កេចញពី 15 អឺរuូេ�ក��ង ក>nនដែងk េនះ។ខ\�ំមក នឹង%តKវ?ន េ�ះេt េAយ

Estarreja សBជិក%ក�ម%បឹកv វប>ធម៌ ែដលមិន?ន ផ�ល់ឱ, េគយក េសXវេz ពីប�� ល័យ េនះនឹង%តKវ?ន ផ�nចេផ��ម កិចfដំេណ�រ�

រនីតិវUធី %ពហ2ទណ¢ ដ៏1%កក់បំផុត េនះ%តKវ?ន សីុឌី ែដល?ន scratched េឡ�ងនិង ៃថNៃន ក>nនដែងk េនះ %តKវ?នេគ េ?ះ េសX

វេzស%Bប់ %បភព ពន
ឺៃន �េរu %ក�ង។

               េ�េពលែដលខ\�ំ និsយ េនះេAយTរែត ជំងឺ ៃផLេZះ ែផន�រ មួយែដល បិទ 5មួយនឹង�រ សBN ត់ *ប់សិបJនដុ

J
 រ ខ\�ំគិត]ខ\�ំ នឹងមិន និsយ េទេ%Zះខ\�ំ មិន?ន ខ\�ំនឹង េល� កូន%ប�ស របស់ខ\�ំ5មួយនឹង េសXវេz [T1*u ប់ សរេសរេAយៃដ ខ\�ំ នឹងBន

%ទព,សម>តcិ ដ៏អTf រ,បំផុត ក��ងពិភពេJក។

               ក��ងតួPទី ក��ងវួដរបស់ Coimbra ែដល ខ\�ំ%តKវ?នេគ េធ��េ*គវUនិច�័យេឃ�ញ វUកលចរUត

schizophrenic %បែហល5 Bនែត មិន 
̂ ប់ គិត] ខ\�ំពិត5 schizophrenic ... Tc ប់ �រសនLP

េនះ េ�ក��ងកិចf%បជុំ របស់ គិJនុបA� យិ� េPះ អងh�រជំនួយ ដឹង }
 ត ខ\�ំ%តKវ?នេគ T� ប់ មិត�រួម�រ|រ ?ននិsយ ]W5 េវន របស់

ខ\�ំ... Rត់ ?នសរេសរ កំណត់%F " េគចផុតពី េ%Rះ]� ក់ " " រកv េគង " ខ\�ំ?ន រកេឃ�ញ]W គួរឱ,អស់សំេណ�ច�ស់ , ែដលមិ

ន 
̂ ប់Bន នឹង រត់ េគង ? !េដ�ម>ីេចញពី %ពឹក ឃំុoំងេAយបងrំ េនះ ត%មKវឱ,Bន �រចុះហតyេល' េល�ឯកTរ តុJ�រ ដូចែដលខ\�ំ?ន

េធ��Fម �រព�?ល។េ�េពល សំ[សន៍ %ចកចូល េ�មនLីរេពទ, ក��ង Aveiro ?ននិsយ] Rត់ចង់%តKវ?ន ព�?លេAយ េ%ប�េ�2 ះ

ែក
ង�
 យ របស់ខ\�ំ " %ពះអBf ស់ៃន ពន
ឺ " ែដល នឹង?នែត បរUេ[គ 
̂ ក់ចុះ េដ�មេឈ�ហូបែផ
និង disliked ប៊¦ និង�រ សLះ �ស�េប៊

រ� ។េត�អ�ី5 1=រ ធម2F ?ន។េJក?ន គិតអំពី ទ%មង់ អត�oត ដូច5 េ?ះ ឱ,ខ\�ំ គំរូៃន �ររកេឃ�ញ ល ក ...

               រស់ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] �ររងទុកrេវទP ែដល�រZរ ខ\�ំពី េម�លេឃ�ញ ដូច 5មនុសl ពិត%?កដ5មួយនឹង �រ%ប%ពឹតc

ដ៏េT2 ះ%តង់ ែដលមិន 
̂ ប់Bន េPះេទប៉ុែន� 5�រ clown'm េ%កmម%កំ ញញឹម ែក
ង�
 យ មួយែដល េសចក�ីអំណរៃន ម=ៃផL ែដល
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មិន អនុេJម េQ'ងេ%x។ខ\�ំBន1រម2ណ៍] ទស[គ ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ េចញពីកែន
ង ធម2F , �រ េធ��ដំេណ�រ និង�រ T� ក់ េ�ចំណុច ែដ

ល5កែន
ងែដល W5�រ }N យ ពី �រេម�លេឃ�ញ s៉ង'
 ំង មួយ។ខ\�ំBន1រម2ណ៍] 5 �រេ?ះជំ=ន ទB
 ប់ ?តុភូត ខុសពីធម25តិ េPះេទ

ប៉ុែន�5 T=វ សត�មួយ Bន1រម2ណ៍]Bន [ពT=វ និងេល>�ន , %ច?ច់ ចង់ សB
 ប់ ខណៈែដល តំរូវទុក5មុន កB
 ំង មួយ ពីធម25

តិ េដ�ម>ី �រប*ជ័យ េ�េពលេPះ។េល��រេធ��ដំេណ�រ �រេAយR2 ន Aនមួយ 5រូប[ព ៃន �របះេ?រ , �រស$ប់េខ��ម និង ?ប ពិត5 េឃ�

ញ ស>ថ ក��ងកម�ស់ សីតុណk [ព Ty នបរមសុខ jg និង ដុះ េក�នេឡ�ង អំេព�ហិងv េនះគឺ%Rន់ែត 5េពលេវJមួយ ែដល1%កក់ T=វ ?

ន�នដល់ និង េធ��ឱ,%បេស�រេឡ�ង bំងអស់ ែដលខ\�ំ?ន េស
mកZក់5 ត
�ក និង55មួយនឹង CAP ៃន ITN មួយ - ដំណឹង ព័រទុ

យ=h ល់ េ�ក��ង�េហ� េវេណហl៊�យេអd ។CTT នឹងបេងg�ន លិខិត ពីតុJ�រ េនះ?ន %?ប់ បុគhលិក ]េAយTរែត ជំងឺ របស់ខ\�ំ ខ\�ំមិន

1ចចុះេ�2 ះ េធ�� T� ម%Bមៃដ របស់ខ\�ំ េZលគឺ ខ\�ំមិន %តKវ?នេគ សរេសរ េPះេទ។េ� Coimbra មនLីរេពទ, ដូច5 ស�� Rរមួយ

%ប}ំងនឹង %កAស �ត មួយេAយ ចំណុចbញ ៃន b� រ េPះ ]: មិន ខ�ល់ !កុំ ខ�ល់ េហ�យ?នេដ�រ 5មួយRត់ េ�េល�កៃដ េAយ មនLី

រេពទ, បរUេវណ ែដលខ\�ំ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង េ%ជ�សេរ�ស ស
ឹក េឡ�ងេ�េល� េដ�មេឈ� , ស
ឹក និង pollen េធ��ឱ, ?រ� មួយនឹង ឯកTរ

ប~{ ឱ, េJកថូB៉ស េ�2 ះេtេ%x ] " កងទ័ពឆ័%តេsង " ។

               ខ\�ំ?ន�កេចញពី មនLីរេពទ, ចុងេ%�យមួយ ស?� ហ៍ ខ\�ំ%តKវ?ន េគPំេQ មនLីរេពទ, 5ថ2ីម�ងេទXត 5មួយនឹង %បវត�ិT

%ស� ៃន�រWយតៃម
 ជំងឺសរៃស%បTទBន េ�េ%�ម �រប~{ របស់ GNR ៃន %កេពញអូែវ េនះ - េ�ក��ង Coimbra Aក់

Fំងពិព័រណ៍ ៃនេxអី អត់ធ2ត់ មួយ 5មួយនឹង រដ�ធម2នុi� ?នផcល់េAយ ផLះ ស[ និងេប�ក �រZរ5តិ ៃនអវត�Bន ៃនសិទ;ិអំ�ច េនះ។ខ\�ំB

ន ពន
ឺ និងេប�ក េចញ ពន
ឺ និsយ] អំ�ច ៃនពន
ឺ លុប មនLីរេពទ, ប�Kរ ៃន Coimbra េPះ ទិញ ទំេន�ប គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ និ

ង?ន ែស>ក ដ៏អTf រ, េQជិត អំពី %បភពេដ�មៃន 1រកl» hashashin / តួេលខ "។ក��ងPម5 វួដ ផ
Kវចិត� %តKវ?ន J

យបifKលR� ទទួល?ន េដ�ម>ីឱ,Bន�រ រួមេភទ FមBត់ េAយBន អ�កជំងឺ ក��ងបនLប់ទឹក ៃនបុរសនិង បនLប់េគង េនះ។េ�ក��ងមនLីរេពទ, ៃន

Aveiro និង�រ ផ
�ំ Fមរយៈ 5 សង់ទីែម៉%ត បង$nចែដល េប�កចំហ។េហ�យ%Rន់ែត ចង់ ដកដេងk�ម ផ
�ំ ខ,ល់និង ?នេឃ�ញ សួនច�រ និ

ង%ប5ជន ែដលកំពុងរត់ និងរ�ក*យ5មួយ និង %Rន់ែតចង់ ដកដេងk�ម ... Bន1រម2ណ៍]Bន េសរ�[ព

?នបន� 5: រេបXបរស់េ�

គណនី ពិតៃន

1វ%ទPប់ ណិលសុន Pereira

          មនុសlB� ក់ែដល %តKវ?ន%ប�ស េAយ ែដល Bនន័យ ... BR៌ ៃនជីវUត េPះគឺ អ�ីbំងអស់ែដល %តKវ?ន ទទួលបន� ពី

បុព�បុរសរបស់េយ�ង េPះេយ�ង នឹងBន េបសកកម2 ក��ង�រ ប៉ះឬញី េ�េពលែដលេយ�ង ?ន�នដល់ េពញវ¡យ , មួយែដល %តKវ?ន%ប�ស
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េAយច�ប់ ៃនសងhម ែដល5កែន
ង ែដលេយ�ងរស់េ�ក��ង លទ;ិ%ប5ធិបេតយ, មួយ។

េនះគឺ5 អ�ីbំងអស់ែដល េយ�ង1ច ទទួល?ននូវ ចំេនះដឹង េPះគឺ 5អ�ី%គប់s៉ង ែដលេយ�ង រកេម�លេ�េពល េយ�ងដឹង] អ�ីែដលេយ�ង?ន T

ងសង់ ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េ%Zះេ�េពលែដល �រេAះ%Tយ េ�ក��ងសងhម ែដលេយ�ង េធ��%បតិបត�ិ�រ េAយកB
 ំង ៃនេហតុផល េនះេយ�ង ែតងែតBន �ររស់េ� ក��ងេR

លបំណងេដ�ម>ី 5�រ 5�រ ទទួលយក?នស%Bប់ ពួកេយ�ងេដ�ម>ី %តKវ?នេម�លេឃ�ញ េAយសងhម េAយខ
nនW ]5 េម មួយ មិន1ច5 �

រ1%កក់ គឺ%Rន់ែត5 េ%ច�នេទXត Bន[ពសកcិសម ]េយ�ង 1ច�
 យ5 ;េPះ5អ�ីែដល េយ�ងរស់ េយ�ងក៏ ដឹង]Bន Bន ចេP
 ះពី ជំនួយ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េAយTរែតេយ�ង Bន មនុសl េដ�ម>ីបេ%ម� េល�R� េQវUញេQមក េPះេហ�យ5 មូលេហតុែដល ប~k េនះ Bន ទទួល េដ�ម>ី និsយ �រពិត េ�

េពលែដល evils ឱ,ខ\�ំ Bន ខ�ស់5ងេនះ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េAយTរែតេយ�ង 1ច5 �រ សងhម ប៉ុែន�េយ�ង1ច រស់េ� 5មួយ សត�ៃ%ព ែដល%តKវ?ន ។

េពលែដលមិន ?នជំរុញ មនុសl េស2�R� ។

ប៉ុែន�Bន Bន និង�រ សងl័យ 5និចf, �រមិនទុកចិត� ែដលែតងែត haunts ពួកេយ�ង ែដលេយ�ង %តKវ?នបេ%ងmន េAយ ែដលេយ�ង

%តKវ?នបេ%ងmន េហ�យេPះគឺ5 កែន
ងែដលេយ�ង?ន េដ�រ េ�ខណៈេពលែដល េយ�ងBន %?កដ]អ�ក ពិត5 េជ@ទុកចិត� េយ�ង?ន បេ%ម� ពួ

កេយ�ង ?នល$ េAយTរេយ�ង អនុវត� ល$។

េយ�ងចង់ jh ប់ចិតc អ�ក1ន bំងអស់ែដល 1ច1ន េសXវេz, េសXវេz របស់ខ\�ំ bំងេនះអ�ក1ច រក?នេ�ក��ង =ងលក់េសXវេz ែដល5កែន


ងែដល ពួកេគ1ច fascinate %ប^នបទ ែដល េគចង់ T� ប់និង1ន េ�េល�ែ%គ របស់អ�ក។

Wនឹង�
 យ5 %ក�មហុ៊ន ដ៏ល$នឹង មិន 
̂ ប់ ?ន1ន និងេម�ល េរ@ង bំងេនះ5 �រពិត។

េAយTរែត ពួកេគBន1រម2ណ៍ ] �រផ�ល់ បទពិេTធ ពិតៃន អ�កែដល?ន េធ��ខុស េPះេទែត Th ល់ខ\�ំ 5សះេស>�យ ពី�រ 1%កក់ bំងប៉ុ

P2 នែដល លង ខ\�ំ។

េត�អ�ីែដល នឹង�
 យ5 %ប^នបទៃន �រ%បកួត េនះ?
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រ?យ�រណ៍ េ=ះេហ�រ W1ច5 ប~k មួយែដល នឹងមិន%តKវ?ន [\ ក់េផ$�ល េពក មិនចង់ Bន�រ[\ ក់េផ$�ល អ�ក1ន ប៉ុែន� រ?យ�រណ៍ េនះគឺ

5 �រពិត និង%តKវ ?ន*យ�រណ៍ េ�ក��ងវUធី ែដល%តKវ?ន រស់េ�ក��ង វUធី ច�ប់ ។

ស%Bប់ ខ\�ំ5 បទពិេTធន៍មួយ េ�ក��ង ច�ប់េនះ េដ�ម>ី េជ@ %សៃម មួយZន់ េរ@ង Bន1រម2ណ៍ ែស>ក 1រម2ណ៍ ពិតៃន ស[វគតិ សត�។

េយ�ងចង់ ឈ�ះ េAយកB
 ំង េហ�យេយ�ង Bន1រម2ណ៍] ដូច5។

កំ�ត់ , ]�រ ែដលេយ�ង bំងអស់R� ?នដឹង] េយ�ង1ចរក និងទំងន់ ែដល?នមក វUធីែដល េយ�ង?នេ%ប�េដ�ម>ី រស់េ� េAយTរែត េbះ

បី5 �រ1%កក់ bំងអស់ែដល េយ�ងេធ�� េPះW1ច មិន %តKវ?ន�ត់ទុក ]5 �រ1%កក់ េនះ។

ខ\�ំគិត] នឹងBន�រ �ប់បដិសន;ិេឡ�ងវUញ េ�ក��ងR� មួយ។

មហិច�F ក��ង�ររស់េ� ែដលេយ�ង ចង់?នគឺ �ររស់េ�ក��ង រេបXបមួយែដល េយ�ង?នរកេឃ�ញ 5�រ|យ%សnល មួយប៉ុែន� Wមិនែមន 5�រ|

យ%សnល េហ�យW 5�រលំ?ក�ស់ េពលែដលេយ�ង ?ន 
̂ ក់ចុះ េ�ក��ងរ?រ ច�ប់ េហ�យេ�េពលែដល េយ�ងBន %?ក់េដ�ម>ី បង់%?ក់ស%Bប់

េម^វ� ដ៏ល$ េPះេទ េយ�ងបង់ តៃម
ខ�ស់។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

%បសិនេប�េយ�ង មិន?ន 
̂ ក់ចុះេ�ក��ង %ពះគុណ ែដលេយ�ងមិន 1ច5 គួរឱ,អស់សំេណ�ច ។
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េហតុអ�ី?ន5 ែតងែត េក�តមកBន េករ �§ដំែណលៃន �ររ�កចំេរ�ន េ�ក��ងជីវUត មួយ ក៏ េយ�ង1ចេធ��?ន េដ�ម>ីបេ%ងmននិង ែចក បទពិេTធ ជីវUតមួ

យ ជូរចត់ េហ�យខ\�ំ េ�ែតBន �របង់%?ក់ ស%Bប់W !

ខ\�ំ?ន េក�តេ�ក��ង ទ�ីប1%ហិ̈ក Bន បងប$Kន%សីបីPក់ គឺ: Elvira , Candida និង�រ Bន។sយ មិនBន �រ�ប់េផ��ម

ដ៏ល$មួយ េរ@ង ែដល1ច5 េរ@ង ដ៏អTf រ, មួយប៉ុែន�W ?នេក�តេឡ�ង េQ5 េរ@ង ជីវUតដ៏ល$ តិច។

ខ\�ំមិន Bន1រម2ណ៍]Bន មនុសl1%កក់ េ%ច�ន ែដល អនុវត�មុខ|រ េនះ, ែដលេគេt] }2 ំ គុក ែតងែត ស%តKវ ?នវUនិច�័យ ពួកេគ មិន ចង់

ទទួលយក] ពិត5 1ច ឱ,ខ\�ំ េចញពី hook េ�េល� �រវUនិច�័យ េPះ។

�រេប�5\ ចិត� ឧ%កិដ�កម2 មួយចំនួន េ�Fមបេ�� យ ផ
Kវ របស់ខ\�ំ ដូចែដលខ\�ំ ?នេដ�រ ក��ងជីវUត។

Rត់?នេ%ប� Zក,េនះ Bនេ�ក��ង Zក,%ទេRះ , 5មួយនឹង�រ ែដលេយ�ង ?នែចក 5 ទ%មង់ៃន Zក,%ទេRះ ឬ េយ�ងក៏1ច េដ�រ រយៈេព

ល ។

%តKវ?នេគ កែន
ង ែដលេយ�ង%តKវ ែតែស�ងរក និងវUធី ៃនជីវUតែដល ែតងែត %តKវ?នេគ Pំយកមក ែផ ែដល5 កែន
ងែដលBន អំេព�ហិងvឬ�រ មិ

ន%តKវ?ន រកេឃ�ញ] Bនអំេព�ហិងv ឬ�រ បងgេហតុ ល>nង េយ�ង?ន េទេ%Zះ ពិត5 Bន1រម2ណ៍ល$ េ�ក��ងអ�ីែដល េយ�ងេធ��។W%តKវ?នេគ �

ត់ទុក s៉ងល$េ�ក��ង ែភ�ក ៃនសងhម េPះេទេ%Zះ សងhម 1ចទទួលយក ?នេទ ែដល] អ�កេផlងេទXត1ច រស់េ� បទឧ%កិដ� %បសិនេប�W មិ

ន%តKវ?ន Bន1រម2ណ៍ ]%តKវ?ន េ%ប�%?ស់ 5�ំ?ច់ ៃនTរ^តុ ែដល1ច េម�លេQ=ក់ដូច 51%កក់ �ស់ , ប៉ុែន�ពួកេគ Bន។

និង ដូច ែដលេយ�ង bំងអស់R� Bន អំេព�1%កក់ េPះេទប៉ុែន� ដូច ែតងែត យក 1%កក់ េ�េពលែដលេយ�ង មិនចូលចិត� អ�ីែដលេយ�ង %តKវ?នេគ

ែតងែតBន [ព ដូច5�រ 1%កក់ េទប៉ុែន� WBន នូវទសlនៈs៉ងអTf រ, ែដល5កែន
ងែដល េយ�ងbំងអស់R� %តKវ?នបេងg�តេឡ�ង គឺ Bនន័

យ] េយ�ងនិង�ររួមរស់ េធ��ឱ, �របណ�� ះប�� ល របស់េយ�ង ែដលេយ�ងចង់?ន និងBន មហិច�F ក��ង�ររស់េ� ?នs៉ងល$និង Bនលកrណៈ

ល$%បេស�រ 5ងេទXត ផង។

Bន មនុសl5េ%ច�ន នឹងBន Picardias ពីរេបXប ខឹងែដល បេងg�ត របស់ខ\�ំ, ប៉ុែន�េ�ក��ង Zក់ក�� ល 1ពួកពីរPក់ bំងេនះ WB

ន េក2ង%សីB� ក់ េនះខ\�ំ ែតងែត ចូលចិត� របស់Pង �ប់Fំងពីខ\�ំ ?នជួប Pង] ?នេធ�� ខួបកំេណ�ត ដូចR� នឹង ខ\�ំ។

5និចf5 ចូលចិត� របស់Pង Fំងពី ៃថNែដល ខ\�ំ?នជួប Pងខ\�ំ ែតងែត ចូលចិត� PងPង រស់េ�5មួយ ខ\�ំេហ�យ ?នរស់េ� េ%ច�ន �ស់5មួ

យ បងប$Kន%សី របស់ខ\�ំ Bន ទំPក់ទំនង េ%ច�នេពក របស់W Wមិន%តKវ?ន %សdញ់ េ�េម�លេឃ�ញ 5េល�កដំបូង, េជ@ និងេជ@ ]Bន មិនែដ

ល នឹង%តKវ?ន �ស�ីB� ក់5�រ %សdញ់ ] 5េល�ក ដំបូងែដលខ\�ំ េថ�ប អ�ក, ខ\�ំBន1រម2ណ៍] សត�េF ពិតេយ�ង bំងអស់R� ចង់េឃ�ញ ខ
n

នេយ�ង ក��ង Savannah េនះ។

អ�ក�ែដល Bនសិទ;ិ េដ�ម>ីជីវUត េស2�េQនឹង មនុសlbំងអស់ េPះ Bន%បពន;និង %ក�ម%គnTរមួយ។
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សូម>ីែត ទទួលយក W 5ផ
Kវ ៃនជីវUត ខ\�ំ?នរស់េ� និងកcី%សdញ់ េនះែត Bន េ�េពលែដល េ�ក��ងជីវUត , មិន Bន1រម2ណ៍]Bន %?5\

ឬ មិនែដល �ត់ទុក ខ
nនឯង 5ែបបេនះ េទប៉ុែន� ខ\�ំ?នជួប ពួកេគbំងអស់ %តKវ?ន រួមបifKល េ�ក��ងវUធី មួយឬ មួយេផlងេទXត bំងអស់េយ�

ងBន �រេប�ក , បង់ វUក័យប័%ត ដ៏ធំមួយ ប៉ុែន�W bំងអស់ េAយTរែតខ\�ំ ចង់Bន ជីវUតដ៏ល$មួយ ។

Rត់?នល$េ� អ�ីែដល Rត់?នេធ�� េPះខ\�ំ?ន �ប់េផ��ម េធ�� លបចូល , លួច �ប់េផ��មក��ង Tមi�បំផុត េPះ ?នេធ�� មួយចំនួនៃន�រ ភ{�ង�ំ

េភ
�ង ។ប៉ុែន�បPL ប់ពី ខ\�ំ5មួយនឹង �រេ%ប�%?ស់ degradei កូ�អុីន ហួសេហតុ ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ល$អំពី �រជក់?រ�និង មិនចង់ �កេច

ញ។

%ទង់នឹង Pំខ\�ំ delirious ប៉ុែន�មិន បំZន នរ�B� ក់េ�ក��ង �រ%បកួតជុំទី របស់ខ\�ំ %បសិនេប�Bន %បតិកម2 េPះេទ នឹងមិន %តKវ�

រេ%ប� អំេព�ហិងv ែដល5កែន
ងែដល នឹង �ត់បនyយ ?រ តុJ�រ។

ខ\�ំ?ន ដឹង]អ�កែដល េដ�រ េ�ក��ងេភ
mង ទទឹក %Rន់ែតចង់ ទទួល?ន %?ក់ ឬទទួល តៃម
ែដល ?នPំ ។

តំបន់ប�� ញ j
 ស់ប�Kរ , ខ\�ំ ?នេក�ន េឡ�ងេ�េល� ព័ត៌Bនជំនួយ េនះ ទី%ក�ង Lisbon %តKវ?នេគ ែតងែត Bន[ពសប�យរ�ក*យ

ស%Bប់ខ\�ំ �ត់ទុក ]5 ទី%ក�ង មួយេនះ ខ\�ំ?ន 1នេសXវេz %បវត�ិT%ស� ទី%ក�ង ែដលBនតៃម
 5%បវត�ិT�ស� និងវប>ធម៌ រួចេQេហ�យ។

ខ\�ំ?នេឃ�ញ �រវUវត� ៃន�រBន ជីវUតដ៏ល$មួយ េនះ េដ�ម>ី1ច រស់េ� encordeirada មួយជីវUត ដូច េZលគឺ Bនែត ចង់?ន

%?ក់ េPះខ\�ំ ?នដឹង] ខ\�ំ%តKវ?នេគ ពិន័យ, ខ\�ំ%Rន់ែត ចង់?ន %?ក់ និងBន1រម2ណ៍ 1%កក់ សកម2[ព bំងេនះ Bនែត ចង់?ន គឺេដ�ម>ី

បំេពញ�រេញmន និងខ\�ំ Bន1រម2ណ៍] សងhម បរUTy ន សងhម , េដ�ម>ីឱ,Bន ?នs៉ងល$ 5មួយនឹងមនុសl េហ�យBន1រម2ណ៍] ធម2F ធម2

Fេ�ក��ង Zក់ក�� ល រស់េ� ក��ងទំPក់ទំនង 5មួយមនុសl េPះ។

ខ\�ំBន1រម2ណ៍] េលចេ 
̂ Pង?ន វUនិច�័យ ឱ,ខ\�ំ េF mane ក��ង សមិទ;ិផល ៃនទឹកដី និងតំបន់ រស់េ� របស់ខ
nន។ដូេច�ះ ខ\�ំ ?នជួ

ប%បទះ ជីវUត ៃន�រBន �ស�ីB� ក់ !?នs៉ងល$ ... ខ\�ំ?នយក វUធីៃន ជីវUតេនះ េ�ក��ង វUធី 5វUជ{Bន េ�ក��ង�រែដល 1ចេធ�� េQ %ប%ពឹត�

អំេព�1%កក់ ែដលមនុសl មិនែដល ?ន harmed នរ�B� ក់ េ�ក��ងវUធី េដ�ម>ី បំj
 ញ R� េ�ក��ងវUធី ដ៏េoរេ© មួយេហ�យទុកឱ,

ពួកេគ5មួយនឹង R2 នអ�ី មួយ។

Bនែត bញយក%បេsជន៍ៃន �លៈេទសៈ ៃន�រ េពលេនះ និង%Rន់ែត េធ��W េដ�ម>ីលុយ េដ�ម>ីផ�ល់ s៉ង}ប់រហ័សេដ�ម>ី ជក់ កូ�អុីន ប៉ុែន�ែត

ងែត prolonguei អ�ីែដល េជXសមិនរួច ែដលេនះ5 អ�ីែដល មិន%តKវ េក�ត មនុសlB� ក់ ឬសូម>ីែត %បែហល5 េយ�ង1ច ទទួល មូ

លេហតុ េដ�ម>ីសិកvដូច5 មនុសlB� ក់ែដល ផឹក %Tនិង ជក់ េ%គ�ងេញmន %បតិកម2 ក��ង �របេងg�តកូន របស់ែហlន តំណពូជ ក��ង ែដល%តKវ?ន

�កេចញ េAយ លទ;ផលៃន �របងgកំេណ�ត េនះ។

ខ\�ំមិនែមន 5 " អ�កជំPញ " េ�ក��ងWលេនះ ក��ងេRលបំណងេដ�ម>ី យល់ពីអតyន័យរបស់ bំងអស់េនះ និង1ច ប|k ញ ដល់អ�ក1ន 5%បT�
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េនះ, %បេភទ េដ�ម>ីនិsយអំពីW េទេ%Zះ ខ\�ំBន េដ�ម>ីនិsយអំពី W គឺ5វUធី ៃនជីវUត។ពួកេគ %តKវ?នេគេឃ�ញ ផងែដរ េពលខ
ះ េ�េល� េផl

ងេទXត %តKវ?នេគេឃ�ញ 1%កក់។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េAយTរែត វUធី ៃនជីវUតែដល េយ�ង?នេរXន5 េយ�ងBន 'ងេល� referenciei អ�កមិន1ច ែតងែត េធ��សកម2[ព 5មួយនឹង អំ

េព�1%កក់ W%តKវែត %តKវ?ន �រេល�កែលងេbស %តKវ?ន Tទរ ផងែដរ!

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េAយTរែតេយ�ង រស់េ� W ស�ង់A 1រម2ណ៍ jL ល់និង ជីវUត Zក,ប~{ 1រម2ណ៍ គឺ5 ទ%មង់ៃន�រ មហិច�F មួយ េដ�ម>ី1ច ឱ,Bន ជីវUតដ៏

ល$មួយ ។

ទំPក់ទំនង េនះ?ន �ប់េផ��ម ខ\�ំBន 1យុ 22 }� ំ %តKវ?ន ចូលបេ%ម��រ|រ ក��ងកងទ័ព ប៉ុែន�មិន ចង់េQ េទប៉ុែនc ច�ប់េនះ %តKវេគនិs

យ] ដូេច�ះ។េហ�យេPះេហ�យ5 េពលែដលខ\�ំ Bន ទំPក់ទំនង ពិត ចំណង់ចំណូលចិត� ]ខ\�ំនឹង មិនែដល Bន Cristina ដូចR� េនះ

ែដរ េហ�យេ�ទីេនះ ?ន�ប់េផ��ម ទំPក់ទំនង ែដលេយ�ង bំងអស់R� %?]� ចង់ ?នេយ�ង bំងអស់R� ចង់?ន េដ�ម>ីែស�ងរក មិត�រួម%ពលឹង ដ៏ពិ

ត%?កដ របស់េយ�ង។

Rត់?នរស់េ� %◌បពលភព ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ]Pង?ន េចញ}N យ ពីខ\�ំ មិនBន1រម2ណ៍ ល$េហ�យ េPះគឺ5 កែន
ងែដល %បែហល5Pង ?

នPំ ឱ,Bន អំ�ច �ន់ែតេ%ច�ន 5ង ខ\�ំ។

%ទង់%សdញ់ េក2ង%សី េនះគឺ %ចែណន , ប៉ុែន�Wមិន %ចែណន េដលឆgnត គឺ 5�រ %ចែណន %ចែណន ែដល Bនសុខ[ពល$និង R2 ន អំេព�1

%កក់ Bនជំងឺ ពិត%?កដ ែដល1ច Pំខ\�ំេQ បងrំ នរ�B� ក់ឱ, T� ក់េ�5មួយ ខ\�ំស%Bប់ �រAក់ ខ\�ំ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

ខ\�ំ?នគិត] ខ\�ំេហ�យ ែត%បសិនេប� �ស�ីB� ក់ ?ន?ត់បង់ នឹង?ត់បង់ ៃនជីវUតរបស់ខ\�ំ េPះេទប៉ុែន�W ?នេក�តេឡ�ង។ខ\�ំ ចង់េQ Bairro 

Alto និង Pង?ន ចូលេQ�ន់ ឌីសgK េ�ក��ងWល តូច មួយែដល េយ�ង?ន ពិ[កvR� េហ�យេPះ5 កែន
ងែដលេយ�ង ?នបifប់េឡ�ង

%បែហល5 Wមិនែមន5 ឆនLៈ របស់Pង បង%ប�ស េនះមិនែដល ?នទទួលយក ទំPក់ទំនង ផងែដរ។ខ\�ំBន �រ%បយុទ; 5មួយ Rត់ េPះេទប៉ុ

ែន�W 5�រ មុនេពល�រ �ប់េផ��ម %សdញ់ ទី� េPះេទប៉ុែន� ?នចំ�យ គឺ5%Rៃន Ty ន[ព មួយប៉ុែន� ខ\�ំចូលចិត� Rត់ែត Rត់មិន ទទួ

លយក វUធី ៃនជីវUត របស់ខ\�ំ មិនែដល ?ន%?ប់ខ\�ំ ដូេច�ះ ប៉ុែន�មិន ?នប|k ញ] W5េ1យខ\�ំ ដឹង ]ខ\�ំ ផងែដរ។

Harmed មិនេ%ច�ន េទប៉ុែន� Rត់មិន ទទួលយក�រ ទំPក់ទំនងរបស់ខ\�ំ 5មួយ ប$Kន%សី របស់Rត់។Rត់?នរស់េ� 5មួយខ\�ំ %Rន់ែត
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េAយ �រពិតៃន បរUបទ េនះេយ�ង ?នរស់ េ�ក��ងស|g ត់ 5មួយR� ដូេច�ះេយ�ង ?នរកv ទំPក់ទំនង ែដល ] ៃន�របេងg�ត របស់េយ�ង។

B� យរបស់Pង?ន មក ពីពួកេគ ទសlនៈ �ស�ីេមផLះ ឪពុក មិន?នដឹង េPះេទប៉ុែន�W គឺ5 Bf ស់ ដ៏ល$ Raul េនះ។

េរXន រស់េ� ែតេ� ក��ង�រចំ�យៃន �ស�ីែដល េយ�ង?នទទួល កម�ស់មួយ េ�ក��ងស|g ត់ េនះ េដ�ម>ី%ប�ស W ពន; ស|g ត់ េនះគឺ5 េក2ងB�

ក់ េPះេទប៉ុែន� Bន 1រម2ណ៍ៃន�រ េពលេវJែដល %តKវ?ន សិកv រួចេQេហ�យ។

េហ�យេ� េពលេនះ ?នេម�លេឃ�ញ s៉ងេល@ន េប�េbះបី5 Bន1យុ តូចមួយ ែដលេJកBនេJក ?ន %បយុទ;%ប}ំង ស%Bប់ជីវUត និ

ងស%Bប់ អ�ីែដលRត់ ?ន : ឪពុក B� យ , ផLះ , មkKប1=រ មិន%តKវ?ន ប*ជ័យក��ង ខ\�ំេហ�យ មិនែដល ប*ជ័យក��ង ខ\�ំ។េAយTរែត

េbះបី5 %?ក់ែខ bប ែដល B� យរបស់ខ\�ំ ?នទទួល 11 Pក់ ែដល ?នចំ�យ %?ក់ចំណូល េរ@ងនិbន េហ�យBន ឪពុករបស់ខ\�ំ ?

នបង់%តឹមែត ជួល Bន , ប៉ុែន�មិនែដល ខ�ះ 1=រ។

ដូេច�ះ Wគឺ5 �រ�ប់េផ��មៃន �របifប់ េនះ] គឺ5 �រដកយកេចញ េនះ1ច Pំឱ,Bន�រ េភ
ច[
 ំង ខ\�ំគិត] W5�រ មួយែដល %តKវ?ន�

កេចញ ខ\�ំក��ង �រេរXនសូ%ត េដ�ម>ីឱ, ?ត់បង់ ឪពុកខ\�ំ Bន%បតិកម2 េ�ក��ងវUធី ដូចR� នឹង Rត់។

ខ\�ំ?នសម
ឹងេQ Rត់]5 វ�របុរស មួយ កូន%ប�ស %បយុទ;%ប}ំងនឹង បុរសB� ក់ ៃនមនុសl ដ៏*បbប , ជីដូន , Elvira គឺ ែដល ខ\�ំ?

នរស់េ� រហូតដល់1យុ 6 រហូតដល់ Rត់?នេQ TJេរXន េត�Bនអ�ីេក�តេឡ�ង ... ខ\�ំ ?នទទួល ?នេ%ប�េដ�ម>ីsយ របស់ខ\�ំ%តKវ?ន

បេងg�ត មកខ\�ំ េAយមិនគិតពី �រ %តnតពិនិត, េAយjL ល់ របស់ឪពុក របស់ខ\�ំប៉ុែន� េ�េពលេPះ េ�ែតBន ធំទូJយ េប�កចំហ ែភ�ករបស់Rត់ ប៉ុ

ែន�Bន 1រម2ណ៍ៃន េពលេវJ។

Bន ស~� ណៃន េពលេវJ។

រ?យ�រណ៍ បរUសុទ;បំផុត ែដល1ច Bនក��ងពិភពេJក េនះ។េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

សព�ៃថNេនះ នរ�B� ក់ 1ចមក េ�លំAប់េនះ េAយវUធី ៃនជីវUត របស់ពួកេគ េAយមិនគិតពី ទីFំង ែដលRត់ េដ�រ ឬ �Pនុ%កម សងhម។

ដូេច�ះ ែផ�ក េនះ ស~� ណ ែដលពិត5 R2 ននរ�B� ក់ 1ច%តKវ?ន េ�ទ%ប�ន់ពីបទ អ�ីេPះេទ េAយR2 ន ភស��Fង េបតុង េZលគឺ េបតុង។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

ដូេច�ះ %គប់%គង ច�ប់និង េយ�ងbំងអស់R� Bនសិទ;ិចូលដំេណ�រ�រ េយ�ងមិនគួរ សB
 ប់ លួចប
ន់ និង�ប់រpេJភ។

ប៉ុែនcេយ�ង 1ច ប%ម�ង េQ %ពឹក%ពលឹម ៃនមនុសl5តិ និង%ពឹត�ិ�រណ៍ ែបបេនះ ទទួល?នេ5គជ័យ េនះ?ន េAយTរែត េរ@ងេនះ %តKវ?នែផ$

កេល� េPះ។
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េយ�ង បន� , បន� េPះនឹង%តKវ5និចf 5បន� េPះ ែដល%តKវ ?នប%ម�ងទុក។

េហ�យW5�រ ពិត មួយចំនួន ែដលេយ�ង រស់េ� ស%Bប់ មូលេហតុ មួយែដលេយ�ង មិន%តKវ?ន បន� និង េ�ែត Bនេ�េល� ែផនដី។

ខ\�ំមិនដឹង] 1ច j
 ស់ប�Kរ %ប^នបទ េនះ, ប៉ុែន� W1ច រp'នដល់ �រ1ន 1ន 1ច បែង�រ �រយកចិត�ទុកAក់ ពី េរ@ង ពិតែដល ?នេក�

តេឡ�ង។

ប៉ុែន�bំងេនះ គឺ5 Zក,%បT� ]ក��ង េសXវេzbំងមូល នឹងBន 5និចf េ%Zះេយ�ងនឹង ប~{ ក់ ល$%បេស�រ5ងមុន និងេធ���រ យល់ដឹងអំពី Ty

ន[ព ែដល%តKវ?ន ជួប%បទះ ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េដ�ម>ីេម�លេឃ�ញ ]W5 �រbំងអស់ េ�ក��ងសងhម ែដល5កែន
ងែដល Bន ជីវUតនិង �រយល់ដឹងពី សងhម ែដលBនសុខ[ពល$ 5និចf េA

យTរែត ែភ�ករបស់ អ�កដៃទេទXត 1ច នឹងBន យូAស 5មួយ ប៉ុែន�មិនBន 5េរ@ង សំ'ន់'
 ំង�ស់ ក��ងជីវUត អ�ីែដលេយ�ង Tប%ពnស គឺ

ែផ
]េយ�ងនឹង %ចKត ។

ប៉ុែន�េ�ក��ង ែផ�ក'ងមុខ %តKវែត %តKវ?ន�ត់ទុក ផងែដរ , េដ�ម>ីឱ,Bន គំរូ ឪពុកខ\�ំ ែតងែត េឃ�ញខ\�ំ និងចង់ េឃ�ញ]េត� េស�ច េទប៉ុែន� ខ\�ំ5

េសcច ែដល5 អ�កចម�ំង ែដលែតងែត មិន1ច ឈ�ះ និង�រ �ប់េផ��ម វ¡យេក2ង '
 ំង�ស់។

េ�េពលែដលខ\�ំ ?នេល�កេឡ�ង] Bន[ព|យ%សnល មិនែមន5 �រ|យ%សnល េទប៉ុែន� �រលំ?ក េPះេហ�យ5 េពលែដលខ\�ំ %តKវ?ន េគេt

] �រ%បBញ់ េនះ។

បPL ប់ពី�រ បងgរបួសT� ម េAយBន �រ1B៉ស់មុខ ែដលខ\�ំ?ន Bន1រម2ណ៍ េPះគឺ ]េJក?ន ?ត់បង់ េPះេទ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] សូម>ីែត

េ�ក��ង ែភ�ករបស់ Pង េ�េពលេ%�យ ?នព�sមេដ�ម>ី បន� 5មួយខ\�ំ េទប៉ុែន�ខ\�ំ ?នបដិេសធ េហ�យW េ�ទីេPះ ែដល ?ន�ប់េផ��ម េរ@ងពិ

ត ៃនឧ%កិដ�កម2 េPះេទប៉ុែន� Bន%បវត�ិ%តKវ?ន បំែបកេAយ រួចេQេហ�យ េ�េពលែដល បំេពញ %?ំមួយែខ េ�ក��ងពន;PRរ េs^េ�ក��ង

santarém 5 ពន;PRរ េs^។

េ�េពល េនះ%តKវ?នេគ េ]g លេbសចំេZះ Arnaldo ] គឺ5េរ@ងរបស់ បុគhល ែដល] សម េ�េល�វUធី របស់ខ\�ំេ�ក��ង គុក , េ�ក��

ងេសXវេz របស់ ែផ�កបែនyម អ�ក1ន នឹងយល់ បរUs�ស សងhម ពិត%?កដ ក��ងករណីែដល ពន;PRរ េនះ ែដល?ន បិទ រយៈេពល%?ំមួ

យែខ %តKវ?នផ�ល់ �រអភ័យេbស េAយ %ប�ន់េbសេនះ។

W5អ�ី ែដលខ\�ំ1ច វUនិេsគ េដ�ម>ីដឹកPំ ជីវUតដ៏ល$មួយ ?ន ែដលបំែបក ខ\�ំពី tub ?ន។េហ�យអ�ីែដលខ\�ំ ?នេធ��អ�ីខ
ះ?ខ\�ំ?នព�sម សំ

�ង របស់ពួកេគ។

េ�ែតទទួល?ន េQេធ���រេ�េល� ព័ត៌Bនជំនួយ េ�េ%�មដី ែដល5 អ�កបំេរ� របស់ 5ងេឈ� ។ជន5តិែស>កេO2 '
 ច ខ\�ំ, ?នេធ���រ5មួយ
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មនុសlែដល េO2 ែខl ពណ៌ៃបតង ដ៏ល$ ែដលចង់ ?នជីវUត ល$%បេស�រ5ងមុន មួយែដល ពួកេគBន េ�ក��ងផLះ។

ព័រទុយ=h ល់ ?នែស�ងរក ឱ,Bន ជីវUតែដល ល$%បេស�រ5ងមុន េ�ក��ង%បេទស របស់ពួកេគមិន 1ចBន �រែស�ងរក ដូេច�ះ ែដលPំ ឱ,ពួកេគ

េQ%ជកេ�នេ� ក��ង%បេទសេនះ េAយខ
nនឯង។

Wគឺ5�រ |យ%សnលក��ង�រ រកេម�ល ព័រទុយ=h ល់ េAយ ជិត ។

ខ\�ំ�ប់េផ��ម Bន1រម2ណ៍]Bន [ពស�ិទ;T� ល ៃន េ%5យ Verdeans េដ�ម>ី រស់េ� 5មួយពួកេគ �ប់ែវរ %តKវ?នេគ Aក់រហ័សP

ម 1%កក់ េAយTរែត ពួកេគBន េដ�ម>ី%បយុទ;%ប}ំងនឹង វUសម[ព និងេពល េ�ទីេនះ ?នមកដល់ %បេទសព័រទុយ=h ល់ %តKវ?ន មនុសl ែដ

ល មិន%តKវ?ន ទទួលយក ផងែដរ ដូចែដលW ?ន ចំ�យេពល ស%|ª មេគ?ន ខឹង េ�ែត េ�េ%x%បេទសនិង េ�េពលេPះ គឺ

Chavalito មួយ គឺ [\ ក់ និង%តKវ?ន �ប់េផ��ម ពីអ�ីែដល R2 ននរ�B� ក់ ចង់ឱ, កូនេក2ង B� ក់ខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម វេង�ង , ខ\�ំ មិនែដ

ល%តKវ?ន vadiador , ខ\�ំគឺ5B� ក់ vagueador ។

ខ\�ំBន 1�ច%ក ៃន បទពិេTធ ែដលBន ក��ងេពលកន
ងមក េឃ�ញ �របំែបក ៃនឪពុកB� យ របស់ខ\�ំ Bន1យុ 8 ែដល5 �រសិកv និ

ង�រ ដូច ?នដឹង រួចេQេហ�យ Wនឹង មិន%តKវ?ន Pំយក ខ\�ំចុះ s៉ង'
 ំងផងែដរ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] �រយកេចញៃន បុរសB� ក់ែដល Bន វ�របុ

រស មួយ។

�រេម�លេឃ�ញ េនះ ?ន?ត់បង់ សូម>ីែត េ�1យុ វ¡យេក2ង មួយែដលខ\�ំ ?នដឹង] ខ\�ំ%តKវ ជួយB� យ របស់ខ\�ំ ប៉ុែន�ខ\�ំ ពិត5 %សdញ់ ឪពុក

របស់ខ\�ំ។

េ�រដូវេx� 5េរXង*ល់ នឹងេQ Fមរយៈ�រ 5មួយ Wរហូតដល់ 17 }� ំេ%�យមក េ�ែតBន បន�េទXត េ�េពលែដលRត់ Bនេ�ក��ង ជួ

រកងទ័ព ប៉ុែន�បPL ប់មក ?ន�ប់េផ��ម ចេP
 ះ ែដល ធម25តិ។

េ�េពល ែដល Rត់Bនេ�ក��ង េដ�មឧទុម�រ Bត់ េ�ក��ងេសW ដឹកជi{Kន TJ �រអនុវត� ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?នចំ�យេពល ៃថNឈប់

ស%Bក 5មួយRត់។

ឪពុកខ\�ំ 5មនុសl រ�ង Bន វ¡យកុBរ[ព ដ៏ស�ិតT� ញ ?ន?ត់បង់ ឪពុករបស់Rត់ ប៉ុP2 ន}� ំ com14 គឺ មហិច�F របស់ ជីដូនរបស់ខ\�ំ

ែដល?ន េក�នេឡ�ង េ�ក��ងជីវUត Bន �រRំ%ទ �ន់ែតេ%ច�ននិង Bន%?ក់ បែនyមេទXត។

ឪពុករបស់ខ\�ំ ?ន*យ�រណ៍] Rត់%តKវ?ន បេណ� ញេចញ េAយកcី%សdញ់ , Wគឺ េAយTរែតRត់ ចូលចិត� គឺ5�រ J %ប�ប់ មកពី

គណបកlេនះ មិនែដល នឹងេឃ�ញ ឪពុករបស់ខ
nន េPះេទប៉ុែន� ?នេក�នេឡ�ង 5�រលំ?ក ក��ង�រជួយ Bc យរបស់Rត់ គឺ 5កូន រស់េ� ?នយូរ

េ�ក��ងផLះB� យ។

ខ\�ំរស់ %?ំមួយ}� ំ 5មួយជីដូន របស់ខ\�ំ ប៉ុែនcេត� �រលំ?ក Wគឺ5�រ ?ន ពី'ងេ%�ម េក�នេឡ�ង រ�ង មិនែដល អនុ~� តឱ, កុBរ េ%សកo
 ន។
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េ�េពលេPះ Rត់គឺ5 %ក�មហុ៊នរុករកែរu មួយ។កំពុងរកេម�លស%Bប់ 1ជីវកម2 ែរu ប៉ុែន�មិន?ន េធ���រ េ�ទីេPះ ជិះកង់ ក៏ េ� េពលែដលRត់

?នចូលរួម5មួយ កងទ័ព និង?នបន� 1ជីពរបស់េJក េ�ទីេPះ។

?ន�
 យ5 មនុសlB� ក់ ធម2F េJក?ន ចូលបេ%ម��រ|រ េ�ទីេPះ េAយ [ព�ំ?ច់ ៃនជីវUត ខណៈែដលW ^P ]េយ�ង bំងអស់R� %តK

វែត ^Pឱ,?ននូវ [ព%គប់%Rន់ខ
nនឯង ។

W?នេក�តេឡ�ង ដូចែដលRត់ 5មនុសl រ�ង មិត�ភក�ិរបស់ មិត�ភក�ិ , មិត�ភក�ិ របស់កុBរ េPះេទប៉ុែន� មិនែមន5 Zក,ែដល មនុសl5េ%ច�ន

េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ េRរពនិង [ពេT2 ះ%តង់ ។

េPះេហ�យ5 អ�ីែដលRត់ ែតងែត ចង់ឱ,ខ\�ំ �កេចញ េPះេទប៉ុែន�W គឺ 5Bន គឺ5 �របំែបក េនះខ\�ំ ?ន 
̂ ក់ចុះ បន�ិច , មិន ដំេណ�រ�រ

េAយBន �រ%តnតពិនិត, បែនyមេទXតៃន វUធី ៃន�រ និងវUធី ៃនជីវUត �រលំ?ក ក��ង�រ យកឈ�ះេល� ឧបសគh និង �រជីវUតរបស់ ^P �រ|រ

េដ�ម>ី^Pឱ,?ន េដ�ម>ី ប៉ះឬញី PេពលអPគត េPះ 5កូន ល$bំងអស់ ែដលេយ�ងBន [ពសកcិសម េដ�ម>ី5 កូនរបស់Rត់ េPះេទប៉ុែន�ក៏ B

ន�រ ខ�ះ'តៃន �រយល់ដឹងនិង [ពេT2 ះ%តង់ េ�េល�ែផ�កមួយ របស់ខ\�ំ , ខ\�ំ ?ន�
 យ5 trickster ដូច ែដលRត់ ?ននិs

យ]។

េនះ �រZរក�ល ផ
Kវចិត� ៃន 1រម2ណ៍ មក ?នែត 1%កក់ េAយTរែត មិនែដល ទទួល?នេQ េម�លេឃ�ញ ]គឺ5�រ ល$ ែដល%តKវេធ��

េPះេទប៉ុែន� ទទួល?ន %តឹមែត5 �រ1%កក់ េAយបំែបក ែតមួយគត់ែដល ?ន ឱ,ខ\�ំ គិត 1%កក់។

េហ�យេPះ 5រេបXបែដល Wbំងអស់ ?នចុះេQ ផ�PL េbស ៃន ទេង�� េនះ។�ប់េផ��ម 5កែន
ងែដល ?

W?ន ែញកេចញពីR� េPះ គឺេ�េពលែដល ខ\�ំ�ប់េផ��ម េQចូលរួម េAយ [ពឯកេ� េPះេទប៉ុែន�W %តKវ?នេគ វUធីរបស់ខ\�ំ ៃនជីវUត Bន កន


ងមក េហ�យេ�ទីេPះ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] Bនសុវតyិ[ពពី �រ%ពnយ?រម� ពី�រ ខកចិត� ែដលRត់ ?នទទួល1រម2ណ៍ េPះេទប៉ុែន� ?នស>ថ េ�

ទីេPះ អ�កទុកឱ, ខ\�ំ, មិនខ\�ំនឹង ផ�ល់ឱ, បែនyមេទXត។

ខ\�ំ?នបន� វUធីរបស់ខ\�ំ ៃនជីវUត %តKវ?នេគ ផឹក និង�រ លួច េហ�យេPះ5 េពលែដល េ�ែត ែស�ងរកនិង ែស�ងរក W 5េ%ច�នេល�ក េហ�យេPះ5

េពលែដលPង ?នែ%ប�
 យ េQ5 ចង់ ទទួលយក ខ\�ំ, មិន ដឹង]អ�ក ?នេធ��ឱ,ខ\�ំ រងទុកrលំ?ក ខ\�ំនឹងមិន ចង់ %តឡប់េQ Bន1រម2ណ៍ ]

5�រ ឈឺ�ប់ ប៉ុែន�ែតងែត ?នេQ រស់េ� និងេ�ែត BនW។

ខ\�ំេ�ែត BនWេ�ក��ង ចិត�របស់ខ\�ំ គឺ5 មូលេហតុែដលខ\�ំ ?នរស់េ� 5េ%ច�ន}� ំមកេហ�យ ដូេច�ះេ�ក��ង គុក ែតងែត គិត]W ែតងែត Bនេដ�ម>ី

Bនវត�Bនេ�ក��ង របស់ខ\�ំដូេច�ះ ខ\�ំBន �រេ�តសរេស�រ '
 ំង�ស់ ចំេZះ ចំណង់ចំណូលចិត� េនះ មិនែមន រស់េ� េស2� មួយេផlងេទXត។

Linhó េ%�យពី រយៈេពលបីែខ ៃន�រ ចូលរួមក��ង ែខlស|� ក់ Linhó ប|g រ េ]g លេbស , េរ@ង*u វរបស់ខ\�ំ �ប់េផ��ម េ�ជុំវUញ �


=ន ៃន�រ ែដល%តKវ?ន Aក់ក%មិត េAយ [ព�
 =ន ដូេច�ះ េ�ក��ង�រែដល េយ�ង%តKវែត េAះ%Tយ5មួយនឹង នរ�B� ក់េផlងេទXត ក��ងពិ

ភពេJក េនះ Bនអ�ីេក�តេឡ�ង េនះBន ដូច5ខ\�ំTh ល់] ផ
Kវ េនះ1ច Bនរយៈេពលយូរ េពកេ�ក��ង seclusion , ែ%ប�
 យេQ5

41



�ររត់ ក��ងៃ%ព េនះW 5 វUធីែដល%សnលបំផុត េដ�ម>ីេAះ%Tយ5មួយ ពួកអ�កែដល?ន %ប%ពឹត� បទឧ%កិដ� និងBន េ�ក��ង ែខlស|� ក់ គឺពិ

ភពេJក ែដល5កែន
ងែដល %គប់%គង ច�ប់ៃន �រលNង់េO
 មួយ េហ�យេ�េពល ែដលេយ�ង1ន5មួយនឹង�រ J %តKវែតេAះ%Tយ 5មួយពួ

កេគ ប៉ុែន�%បសិនេប� េយ�ងBន�រ }
 ត េពក 1ច 
̂ ក់ចុះ ដូេច�ះ ជីវUត5 ជីវUតែដល េ�ទីេPះ %តKវែត %តKវ?នយក មិនBនេ%ច�ន មូលA� ន មិ

នBនេ%ច�ន សមុ%ទ ែដល%តKវ?ន សេ�|h ះរបស់េយ�ង គឺ5 វUធីT%ស� ែដលខ\�ំ ?នេ%ជ�សេរ�ស ឱ,ខ\�ំ េនះ?នេធ�� �រឈ�ះ េPះេទប៉ុែន� �រ�ប់េផ��ម

របស់ខ\�ំនឹង �
 យ5 យូរមកេហ�យ និង5 �រ�ប់េផ��ម Bនប~k េ%Zះខ\�ំ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង េAយមិន�ំ?ច់Bន �ស�ីB� ក់ ?នេAយR2 ន េសរ�

[ព ែដលខ\�ំ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង ?ន5ប់Rំង ?ត់បង់ និង5 ថ2ីខ\�ំ ?នគិតពី អ�ីbំងអស់ែដល 1ចBន េដ�ម>ីឱ,Bន េ�ក��ង}� ំេនះ 1ចហុច

េ�ទីេPះ។ដូេច�ះ អ�ីែដលខ\�ំ ?នេធ��អ�ីខ
ះ?ខ\�ំ�ប់េផ��ម េដ�ម>ីទទួល?ន �រេRរព េនះW មិនែមន5 �រ|យ%សnល, េbះបី5 មិនចង់ ទទួល?

ន�រ ចូលេQក��ង ជេB
 ះ ៃនអំេព�ហិងv ែដលពួកេគ?ន េក�តេឡ�ង េAយTរពួកេគ ចូលេQ Fមរយៈ�រ ទB
 ប់ មួយែដល បPL ប់មក េ�េព

លេ%�យ ?នមកដល់ ដឹង ] បPL ប់ពី�រ ទB
 ប់ េម�ល ?ន disgusted េQរស់ មិនែដល ?នគិត] មនុសlមនុសl 1ច េធ��

ឱ,េ%Rះ]� ក់ '
 ំង�ស់ េQR� េQវUញេQមក េទេ%Zះ R� លក់ ]� ំ , អ�កេផlងេទXត គឺBន អ�កេ%ប�%?ស់ េAយTរែត ជីវUតែដល េ�ក��ង

ែខlស|� ក់ មួយែដល Bនន័យគឺេAយTរ j� ច់មុខ េនះគឺ5 េ%គ�ងេញmន ?នេទេ%Zះ េPះេហ�យ5 រេបXបែដលខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម ជក់?រ� េហរuូអុី

ន ដូចែដល ?នចូល ស|� ក់ រួចេQេហ�យេAយ �រេ%ប�%?ស់ ហួសកំរUតៃន កូ�អុីន េហរuូអុីន ?នសេ%មចចិត� �ប់េផ��ម េPះេទប៉ុែន� ទ%មង់ៃន�

រ េលង េហរuូអុី ែផlង look'll មួយប៉ុែន� េ�េពលែដលខ\�ំ?ន េឃ�ញ]ខ
nនខ\�ំ %តKវ?នេគ េFង មិន1ច េធ��អ�ី?នេទ ប៉ុែន�ខ\�ំ?នេរXន េដ�ម>ី

េធ���រ េPះេទប៉ុែន�W នឹង%តKវ ?ន*យ�រណ៍ េ�េពលេ%�យ បPL ប់មក �ប់េផ��មេនះគឺ ឱ,Bន ជីវUតេ�ក��ង ែខlស|� ក់ េbះបី5 �រពិត េភX

សខ
nន េQ�ន់ �រសប�យ មួយ %Rន់ែត Jែលងពីតំែណង េដ�ម>ី េហរuូអុីន េដ�ម>ីដឹង ]ខ\�ំនឹង អរូបី គំនិតៃន�រ រួមេភទ ែដល %តKវ?ន បំZ

ក់េAយ Tរ^តុគីមី ែដល] នឹងមិន អនុ~� តឱ,ខ\�ំ គិតអំពីេរ@ងេនះ េទ។ខ\�ំBន េសចកcី%សdញ់ platonic 5�រ %សបច�ប់ និងទទួ

ល?ន កcី%សdញ់ដ៏អTf រ, េទប៉ុែន� េរ@ងមួយែដល %តKវ?ន^P េPះេទប៉ុែន� មិន%គប់%Rន់ េដ�ម>ីព�sម , មិនែដលអ�ក %Rន់ែតចង់ ជក់?រ�

WែតងែតBន ទិដ�[ពមួយ ែដលេយ�ង ចង់�
 យ5 េមដឹកPំ ៃន�រេម�លេឃ�ញ អ�កដៃទេទXត ក��ង�Pនុ%កម មួយេដ�ម>ី ប~{ ពីអ�ីែដលអ�កដឹង]

អ�កមិន1ច េទW 5�រ ឈឺ�ប់ , Wគឺ5 �រលំ?កក��ង�រ បំែបក , ខ\�ំ?ន សេ%មចចិត� មិនBន1រម2ណ៍ េTកT� យស%Bប់ នរ�B� ក់

េទេ%Zះខ\�ំ ក៏ េ�ទីេPះ %តKវ?នេគ ចំ�យ%?ក់ បំណុល យុត�ិធម៌ មួយប៉ុែន� ផ
Kវ របស់ខ\�ំគឺ 1%កក់ '
 ំង�ស់ ?នេរXន េមេរXនេនះ មុន នឹ

ងេគWយដំ េហ�យ មិន?ន ?ត់បង់ េAយTរែត េចញមក េ� Zក់ក�� ល ៃន �រ�ត់េbស េPះេទប៉ុែន� រូប[ព របស់ខ\�ំ%តKវ?ន ដុត %តK

វ?ន េsង 5�រពិត េPះBនដំេណ�រេរ@ង ៃន�រ អនុម័ត របស់ខ\�ំFមរយៈ ប៉ុP2 ន}� ំ bំងេនះេ�ក��ង ពន;PRរ មួយ គឺ5 �រ�ប់េផ��មៃន �

របifប់ េRល�រណ៍ រ�ង ែដល ខ\�ំមិន1ច េTកT� យ េPះខ\�ំ?ន ជក់?រ� ស%Bប់}� ំេដ�ម>ី េ%គ�ងេញmន ដូច5 ?នជួយខ\�ំ េចញ ពីត%មKវ�រ ដ៏

អTf រ,មួយ ែដលេយ�ង bំងអស់R� Bន1រម2ណ៍] W5�រ លកrខណ¢ ឡKជីខល 1រម2ណ៍រ�ក*យមួយ េសរ�[ព លកrខណ¢ ក��ង�រ េដ�រេQ រស5

តិ ដ៏%សស់T$ ត }� ំ bំងអស់េនះ ខ\�ំក៏%សdញ់ ែដលខ\�ំ ?នកTងេឡ�ង េ�ទីេPះ េទែត]នឹង%តKវ?នស%Bប់ េពលេ%�យ ខ\�ំនឹង និsយពី �

រេធ��ដំេណ�រ េPះគឺ ក��ងរយៈេពល មិន?ន ដឹង]េត� bំងអស់ �ប់េផ��ម5មួយ ^តុ េ�េពលែដល ទណ¢ ិត ែដលកំពុង ែស�ងរក សុខុBល[ព សូ

ម>ីែត េ�ក��ង ជីវUត ក��ង seclusion ប៉ុែន�េនះ5 %ប^នបទ bំងអស់, េAយTរែតេ� សុខុBល[ព របស់េយ�ងមិន1ច ប�ឹងឧទ;

រណ៍ េQនរ�B� ក់ែដល េម�លេQ េយ�ង 1ច មិនសព�%ពះហឫទ័យ េ�ចំណុច PP 5េល�កដំបូង 1ច%តKវ?ន លួច 5េល�កទីពីរ 1ចេប�ក

bសករ �រ|រ , េសចក�ី%សdញ់ ឬ[គី ទីបីែដល 1ចេប�ក េមផLះ ៃថN Bនេ%ច�ន ៃន[ពខុសR� ៃនបុរស េ�ក��ង ែខlស|� ក់ ែដលមិន 1
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ច%តKវ?ន ែតងែត5ដឹង]អ�ី េQ ក��ង %ពលឹង ឬ ]មនុសl%គប់R� ចូលចិត� 5េ%ច�ន េ%ជ�សេរ�សយក សិទ;ិ មិន%តKវ?ន harmed េនះប៉ុ

ែន� េ%xពី ]Bន ចំណុចសំ'ន់ 5េ%ច�នេទXត េ�ែតBន , ែដលមិន 
̂ ប់Bន , មិន 
̂ ប់Bន, អ�ក1ចទិញ មិត�[ពមួយ , េប� េbះបី5W

%តKវ?នបង់ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ�រ%បឈមមុខR� គឺBន �រលំ?ក'
 ំង�ស់ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ Bនអ�កែដល មិនBនអ�ី , %ប

ឈមមុខAក់R� េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះគឺ រលុង, រលុង េ�េល�ៃដមួយ និង5 s៉ង'
 ំង bំងមូល នឹង Zន់JនដុJ
 រ ឬPង ?ន ផ�ល់ឱ,

%តឡប់មកវUញ េដ�ម>ីទទួល?ន }N យ 5មួយខ\�ំប៉ុែន��រ ចង់ េដ�រ ចង់ ដូេច�ះេដ�ម>ី េដ�រ វUធី រ�ង, Wគឺ5 វUធីែដលខ\�ំ ែតងែត Pំខ\�ំ 5យូរមកេហ�យ

ក��ង�រយល់ ែដល5 ែផ�ក'ង របស់ខ\�ំគឺ ែតងែតBន ចិត�T%ស� បែនyមេទXត។

Wគឺ5�រ ពីទីេPះ មិន ?នរកេឃ�ញផ
Kវ ៃនេសចកcីល$ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ មិន េជ@]េ� ល$ ែត ?នេឃ�ញ 1%កក់។េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េAយTរែត ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ស$ប់េខ��ម 5មួយ ខ
nនឯង េAយTរែត ែភ�ករបស់ អ�កដៃទេទXត គឺ%Rន់ែត េឆgញី មួយ េឆgញី គឺ5Zក, Zក,%ទ

េRះ មួយ ែដលេយ�ង ែដលេយ�ង េ%ប�, ែដលBនន័យ] Slacker អ�កែដល មិនចង់ លះបង់ េដ�ម>ីបុព�េហតុ េផlងេទXត5ង អ�ីែដល%តK

វ?ន Jែលងពីតំែណង េQេធ��, ែតងែត េQ 5ផ
Kវ មួយ ែដលែតងែត ផ�ល់នូវ�រ ដ៏េទវ[ព ,   អំ�ច េនះ គឺBន ជំេន@ ៃនក�ីសងaឹម និងជំ

េន@ េនះេហ�យ ែដលខ\�ំ ែតងែត អនុវត� េ�ក��ង ខ\�ំេហ�យ ខ\�ំ?នេឃ�ញ មនុសloត េ� ទីេPះ។

ប៉ុែន�ខណៈ ែដលខ\�ំBន marimbar ស%Bប់�រេនះ និង?ន អនុ~� តឱ,ខ\�ំ រស់ មិន ?នព�sម េធ��?ប ខ\�ំេហ�យ �រពិត %តKវ?

ន%?ប់ េហ�យW 5�រ ច�ស់អំពីរេបXបែដល េនះ ?ន�ប់េផ��ម bំងអស់ែដល ខ\�ំ?ន មិនសyិតេសyរ '
 ំង�ស់ មិន1ចbយទុក5មុន?ន និ

ងPយកTJ ែដល?ន េល�កទឹកចិត� ឱ,ខ\�ំេដ�ម>ីបន� �រសិកv របស់Rត់ប៉ុែន� ?នបifប់ , %Rន់ែត bំងអស់ មិនែមន5 �រសិកv ែដល   B

ន �រRំ%ទពី %ក�ម%គnTរ �រRំ%ទ ^P។

េនះែតងែត Bនេ� េពលែដលW%តKវ ?ន^P 5មួយនឹង វUធី %ត5ក់ េដ�ម>ីរស់ េហ�យ1ច អះ1ង] អ�ីែដល5 �រ1%កក់ េហតុអ�ី ?ន5

េt �រRំ%ទ ?ន^P ក��ង ច�ប់េនះ គឺBន bំងេPះែដល ផ�ល់ឱ,េយ�ង 1%កក់ េ�េពលែដល េយ�ង?ន%តKវ ជំរុញ និង%តKវ?ន ប*ជ័យេA

យ %បព័ន;េនះ េAយTរែត េAយមិនBន លុយ េយ�ង%តKវ?នេគ រុញ េQ%បព័ន; ែដល5កែន
ងែដល Bន�រ %?ក់ bំងអស់េQ ?នល$, �

រ%ប%ពឹតc យុត�ិធម៌ េ%Zះ%បសិនេប� មិនBន រួចេQេហ�យ។

ដូចែដលពួកេគ េជ@េល� អ�ក, ពួកេគ1ចេធ�� អ�ីេដ�ម>ី j
 ស់ប�Kរ េAយTរែត ពួកេគBន បុគhលិក េហ�យពួកេគ %Rន់ែតBន េដ�ម>ីទំPក់ទំនង ែដ

លមិន 1ចេធ�� �រេAយR2 ន ត%មKវ�រ ែដល%តKវ?ន កំណត់ ស%Bប់ យុត�ិធម៌ េAយBន Zក,បណ� ឹង �រសLង់មតិ ៃន�រ េប�កចំហ មួយ ប៉ុែន�

%បសិនេប� ពួកេគ%តKវ?ន េប�ក�រេសុ�បអេងgត ែដលខ\�ំ ែតងែត ?នរួចខ
nនពី�រេ�ទ%ប�ន់ េPះេទេ%Zះ Rត់ដឹង] �រេដ�រ េ�ក��ងចលP េ�ក��ង

ែខlស|� ក់ េនះ ?នដឹង] }2 ំ ពុករលួយ េPះ អ�កែដល ដឹក ]� ំ េQពន;PRរ េផlងេទXត មួយចំនួន ទទួល?ន }N យ ?នបifប់ េឡ�ងេ�ក��ង

ពន;PRរ។

មួយចំនួនរបស់ ប៉ូលិស bំងេនះ រួចេQេហ�យ ដឹង] អ�កេbស ែដល?ន ល$ និងBន [គ មួយ5មួយ មួយៃន Alfredo េនះគឺ5 បុ
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រសB� ក់ ៃន យប់េPះ េសcច យប់ , ប�Kរ អ�ករុករក ផLះ ែដល5 េសcច ពិតៃន %ក�មB៉ហ�ីs៉ េនះ សមនឹងទទួល?ន ជីវUតមួយល$បំផុត គឺ5

អតីត ប៉ូលីស?ន goe ែតមួយគត់ែដល ?ន�ប់េផ��ម ពីបទឧ%កិដ�កម2 វUធីែដលខ\�ំ សប�យចិត� ក��ង�រ និsយពី Wេ�ក��ង េសXវេzរបស់ខ\�ំ

េAយTរែតខ\�ំ ?នេរXន េរ@ងមួយចំនួន 5មួយនឹងRត់ េPះេទ េbះបី5Rត់ ?ន ប៉ូលិស និង Bន [គ តិច 5វUជ{Bន េ�ក��ងជីវUត របស់ខ\�ំ

5មួយនឹង Rត់ , ពួកេគព�sមសB
 ប់ ខ\�ំក��ង ៃឆ2 ពន;PRរ ែតេ� េពលេនះ គឺ5 b=នេជ�ង�ស់ B� ក់ រួចេQេហ�យ %?ំ ?នជួប%បជុំR�

េ�ទីេPះ។Rត់?នដឹង] %គប់ [� ក់|រ និងអ�ក bំងអស់ែដល Th ល់ខ\�ំ េហ�យ េរ@ងេនះ ?ន 
̂ ក់ ខ
nនឈឺ ស|� ក់ bំងមូល ែដលbក់ទងេQនឹង

េbស េAយTរែត ខ\�ំBន�រ េល�កទឹកចិត� ស%Bប់bំងអស់ ៃនពួកេគ គឺ 5ឧbហរណ៍ មួយ ែដលពួកេគ ?នេឃ�ញ េ�ក��ងខ\�ំ , ^P និរន�

រ[ព េ�ក��ង ឯករភជប់ េPះេទេ%Zះ េយ�ង%តKវែតBន េ�ទីេPះេហ�យ េពលែដលខ\�ំ?ន េរXប*ប់'ងេល� ] េ%5យ Verde ែដល នឹ

ងBន 1Zហ៍ពិZហ៍ របស់ខ\�ំ ខុស ែដលមិន %តKវ?នេគ Fមពិត ពួកេគចង់ សងសឹក [គ ែដល ?នព�sម សB
 ប់ខ\�ំ ខ\�ំ%តKវ?ន អេi{�ញឱ,

េQ 5មនុសl ក�ល ប៉ុែន� មិនែមនខ\�ំចង់ ព%ងឹង សហជីព មួយ %Rន់ែត5�រ ?ន5អ�ក េម�លេឃ�ញ ]%បសិនេប� ខ\�ំចង់ Rត់នឹង T
 ប់។

ក៏ប៉ុែន� េរ@ង េនះគឺ R2 ន ែដល?នេក�តេឡ�ង េ� agrediram- ែតប៉ុេ�� ះ មិនែមន សB
 ប់Rត់ Rត់?ន េ%?សេJះខ
nនឯង

េហ�យព�sម ព%ងឹង ចំណងមិតc[ព របស់ខ\�ំ5មួយនឹង Rត់ េPះេទប៉ុែន�Rត់ ?នដឹង] េ�'ងក��ង W នឹង មិនបំេភ
ច េរ@ងេនះ ែតប៉ុេ�� ះ

?នអភ័យេbសឱ,Rត់ េAយTរែតRត់ Bន ចិតc*បbបេហ�យ%តKវវេង�ងខ
nនឯង េAយអ�ីែដល េយ�ង?ននិsយ អំពីខ\�ំ មិនែមនេAយ េbស

េPះេទែត ស%Bប់េសW ៃន }2 ំ គុក និង�រដឹកPំ េAយTរែតRត់ ?នដឹង]Rត់ មិន1ច ឈ�ះ ខ\�ំ, ?ននឹងចំ�យតៃម
 ៃន�រT
 ប់ ដំបូង

, បPL ប់មក ដូេច�ះ ខ\�ំ អនុ~� តឱ,Rត់ េដ�រេហ�យ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នដឹង] Rត់Bន ចិតc*បbប េរXន េRរព Wនិង �រទទួលយក េAយT

រែតRត់ មិន?ន នឹងBន ជីវUតរស់ %បសិនេប�ខ\�ំ មិន ចង់ឱ,Rត់ េPះេទប៉ុែន� WBន ចំណុច េPះេទ គឺ%Rន់ែត 5�រ តៃម
ខ�ស់ ក��ង�របង់%?ក់

, ខ\�ំ%តKវ?នេគ រUះគន់ េAយ អ�កេbស ធម2Fែដល ស$ប់ ប៉ូលិស ?ន,ខ\�ំ achincalhado ។

- ែនលសុន ែដល5 អ�កទទួលយក បុរសB� ក់ េនះ?

ខ\�ំ?នទទួលយក W?ន េAយTរែតRត់ 'ងេល�bំងអស់ ែដលRត់Bន ជំPញវU5{ ជីវៈ មួយែដល ?នឈ�ះ ស%តKវ ដ៏Bនឥទ;ិពល េ�ក��ងបរUTy

ន ែដលពួកេគ ?នរស់េ� , ប៉ូលិស 5 គឺ ចំេណះដឹង '
 ំង�ស់ ?នដឹង] កំពូលៃន េយ�ងនិង ?នដឹង] មនុសlែដល Bនអនុ[ព ែដ

ល1ច ជួយ ?នគំ*ម ខ\�ំឈប់ និsយ5មួយបុគhល េPះឬ នឹងអនុ~� តឱ, េដ�ម>ីឱ,Bន�រ េRរព របស់េយ�ង េហ�យពួកេគ េយ�ង េទប៉ុែន�ខ\�ំ ទុ

កឱ,Rត់ រស់េ� េPះWគឺ 5�រ 5ែផ�កមួយៃន េយ�ង េ%5យ Verdeans ខ\�ំ?នេល�កេឡ�ង 5 ណិលសុននិង េJក

Carlos រស់េ� s៉ងពិត%?កដ េ�ក��ងតំបន់ែដល 5កែន
ងែដលខ\�ំ ?នធំេឡ�ង េPះគឺពួកេគ T2 េដ�ម>ីសងសឹក ខ\�ំនិង េ1យBនបនL�ះ

មកបPL ប់ពី�រ , េហ�យ ពួកេគចង់ េឃ�ញ េគសB
 ប់ េនះ ែបប បុគhល េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ?ន�កេចញពី ខ\�ំ?ន េ1យRត់េQចុះ ខ\�ំចង់ អ�ីេTះ

របស់បុគhល េPះ េbះបី5ខ\�ំ មិនBនអ�ី %ប}ំងនឹង Rត់និង េរ@ងរបស់ បងប$Kន bំង េPះCarlos %តKវ?ន ?ញ់សB
 ប់េAយ ម�ន�ី

PSP មួយែដលRត់ %តKវ?នេគ សំេSេQ %តKវ?ន េគWយដំ '
 ំង�ស់ េលង អុក 5មួយខ\�ំ Rត់5 មួយ " អ�កជំPញ " េ�ក��ង W

លេនះ , ែត ដឹង ពីរេបXបេលង %?ក់ េនះខ\�ំ ែតងែត និsយ%?ប់ អ�ក] មិនBនតៃម
W , �រេលងស%Bប់កcី%សdញ់ របស់ េPះេទែត េ�
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េពលែដល %តKវ?នេគ ផងែដរ Rត់%តKវ?នេគ កំពុង%តKវ?ន ឧបតyម�េAយ េJក Manuel និង romão និង�រ

badona ែដល េយ�ង?ន ែចកជូន 5បងប$Kន Bន ជំនួយ េQវUញេQមក , Bន bំងអស់របស់ េយ�ងេ�ក��ង Zក់ក�� ល ែដល5

កែន
ង ឧ%កិដ�កម2 lurks េ� ទីពីរ �មួយេដ�ម>ី មិល
ីវUPទី េនះគឺBន េ%ច�ន េហ�យេពលខ
ះ ែដលេយ�ង1ច ទទួល �ប់?នេ�ក��ង Zក់

ក�� ល េហ�យេ�េពល ែដលេយ�ង?នេធ�� េនះេហ�យ ខ\�ំ?នសេ%មចចិត� ក��ង�របន� វUធីរបស់ខ\�ំ ខ\�ំ?នេធ�� �រZរ 5េ%ច�នេ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ

េZលគឺ ?ន^P សុខុBល[ពរបស់ មួយចំនួន និងេដ�ម>ី ទទួលជ័យជម�ះ របស់ខ\�ំ េPះគឺ, មួយៃដ សីុឈ�nលេ?កេ' េទXត។

គឺ5 Zក,េT
 ក, ?វចP របស់ ជំនួយ េQវUញេQមក េPះេទប៉ុែន� WBន េ%Rះ]� ក់ៃន�រ metermos េ�ក��ងTy ន[ព មួយែដ

ល ែតងែត %បសិនេប�េយ�ង %តKវ?នេt េQេនះ Bន �រសB
 ប់មនុសl ក��ង %ក�ត់ មួយ មិនែដល Aក់Wេ�ក��ង សំណួរ %តKវ?នេគ ល$និង

សប�យរ�ក*យ មួយៃថN េAយTរែតខ\�ំ ?នេដ�រេឡ�ង េQនឹងេសចក�ីសេ%មច េនះ,ខ\�ំមិន1ច េធ��?ន , ែតងែត ?នគិតពី ខ
nនឯង , ខ\�ំ មិនែដ

លគិត] េ�ក��ង�រ អ�កដៃទ។

W5 bំងអស់ រហ័ស '
 ំង�ស់ក��ង�រ េផLរ%?ក់ របស់ខ\�ំេQ %ជលងភ�ំ របស់Tសន៍យូA បPL ប់ពី %?ំបី}� ំមកេហ�យ បifប់េ�ក��ង %ក�ត់ , 

ពួកេគមិន ចង់ឱ, ខ\�ំនិង ទទួលយក ខ\�ំឱ, ?នល$ ពួកេគចង់ េធ��?ប ខ\�ំែត េRរព ឱ,ខ\�ំ ែតងែត រង់�ំ �រេធ�ស%បែហស របស់ខ\�ំ 5អ�ីមួយ ែដ

លមិន ?នផcល់ឱ, ពួកេគ។Bន �ស�ីB� ក់ ែដល5 ផ
Kវ�រ េ�ក��ងឧសvហកម2 %សបច�ប់ 5 មួយ Pងចូលចិត� ខ\�ំេហ�យ ?នអភ័យេbស របស់

Pងប៉ុែន� អភ័យេbស េនះ5មួយនឹង រស5តិ េ�ៃថN ែដលRត់ ?នេធ��ដំេណ�រ មកខ\�ំ អPL ក់ េនះគឺ ពិត5 េ�េពលែដល ខ\�ំBន1យុ �ន់ែតេ%ច�

ន ែដលBនឥទ;ិពល 5ង�រ ែដលមិន 
̂ ប់Bន , មិនែដល និsយ េ%ច�ន5មួយនឹងពួកេគ 5មួយនឹង ប៉ូលិស គឺ េ%Rះ]� ក់ មួយ ខ\�ំ?នេដ�រ

េ%តmមខ
nន5េ%សច ស%Bប់�រ អ�ីេPះេទ។

េAយមិនគិតពី �រ1%កក់ , អំេព�1%កក់ ែដល1ច ចូលមក េដ�ម>ីហុច ខ\�ំេ%Zះ %ពះអងh?នយក ?ន�រអប់រp េAយែផ$ក PេពលអPគតនិង

5មួយW េដ�ម>ីរស់ 5កF� ដ៏'
 ំង េដ�ម>ី5 ដូេច�ះ េហ�យេយ�ង %តKវ?នេ%ប�េដ�ម>ី េហ�យេយ�ង យក បេ%ងmន ]ជីវUត គឺ5ដូេច�ះ ,រស់?ន T
 ប់

េយ�ង %Rន់ែតយក េPះេទប៉ុែន� េ�េពលែដលខ\�ំ %តKវ?នេគ េផLរេQ %ជលងភ�ំ របស់Tសន៍យូA េទប៉ុែនc bំងអស់ េនះគឺ េ�ពីេ%�យេយ�ង ?

ន�ប់េផ��ម វដ� ថ2ីមួយ េនះគឺ5 វUធីរបស់ខ\�ំ ៃនជីវUតនិង វUធីៃន �រគិត មិនអនុ~� តឱ, %បេភទៃន �ររpេJភបំZន �មួយែដល Bន តួអកlរ

របស់ខ\�ំ,simmered ក��ងទឹកតូច មួយ េហ�យេ�េពលែដល ខ\�ំ?នទទួល Tសន៍យូA %ជលង , ?នសេ%មចចិត�េQ យក ទិសេS

ថ2ីមួយ , Rត់ចង់ កBf ត់ សុបិន�1%កក់ ៃនអតីត�ល េPះ េប�េbះបី5 ខ\�ំBន ?ន, ចុងេ%�យេនះ ពិត5 Bន ពួកេគ គឺ 5វUធី ដ៏Tមi�

ៃន�រ និsយ] អ�ីែដលWBន េQទីេPះ ប៉ុែន�មិន �ស់, អ�ីែដល WBន េQBន េQ !ែត�រ អនុ~� តឱ,ចូលេQ , អនុ~� តឱ, ខ
nនអ�ក

ខfប់ ក��ង�រ រេវ�រWយ ]េយ�ង ពិត5 Bន�រ %គបដណ� ប់ មួយែដល %តKវ?នចំ�យ និង5Bf ស់ ៃន �dក់សីុ bំងមូល ែដល5 ដំេណ�រ�

រមិន%ប%កតី bំងអស់ និងអ�ី%គប់s៉ង %តKវ?នេរXបចំស%Bប់ Wេទេ%Zះ ពួកេគគឺ5 និេsជកនិង និេsជិត មិន?ន %គប់%គង របស់ពួកេគដំេណ�

រផlងេ%ពង ក��ង�រ លួចនិង �រនិsយ] គឺ5�រ %សបច�ប់ គឺ5 ទ%មង់មួយ ៃន�រ បន
ំ , ឱ�សពិេសសមួយ ែដល [គេ%ច�ន េល�កតេមg�ង

ខ\�ំក��ង %ក�ត់ េនះគឺ5 សមិទ;ផល របស់ខ\�ំ ក៏ដូច5�រ ^Pឱ, េ�2 ះរបស់ខ\�ំ េ�ក��ង1ជីវកម2 េនះ។Bន េរ@ងមួយ េទXត, Wគឺ5 េពលេវJ
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ៃន�រ bំងអស់ឬ អ�ីេTះ េAយR2 ន�រ ហត់េន@យ ឈ�ះ ឬT
 ប់ គឺ5 Zក,េT
 ក ែដលBន េ�ក��ងខ
nនខ\�ំ BនកB
 ំង ក��ង�ររស់េ� និង�រ

រ�ក*យ5មួយនឹង អំ�ច ែដលខ\�ំBន េពលខ\�ំ %តKវ?នេគ ព័ទ;ជុំវUញ េPះ មិនែដល ?នេ%ប�អំេព�ហិងv gratuitous េQមិត� របស់

ខ\�ំ ែដលេសL�រែត ?ន យំ ទឹកែភ�ក 1%កក់ ែដលខ\�ំ ?នេឃ�ញ កំពុង%តKវ?ន អនុវត�េAយ ៃដគូ េផlងេទXត ែដល%តKវ?ន %គបដណ� ប់ េAយអំេព�

ហិងv និង%បែហល5 %តKវ?នេគ បងrំឱ, េធ��អ�ីែដល អ�កជួញដូរ ែដល ចង់?ន េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ មិន enveredei េAយ ផ
Kវ ពិ?ក

េbះបី5?ន ឱ,ខ\�ំ hooked េQ េហរuូអុីន េPះខ\�ំ ?នស>ថ ចំេZះខ
nនឯង] ឱ,េQរស់ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ BនឆនLៈ ក��ង�រ សB
 ប់

និង�រ រស់េ�ក��ង លកrណៈ ៃថ
ថ�Kរ មួយែដល នឹងមិន រp'ន ខ\�ំបេងk�យ ែខl %តKវ?ន bំងអស់ៃន [ពមិនអនុេ%Rះ េពលេនះ គឺ5អ�ក ែដល B

ន bំងអស់កិចf%ពមេ%ពmងេនះ េbះបី5 Wមិនែមន5 បំណង របស់ខ\�ំ បេងg�ត ស%តKវ ែដលBន េសL�រែត %តKវ?ន េដ�រនិង ខ
nនខ\�ំjL ល់ Bន ពួកអ�

កែដល ព�sម េធ��?ប ខ\�ំ, ទិស មិនចូលចិត� ខ\�ំ, បPL ប់មក េPះគឺ5 អ�ីែដលពួកេគ ?នេធ�� ?នបi{Kន ព័ត៌Bន ៃនពួកេគ Bនវត�Bន េ�

េពល bំងអស់េ�ក��ងេPះគឺ5 �រេប�កចំហដល់ %បសិនេប�ពួកេគ 1ច ដំណឹង ដ៏ល$បំផុតៃន អ�ី%គប់s៉ងែដល ខ\�ំ 
̂ ប់ 1ចេធ��?ន , ពួកេគ B

នសមតy[ពវUនិច�័យ េbសកំហុស េPះេទប៉ុែន� េរ@ងមួយែដល bក់bញ �រយកចិត�ទុកAក់ របស់ខ\�ំនិង េធ��ឱ,ខ\�ំ j
 ស់ប�Kរ basieie ខ\�ំេ%ច�

ន�ស់ េ�ក��ង�រ %គK ែដលខ\�ំBន ខ\�ំBន1រម2ណ៍េសចកcី%សdញ់ platonic ស%Bប់ មួយចំនួនេហ�យ W5�រ បPL ប់មក ែដល %តK

វ?នេគនឹង ?នល$ េPះេទប៉ុែន� ទូក បPL ប់មក ែបរ �ប់ ខ\�ំេហ�យ Aក់ខ\�ំ េ�េល� %ជលងភ�ំ ពួកTសន៍យូA Bន�រលំ?ក បPL ប់ពី %?ំបី }� ំ

ៃន�រ Aក់ពន;PRរ ពី%ក�ត់េទសឯក , ?ន�កេចញពី %បវត�ិ ដ៏ធំ ក%មិត5ប់ពន;PRរ េAយTរែតRត់ ?នដឹង] អ�ក%គប់R� េហ�យពួ

កេគ?ន Th ល់ខ\�ំ េហ�យេPះ5 មូលេហតុែដល ខ\�ំមិន ចង់ Aក់េbស ឱ,ខ\�ំ មួយរយ [គរយ ខ\�ំ%តKវ?ន Aក់ទណ¢ កម2 5ញឹក�ប់5មួយ ផ�PL

េbស វUន័យ មួយស%Bប់ �ររpេJភ និង�ររpេJភបំZន Zក,សំដី េផlងេទXត េAយ}2 ំ េហ�យេPះ5 រេបXបែដលខ\�ំខ\�ំ?នដឹង] ពិត5 %តKវ?

នេគ េAះ%Tយ5មួយ ប�ត ែដលBនអនុ[ព 5ងខ\�ំ េPះេទប៉ុែន� េ�ក��ង�រពិត %តKវ?នេគ េទXតេទ ខ\�ំ%Rន់ែតBន េសXវេzនិង ស~� ប័%ត

ែដល ?នេធ�� �រ%តKវ?ន ខុសពី ខ\�ំ េPះេទេ%Zះ បPL ប់ពី�រ រួចេហ�យ %តKវ?នេគ េលង '
 ំង�ស់ជំនួសឱ, %Rប់?ល់ េដ�ម>ី កមvន� របស់ខ\�ំ

ជួបេAយៃចដន, bំងអស់ Bន�រ េលង �រេលង ខ\�ំ?ន េលង ែ%ត ខ�ស់បំផុត ែដលមិន 
̂ ប់Bន អ�ីែដល អ�ក1ច េលង, សន
ឹក1ត់ ៃន

spades មនុសlមួយចំនួន ?ន%?ប់ខ\�ំ ខ\�ំ1ច េម�លេឃ�ញ] នឹងBន សំ�ង1%កក់ េAយអកlរ េនះេហ�យ diziam-ខ\�ំ]

1ចBន សំ�ង 1%កក់5មួយ លិខិត , ដង �រj
 ស់ប�Kរ េហ�យេPះ5 េនះេ�េពលែដល ខ\�ំ�ប់េផ��ម ដឹង ]ជីវUត គឺ5�រមិន េ�ក��ង ែខl

ស|� ក់ េPះេទប៉ុែន� េ�'ងេ%x េPះេទែត មិន ចង់េQ អនcរ5តិ េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំដឹង] េPះគឺ5 ចំណុច'
 ំង របស់ខ\�ំ;�ប់េផ��ម 5េរ@ង ដ៏គួរ

%តKវ?ន បifប់េ�ក��ង �រសB
 ប់ %តKវ?ន បងប$Kន%ប�ស បីPក់និង ពួកេគbំងអស់ េ%ប�%?ស់ េហរuូអុីន និង េហរuូអុីន ស%Bប់ពួកេគ គឺ5 ត%មKវ�រ

េពលបចf�ប>ន�េនះ , ែដល%តKវ ?ន ពឹងែផ$ក េល�អ�ីែដល %តKវ?នេគ េញmន]� ំ ។

ប៉ុែន��រ s៉ង%5លេ%- ចុះ, មនុសl ែដលBនចិតc*បbប Bន ចិត� ដ៏ល$ េAយTរពួកេគ %តKវ�រេដ�ម>ី %តKវ?នជួយ េAយTរពួកេគ ?

នយក េ�ក��ងជីវUត េហ�យខ\�ំក៏ ?នយក Wគឺ 5�រ លំ?កក��ង ជីវUតរបស់ េយ�ងេយ�ង 1ច និsយ?ន] Wគឺ5 bសករ មួយវUធី ជីវUត %តKវ?

នេធ��េឡ�ង ,*ល់ៃថN េយ�ង%តKវ ជក់?រ� េPះេទប៉ុែន� េយ�ងនឹង redraw ។
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ប៉ុែនcbំងអស់ េនះ គឺ5លទ;ផលៃន វUធីមួយ ៃនជីវUត មួយែដល j
 ស់ទី មូលេហតុ េនះេAយTរែត ខ\�ំ េធ�� កំ�ព, bក់ទងនឹង បទពិេTធ និ

ងបរUបទ ៃនTy ន[ពេនះ ?ន េPះពួកេគ bំងអស់R� ?នសួរខ\�ំ កំ�ព, គឺេដ�ម>ី សរេសរេQ�ន់ មិត�%សី របស់Rត់ គឺដូច 5ពួកេគែតងែត

សួរ] កំ�ព, េPះេទែត ខ\�ំ?ន ?ត់បង់ ខ
nនឯង និង5 េ�េពលៃន �រេ%ប�%?ស់ ែដល?ន អនុម័ត វUធីៃន ជីវUតេនះ ខ\�ំដឹង] អ�ីែដលខ\�ំដឹង

េហ�យខ\�ំ មិនចង់ បេ%ងmន អ�ក�B� ក់ េPះេទេ%Zះ Rត់Bន បទពិេTធន៏ េQនឹង �លពីមុន ?នេធ��ឱ,ខ\�ំ វ�របុរស នរ�B� ក់ មួយBនេ�ក��ង

ធុងសំ*ម េហ�យ 1ចនឹង%តKវ?ន េល�កេឡ�ង។

អ�ី%គប់s៉ង %តKវ?ន Aំឱ,ពុះ ចុះ េនះ េAយវUធីៃន បទពិេTធន៏ , រេបXបែដល េយ�ងរស់េ� , វUធី ែដលេយ�ងBន េដ�ម>ីទទួល?ន េ%គ�ងេញm

ន េនះេQ ជក់?រ�, ដូច5%បសិនេប� Rត់?ន ផ�ល់ជូន និង?នផ�ល់ នឹងមិន ទិញ េនះខ\�ំ ?ន�
 យ5 �រនិsយ s៉ងតឹងរ�ង ែដល5 ឈ2nញ

េ%គ�ងេញmន រកេភ\m �រលក់?ន េដ�ម>ី^P ឱ,ខ\�ំ surf េទXត %ប�ំៃថN របស់ខ\�ំ5មួយនឹង េម¬ ែដលខ\�ំ ជក់?រ� េPះWគឺ េពលេPះេហ�យែដ

ល ខ\�ំ?ន រកេភ\m ៃន�រ ជួញដូរ មួយែដល%តKវ?ន េគេt] ដូេច�ះ ពួកេគ bំងអស់R� ចង់ ជួយខ\�ំ ឱ,ខ\�ំ េ%ប�]� ំ ក��ង�រលក់ និងខ\�ំ?ន បរUេ[

គ , ខ\�ំ Bន�រកំTន� ដ៏ធំបំផុត ែដល អ�កេញmន �មួយែដល 1ចBន , %តKវ?ន េញmន ]� ំ និង�រ ជក់?រ�។

ប៉ុែន�ខ\�ំ %តKវ?នេគTh ល់ ស%Bប់ អ�កកីd របស់េយ�ង ស%Bប់ �រអនុវត� របស់ខ\�ំេ�ក��ង �របណ�� ះប ណ�� ះប�� ល េAយTរែត *ល់ៃថN េហ�

យW Tប់ អ�កែដល ?នេឃ�ញ ខ\�ំនិង សម
ឹងមកខ\�ំ ែដលពួកេគ ែតងែតBន ឆgnត មួយ ឆgnត ែដលខ\�ំ ?នេរXប*ប់េ�ក��ង ទុកចិត� េសXវេzេនះ

េហ�យេPះគឺ5 �រសងl័យ ,េ�េពលែដល ?នេធ�� អំេព�1%កក់ េយ�ង%តKវរងទុកrេវទP ែតងែត នឹង �
 យ5 �រ1%កក់ ែដលនឹង េក�តេឡ�ងចំេZះ

ខ\�ំ។

Wគឺែតងែត5 �រព�ករ មិន?នរpពឹងទុក េPះ េAយេT2 ះ habituei- ខ\�ំេQ វUធីៃន ជីវUតេនះ និងBន �រលំ?កក��ង�រ េធ��សB

ហរណកម2 បPL ប់ពី �រ�ប់ខ
nន េ�ក��ង បរUs�ស សងhម េAយTរែតW គឺ5មធ,ម ែដលេយ�ងដឹង គឺ ចេP
 ះ តូច'
 ំង�ស់ ែដល5កែន
ងែដ

ល �ររស់េ� %ប�ំៃថN PំេQដឹង] ខ
nនេយ�ង bំងអស់ R� េទប៉ុែន� *ង�យ។

េយ�ងចង់ឱ, Zក,ប~{ bំងអស់ េAយTរែតេយ�ង ចង់ឈ�ះ 'ងTc ំេ�ក��ង ចេP
 ះែដល ?នផ�ល់ឱ, សនcិសុខ េAយខ
nនេយ�ង េQនឹង %តKវ?ន

បifKលេ�ក��ង ឧបករណ៍ផL�ក ែដលេយ�ង ែតងែត េAះ%Tយ5មួយនឹង �រភ័យ'
 ច មួយែដល ពួកេយ�ង ប៉ុែន�W មិនែមន5 �រភ័យ'
 ច េPះេទ

គឺ%តKវ េធ��ឱ, %?កដ] ពួកេយ�ង %Rន់ែត េយ�ង1ច យកឈ�ះេល� Ty ន[ពេនះ ដឹង

េពលខ
ះ Wេក�តេឡ�ង េ�ក��ងជីវUត , %តKវ?ន បងg េQ5 កំហុស ធNន់ធNរ មួយ ែដល %តKវ?នសរេសរ ?ន%តឹម%តKវ េ%ZះW %តKវ?នសរេសរេAយ

បទពិេTធន៍ និងវUធី ច�ប់ ែដល ?នរស់េ�និង ?នេក�នេឡ�ង េPះេទ។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?
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កB
 ំងៃន េហតុផលែដល ែតងែត ឈ�ះ និងវUន័យ bំងប៉ុP2 នែដល 1ចេធ��ឱ, ជីវUត1ច េពលខ
ះ មិនែមន5 �រ %តឹម%តKវបំផុត bំងអស់ែដល B

នទំងន់ 5កF�  : បទបរU=រេករ �§ មិន គួរឱ,អស់សំេណ�ច និងមិន 
̂ ក់ចូលេQក��ង %ពះគុណ 5�រ មួយែដល bំងអស់ចង់ េម�ល|យ , �រ

ប|$ ប់ !Bន1រម2ណ៍ល$ េហ�យដូេច�ះ េ�េពលែដលBន �រខ�ះ'តៃន អំ�ចេសដ�កិចf មួយែដល ែតងែត %តKវ?នកំណត់េQ េលង េ%Zះែត ក៏

5ែផ�កមួយ េនះ គឺ5�រ%បកួត មួយែដល េPះគឺ មួយចំនួន ?ននិsយ] នរ�B� ក់Bន �រដឹង ពីរេបXបេលង គឺBន Zក, េពញនិ

យមស%Bប់ សំ�ង ក��ង1ចផ�nល ពួកេយ�ង %បែហល5 េរ@ង ល$និង សំ�ង ែដល1ច ផ�ល់ឱ,េយ�ងនូវ អ�ីែដលេយ�ង?ន bមbរ , សុខុB

ល[ព ,   5�រ ល$អំពី ខ
nនអ�កjL ល់ េដ�ម>ីជួយ េទេ%Zះេយ�ង %តKវ?នបេ%ងmន េQW ផងែដរ, Bន ជីវUតរស់ រួម5មួយ របស់េយ�ងឪពុកB� យ

បងប$Kន %ប�ស%សី ជីដូន ជីF របស់េយ�ងនិង ស%Bប់ 5Bន , េនះគឺ5 ជំPន់របស់េយ�ង េ%Zះេយ�ង គឺ5លទ;ផលៃន ែផ�កបែនyម របស់ពួកេគ

េQ េម�លេឃ�ញ មនុសl ែដល?នបេងg�ត ពូជ របស់Rត់ េPះគឺ ដឹង]េយ�ង Bនសមតy[ពក��ង�រ Th ល់R� េPះដឹង]អ�កែដល Bន របស់េយ�

ងនិង របស់េយ�ងគឺ ែតងែតេ�េល� ែផ�ក'ង របស់េយ�ងប៉ុែន� មិនែដល ចង់ េម�ល េQ BនសBជិក ក��ង%គnTរ ែដលមិន1ច ឱ,ពួកេគ េពញចិតc

មួយ, ពួកេគBន រូបេដ�ម>ី �រZរជីវUត ដូេច�ះ %តKវ?នេធ�� �រវUវត�ៃន សហជីព មួយសុខុBល[ព R2 ននរ�B� ក់ ចូលចិត� េដ�ម>ីឱ,Bន�រ ឬេដ�

ម>ី េម�លេឃ�ញ នរ�B� ក់ ែដល5 %ក�ម%គnTរ ឬនរ�B� ក់ែដល ជិតស�ិទ;នឹង េយ�ងេAយTរែត េ�ចុងបifប់ របស់េយ�ង េ�ចុងបifប់ េយ�

ង%តKវ?ន មនុសl bំងអស់េយ�ង %តKវែតេAះ%Tយ 5មួយ R� និង បរUs�ស %គnTរ េពលខ
ះbំងេ�េល� B៉សីុន ផងែដរ, Bន1រម2ណ៍]

5Bf ស់ ៃនអ�ីែដល ?នបេងg�ត និងេធ��ឱ,W 5វUធី ៃនជីវUតែដល %តKវ?នសរេសរ េ�ក��ងbំងអស់ 1ន %ទឹស�ី ែដល1ច 1ន?ន េZលគឺ �រសិ

កvរបស់ TសP មួយ។

េយ�ងbំងអស់R� 5មួយនឹង យក េមេរXន សីលធម៌ W5�រ %តឹម%តKវ ]អ�កែដល Bន1រម2ណ៍]Bន [ពស�ិទ;T� ល 5មួយ េT2 ះ%តង់ ដូេច�ះ

អ�កែដល េធ��អ�ី%គប់s៉ង េ�ជុំវUញ េម�លេឃ�ញ មនុសl ដ៏ល$ របស់េយ�ង %សdញ់ េម�លេឃ�ញពួកេគ ឱ,?នល$ , der ក��ង der , និ

ង មិនចង់ េធ��?ប ពួកេគមុនេពល រូប[ពែដល រកv េហ�យ]ពួកេគ %តKវ?នបេ%ងmន េនះ តៃម
ែដល ពួកេគ?ន សេ%មចមិន អនុ~� តឱ,ពួកេគ

េម�លេQល$ េដ�ម>ីឱ, Ty ន[ពមួយែដល %បែហល5 1ច %តKវ?នេAះ%Tយ មិន%តKវ?នេគ យល់ខុស េ�េពលខ
ះ េPះេទ។េនះ គឺ5 %សស់

T$ ត'
 ំង�ស់ េហ�យ %បព័ន;ផlព�ផvយ ក៏?ន បi{Kន ដូេច�ះ េស2� facade េនះ នឹងប|k ញនូវ រូប[ព ដ៏%សស់T$ ត %តKវ?ន Aក់

សB� ធ េAយអំ�ច ែដលេយ�ង bំងអស់R� ទទួលយក អភិ?លកិចf %ប^នបទ �រលំ?ក s៉ង'
 ំង មួយផងែដរ, ប៉ុែន�W Bនេដ�ម>ីេធ��5មួយ

bំងអស់េនះ ែដលនឹង%តKវ ?ន*យ�រណ៍ េ�ទីេPះ េយ�ង Bន េយ�ងនឹងបន� េដ�ម>ីBន �រអប់រp %តKវ?នផcល់ ដល់អ�កែដល អះ1ង]ខ
nន5

Bf ស់ៃន េហតុផល េហ�យេពលខ
ះ ពួកេគ?ន បi{Kន និងចង់ អTមគhី[ព ពួកេគbំងអស់ Bនេ�ក��ង េរ@ងមួយ 5េរ@ងធម2F េដ�ម>ីរកv ផងែដ

រ: សុខ[ព មួយែដល5 សុខុBល[ព ]ពួកេគ 1ចផ�ល់នូវ ែដនៃន �រbំងអស់ ែដល1ច %?]� និង�រ ចង់ សុខុBល[ព សងhម , ប៉ុ

ែន�ពួកេគ bំងអស់ែដល ?នរស់េ� និង?នេល�កេឡ�ង 5មួយនឹង ឪពុកនិង Bc យរបស់ ពួកេគ %តKវ?នេគ ែដល?នផcល់ឱ, %តឹម%តKវស%Bប់ លកr

ខណ¢ ែត1ច រ�កចេ%ម�ន ក��ង1ជីព ែដល BនេRលបំណង េPះេទប៉ុែន�ក៏ ប*ជ័យ េទប៉ុែន� ែតងែត េភ
ច និង%តKវ?ន %គប់%គងេAយ រូប[ព !ខ\�ំ

?នរកvទុក �រនិsយ េនះ េAយTរែត�រ ដ៏ធំ របស់ខ\�ំគឺ5 ដ៏ធំេ�ក��ង ជីវUតេនះ េរXន?នេ%ច�ន 5មួយ ខ\�ំ?នបេងg�ត អ�ីែដលខ\�ំ 
̂ ប់Bន ក��

ង�រអភិវឌ� េប�េbះបី5 Rត់េ�ក��ង ែខl មិនែដលគិត] ទីបifប់ ែតងែត ambicionei ឱ,Bន ទំPក់ទំនង េAយjL ល់5មួយ បុ
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គhលិកៃន %គឹះTy ន ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំេ�5 1ជីព របស់ខ\�ំពន;PRរ 1ច dub W Wនឹង %តKវ?នបកែ%ប ?នល$បំផុត េ�ក��ងលកrខណ¢

ៃន Zក,េនះ ផងែដរ ប៉ុែន�Wនឹង %តKវែត %តKវ?ន បក%Tយ]5�រ េT2 ះ%តង់ និង េAយេT2 ះ ]Bន េ�ក��ងជីវUត។េត��រ Zក់ព័ន; Bន ទំP

ក់ទំនងេទ�[គី %តKវ?ន ទំPក់ទំនង ែដល?ន %គប់%គង %បេទស5តិ bំងអស់េPះ គឺBន ប~k ៃន�រ�ប់1រម2ណ៍ សហគមន៍ េដ�ម>ី�រZរ %ទ

ព,សម>ត�ិ ដូេច�ះ ]ពួកេគ 1ចផ�ល់នូវ សុខ[ព ដូេច�ះ %តKវ?នបេងg�តេឡ�ង េ�ក��ងពិភពេJក , េសរ�[ព %ប^នបទ ដ៏លំ?កបំផុត ក��ង�រ និ

sយេយ�ង1ច ផ�ល់ឱ, bំងអស់ េសរ�[ព េរ@ង ដ៏%សស់T$ តបំផុត េ�េល�ពិភពេJក របស់េយ�ង គឺ5 �រសប�យ ដ៏អTf រ,បំផុត មួយែដល1

ច Bនេ�ក��ង ជីវUត គឺ�រ េAយឥតគិតៃថ
 , ែដលេយ�ងBន េដ�ម>ីដឹង] %តKវ យកឈ�ះ ឧបសគh bំងអស់ែដល េយ�ងBន េពញមួយជីវUត េហ�

យ1ច រកេឃ�ញ ។Bន [ពខុសR� ដ៏ធំៃន ពួកេគគឺ ខ\�ំខ\�ំ 1ច�ប់េផ��ម 5មួយ េម : ល$ ក��ងសងhម េយ�ងBន េរ@ងមួយដូចR� ដូច ខ
nនេយ�ង

េយ�ង1ចBន 1%កក់ ដ៏%សស់T$ ត, មិនBនប~k �
 យ5 ទB
 ប់េធ���រកត់សំRល់ រស់េ� េម�លេQ គឺមិនែមន5 អ�ី%គប់s៉ង !េពលខ
ះ េ�ពី

េ%�យ មួយដ៏ល$ េម�ល 1ចរកេឃ�ញ 5%ក�ម ដ៏ល$ តិច េPះេទប៉ុែន� Wគឺ5 ៃដ របស់ 1ប៉ូឡK [គី ៃន[ព%សស់T$ ត េនះ?ន េរXប*ប់េAយ

Nietzsche ខ\�ំ?នFម ជីវ%បវត�ិ របស់Rត់ Bនេហតុផល ស%Bប់ [គេ%ច�ន េទ Br ង ៃន[ព%សស់T$ ត គឺ5�រ មួយែដលេធ��ឱ,

េយ�ង សុបិន� , ែដលេធ��ឱ, ពួកេយ�ង %សdញ់ Pំមកនូវ �រល$ bំងអស់ ប៉ុែន�Bន ផងែដរ េQ ៃដក��ងៃដ5មួយ 1%កក់ដូច

Nietzsche ?នេរXប*ប់ Bន [គី'ង Dionysian េនះ េPះគឺ incarnate ល$និង1%កក់ េ�ក��ង ស[

វគតិ ៃន�រ ែដលមនុសl េ�េពលែដល េយ�ងនិsយអំពី មនុសl bំងអស់ ែដលBន េQកំពូល អ�ក� ែដលពួកេគBន ដីធ
ី មិន] នេs?

យ ]េត� េ�%កម គឺ5 អភិ?ល%ក�ង %ប^នសBគម bំងអស់ 1ច%តKវ?ន, presenters ទូរទសlន៍ េដ�ម>ីឱ,Bន េទពេ�

សល, និងBន �រដឹងគុណ មួយប៉ុែន�R2 ននរ�B� ក់ 1ច?នអភ័យេbស , ខ
nនW %ពះបនLKល េល�កែលងេbស bំងអស់Bន េហតុផល មួ

យេហ�យ េ�េពលែដលេយ�ង %តKវ?នAក់ ប~k %តKវែតទទួលយក អ�ី%គប់s៉ងែដល េយ�ងេធ�� ក��ងPម ?នឱ,ដឹង] ច�ប់ %គប់%គង សងhមនិង ែដ

ល1ច អះ1ង] ច�ប់ %ពះបនLKល។Wគឺ5�រ េ�ទីេPះែដល ?នទទួល សិទ;ិ មិន%តKវ?ន ផ�PL េbស និង %តKវ?នកំណត់ េAយច�ប់ េទេ%Zះ

W �ច់ bំងអស់, �ររpេJភបំZន Bន ?នេក�តBន េហ�យនឹង Bន 5�រ Prologue េនះ។

និង Prologue ?នមកពី %ពឹត�ិ�រណ៍ដ៏វUេសសវUTល , េរXន េល�សពី េនះេយ�ង bំងអស់R� រស់េ� េAយTរេយ�ង ដឹង] %ពឹត�ិ�

រណ៍ដ៏វUេសសវUTល គឺេ%ច�ន5ង ល$, W1ច5, W1ច5, គឺេដ�ម>ី បេ%ងmន គឺ%តKវBន អ�ី%គប់s៉ង, ប៉ុែន�មិនBន Zក,គន
ឹះ កំណត់ bំងអស់

េនះ: ទសlនវU5{  , វUធី ៃនជីវUត រ�ក*យ មួយៃនជីវUត គឺ5អ�ីែដល េធ��ឱ, េឡ�ងេល�មួយ ៃនកF� ដ៏អTf រ, េនះេយ�ង េ�ែតBន និង បន�រស់េ�

FមវUធី ដូចR� េនះែដរ �រវUវត�ន៍ៃន 5 %តKវ?ន បេងg�ត , %តKវ?នេគ េ?ះបង់េ�ល មិនេធ�� អំេព�1%កក់ មួយែដល %បbនពរដល់ល$ ែដលេយ�

ង1ច អនុវត� គឺ ដ៏េទវ[ព ែដលេយ�ង េរXន, គឺ េ5គWសPរបស់េយ�ង ?នេរXន អ�ី%គប់s៉ងែដល %តKវ?ន �កេចញពីពួកេយ�ង មរតក តៃម


ដ៏អTf រ, មួយ ដូេច�ះ ពួកេគ?ន extol Zក,ែដល ពួកេគ?ន សរេសរ េPះេទប៉ុែន�] 5�រ េល�កតំេក�ន bំងអស់ៃន �ររកv?ននូវ អំ

�ច និង%តKវក��ង�រ តេមg�ងេឡ�ង ស%Bប់ bំងអស់េនះ 1ច%តKវ?ន %សស់T$ ត %បសិនេប�េយ�ង ពិត5 %តKវ?ន បំេពញ bំងអស់និង %តKវ?

នសរេសរ 5�រ ល$�ស់។
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េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

េយ�ងនឹង%តKវ?ន ចូលេQ ផ
Kវ ធំបំផុត ៃន�រ rot មនុសl %តKវ?ន bសករ ៃនលទ;ិ%ប5ធិបេតយ, ច�ប់ , �រេ%ប�%?ស់ៃន Ty ន[ពេនះ

%តKវ?ន ព័ទ;ជុំវUញ និង%តKវ?ន Aក់5ចំណុះ ច�ប់ តឹងរុ�ង ;េពលខ
ះមិន Bន%បតិកម2 FមវUធីដូចR� 5ធម2F វUធី conformist មួ

យ %តKវ?នេគេt] អTf រ,ៃន �រ ែដល5 �រj
 ស់ប�Kរ េQែផ�ក'ង េoរេ© េ%ច�នបំផុត ៃន�រ េPះ េហ�យ5អ�ីែដល ខ\�ំBន1រម2ណ៍] ខ\�ំ

?ន េរXនពីបទពិេTធន៍ ]�រ Bនកំហឹង គឺ�រRំ%ទ �រផvយបន�jL ល់ក��ង�ររស់េ� និង�រ រស់*នBនជីវUត %តKវ?ន េគេម�លេឃ�ញ និង

so're ប|k ញឱ,េឃ�ញ េAយតៃម
 ៃនវUទ�T%ស� ែដល%តKវ?ន %គបដណ� ប់ ដូច5 វUធីែដល Bនសុវតyិ[ព ៃន�ររស់ េ�េពលេនះ %តKវែត

េយ�ងមិន1ច េគច សំណួរ] លកrណៈ របស់េយ�ងែដល េធ��ឱ,េយ�ង Bន[ព ច%ម�ះ េPះេទែត bំងអស់ មក ពីដូចR�

mystification R2 ន មនុសl េ%ច�ន5ង អ�ក�B� ក់ ល$ឥតេ'f ះ , មនុសl%គប់R� ដឹង] �ររស់េ� ស%Bប់ ត%មKវ�រៃន�រ

^Pសុវតyិ[ព និង 1ចេជ@ទុកចិត� �រRំ%ទ ដល់�រ �រ bំងមូល េនះ, សហ�រ , េយ�ង?ន បif�ះតៃម
 េដ�ម>ីឱ, អ�កេផlងេទXត 1ចBន

ជីវUតែដល ល$%បេស�រ5ងមុន , [ពអត់�រ|រេធ�� ែដល5 មូលេហតុ %Rន់ែត5�រេនះ គឺ5បទពិេTធន៍ មួយែដលអ�ក bំងអស់5មួយ នឹង ចំ

ែណក ខ\�ំខ\�ំ ?នេt �របន� េរ@ង េនះ 5 មួយ គឺ5ែផ�កបែនyម ៃនប~k េនះ។

Wbំងអស់ ?ន�ប់េផ��ម បPL ប់ពី �របំែបក ពីឪពុកB� យ របស់ខ\�ំ ខ\�ំ%តKវ?ន បi{KនេQ TJ 1Wសដូនជី មួយៃន េហល 5េ�2 ះ ម=វUទ�

ល័យ េនះ េ�េល�វUសlម�ល 5មួយឪពុក ខ\�ំគឺ េ�ជិត ទីេPះ ប៉ុែន�បPL ប់ពី �របំែបក េនះមិន %បឈមនឹង�រ BនទំPក់ទំនង ដ៏ល$ 5មួយឪពុ

ក របស់ខ\�ំេហ�យពី ទីេPះែដល Wbំងអស់ �ប់េផ��ម B� យរបស់ខ\�ំ ?ន j
 ស់ប�KរេQ 5ព័ត៌Bនមួយ េ� បPL ប់ពី �របំែបក េនះ ខ\�ំBន %បែហ

ល 10 }� ំមកេហ�យ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នមកដល់ េហ�យ ខ\�ំ?នេQ 5ព័ត៌Bន េនះ TJ រត់ មិនទទួលយក វUធីៃន ជីវUតេPះ េទប៉ុែន�

apanharam-ខ\�ំBន�រ R2 នេbស េPះ ដឹង] កB
 ំង ៃនច�ប់េនះ Bន ឪពុករបស់ខ\�ំ គឺេ�ក��ង េs^ =៊ន ឱ,ខ\�ំ វUធី េរ@ង

ែដល ឪពុកខ\�ំ ?ន%?ប់ ខ\�ំ] 5មនុសl B� ក់ ែដល%តKវ?ន រួមបifKល េ�ក��ងេs^ ែដល?ន បេ%ម� %បេទស5តិ ែដល5 បុរសB� ក់ �រលំ

?កដូចែដលខ\�ំ ?នេល�កេឡ�ង េPះេទប៉ុែន� អនុ~� តឱ, %តKវ?នអនុវត� េAយខ
nនឯង េQ}N យេAយ ចំណង់ចំណូលចិត� របស់ពួកេគ ឱ,%សdញ់

Pរ�B� ក់ េផlងេទXត ែដល5 មនុសlល$ ដ៏Bនឥទ;ិពល 'ង*ង�យ ប~� េពក %សdញ់ឱ,?ន'
 ំង ែដល?ន ទទួលឥទ;ិពលពី ែហlន របស់ពួ

កេគែដល Bន េJក5 វ�របុរស មួយ ែដល5 �រេរXនសូ%ត bំងអស់ ែដល េ�េពលេ%�យមក េដ�ម>ីឱ,Bន។

េត�េធ��ដូចេម�ច មក ?

ែដនែដល ខ\�ំដឹង]ខ\�ំ 1ចេធ��?ន ពី េពលេវJៃន�រ ែញកេចញពីR� ?ន, ដូច5 ខ\�ំេ�5មួយ B� យរបស់ខ\�ំ ?ន�
 យ5 ឯក*ជ, Bc យខ\�ំ ?

នទទួល�រ %សdញ់ 5បុរស េធ���រ|រ មួយ ែដលេធ���រ េ��រUsល័យ ៃ%បសណីយ៍ និង�រ %ប%ពឹតcអំេព�ល$ 5មនុសl Bន[ពសកcិសម

េPះក៏ ?ន�ប់េផ��មដូេច�ះខ\�ំ %តKវ�រ5�ំ?ច់ េដ�ម>ីជួយ Bc យខ\�ំ និង?ន�
 យ5 ប�� លឱ, េលចេ 
̂ bំងអស់ េនះ%តKវ?ន េAះ%Tយ ?

នs៉ងល$ ខ\�ំ?ន ែ%បចិតc ែ%សក េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ?នឈ�ះ េហ�យខ\�ំគិត] េនះគឺ5 %ប^នបទ សម%សប បំផុត, %សdញ់ ពួកេគដូច នរ�B� ក់

សំ�ងល$ ពួកេគBន ?នs៉ងល$,Bន ជីវUតមួយ, W5េរ@ងធម2F េដ�ម>ីឱ,Bន �រពិ[កv េPះេទប៉ុែន� ពួកេគែតងែត Bន េហតុផល គឺ]
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ខ\�ំ%តKវ?នេគ េដកលក់ េAយ អTf រ,ៃន �រចង់ ?នេ%ច�ន េPះ ចង់េធ�� អ�ីេTះ គិត] W5�រ |យ%សnល។

ខ\�ំ�ប់េផ��ម េធ���រ េដ�ម>ីជួយ Bc យរបស់ខ\�ំ េទប៉ុែន� }ប់ ?នដឹង] ខ\�ំ%តKវ?នេគ មិន%តKវ?ន %គបដណ� ប់ , ខ\�ំ?ន �ប់េផ��មេធ�� �រ5

Casqueiro េZលគឺ 5ងេដរ ជំនួយ េPះគឺ 5អ�ីែដល េធ��ឱ, រចPសម�័ន; េដ�ម>ី padded %តKវ *ងនិង េធ�� គឺ សូម>ីែត

អ�កជិត'ង របស់ខ\�ំេ�េល� ព័ត៌Bនជំនួយ ែដល?ន េធ���រេ�ទីេPះ មុនេពលែដល េក2ង%ប�ស toninho ៃន ជំPន់ខ\�ំ Bន បងប$Kន 5

េ%ច�ន េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំBន�រ េពញចិត� េនះ។

បុគhលB� ក់ ែដល?នេធ���រ បុរស Casqueiro ៃនរចPសម�័ន; េដ�ម>ី upholster Tឡ�ង Bន គឺ រូប*ង ដ៏រ�ងBំ េហ�

យខ\�ំ េទXតេទ ចង់ Aក់ �ន់ែតេ%ច�ន ទ%មង់ '
 ំង�
 ៃន�រនិsយ ែដល ?ន រួចេQេហ�យ Fមរយៈ េនះ5មួយ ឪពុករបស់ខ\�ំ ដូេច�ះខ\�ំ ?នេរ�

សយកេAយ�រ j
 ស់ប�Kរ Ty ន[ពេនះ , ខ\�ំ%តKវ?ន �ន់ �រវUវត� ៃនជីវUត មិនែមន BនទមNន់ ខ\�ំប៉ុែន� 1ច 1B៉ស់ ខ\�ំេ�ៃថNេPះ ែដល5

ប~k ៃន�រ ចង់ មិនឈឺ ឬ រងរបួស េPះេទែត ខ\�ំ?ន �រZរ ខ
nនឯង ?នគប់ ដុំថ2មួយទំហំៃន ៃដ េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំ?ន?ញ់ j
 ត ចង់េធ��ឱ,?ន

%ពBន េនះ។

?នទទួលយក ខ\�ំឱ, េ�េឡ�យេទ េ�ទីេPះខ\�ំ ?នបន� េQេធ���រ បPL ប់ពីខ\�ំ �កេចញពី ជេ%ម�ស េPះេទប៉ុែន�ក៏ 5Bf ស់ ?នT
 ប់ េ%ប�%?ស់

េAយជំងឺ េអដស៍ Ty ន[ព ែដលមិន %តKវ?នេគ ចូលចិត� ខ\�ំ?នេឃ�ញRត់ ទទួលរង ជំងឺេនះ , ប៉ុែន�ែតងែត េRរព Rត់ខ\�ំ ?ន?ត់បង់ �រ|

ររបស់ខ\�ំខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម េ�ក��ង%ទព,សម>ត�ិ ,េPះគឺ េ�ក��ង[T េនះ %តKវ?នេ%ប�5 %តKវ?នដឹកPំ , មិន ?នAក់ េឡ�ង5មួយនឹង េម ចង់

?នឯក*ជ, , ខ\�ំ5 កូនរបស់ សត�េF មួយេហ�យ េធ��5 ែបបេនះ។

េ�ែខមិP }� ំ 1996 ខ\�ំ%តKវ?នេគ រកេឃ�ញេ�ក��ង ផ
Kវ រថេភ
�ងេ%�មដី ?ន Bន េស៊រ�ៃន �ររpេJភ េល� ផ
Kវេ%�មដីេនះ Bន �រេ�

ទ%ប�ន់ ពីបទឧ%កិដ�កម2 ែដល?ន េក�តេឡ�ងេ� ទីេPះេហ�យ នឹង ឱ�ស ?នចំ�យ PSP ែដល ?នចូលមក សំុឱ, កំណត់អត�ស~�

ណ 5មួយនិង ]5�រ ?នេទេ%ZះBន antecedent មួយ ស?� ហ៍ មុនេពលែដល ?នេ�ក��ង Benfica 

superesquadra េ�ទ%ប�ន់ពីបទ លួច អ�ក1នមួយ េPះេទប៉ុែន� េក2ង%ប�សB� ក់ែដល េ�5មួយ ខ\�ំ Ricardo គឺ

�រ%ប�ង%បយ័ត� , R2 នបទពិេTធ Rត់?ន មកពី %កេពញអូែវ មិន?នដឹង] ទី%ក�ង េPះេទប៉ុែន� W%តKវ?ន េគTh ល់]5 មគh�េទសក៍5�រ

េញmន ]� ំ និងេ�េពល ដូចែដលខ\�ំ ?នេ%ប�%?ស់ កូ�អុីន ែដល?ន រកេឃ�ញ]W 5�រល$េដ�ម>ី ឱ,Bន េឈ�%ចត់ សុវតyិ[ព េPះគឺ ខ\�ំនិង �

រZរ ស%Bប់អPគត េPះគឺ %តKវBន កB
 ំង មួយ សហជីព ស%Bប់�ររ�កចេ%ម�ន មួយ។

ប៉ុែន�ឥឡKវេនះ េ�ទីេនះ ?នមក រចPសម�័ន; មួយៃន កF� ដ៏សំ'ន់ៃន�រ Bនសមតy[ព [ពេT2 ះ%តង់ របស់ R� , ?ន�ប់េផ��ម វេង�ង េPះ

េហ�យ5 រេបXបែដលខ\�ំ ?នរកេឃ�ញ អ�ីែដលខ\�ំ?ន ដឹងរួចេQេហ�យ ]អ�កមិន1ច េជ@ទុកចិត� ?ន%បសិនេប�អ�ក មិនដឹង េទប៉ុែន� បទពិេTធរបស់

ខ\�ំ គឺ5 ដ៏ធំ គឺដ៏ធំមួយ Rត់?ន %?កដ] ខ
nនខ\�ំ 5�រល$ េ�អ�ីែដល Rត់ ?ន េធ��រួច ប
ន់ %បAប់1វុធ 5េ%ច�ន ែដលខ\�ំ?ន េរ�សយក ផ
K

វែដល មិនឱ, ប៉ះZល់ដល់ នរ�B� ក់េឡ�យ គឺ%Rន់ែត ទទួល?ន%?ក់ េនះ។
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ស%Bប់អ�ី ?

ក��ង�ររស់េ� េPះខ\�ំ ?នចូលរួម5មួយ វUធីៃនជីវUត េហ�យេ�ក��ង ែខមីP }� ំ 1996 េនះ, 5ពិេសសេ%ច�ន5ង 28 %តKវ?នេគ%?ប់

ពី ដី��ប់ខ
nន េ�ទ%ប�ន់]?ន បifប់ ែតប៉ុេ�� ះ បែនyម ?ត់ខ
nន ែណPំ ែស>កេនះ , មួយស?� ហ៍ មុនេពលែដល %តKវ?នេគ �ប់ខ
nនេ�

ក��ង superesquadra របស់ %ក�ម Benfica , ខ\�ំ5េដក េ�ក��ងរថយន� មួយ Bf ស់ របស់W 5 វរេសនីយ៍ឯក

អនុេសនី 1�ស បុរសB� ក់ ែដល?ន រួចេQេហ�យ Fមរយៈ�រ េ�េ%x%បេទស មួយែដលខ\�ំ %តKវ?នេគ dozing េAយ ទB
 ប់ Bន, 

ប៉ុែន�េ�ែត Bន ផLះ េ�េល� ព័ត៌Bនមួយ េនះ?ន ពិត5 េ�យប់េPះ 5េJក Ricardo និង�រ លួច អ�ក1នមួយ និង ?ន 
̂ ក់

ចុះ េដកលក់ េ�ក��ងdនេPះ េយ�ងBន �រ[\ ក់េផ$�ល និង?នឯក[ព េAយម�ន�ី PSP ?ន 5កម2សិទ;ិរបស់

superesquadra របស់ %ក�ម Benfica , ប៉ុែន�ខ\�ំមិន amedrontei ខ\�ំេហ�យ ?ន%?ប់ េJក

Ricardo មិនឱ, បំភ័យ នឹង%តKវែត រ�ងBំ េហ�យនិsយ] R2 នចុងបifប់ Bន ភស��Fង ផL�យពីេនះ េទ ប៉ុែន�េJក?ន %ពBន ខ\�ំ]

ប៉ូលិស 1ច េលចេឡ�ងប៉ុែន� ?ន^P Rត់ ?ន%?ប់ Rត់] W5�រ មិនអីេទ , ?នផឹក %Tវ�សhី េ%ច�នេពក េហ�យចង់ េដក េហ�យ មិនែម

ន5 ពុម�អកlរក>Kរក�ច់ ឱ,ខ\�ំ %តឡប់េQផLះេហ�យរស់ េ�ែក>រេPះ។េរ@ងេនះ ?នេក�តេឡ�ង W5 �រសងl័យ ដ៏1%កក់បំផុត ែដលមនុសl 1ចB

ន1រម2ណ៍] េ�េពលែដលRត់ ?នបេ%ងmន និង ហ�ឹក=ត់ Ty ន[ពបចf�ប>ន� ែដល1ច េក�តេឡ�ង េ�ៃថNេPះ ទទួល?ន }N យ 5មួយខ\�ំ។Rត់

1ច េRរពFម ច�ប់របស់ ខ\�ំៃន�រ មិនBន អ�ីេPះេទ ក��ង�រនិsយ] េទប៉ុែន� ពួកេគមិន េជ@ និង?នេQ េដ�ម>ីទទួល?ន bំងអស់ រថយន�

បរេទស េ�ែក>រេPះ េដ�ម>ីេម�ល]េត� ពួកេគ ?នដឹងពី �រWយ%ប=រ �មួយែដល អ�កេលង សីុឌី ពណ៌េខXវ , ប៉ុែន�េយ�ង ?ន%ប%ពឹត�

បទេល2�ស 5េ%ច�ន មុនេពល រួចេQេហ�យនិង�រbំងអស់ %តKវ?ន ចូល%បឡKកេ�ក��ង អំេព�ប
ន់ និង �ប់ជំរUត ?នេQ អេងgត �រ ផ
Kវ រថេភ
�ងេ%�

មដី , កងពល ?នឈរ េ�ក��ង loft Marquis Ty នីយ៍ ទី%ក�ង ៃន ទី%ក�ង Lisbon ែដល %តKវ?ន សB� ស ខ\�ំ?ននិ

sយ អ�ីេTះ មិនដឹង] �រសនLP Ricardo េPះេទប៉ុែន� Rត់Bន %បវត�ិT%ស� មួយៃន�រេAយ?ន ឆ
ង�ត់ មួយស?� ហ៍ មុន

េ�ក��ងTy ន[ព %សេដXងR� មួយែដលខ\�ំ ?នទុកចិតc ។

េ�ៃថNេPះ េយ�ង �កេចញពី Ty នីយ៍ េនះ មិនBនអ�ី េដ�ម>ីនិsយ] ខ\�ំ?ន េជ@ទុកចិត� ក��ង�រែថ
ងទីបPL ល់ របស់Rត់ ចំេZះខ\�ំ 1ច ទទួ

ល?នេ�}N យ %តKវ?នេគ ទទួលយក េ�េពលែដល 15\ ប័ណ� េនះ%តKវ?នេគ េធ���រ េPះេទប៉ុែន� ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង េដ�ម>ីទទួល?ន មូលនិ

ធិ R2 ន�រ|រេធ�� ?នបន� ទទួលយក លិខិតេPះខ\�ំ?នេQ កូដ ែដល ខ\�ំBន រួចេQេហ�យ េ�ក��ង�រ េប�កបរ, ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ល$ ខ\�ំBន [

ពសប�យរ�ក*យ ដ៏អTf រ,េហ�យW គឺេ�េពល ែដលខ\�ំ?ន បំេរ��រ5មួយ តុJ�រ ?ន ដី��ប់ខ
nន េនះ %តKវ?នេគ ខ\�ំទទួល?ន ផLះ ?ន

មកពី កែន
ង=ត់%?ណ, បណ�� ះប�� 5ងមួយែខ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នចូល តុJ�រ ?នដឹង េ�េពលែដល ខ\�ំ?នសួរ %ក�ម

Marquis េ�េពលែដលខ\�ំ ?នសួរ Ty នីយ Marquis de Pombal ខ\�ំ?ននិsយ] មិនBនអ�ី េPះេទប៉ុែន�

Ricardo bំងអស់ ?ននិsយ េPះ េសចក�ីែថ
ង�រណ៍េនះ ?នបន� ក��ងអំឡ�ង ដំ�ក់�លេសុ�បអេងgត េនះគឺ�រេសុ�បអេងgត របស់ តុ

J�រ េនះ មិនBនអ�ី ែដល%តKវនិsយ េQេគ] R2 នអ�ីែដល %តKវ?នេគ ប|k ញឱ,េឃ�ញ េAយ កF� េAយឥតJក់Jម ។េហតុអ�ី?ន5 មិ
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ន1ច ទទួលយក �រសេ%មចចិត� ែបប េPះW នឹងBនដូច5 %បគល់ ឱ,ខ\�ំ %បែហល5 W?ន ល$%បេស�រ5ងមុន េដ�ម>ី Bន 1កប>កិរUs ខុ

សR� , Bន[ពេT2 ះ%តង់ , %តKវ សហ�រ ែ%បចិត� េទប៉ុែន�ខ\�ំ គិត] ខ\�ំេAយ %?5\ របស់ខ\�ំ ចង់ េលង5មួយ យុត�ិធម៌េ�%កម ែដល ?នផ�

PL េbស ឱ,ខ\�ំ 5មនុសl ែដលBន ប~k េ�ក��ងជីវUត មួយែដល កូន%សី ?នT
 ប់ ពី�រ %ជ�ល និងកុBរ េ�សល់ េផlងេទXត ក៏?ន េដ�រ

េFង េQនឹង]� ំ េPះ ខ\�ំ%តKវ?ន%?ប់ េAយេម^វ� ឬ និsយពិត ឬ WនឹងBន �រលំ?កក��ង�រ បំែបក , ប៉ុែន�ខ\�ំ េជ@ទុកចិត�ខ\�ំ។

Pងមិន?ន �រZរ ខ\�ំពីរេបXប េដ�ម>ី%តKវ?ន �រZរ មិនែមន ?នេគដឹង] នឹង%តKវ %បតិបត�ិ�រក��ង [ព%សបច�ប់ៃន [រកិចf ែដល%តKវ ជួប 5

តំ�ង ៃនច�ប់ េ�េពល េនះ មិនBន េម^វ� jL ល់ខ
nននិង មិន %តKវ?នេគ ផ�ល់ឱ, ខ\�ំខ\�ំ ?នេQ ជួល បPL ប់ពី �រ�ប់ខ
nន បPL ប់ពី %តKវ?

នផ�PL េbស បPL ប់ពី%តKវ?ន ផ�PL េbស ?នជួល េម^វ� េនះ %តKវ?ន bំងអស់ែដល ខ\�ំចង់?ន េដ�ម>ីកកកុញ ]មពល ?នដឹង]Rត់ េ� ទី

បPL ល់ ផ
Kវបំែបក មិន ចង់ យក បង់ ក��ងតៃម
 ខ�ស់ៃន�រខ�ះ �រសហ�រ និង�រ សេងrប�រ %គប់s៉ងេដ�ម>ី ដ៏អTf រ, របស់ខ\�ំ�រផ�PL េbស សូ

ម>ីែត គិត] សូម>ីែត សំJប់ ខ\�ំ។

W5ៃថN ដ៏េ%កmម%កំ មួយស%Bប់ខ\�ំ ែដលខ\�ំ ?នសន�5មួយ ខ
nនខ\�ំjL ល់ ខ\�ំ1ច រស់េ�?ន %គប់Ty ន[ព ែដល ប៉ះZល់ ែដល1ច ប|k ញេឡ�ង

ចំេZះខ\�ំ គឺ5 �រ�ប់េផ��ម ៃន�របifប់ ស%Bប់អ�ី%គប់s៉ង របស់ខ\�ំ , ខ\�ំ ?ន?ត់បង់ េសរ�[ព របស់ខ\�ំ រួចេQេហ�យ ស%Bប់ េពលេវJមួយចំ

នួន ?នយក ែខlស|� ក់ ធNន់និង %គប់%គងេដ�ម>ី រស់។

W5 េពលេវJេដ�ម>ី ឈ�ះ ខ\�ំ?នេរXន សិល>ៈៃន�រ �រZរខ
nន 1ច បេងg�ន ?នFមរយៈ ខ\�ំ, អ�ក*ល់R� េRរព សូម>ីែត អំ�ច រដ�?ល

ែដល%តKវ?ន សែម�ង មុខ|រៃន ពន;PRរ ដូច5W គឺ5មួយនឹង េនះេ�េពលែដល េយ�ងទទួល?ន អ�ីមួយែដល េយ�ង%តKវែត េAះ%Tយ5មួយ

ខ\�ំ, គឺ5Bf ស់ៃន ដុំ េPះ គឺ] ពួកេគ 5Bf ស់ ទឹកដី ែដល %គបដណ� ប់ , �រ គិត េAយខ
nនឯង ដូេច�ះពួកេគ %តKវ?នប~{ ឱ, េធ��អ�ីែដល

%តKវ?នេធ�� ឱ,បន� េ�េល� ផ
Kវ ភកcី[ព េAយមិនគិតពី វUធីែដលW 1ចនឹង េម�លេQ=ក់ដូច េPះ 1ច5 េហ�យ] bំងអស់នឹងBន ប៉ុែន�មិនB

ន subjugation ែដល5�រ ប�ឹងដិតចិត� មួយេ�េពលែដល អនុវត� តំែណងេនះ គិត] 1ច5 Bf ស់ ៃន Ty ន[ព េនះមិន ?

នJែលងពីតំែណង េដ�ម>ីឱ,Bន �រ|យ%សnលនិង ែដលBន �ររស់េ� គឺ5 �រវU[គៃន អ�ីែដលពួកេគ ?នសិកvនិង េ%Rះមហន�*យ េនះ�

រេប�5\ ចិត� , មិនBន នរ�B� ក់ មិនែមន bំងពីរ មិនែមន បួនPក់ %តKវ?ន មនុសl5េ%ច�ន ខុសែប
កR� s៉ងទូលំទូJយ េ�2 ះ ពួកេគ }g

ង ៃន�រ ប*ជ័យ បំផុត, ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នេល�កេឡ�ងពី ទឹកចិត� របស់ខ\�ំ ែតងែត េក�នេឡ�ង េAយTរែត�រ េនះW ?ន�ប់េផ��ម េ�ក��ង^តុ bំ

ងអស់ របស់ខ\�ំ េ�េពលែដលខ\�ំ ទទួល?នេQ IPflax 5 1%កក់ , �រលំ?ក'
 ំង�ស់ , ខ\�ំBន�រ េពញេលញៃន�រ Bនកំហឹង

និងបំណង%?]� េដ�ម>ីឈ�ះ សូម>ីែត គិតអំពី �ររត់ េQ}N យ េត�Rត់Bន ឱ�សេដ�ម>ី េធ��ដូេច�ះ?ន , ខ\�ំ ?ន%គប់%គងេដ�ម>ី រកvខ\�ំ bំងអស់

េAយTរែតខ\�ំ 1ច េRរព ចំេZះ អតីតយុទ;ជន ែដលBន IP, េគសសរស�ម� ដ៏ពិត%?កដ ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ េរXន ជីវUតេ�ក��ង

seclusion , guerreei , តសូ៊ , ខ\�ំ 1ចេធ��?ន %បសិនេប�W មិន%តKវ?ន ដូេច�ះនឹង %តKវ?នបំេភ
ចេ�ល bំងអស់ រp

ឭក ខ\�ំ] អ�ក*ល់R� ចូលចិត� រpឭក ខ\�ំ] ខ\�ំ%តKវ?នេគ រូប[ព លកrណៈពិេសស េនះ?ន�
 យ5 អ�កដឹកPំ ងងឹត និង%ត5ក់មិន?នដឹង ពីេស

ចកcី%សdញ់ េហ�យេPះ5 រេបXបែដលខ\�ំ ?នឈ�ះ េល�កតេមg�ងសិរ�រុងេរ@ង ក��ង ែខlស|� ក់ Bន អំេព� %ត5ក់ ែដល ?ន េរXនពី�ររស់េ� និ

ងេ�ែតBន េ�ក��ង ដី កំពូល េដ�ម>ីឈ�ះ។ប|k ញ អប់រp កម2ករ }2 ំ និង�រRំ%ទ េAយjL ល់េQ ជួយខ\�ំ ឈ�ះ សមរភូមិ ទីទួល ខ\�ំBន1រម2ណ៍]
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%Rន់ែត េម�លេQេ� េពលេវJនិង �លៈេទសៈ ជំនួយ គឺBន ៃ%ពៃផl s៉ង}ប់រហ័ស នូវអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង មិន1ច េក�តេឡ�ង េPះខ\�ំ ?

នែ%បេQ5 1រកlTFំង េ�ខ
nនខ\�ំjL ល់ ប៉ុែន�មិន?ន ែស�ងរក ប~k %Rន់ែតចង់ រស់េ�និង�រ រស់*នBនជីវUត គឺ េពលេវJៃន Ty ន[ព

េនះ។

Isabel គឺ5េ�2 ះ PយកTJ េនះ ែដលខ\�ំ ?នរកv �រេRរព ែដលBនសុខ[ពល$ និងរ�ក*យ ជូនដំេណ�រខ\�ំ ែតងែត ជួយខ\�ំ 5និចf

េទប៉ុែន� េ�េពលេ%�យ ?នមកដល់ េ�ក��ង�រ �
 យេQ5 កំហឹង ខ\�ំប៉ុែន� ?នេRរព 5និចf។េហ�យ�រ bំងអស់ េនះគឺ េAយTរែត�រ Aក់

សB� ធ ដ៏'
 ំងមួយែដល %តKវ?ន បេifញ េAយ%បព័ន; រដ�?ល ែដលBនេ�2 ះ 5Pយក េJកយូ៉=ន %�ម។បុរសB� ក់េនះ ែដល?ន មកពី

េ%x%បេទស ទទួល?ន }N យ េ�េពលែដល ព�sមសB
 ប់ េរ@ង របស់Rត់%តKវ?ន េគTh ល់] Bន េ%ច�ន}� ំ េ�ក��ងបនL�ក េ�ក��ង�រ%គប់%គង

របស់ flax េនះ រហូតដល់បPL ប់ពី �រj
 ស់ប�Kរ របស់ខ\�ំ ខ\�ំដឹង] Wរហូតដល់ Wគឺ5 បុរសB� ក់ែដល 1ចនិsយ មួយ5�រ ទំPក់ទំនង ?

ន�
 យ5 ចំ�ប់1រម2ណ៍េ�ក��ង %ប^នបទេនះ េលង ឱ,ខ\�ំ ឈឺ�ប់ %បែហល5 កំហុសរបស់ តំ�ង េនះខ\�ំ %តKវ?នេគ �ត់ទុក ផងែដរ ក��ង

វដ� ែដលBនជំPញវU5{ ជីវៈ , ក%មិតៃន [ព5ៃដគូ bំងអស់ េRរព ខ\�ំនិង Pយក េនះ ចង់ កំពូល 1ជីព េPះគឺ ខ\�ំ េ�ទីេនះេដ�ម>ីBf ស់ ខ\�ំ

េ�ទីេនះ េដ�ម>ីទទួលជ័យជម�ះ េ�ក��ង �រចំ�យ bំងអស់, ខ\�ំនឹងBន �រjកពិន័យ េAយTរែត េPះ5 េRលបំណង របស់េJក ក��ងចំ

េ�ម េរ@ង5េ%ច�នេទXតែដល 1ចនិsយ ?នេ%ច�ន ។មួយក��ងចំេ�ម មូលេហតុ ែដលRត់ េជ�ងឯក %តKវ?នេគ ជួញដូរេ%គ�ងេញmន 5េ%ច�

នេទXត , Rត់ ?នរ�ក*យ ក��ង�រជួយ អ�កេញmន េPះេទប៉ុែន� ត%មKវឱ,Bន �រj
 ស់ប�Kរ រូបិយប័ណ� , េលង5មួយ ច�ប់េនះ Bនអំ�ច

pushover ែដរ េដ�ម>ីTc ប់ និង�រ កំណត់កម2វUធី ៃន លទ;ផល មិន'ន េហ�យ លកrខណ¢ េនះនិងរបប េប�កចំហ មិនែមន5 មនុសl

1%កក់ ែដល?ន េQ ែតមួយគត់េដ�ម>ី អន់ថយ ែដលមិនែមន5 របស់ខ
nនេហ�យ ខ\�ំ?នេ%ជ�សេរ�ស វUធី លំ?កក��ង រេបXបមួយែដល R2 ននរ�B� ក់

ចូលចិត� េធ��Fម េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំ?នេ%ជ�សេរ�ស ឱ,េដ�រFម Fម ផ
Kវែដល ខ\�ំ%តKវ?ន តំរូវទុក5មុន េPះេទ េ�េពលែដលនិsយ េ�េRលេS

េAយដង ែដលេយ�ង ?នWយ , មិន េដ�រ }N យពី �រពិត �ស់ Bន ក�ីសុបិន� 5េ%ច�នដូច5 េក2ង B� ក់េហ�យ សុបិន� %តKវ?នេធ��េឡ�ង សុបិ

ន�1%កក់ មួយែដល អនុម័ត េ�Wលរេ=Ty ន ?ន ទសlន៍bយ ?ន េគេម�លេឃ�ញ PេពលអPគត របស់ខ\�ំ េPះេទែត ខ\�ំ?ន bំងអស់ែដល

?នប|k ញ េ�ក��ងសុបិន មួយែដលខ\�ំ ?នមក េដ�ម>ីឱ,Bន�រ%តnតពិនិត, េAយ េមធ2ប់ ែដល%តKវ?នេគ Aក់រហ័សPម ែបបេនះ កន
ងផុតេQ

ឱ,ខ\�ំ %សៃមចង់?ន េAយTរែត ពួកេគBន �រអនុម័ត អំ�ច របស់�ស�ី គឺBន ដ៏អTf រ, ?នជួយខ\�ំ េទប៉ុែន� ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ Aស់ ដូច'ង

�រ�ប់ខ
nន របស់ខ\�ំ ខ\�ំBន ជេB
 ះ ដ៏ធំមួយ 5មួយនឹង បង%ប�ស របស់ខ\�ំនិង ចង់?ន5�រ ល$%បេស�រ5ង Rត់ ែដល5 �រ%បកួត%បែជង ែដ

លBនសុខ[ពល$ េហ�យRត់ ចង់�
 យ ដូច ខ\�ំ។េ�េពលេPះ េយ�ង?នេ%ប� េដ�ម>ីចូលេQ B៉ញ់ %ប}ំងនឹង ពស់ ទឹកេដ�ម>ី េRលបំណង េនះេយ�

ង នឹងេលង កីdស��កឃ័រ ?ន%បឈមមុខ គូ%បកួត ដ៏ស�ិតT� ញ េពលខ
ះ ប៉ុែន�េយ�ង ?នឈ�ះ ែតងែត ខ\�ំដឹង] Rត់Bន ល$ៃថNេនះគឺ5 អនុេស

នី កងទ័ព ។ឪពុករបស់ខ\�ំ ?ន%គប់%គង �រRំ%ទ េAយjL ល់ 5េ%ច�នេទXត ែដលខ\�ំ1ច ផ�ល់ឱ, ?នផcល់ ឱ,ពួកេគ ?នជួយRត់ ក��ង�រ បណ�� ះ

ប�� bំងអស់ េនះេAយTរែត Bន separação.estamos មួយេ�ក��ង Zក់ក�� ល េវញពីៃធ2 ^តុ របស់ខ\�ំ គឺ

�
 =ន , %Rន់ែត េ�ក��ង }2 ំ quiseram-ខ\�ំដឹង] ៃផL'ងេ%�យ គឺ5 ^តុ ធម2F %បសិនេប�េយ�ង និsយ ដល់បរUTy ន ពួ

កេគ?នរស់ េ�ទីេPះBន បរUTy ន ត%មKវ�រ bំង អ�កsមនិង អ�កេbស ចង់ ឈ�ះ Wេក�តBន 5មួយ Pយក ល$េPះ េJក

Manuel េPះេទប៉ុែន� គឺ5�រ %ប%ពឹត�អំេព�ពុករលួយ ប៉ុែន�មិន?ន បងgេ%Rះ]� ក់ដល់ នរ�B� ក់%តKវ?ន កំណត់ចំេZះ �រឈ�ះ និង�រ
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េធ���រ|រ របស់Rត់និង ក៏ ?នជួយ បី}� ំ សyិតេ�េ%�ម យុF� ធិ�ររបស់ Pយក េនះពី }� ំ 1996 ដល់}� ំ 1999 Rត់%តKវ?នេគ

យកេចញពី តំែណង Pយក េPះេទប៉ុែន� ?នចំ�យ %ប^ន %ក�ម%បឹកv %ពះសហគមន៍�តូលិក េPះេទប៉ុែន� មិន 5ថ2ីម�ងេទXត1ច កBf ត់ អ�ី

ែដល?ន PំRត់ េចញពី %ក�ត់េទសឯក គឺ 5មនុសlល$ ចង់ សុខុBល[ពរបស់ bំងអស់ និងេ�េពល ដូចR� េនះ មិន?ន ប៉ះZល់ដល់

នរ�B� ក់ ?ន %តKវ េQេធ���រេ�េល� T
 ប ខ �ត់ទុក T
 ប oតករ េPះ %តKវ?នេគ Aក់រហ័សPម T
 ប oតករស%Bប់%គប់ េហA�

រចPសម�័ន; េ�េល� និងទទួល ដំេណ�រទសlនកិចf ក��ងទឹក 
̂ ក់ចុះ =ង មួយែដល 5លទ;ផលៃន កង�ះៃន ទំហំៃន េហA� រចPសម�័ន; េនះ ?ន

�
 យ5 ឆ័%ត េប�កចំហ េAយTរែតេយ�ង រស់េ�ក��ង មេធ�?យ 1%កក់ ដល់ចំណុចមួយៃន �រPយក ទទួលយក សំេណ� មូលA� ន ស%Bប់

�រ%?ក់ ែដល1ច ែស�ងរក ទិសេS ទូេQៃន េសWកម2 ពន;PRរ េPះ ?ន េចញេQ ?នល$, សំេណ�រ េនះ%តKវ?នេគ ែដលBនមូលA� ន

េ�េល�ដី ណ�� ះប�� ល ៃន �រេរXបចំ េនះ ែដល5 Wលកីd?ល់bត់ គឺBន ភក់ បទ ដី bué ធNន់ប~k %បឈម អំេព�ពុករលួយ គឺ5

េ�2 ះេtេ%x Wក៏ 1ច5 អ�កេt esguiça េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ ល$ផងែដរ 1ចេដ�រ Rត់?នដឹង ពីរេបXប េដ�ម>ីេរXបចំ %បព័ន;

េនះ ?ន Pំ គឺ%តKវេ%ប� េពលេវJែដល ?ន�កេចញ េQ Zក់ក�� ល ៃន�រពិន័យ ៃន�រ�ត់េbស 16 }� ំ េនះ ែដល5 ចំនួន%?ំបី

េRរពFម ទំនុកចិត��រសBN ត់ េPះេទែត េនះនឹង មិនបifប់ េ�ក��ងវUធី ដ៏ល$បំផុត េAយTរែត Bន�រ អស់អ�កែដល %តKវ?ន

harmed ផងែដរ នឹង%តKវែត 5ែផ�កមួយៃន %បព័ន;, %បព័ន;េនះ %តKវ?ន បេងg�តេឡ�ង ដូេច�ះ %តKវែតBន �រ*ប់5សុចរUត មួយេហ�យ

5មួយW ?នេក�នេឡ�ង មួយ}� ំេទXត 5េ�}� ំ ទីបីែដល ខ\�ំ?នេ�ក��ង Linhó មក ទុកrលំ?ក ពិតៃន ]� ំ លក់ អំេព�ពុករលួយ ?នអនុ

~� តេAយ �រ%គប់%គង 5ន់ខ�ស់ bំងអស់ េប�ក �រេ%ប� អ�កេbស ៃន�រេជ@ទុកចិត� របស់ពួកេគ គឺ Bនអនុ[ព អ�កែចក េ%គ�ងេញmន មួយ

ែដល?ន sprawled េ�ក��ងជីវUត 5មួយនឹង ]� ំេញmន លក់ េ�2 ះប៉ម Louis W េbះបី5 ?នេធ��ឱ, កូនB� ក់ េ�ក��ង ែខl

ស|� ក់ េនះក៏Bន សំេណ�រ េដ�ម>ីេធ��ឱ, %ក�មហុ៊នេនះ?ន រpលង េហ�យបំេពញ ថង់ ែដលបង់ ចំនុចសំ'ន់ មួយែដលខ\�ំ ?នចូលមក នឹង%តKវ?ន

អេi{�ញឱ,េQ េធ���រ េ�ទីេPះ មិន?ន ទទួលយក�រ ពិតែដល] បុរសែដល %តKវ អនុវត�មុខ|រ េនះអនុ~� ត �រទូbត់ ក��ង ]� ំ េគ 5មួ

យនឹង %?ក់ែដល ?នេផLរ }ប់ Fមរយៈ កុំព,Kទ័ររបស់អ�ក េPះេហ�យ5 េពលែដល ប~k ពិត%?កដ េក�តេឡ�ង Manuel 1វ ។Pយក

រហូតដល់េពល េPះមក !មិនBន េ%ច�នេដ�ម>ី េធ�� WBន �រអេងgត របស់ តុJ�រ មួយ ចំនួនទឹក%?ក់ ដ៏ធំៃន ភស��Fង គឺ Bន អតyន័យ

េRលបំណង Pំេចញ មួយ េយ�ងនឹង សB$ ត រូប[ព របស់េយ�ងប៉ុែន� ?នប*ជ័យក��ង�រ ជ%មះ bំងអស់ ?នចូលេQក��ង តុJ�រៃន រ?រ

េនះ Bន�រេសុ�បអេងgត របស់ តុJ�រ %តKវ?នេ�ទ%ប�ន់ និងប៉ុែន�ខ\�ំមិន េឃ�ញ %តKវ?នេគ មិន?នសូម>ីែត ?នអំZវPវឱ, W ក៏នឹង មិននិ

sយ េ%ច�ន នឹង �រZរ ែតប៉ុេ�� ះ bរក េPះខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]ខ\�ំ Bនតៃម
 េ%ច�ន5ង manear មូលេហតុ េនះ 1ចនឹង ទទួ

ល?ន អ�ីមួយ ពីW េដ�ម>ីរកvទុក ឱ,ខ\�ំ េ�េសNmម , អំេព�1%កក់ ខ\�ំដឹងខ\�ំនឹង បង់តៃម
 �រលំ?កក��ង�រ បំែបក េនះ។

}2 ំ �ប ទទួល?ន េចញពី េសW គុក %ប^ន amorim ?ន ទទួលយក ចូលនិវត�ន៍ េដ�ម Manuel 1វ ។%គប់%គង េ�

ែតBន េដ�ម>ី�នេQដល់ %ប^ន ៃន %ពះសហគមន៍�តូលិក មួយ។

Bន�រ j
 ស់ប�Kរៃន ទិសេS , េJក John %�ម េPះេទ។W គឺ5េ�2 ះ បPL ប់ែដល ?នFមAន ក��ង �រ%គប់%គងរបស់ EP Rត់
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Bន មហិច�F ធំេពក សូម>ីែតស%Bប់ បរUបទ រេបXបែដលពួកេគ ?ន�ប់េផ��ម �រ%ប%ពឹតc ែដល េ�ក��ងវួដ ក��ង�រ b ែកលំអ លកrខណ¢ មួយ

ែដល Zក់ក�� ល ៃន វួដ %តKវ?នបិទ ស%Bប់�រ %ប%ពឹតcអំេព�ល$ ែដលខ\�ំBន េ�ក��ងបនLប់ 5មួយ Carlos េនះ5កូនរបស់ B� យរបស់

T%T� �រ, TកលវUទ�ល័យ មួយេនះ គឺ5 េល'ធិ�រៃន PយកTJ េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ េញmន ]� ំេញmន មួយពី េពលមួយេQេពល

?នលួច �បូប របស់%គKបេ%ងmន េ�ក��ង េRលបំណងេដ�ម>ី Bន%?ក់ េដ�ម>ីេ%ប�%?ស់ គឺ5 អ�កេញmន ]� ំ *ុំៃរu ខ\�ំBន1រម2ណ៍ 1ណិត1សូរ ៃន

ខ
nន របស់Rត់ េAយTរែតេដ�ម>ីេម�លេឃ�ញ អ�ករកv �ញ់ , មិន1ច វUវឌ� ?ន Jែលងពីតំែណង េQឱ, អតិថិជន េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ

}
 ត គឺ 5មនុសlB� ក់ %?5\ ែតេ�ក��ង�រ ជួញដូរ ទីផvរងងឹត េPះគឺ] ពួកេគ?ន �ត់ Bនប~k 5មួយនឹងពួកេគ ?នមក េដ�ម>ីសំុ �រ�

រZរ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នេ�5មួយ Rត់េ�ក��ង %កdប៉ុែន�W5�រ គួរឱ,អស់សំេណ�ច ែដលមិន 
̂ ប់Bន R2 ននរ�B� ក់ ?ន%?ប់ ខ\�ំឬ bមbរ

%?ក់ បំណុល Rត់%តKវ បង់ សូម>ីែត �រZរ Rត់ប៉ុែន� %តKវ?ន េគបi{Kន �កេចញពីខ\�ំ បំណុល េហរuូអុីន មួយែដល មនុសlB� ក់ែដល Bន%បេភ

ទ Wយដំ េAយ បំណុល េPះខ\�ំ ?នទទួលយក និង5�តព�កិចf , មិន '
 ច េទេ%Zះ េហរuូអុីន ?នេធ��ឱ, ខ\�ំ �
 យ5 ៃ%ព �រ%តnត%F សរុប

េPះWគឺ ពីទីេPះ ែដលខ\�ំBន េដ�ម>ីទទួលយក ជីវUតែដល លំ?កក��ង�រ បំែបក គឺ5 កំពូល ៃន កំហឹងរបស់េយ�ង ក��ង�រេឃ�ញ Bននរ�B� ក់

រងទុកrលំ?ក េAយTរែត ពួកេគbំងអស់ ឱ,ខ\�ំ មូលេហតុ ែដល ខ\�ំBន�រWយតប់ 5េ%ច�ន %ប}ំង មិន1ច េធ��ឱ, ខ\�ំខ\�ំ ទទួល?ន ពីមូលេហតុ

bំងអស់ ែដលពួកេគ %តKវ�រ5�ំ?ច់ បPL ប់ពី �រRំ%ទ របស់ខ\�ំ េQេធ���រ និងលក់ និងBន ល$អំពី ខ
nនឯង ?ន េហរuូអុីន េAយឥតគិតៃថ
 បំ

េពញ ខ\�ំេ%Zះ ខ\�ំBន តួរេលខ ដ៏អTf រ, គឺ មិត�រួម , គឺមិត�ភក�ិនិង �រZរ បុព�េហតុេនះ េPះេទប៉ុែន� Bន េរ@ង �
 =ន �ស់ ]R2

ននរ�B� ក់ ផL�យ នឹងខ\�ំ សូម>ីែត %តKវ?ន េ%ប�%?ស់ េហរuូអុីន ។ពួកេគ bំងអស់R� ?នេរXន េRរពខ\�ំ %តKវ?ន បុរស េ�ក��ងជីវUត ៃនបទឧ%កិដ�

េនះ %គប់R� ដឹង] 5កែន
ងែដល េយ�ង?ន Aក់េ�ក��ង Zក់ក�� ល %តKវ?ន េRរព េAយខ
nនេគ ?នស$ប់ខ\�ំ ?នផ�ល់ ឱ,ខ\�ំ េហរuូអុីន េដ�ម>ីចូ

លេQ សិកv គឺ 5វUធី ែតមួយគត់ែដល ពួកេគ?ន គិត] ខ\�ំBនេដ�ម>ីឱ,Bន សុខ[ពល$និង េរXន �ន់�ប់ 5 �របន� ៃនវដ� �រេ%ប�%?ស់

េនះ %តKវ?នេគ Bន1រម2ណ៍ ល$េPះ %តKវ?នេគ េ%ប�និង យកខ\�ំ ឆនLៈ េដ�ម>ីចិifឹម ខ\�ំនិង Bន�ររួមេភទ , Wគឺ5 វUធី ដ៏ល$បំផុត ក��ង�រចំ�

យ េពលេវJេ�ក��ង seclusion េAយR2 នខ\�ំជែជក5មួយ ប~k ៃន�រ រួមេភទ និង មតិព័ត៌Bន។

ខ\�ំ%តKវ?នេគ បi{KនេQ ពួកTសន៍យូA %ជលងភ�ំ េ�}� ំ 1998 ខ\�ំ%តKវ?នេគ ទទួលយក�រ ពិត�ស់ 5ងេឈ� មិនែមន5 �រសន�ិA� ន

ែដលខ\�ំ ?ន�នដល់ ដប់ែខ បPL ប់ពី�រ វUល%តឡប់េQ សមបត់ ។

ខ\�ំ?នេQ េAយjL ល់េQនឹង របប ផ�PL េbស េនះ %តKវ?នេគេt 111 របប រ�ង, ែដល5កែន
ងែដល េយ�ងរpពឹង]នឹង Bន�រេសុ�បអេងgត

ែដល1ច ផ�ល់ឱ,េ�ក��ង �រAក់ទណ¢ កម2 ឬ ផលវU?ក វUន័យ មួយ ចំ�យ បង់ៃថ
 េដ�ម>ីbមbរ សិទ;ិ ែដលខ\�ំBន េQ5មួយ គឺ%តKវ Bនទូ

រទសlន៍ វUទ,�ប៉ុែន�េដ�ម>ី ឱ,ខ\�ំ ?នPំខ\�ំ bំងអស់ េនះេហ�យ អ�ក*ល់R� ?នដឹង] េ�2 ះរបស់ Rត់?ន េtឱ, ទូរទសlន៍ របស់ខ\�ំ , 

Susana %តKវ?ន ផ�ល់ជូន ដល់ខ\�ំ េAយBc យ របស់ខ\�ំ, W5�រ ល$ែមនែទន េAយTរែត ទូរទសlន៍ ែតងែតBន េ�សិ� របស់ខ\�ំ

។បេងg�ត េពលខ
ះ ?នយក bស់ែទងR� s៉ង'
 ំង េQW ?នជួល WេQ េ%ប�%?ស់ អំ�ចេ�ក��ង ៃថN េនះេ�េពល ខ\�ំBន1រម2ណ៍] េខvយ

េPះេទប៉ុែន� Bន េសចក�ី%សdញ់ ដ៏R2 នទីបifប់ របស់Pង 1ចនឹងBន ឆនLៈក��ង�រ សB
 ប់ %បសិនេប�នរ�B� ក់ ?នេលខមួយសLnន ខ\�ំខ\�ំ ?

នេធ��W ពីរបីដង ខ\�ំមិនBន1រម2ណ៍?នs៉ងល$។
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ខ\�ំ?នចូល 111 %តKវ?ន ឮ េAយ %ប^ន ែខlស|� ក់ ែដល5 កូនេ� amorim %ប^ន ម៉ូសំប៊¤ក េទែត ព័រទុយ=h ល់ កម�ស់

មួយ េសc�ង ប៉ុែន�W មិនែមន5 បុរស 1%កក់ %Rន់ែត ចង់?ន ទឹកដី %គបដណ� ប់ , ចង់ឱ,W TN ត់ េPះ5 រេបXបែដលRត់ ?ន%?ប់ខ\�ំ ឈប់

និsយ រេបXបេPះ ឬេយ�ង ធុញ%bន់ ខ\�ំ?ននិsយ] ?ទ 1ច pissed គឺ េឡ�ងស%Bប់ WេPះ គឺេ�េពល ែដលខ\�ំ?ន �កេច

ញេ�ក��ង %ប^ន �រUsល័យ ឬពី តុ របស់អ�ក ែដល %តKវ?នេគ ជួសជុល 5េ%ច�ន}� ំមកេហ�យ រួចេQេហ�យ , sម ?ទីសL ,ផឹក s៉ងេ%ច�

ន មួយប៉ុែន� Bន[ពេT2 ះ%តង់ , មិន Bនបំណង 1%កក់ពីនរ� េPះគឺ ដូច េ�=� យ ចង់ ឱ,Bន សុខ[ព មួយែដលខ\�ំ %តKវ?នេគ [\ ក់

េផ$�លេAយ }2 ំ េនះ?ន ព�sម េដ�ម>ីWយ%ប=រ មកខ\�ំ ប*ជ័យ ?ន េ%ច�នបំផុត sម មួយចំនួន ែដលBន េ�េល� កែន
ង េPះ េហ�យ?

នេឃ�ញ PBX េនះ�រយល់%ចឡំ , rodearam- ព�sម ឱ,ខ\�ំ Wយខ\�ំ ម�ងេទXត , ពួកេគ?ន ប*ជ័យ រយៈេពល ពីរបី

Pទី �ន់ែតេ%ច�ន េPះេទែត �រទទូច របស់ពួកេគ %តKវ?ន កB
 ំង របស់ខ\�ំ បPL ប់មក ?ន ចូលមក sម មួយែដល េ�ក��ងផLះ 50 }� ំមក

}2 ំ ែដក រួចេQេហ�យ ?ននិsយ5មួយខ\�ំ ?ន%?ប់ខ\�ំ ឱ,ឈប់ េហ�យ R2 ននរ�B� ក់នឹង ប៉ះZល់ដល់ ខ\�ំេPះ េទែតខ\�ំ ?នWយ រួចេហ�យ េ�

=� យ amorim និង ?ទីសL sម %ប^នៃន ែខlស|� ក់ េនះ , មិន ប�� លឱ, ពួកេគ 
̂ ក់ចុះ ដ៏ធំមួយ េPះខ\�ំ ?នដឹង]ខ\�ំ %តK

វ?នេគនឹង ?ត់បង់ ដូេច�ះRត់ ?ន%?ប់ ខ\�ំ] អ�កនឹងទង់5តិ េQ Aក់េ'� ះ សន�ិសុខ %តKវ?ន Aក់េ'� ះ វត�Bនៃន ក�ល Rត់%តKវ?ន ប~{

, ប~{ ឱ, }2 ំ 5តិែដក និង?ន េប�កdន ខ\�ំេQ ទង់ សន�ិសុខ , េ¥ែក ?ន%?ប់ខ\�ំ ឱ,យក េ'� ះ េហ�យ%?ប់ខ\�ំ] េដ�ម>ីទទួល?ន�រ ចូ

លេQក��ង %កd ែដល5នឹងBន គេ%Bង Bនសុវតyិ[ព រហូតដល់Bន �រេសុ�បអេងgត %តKវ?នបifប់។

និsយFម%តង់េQ ខ\�ំ?នទទួល អំពី បុរសB� ក់ 5មនុសl គឺ5 េ�=� យ , េធ��5គំរូ, ែដល5 Ty ប័ន ែដលតំ�ងឱ, កងកB
 ំង ៃន�

រប�|g ប េនះ %តKវ ?ន%គប់%គង ?នs៉ងល$ េQbំងអស់, ដូេច�ះអ�ក*ល់R� Bន1រម2ណ៍ ល$។ស%Bប់ខ\�ំ W5 ក�លមនុសl េ%ច�នបំផុត ែដលខ\�ំ

?នជួប េ�5ប់នឹង ដូច5�រ ផ�PL េbស នឹង%តKវ?ន ឡKជីខល នឹង %តKវចំ�យស%Bប់ ទេង�� ខ
nនWjL ល់ េPះេទប៉ុែន�ក៏ ?នឈ�ះ �រេRរព

របស់ពួកេគ ?ន�កេចញពី េឡ�ងេQ រpេJភ េ�ក��ងជីវUត jL ល់ Bន េដ�ម>ីរស់ សូម>ីែតេ�ក��ង ែខlស|� ក់េយ�ងរស់េ� , ែដលេt] W5កែន


ង ែដល េពញចិត�សូ៊%bំនឹង %តKវ?ន o
 ដូចR� ខ
nនW េQកែន
ង ែដល5កែន
ងែដល មិនBនអ�ី េយ�ងBន ែតមួយគត់េដ�ម>ី BនជីវUត រស់េ�

េPះេទែត េយ�ង%តKវែត េជ@5ក់] ?ន ឮ oតកម2 េនះ?ន FមAន mareações េ%ច�ន, េនះZក, គឺ Zក,%ទេRះ ស%Bប់

េ%ប�េ�ក��ង ឧ%កិដ�កម2 ] គឺេដ�ម>ី និsយ] �រសB
 ប់មនុសl s៉ងពិត%?កដ , ដូេច�ះខ\�ំ ?ន េប�5\ ចិត� នឹងTy ន[ព មួយចំនួនែដល េសL�រែត

មិន1ច 
̂ ក់ចុះ េ�ក��ង ពន;PRរ រួម5មួយ �រ rasta Hugo , េ�2 ះេtេ%x %តKវ?នបifKល rasta 5មួយនឹង

16 }� ំេ�ក��ង ែខlស|� ក់រស់េ� ក��ងស|g ត់ ហុង%គី ខ\�ំ?នជួប Rត់េ� េពលែដល ?នបំេពញ �រផ�PL េbស េ�ក��ង�រ ទង់ សនcិសុខ មួ

យែដល ខ\�ំ?នេឃ�ញ យុវជនB� ក់ Bន ប៉ុP2 ន}� ំ ៃន�រ %ក�ត់េទសឯក េហ�យ ?ន�ប់ ទំនក់ទំនង W ផ�ល់ឱ,ខ\�ំ ?រ� មួយ, ប៉ុែន� ?ន�

កេចញពី WេQេឃ�ញ េទេ%Zះេយ�ង %តKវ?នេគ muitashorasfechados , �លៈេទសៈ

foiumconhecimentode %តKវ?នេគ េពលមួយ ផងែដរ ែដល?ន េឃ�ញRត់ េ�ទីេPះ Rត់Bន េ�េល� T
 ប

ខ oតកម2 និយម ?ន�ត់ទុក5 មួយRត់ គឺេ�ក��ង វួដ ែដល5 T
 ប TN ត់, អ�កេbស ?នAក់ ែដលេធ���រ េហ�យចង់%តKវBន [ពសNប់
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TN ត់ េ�ក��ងពន;PRរ េPះេទប៉ុែន� Bន�រ េ%ប�%?ស់ ឈ2nញ េហ�យBន មួយែដល េ�ែត 5ប់Rំង 5េ�2 ះ ែដល%តKវ?ន

Dauphine , ខ\�ំ?ន ពន,ល់ពី េរ@ង របស់Rត់Rត់ ?នមកដល់ ខ\�ំ] s៉ងេល@ន េឃ�ញ] 5េល�កដំបូង ែដលខ\�ំ?ន ជួបRត់

5 %?5\ , chavalo ល$ េPះេទប៉ុែន�Rត់ ?ន កុBរ[ព ៃ%ព មួយផងែដរ េAយវUធី ឪពុកB� យ ?នេធ�� េនះ �លបរUេច�ទ%តឡប់េQ

េ%5យ ពណ៌ៃបតង, ែតសម
ឹង មកខ\�ំ 5ជីវUត មួយែដល ល$%បេស�រ5ងមុន , េនះ ទំPក់ទំនង 5%បវត�ិT%ស� ែដល Bនេ�ក��ង ចំេនះដឹងនិង

េឃ�ញដូចេPះ ?ន រ�ងៃន ?ន រស់េ�មិន?ន ដឹកPំ ជីវUតែដល Bន[ព|យ%សnល '
 ំង�ស់ ?ន េQរស់ េ�ក��ងស|g ត់ ហុង%គី ែដល5

អ�កជិត'ង 5មួយមនុសl [គេ%ច�ន មកពី េ%5យ ៃបតង មួយ �រTងសង់ ផLះ េPះ មិន%តKវ?ន ល$'
 ំង�ស់ ប៉ុែន�ពួកេគ?ន ផ�ល់នូវ

លកrខណ¢ អប>រB ៃន�រមិន េដក េ�េល�ចិេif�មផ
Kវ , BនពិAន មួយស%Bប់ េវទP 5េ%ច�នេទXត ែដលនឹង%តKវ Bន �រអប់រp , ផLះ េនះ%តK

វ?ន រកvទុកT$ ត និងBន អ�កបំេរ� jL ល់របស់ពួកេគ ែដលBន �រអប់រp ពិត%?កដ េPះេទប៉ុែន� Bន�រ Bន វUសម[ព សងhម ?ន ខិតខំេធ��

�រេហ�យ មនុសlbំងេនះ គឺ5មនុសl ដ៏ល$ ចូលចិត�

ប៉ុែន��រ ?នចូលមកដល់ Bនរយៈេពល យូរ បន� ដល់ៃថN េនះប៉ុែន� បPL ប់មកRត់ ក៏?ន េ%ប�%?ស់ េហរuូអុីន រួចេQេហ�យ េហ�យេPះ5 េព

លែដលខ\�ំ ?នចង�ំ ខ\�ំ?នេឃ�ញ Rត់េ�ក��ង quartermaster េនះ %បសិនេប�Bន [ពងងឹត 1ជីវកម2 ?ន ទីផvរងងឹតអ�ី

%គប់s៉ង គឺ5សិទ;ិ bំងអស់, �ប់Fំងពី R2 ននរ�B� ក់ បងgអន�*យដល់ នរ�B� ក់ គឺ 5េពលេវJមួយ ឆgnត ដឹង េ�េម�លេឃ�ញ 5េល�កដំ

បូង េក2ង%ប�ស ែដល }
 ត គឺ Bន %ពលឹង មួយ រូប*ងរបស់W ?ន មួយ rasta ធំ ៃ%ព េPះេទប៉ុែន� ?នទទួល�រព�?ល ផងែដរ, 

េPះគឺ5 រូប[ពេនះ5េល�ក ដំបូងេពលខ\�ំ ?នេឃ�ញ Rត់េហ�យ ?នដឹង] Wគឺ5 េក2ង%ប�សB� ក់ េ�ក��ងែភ�ក របស់សងhម មួយែដល %តKវ?នេគ

េម�លេឃ�ញ]5 ែបបេនះ កំ�ត់ ែដល5 បុរសB� ក់ែដល រស់េ�េល� ែគម ៃនសងhម េPះេទប៉ុែន� េយ�ងbំងអស់R� ចង់ឱ, Bន�រ ^P ស%B

ប់ សុខុBល[ពពួកេយ�ង េយ�ង1ច ^P?ននូវ�រ ស%Bប់�រ ែដលេយ�ង1ច �រZរ សុខុBល[ពរបស់េយ�ង សម[ព របស់មនុសl ែដលB

ន [ពសកcិសម ៃន�រ និsយ]េយ�ង bំងអស់R� រស់េ�5មួយ bំងអស់ េនះេយ�ង ?នបេងg�ត , ប៉ុែន�េយ�ង ក៏ដឹងែដរ] ផងែដរ េQ ៃដក��

ងៃដ5មួយ អំេព�1%កក់ សកម2[ពែដលW1ច េក�តេឡ�ង Pំយកមកនូវ វUធី �រលំ?កក��ង�រ រស់េ� េPះេJក %តKវ?ន េផLរពី T
 ប េ�F

មបេ�� យ T
 ប ខ គឺ ក��ង%កd េ�5ប់នឹង ខ\�ំ ែដលRត់Bន 5មួយនឹង�រ បន�ិច ដ៏តូច េនះេ�ក��ង %កd េ%5យ Verdean 

េផlងេទXត ខឹង េពក រួចេQេហ�យ ក��ង%កdេពលខ
ះ បPL ប់ពី�រ ជួប េPះ ?នដឹង]Rត់ Bនេ�ក��ង %កdស%Bប់ រយៈេពលដ៏យូរ រួចេQេហ�

យ , %តKវ ែតBន េរ@ង*u វ េផlងR� េ�េពលេ%�យ *ប់ %បវត�ិៃន បន�ិច ដ៏តូច េនះ េ�%ពឹកេPះ បPL ប់ពីយប់ ៃន�រ iota េផLរ ?ន%ត

ឡប់េQ វួដ ,?នេធ�� កិចf%ពមេ%ពmង 5មួយនឹងទិស មួយ, សហ�រ ទទួល?ន ចូលេQក��ង េផlងេទXត %បមុខៃន េR េPះ %តKវ?ន បេif

ញមតិ េផlងេទXត ែដល%តKវ?នេ%ប� ផងែដរេ�ក��ង Zក,%ទេRះ ែដលBនន័យ] ទុក ព,nរ េផlងេទXត ស%Bប់Rត់ េដ�ម>ីរកvទុក, មិនBន

◌ះ]ក់ %តKវ?ន េគេម�លេឃ�ញ] គឺេ�ក��ង ក�� លនិង dávamo- ពួកេយ�ង ?នល$េទប៉ុែន� េJក Hugo េ�េល� T
 ប ខ

យប់ េយ�ង?ននិsយ ស%Bប់បង$nច ទំPក់ទំនង Pudemo េយ�ង] ដូេច�ះ េយ�ងេQជិត �ស់េហ�យ ខ\�ំ?នលឺ សំេលងរp'ន 5េ%ច�

ន មួយ ក��ង%កd ែដល?ន �ប់?ន យកចិត�ទុកAក់ របស់ខ\�ំ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ %តKវBន �រយល់េឃ�ញ ៃន�រ េ%Rះ]� ក់ េPះគឺ]ែដ
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ល េធ��ឱ,េយ�ង រស់េ� េហ�យែដល ជួយឱ,េយ�ង ឈ�ះ Pំេយ�ង %ពលឹង %តKវ�រ ៃនខ
nន ែដល5 %ពលឹងែដល េយ�ងbំងអស់R� ចង់ បifKល %ព

លឹង ដ៏'
 ំងមួយ េពញេលញៃន [ព�
 =ន និងជំPញ និង cunning ។

យប់េPះ មុន េ�%ពឹកបPL ប់ េយ�ង?ននិsយ Fមបង$nច , ដូចែដលខ\�ំ ?នលឺ សំេលងរp'ន ?នសួរ]:

- េត�អ�ក� 5�រ េ�ទីេPះ?

Rត់?ន ឮ សំេឡងរp'ន ែដល ?នេក�តេឡ�ង Rត់?ន %?ប់ខ\�ំ]:

-'m េJក Hugo ខ\�ំ iota េ�ទីេនះ បែនyមេទXត។

W5 វUធីៃន�រ Aក់ទណ¢ កម2 េនះ �រពិតែដល] ពួកេគ?ន េប�5\ ចិត� េ�ៃថNេPះ %តKវ?នេគ េផLរេQ វួដ ខ ែដល %តKវ?នេគ ទB
 ប់ េព

លេPះេហ�យែដល Rត់?ន%?ប់ ខ\�ំេ�េពល ែដលពួកេគ?ន េប�កb� រ ក��ងករណី េ�សិ� មក5មួយខ\�ំ េQ វួដ េPះ េទែត ?ន%?ប់ខ\�ំឱ, េ�

េសNmម េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ គិត] េនះ5 Hugo គឺ5 jg យ 5មនុសl េ�េពលេនះ %តKវ?នេគ េញmន ជួញដូរ េហរuូអុីន ?នត%មKវឱ, ផcល់នូ

វ�រ WេAយR2 ន %?ក់ ]� ំ គឺ5 កF� �ំ?ច់ េJក?ន bមbរឱ, W មួយេក2ង%ប�ស បះេ?រ ពី វUធី ដ៏ធំ មួយ, ែដល 5េពលែដល �រW

យ%ប=រ េនះ?ន េក�តេឡ�ង ខ\�ំ?ន�កេចញពី b� រ េប�កចំហ មិន?ន េចញ េQ, ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នដឹង]Rត់ នឹងមក ខ\�ំ?ន ដឹង]Rត់ ?នBន

ធ,Kង មួយចំនួនេ�េល� T
 ប , Zក,%ទេRះ Zក, ផងែដរ ធ,Kងថ2 ែដល1ច%តKវ?ន យល់]5េ�ក��ង [T ៃនឧ%កិដ�កម2 ែដល 5%ពឹត�ិ�រណ៍

ទB
 ប់ ៃន�រ េដ�រ េ�ក��ងេភ
mង ទទួល?ន េស�ម។

បPL ប់ពី?ន �កេចញពី %កd ?នេធ�� ទB
 ប់ ធម2F របស់ខ\�ំៃន�រ ទទួលយក 1=រេពល%ពឹក , បPL ប់មកចូលេQ រថេភ
�ង េQTJេរXន

េQTJេរXន 1=រេពល%ពឹក %ពឹក ] ចែម
ក េដ�ម>ីមិន េឃ�ញពួកេគ េAយTរែត ទB
 ប់ របស់ខ\�ំគឺ ]េនះ5 �រែស�ងរកផងែដរ %តKវ?នេគ

េញmន េPះេទប៉ុែន� មិន%តKវ?នេគ េញmន ពិត%?កដ េទប៉ុែន� ?នេធ�� អំេព�ប
ន់ មួយរួចេQេហ�យ េហ�យ?ន bរ %?ក់មួយចំនួន ក��ងអំឡ�ងេពល

%ពឹក ?នមក %?ប់ ខ\�ំ] េក2ង%ប�ស ែដលBន អ�កេ%ប�%?ស់ %តKវ?នេt piranhas ក៏?ន រក ជីវUតេ�ក��ង វUធីមួយ[ពេT2 ះ%តង់

5េ%ច�នេទXត, ប៉ុែន�ែតងែត យល់%ចឡំ េAយTរែត េញmន ក៏ ?នដឹកPំ ពួកេគេQ េនះ, េJក Hugo េនះគឺ ស%Bប់ ទង់ សុវតyិ[

ព 5មួយនឹង�រ បន�ិច ដ៏តូច េPះេទប៉ុែន� ?នប|k ញខ
nន ?ល់ ZE មួយេផlងេទXត អង់េ=h d រស់េ�ក��ង chelas មិនែដលBន

" 1រម2ណ៍ " ល$ 5មួយW េទេ%Zះអ�ក?នផ�ល់ េ' tracksuit មួយ ស|g ត់ ខ�ស់ Emilio េហ�យRត់ ចង់ លួច

Emilio េPះេJក ?នដឹង] េ' របស់Rត់%តKវ?ន អណ�K ងែរu ?ន ប�� ល ឱ,ខ\�ំ េ%ច�នដង េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ មិនែដល េt] មិន ?

នផcល់ឱ, នូវTរៈសំ'ន់ ែដលពួកេគ ?ន %បយុទ; ដ៏ធំ ស|g ត់ Emilioេbះបី5 Bន�រ េក�នេឡ�ង ខ�ស់ េ�ក��ង ស|g ត់ កំពូល គឺ

raunchy ?ន បេងg�ត ដូចR� េនះែដរ េហ�យRត់ ចង់ �រZរ W bំង េPះគឺ ខ\�ំ ចង់?ន េដ�ម>ី�រZរ កិតcិយស ]5 លកrខណ¢

parochial ៃន�រត[{ ប់ កុBរ[ព មួយ បPL ប់មក Fមពីេ%�យេAយ អ�កដៃទេទXត 5េ%ច�ន ព��រ� ក៏ស|g ត់ េហ�យW េ�ទីេPះ
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ែដល ?នផcល់ឱ, %Rប់?ល់ %បយុទ; :. ZE ដ៏ធំ គឺ រ�ងBំ BនទមNន់ %បែហល 90 គីឡK%�ម Emilio 5មនុសl សNnត 1

%ហិ̈ក ធម2F 5 េស��ង �រZរ កិតcិយស េនះ ?ន%បឈមនឹង Ty ន[ព ZE ?ល់ ចង់?ន�រេផ\�ៃន 5ន់ ទី 3 េនះ%តKវ?នេគ ែដល5

កែន
ងែដល េយ�ង?នផcល់ �រពិ[កv េPះ Wមិនែមន5 �រ|យ%សnល េPះេទប៉ុែន�Rត់ ?នដឹង] Rត់Bន ល>ិចកល ក��ង�ររស់េ� និងBន

េដ�ម>ីរស់ សំណួរ េនះ។បPL ប់ពី ZE ?ល់ ?ន យក tracksuit េ' េហ�យ េ�5មួយ ពួកេគេ�ក��ង ៃដ ?នពិ[កv ;ខ\�ំដឹ

ង] Emilio នឹង ឈ�ះ េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ មិនែដល ?នគិត]W នឹងបifប់េឡ�ង ដូច %Rប់?ល់ Billy ចង់ បi{KនRត់ 5ន់ទី 3 

េនះ ?ន�ប់ េជ�ង របស់Pង Emilio ?នេធ�� នូវអ�ីែដលអ�ក ?នេរXន ក��ងករណី ចុងេ%�យ េនះខ\�ំ ែដល?ន ឱ,ខ\�ំរកvទុក , �ប់

ករបស់Rត់ បងrំឱ, ខូច េPះគឺ េពលែដលអ�ក �ប់យក ក មិនធំ េPះW Bន មុខ Handrail ឬ ចូល េ�សិ� អ�ីក៏េAយ ែដលW

គឺ5 និងមិន ផ�ល់ជូននូវ�រ សន�ិសុខ ដ៏ធំមួយ េ�ក��ងករណីេនះ?ន�
 យ5 មិន1ចbយទុក5មុន ពី េពល ដំបូងែដលខ\�ំ?ន គិត] ពួកេគនឹង


̂ ក់ចុះ ែដល%តKវ?ន ព�ករ]នឹង %បេម�លេម�ល សកម2[ព េនះ, ប៉ុែន� បPL ប់មក ខ\�ំ?នគិត និងេ�ែត Bន ពីរបីវUPទី បPL ប់ពីេឃ�ញ និង ែផ

ន�រនិង គិត]W នឹងមិន េក�តេឡ�ង េPះេទប៉ុែន�W ?នេក�តេឡ�ង 5Emilio �ប់ ក របស់Rត់ និងមិន អនុ~� តឱ,ចូលេQ បែនyមេទX

តេហ�យ បងrំ ?ល់ Joe ?នេធ�� េPះេJក ?ន រួមបifKលR� កងកB
 ំង ដ៏មហិB bំងពីរ មិន?ន រត់េQ}N យ េពលែដលW5 �រ%តឹម%តK

វ , ែដល?ន អប់រpរបស់េយ�ង ែតងែត 
̂ ក់ចុះ ពី5ន់ ទី 3 ដល់គំនិត�រខូច'ត គឺខ�ស់ សូម>ីែត គិត] ពួកេគមួយចំនួន 1ចT
 ប់ េ�ក��

ងTy ន[ព េPះប៉ុែន� សំ�ងល$ %តKវ?នរកvទុក េហតុផល ៃនកB
 ំង ែតងែត ឈ�ះ ខ\�ំគិត ]េPះ5 ជីវUត, ឥឡKវេនះ ខ\�ំ?នរត់ បន�ិច េQ

%ប^នបទ មួយ ក��ងេRលបំណងេដ�ម>ី ពន,ល់ពី វUធី bំងអស់ W5�រ េធ��ឱ,?នសេ%មចេ�ក��ង បរUបទ ែដលេយ�ង ែតងែត ជួប %ប5ជនេនះ

អនុ~� តឱ, រកv ទំPក់ទំនង េនះេAយTរែត ពួកេគគឺ5 អ�ីែដល ជួយឱ,េយ�ង និsយ េដ�ម>ីពិ[កvអំពី Ty ន[ព គឺ %សស់T$ ត%បសិនេប�

េឃ�ញនិងេធ�� FមវUធី េនះេយ�ង1ច BនជីវUត ផvរ[{ ប់េQនឹង �រេញmន ]� ំ សូម>ីែត េនះប៉ុែន� េយ�ងBន1រម2ណ៍]ផងែដរ េAយTរែត េយ�ងB

ន�រ ពឹងែផ$កេល� ]� ំេនះ េPះេទប៉ុែន�េយ�ង គឺ5មនុសlែដល ?នពិ[កv %ប^នបទៃន ែស>ក s៉ងទូលំទូJយ ខុសែប
កR� ពី %ប^នបទ ?

ណល់ [គេ%ច�ន ?នមកពី Tមi�បំផុត ដូច5 កីd?ល់bត់ េQ5 វUទ�T%ស� �ន់ែតេ%ច�ន, េយ�ង?ន1ន %គប់%Rន់េទ ដូេច�ះេយ�ង1ច

ពិ[កvR� េ�េពលេ%�យ, ែតងែត ?ន s៉ងរ�ងBំ របស់េយ�ង%តKវ?ន 1នឥឡKវេនះ េហ�យ?ន�កេចញ េ%ច�ន5ង មុន េ�ទីេនះ %Rន់ែត

ចង់ប|k ញ ]េហតុអ�ី?ន 5ខ\�ំ និsយ]ខ\�ំ មិនែដលBន " 1រម2ណ៍ " Billy ល$5មួយ %Rប់?ល់ , ?ល់?ន ZE ?ន�កេច

ញពី ៃដ 5 អ�ីែដល Emilio មិន?នេក�តេឡ�ង េPះគឺ រងរបួស េPះេទប៉ុែន� េPះ5 ៃថN េដកេQមនLីរេពទ, េដ�ម>ី ប|g រ ។%Rប់?ល់

ZE េនះគឺ េ�ែត 3 ស?� ហ៍ េ�ក��ងមនLីរេពទ, ពន;PRរ ែដលពួកេគ ?នAក់ Rត់ក��ង j
 ទីន ៃដ គឺ ជំងឺ េ%ច�នបំផុត ែដលRត់Bន ខ\�ំ

Bន េAយេT2 ះ រ�ក*យក��ង�រ េម�លេឃ�ញ] ទទួល?ន េQ}N យ , ខ\�ំ ?នអភ័យេbសដល់ អ�ក សកម2[ព េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំដឹង]ខ\�ំ ែតងែត

ទទួល?ន�រ T� រមុខBត់ មួយខ\�ំែត េ%តmមខ
nន5េ%សច ខ\�ំ?ន យល់ ពីTy ន[ព ែដល?ន អនុ~� តឱ,Rត់ េដ�រ។

េPះគឺ5 ៃថNែដល េ�េពល%ពឹក េនះ %បែហល5 នឹង�
 យ5 11 %ពឹក ក៏Bន %Rប់?ល់ ZE ?នេQ ទង់ សន�ិសុខ េPះ ខ\�ំ?នដឹ

ង] េJក Hugo េ�5មួយ Rត់ ?ន េឃ�ញRត់ ពីរបីដង , ?នសyិតេ�ក��ង ពP
 សន�ិសុខ ?នPំឱ,Bន �រAក់ទណ¢ កម2គុក
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បង់ Bនន័យ] %តKវ?នេគេt] មនុសlខ�ិន េPះគឺ [ពឯេ� មិន%តKវ Bនអ�ី ៃន%កd េទលុះ%Fែត អ�ីែដល 5មូលA� ន , ចុះបi{ី កែនlងមួ

យ សន
ឹក ចុះបi{ី មួយ ចុះបi{ី េសXវេz េដ�ម>ី1ន មួយែដលអ�ក មិន1ចBន េ�សិ� ខិត េហ�យអ�ក %តKវ?នបិទ23 េB៉ងក��ងមួយៃថN

េPះេទW ែតងែតBន �រពិ?កក��ង�រ យកឈ�ះ ប៉ុែន�%Rន់ែត ស%Bប់េយ�ង ទB
 ប់េធ���រកត់សំRល់ �រAក់ទណ¢ កម2 bំងេនះ េAយTរែតេយ�ង

?នកន
ងផុតេQ េនះមុនេពល រស់េ�ក��ង �រផ�PL េbស , �រAក់ទណ¢ កម2 េនះ %តKវ?នេ�ក��ង �រ រស់េ� Ty ន[ព េPះ, ប៉ុែន�មិន ចង់

រស់េ�ដូច ែដល េយ�ង?នដឹង]អស់អ�កែដល េដ�រក��ង េភ
mង ទទឹក ។

�រ1%កក់ bំងអស់ េនះេហ�យ គឺ5 �រAក់ទណ¢ កម2 េនះ ?ន បifប់ េហ�យ អ�ីែដល នឹង T� ក់េ� រេបXបេPះ ប៉ុែន�មិនេ�ក��ង �រWយ%ប=

រ Hugo ?ន �ក់ ពីរដង ក��ង%កពះ Dauphin េនះ?ន ទទួល�រព�?ល 5បុរស 1%កក់ លួច តិចតួច %�ម មួយចំនួ

នៃន េហរuូអុីនេហ�យ %បែហល 30 5ន់ នឹងBន %បែហល 10 %�ម , បុរសB� ក់ែដល?ន នឹងចំ�យ តៃម
ៃន�រ សម2តិPម

Dauphin របស់ពួកេគ, paws េនះ , paws េនះ េAយTរែតRត់ %តKវ?ន �ប់ខ
nនពីបទ រpេJភ េល� រថេភ
�ង មួ

យ ?នេធ��ឱ, T
 ប់ %តKវ?នេគ និsយ េ%ច�ន េហ�យ %តKវ?នេគTh ល់ េ�េពលេPះ �រWយ%ប=រ មួយកំពូល េ%ZះW Zក់ព័ន;នឹង %?ក់េ%ច�ន

េPះWគឺ 5 ចំនួនទឹក%?ក់ ដ៏ខ�ស់ េ�េពលេPះ %តKវ?នេគ ក>nនជi{Kន ដឹក លុយ ពីធPRរ រWង Sintra ទី%ក�ង Lisbon 

។�រWយ%ប=រ េនះ?នេក�តេឡ�ង េ�ទីេPះក៏Bន េ�'ងេ%x ទី%ក�ង Lisbon រថេភ
�ង Sintra េហ�យBន បុរសB� ក់ T
 ប់

េPះេទប៉ុែន� ពួកេគមិន 1ច ប~{ ក់] W5�រ ែដលRត់ែដល ?ន%ប%ពឹត� អំេព�oតកម2 ៃន បទេល2�ស ែដល Bន មិន 1ច ប|k ញ] េJ

ក5 េមដឹកPំ ពិត%?កដៃន អំេព�oតកម2 េនះ ប៉ុែន�%តKវ?ន ផ�PL េbស និង5ងដំេណ�រ គុករបស់Rត់ ?នយក �រWយឆ2ក់ 5េ%ច�ន ែដលអ�ក

?នចូលមក និង?ន �ប់?ន េ%គ�ងេញmន េនះRត់ មិន?នផ�ល់ ]� ំ េQឱ, នរ�B� ក់ ?នទទួលជ័យជម�ះ េPះ គឺ] Rត់?នលក់ េនះ

េJក ?នរកv ]� ំ ខ
nនW , Rត់ ?នេរXបចំ សុវតy េ�ក��ង %កd ែតប៉ុេ�� ះេAយ chibadela មួយែដលពួកេគ 1ចេធ��?ន

េ�ទីេPះមក, ប៉ុែន�េនះ គឺស%Bប់ េពលបចf�ប>ន�េនះ។

ដូចែដល Rត់?ន េ�2 ះេtេ%x �� ម េនះ %តKវ?ន ផcល់ឱ,] េ�2 ះេtេ%x េAយមិន បង�ិល អ�ីែដល នរ�B� ក់ មិនឱ, នរ�B� ក់ Rត់

?ន ដឹង] ៃដ 1ចJង េផlងេទXត េPះគឺ W1ច ផ�ល់នូវ�រ ទទួលជ័យជម�ះ 1ចជួយ េ�េពលែដលមនុសlែដល ?នសួរRត់ ឱ,ជួយ និង

Hugo 5េក2ង%ប�ស ដ៏ស�ិតT� ញ មកេFង ។Bន លំAប់ បPL ប់ពី%ពឹត�ិ�រណ៍ bំងេនះ េធ��Fម Dauphin %តKវ?នេគ បi{K

នេQ Coimbra Bនតៃម
 បន�ិច តូចមួយៃន ពួកTសន៍យូA , េbះ5s៉ង� ខ\�ំ ផងែដរ !េ�}� ំ 1998 %តKវ?នេគ �

ន់ែត %តឹម%តKវ 27 ែខមិថុP ?ន ?នបំែបក ខ\�ំពី Hugo Rត់Bនេ�ក��ង េ�សិ� មួយេផlងេទXត, BនកF� ែដលPំឱ, �រេធ��ដូ

េច�ះ , អ�កេផlងេទXត %តKវ?នេគ ែស�ងរក ៃដគូ របស់ខ
nន ែដល %តKវ?នេគ piranhas េAយTរែត *ល់ៃថN ប
ន់ %បែហល

3040 %�ម �រជក់?រ� និង�រ េ%ប�%?ស់ ?នbក់bញ ហ�Kងមនុសl េនះេAយTរែត ពួកេគែតងែត %តKវ?នេគ ត%មង់ទិស %តKវ?នេគ

េt] លំAប់ៃន �រេញmន ]� ំ េហ�យ បPL ប់មក េ�េពលែដលRត់ ?ន�កេចញពី មនុសlខ�ិន េយ�ង?នសេ%មចចិត� ]េយ�ងនឹង T� ក់េ� ក��

ង%កd ដូចR� ប៉ុែន� piranhas bំងេនះែតងែត Bន%ពះបនLKល ជំងឺ របស់ខ\�ំេAយTរែត េដ�ម>ីឱ,ពួកេគ ខ\�ំ5 េ%ច�នៃន �រប៉ះទងhិច មួ
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យក��ង ផ
Kវ ?នយក ពួកេគ េAយTរពួកេគ BនបនLប់ កមេរ�ក ?នដឹង] ខ\�ំ5 េឆgញី ពិត%?កដ ?នbក់bញ មិត�ភក�ិ េAយTរែតRត់ ?

នដឹង] េដ�ម>ីផ�ល់ឱ, េ�រស់ ខ\�ំ។

Rត់?នដឹង] ឱ,ខ\�ំ ផ�ល់ឱ, េQបរUបទ Ty ន[ព conviviality េហ�យW%តKវ?ន មនុសlbំងេនះ ែដល?នរស់េ� Ty ន[ព ែប

បេនះ 5មួយខ\�ំក��ង េពល ែដលពួកេគ ?ននិsយ] �រ1%កក់ ពីខ\�ំ ?ននិsយ ឈឺ ខ\�ំ bំងអស់េ�ក��ង េRលបំណងេដ�ម>ីទទួល ?នផល%ប

េsជន៍ ពីអ�ីែដល េក2ង េនះ?ន េរXបចំ ចង់ យកចិត�ទុកAក់ េQេហ�យ ពួកេគចង់ ឱ,Bន �រយកចិត�ទុកAក់ េល�ពួកេគ ដូេច�ះពួកេគ1ច នឹ

ងBន ពួកេគគឺ5 �រល$ ែដល%តKវ ?ន េគយក surf េPះ ែតងែត ខ\�ំមិន ខ�ល់ នឹងW ដឹង ]ជីវUត គឺដូច5 អ�ក*ល់R� ចង់ ឱ,Bន ?

នs៉ងល$និង Bនអំណរគុណស%Bប់ %?ក់ចំណូលរបស់អ�ក េដ�ម>ី5%បេsជន៍jL ល់ េទប៉ុែន� %តKវ?នេគ ែតងែត អ�កែដល ខ\�ំ 
̂ ប់?ន %តKវ�រ5�ំ

?ច់ , ពួកេគ ក៏ %តKវ�រខ\�ំ , េយ�ង?ន �
 យ5 កB
 ំង រួបរួម , ែដល%តKវ?ន %តKវ?ន ^P*u ប់រង %បសិនេប�ពួកេគ ចង់?ន មួយចំនួន នឹ

ង �ររpេJភ ជំនួយរបស់េយ�ង េPះេទែតW ក៏នឹង %តKវចំ�យ េហ�យWគឺ5 េពលេវJខ\�ំ%តKវ?នេគ េផLរេQ ទទួលយក �រពិត�ស់ េ�ក��ង%ជ

លងភ�ំ ជ�ីហ� មួយ រួចេQេហ�យ ?ន ពីរឬបី ែខៃន�រ %បតិបតcិ�រ េ�េពលែដល rasta ែដល េJក Hugo %តKវ?នេផLរេQ %ជ

លងភ�ំ របស់Tសន៍យូA មកដល់ ខ\�ំ?នទទួល Rត់ទុកដូច5បងប$KនវUញ ស%Bប់ មិត�[ព ែដល BនរួចេQេហ�យ 
̂ ប់Bន 5មួយRត់ , Bន

T
 ប បួនក��ងT
 ប ជ�ីហ� %ជលង A, B, C, D , ខ\�ំ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង េ� ឃ គឺ ក��ងវួដ មួយនឹង Dauphin %តKវ?

ន េផLរ ពី Coimbra Tសន៍យូA %ជលងភ�ំ េហ�យេPះ5 េពលែដលខ\�ំ ?ននិsយេQ Hugo %បសិនេប� ចង់ T� ក់េ�ក��ង

ៃដរបស់ ខ\�ំ,Rត់ចង់ េPះេទប៉ុែន� WBន ប~k មួយេទXត ]Rត់Bន �រភ័យ'
 ច េAយTរែតេJក ?នព�sម រួចេQេហ�យ េដ�ម>ីសំJប់

Dauphin ពី%ក�ត់េទសឯក េនះ េ%xពី ?ន ផ�ល់ឱ, Rត់ �ក់ ពីរPក់ ចង់ បi{Kន បុរសB� ក់ ពី 5ន់ ទី 3 ?ន 
̂ ក់ចុះ េ�

ទីេនះនិង បងប$Kនជីដូនមួយ របស់េJក Bento , **ំងេដ�ម>ីេធ��ដូេច�ះ េទប៉ុែន�Rត់ នឹងមិន េ�5មួយខ\�ំ េ�ក��ងបនLប់ របស់ខ\�ំ មិនែមន

េAយTរែតRត់ មិនចង់ េទប៉ុែន�Rត់ '
 ច �រសងសឹក របស់ Dauphin េPះ, ?នេធ�� អ�ីមួយចំនួន រួចេQេហ�យ េ�ក��ងពន;PRរ

Bន �រេRរព គឺ5 បុរសB� ក់ែដល %តKវ?នេគ Aក់េbស ?នេគTh ល់] 5ែបបេនះ ?នs៉ង|យ%សnល េPះេទែតខ\�ំ?ន%?ប់Rត់ េភ
ច]

បុរសេPះ នឹងមិន ទទួល?នេ5គជ័យ អ�ក, មួយ នឹង សងសឹក េទ BនទំPក់ទំនង ល$5មួយ Dauphin ?ន %?ប់Rត់ 5េ%ច�

នដង ]ខ\�ំ មិនចូលចិត� នូវអ�ីែដល ពួកេគ?នេធ�� េQRត់ េហ�យRត់ ?ន %?ប់ខ\�ំ] Rត់?ន បំេភ
ចេ�ល េQេហ�យ។

ខ\�ំ%តKវ?នេគ ទទួលយក 5�រពិត�ស់ , និង �រj
 ស់ប�Kរ bំងេនះ?ន មកពី ដំេណ�រ�រ មួយ?ន េក�តេឡ�ងេ�ក��ង rasta 

Linhó Hugo និង %តKវ?នេគ េ�ទ%ប�ន់]?ន cadets ក��ងករណី oតកម2 ែដល?ន េក�តេឡ�ងេ�ក��ង សំពត់ ។េយ�

ង េ�េក2ង �ស់ េយ�ង ?នមក េវញពីៃធ2 1ច និsយពី េ�2 ះរបស់ ពួកេគbំងអស់ េPះេទែត ខ\�ំនឹង មិនែមន%តឹមែត និsយពី េ�2 ះ

របស់ មួយចំនួន, បន�ិច ដ៏តូច ែដល5 ចនសុន ែដល5 កីdករ?ល់bត់ ដ៏ពិត%?កដ តំ�ង ស|� ក់ ជេ%ម�ស bំងអស់ ែដល5កែន
ងែដល

Rត់Bន ឬ?ន កន
ងផុត Toniសតវរមេប %តKវ?ន េផLរ េAយ �ររpេJភ 5េ%ច�ន ផងែដរ ?ន េធ��េឡ�ងេ�ក��ង Linhó ជួញដូរ

េនះ ក៏%តKវ?ន ZE េQ , ខ\�ំ េនះ ?នរស់េ� ឱ,?ន%គប់%Rន់ 5មួយនឹងRត់ មិន%តKវ?នេគ �ប់ខ
nន រស់េ� 5មួយRត់ េ�េ%�មដំបូ
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ល ដូចR� េនះែដរ េAយBន umasraparigas េ�2 ះ Chavala ខ\�ំBនេJក?ន ខ\�ំBន របស់Rត់។

ប៉ុែន��រ ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ ពី េរ@ងេនះ %តKវ?ន Aក់ផL�យមកវUញ ស%Bប់ខ\�ំ ?នេដ�រ5មួយ Pរ�B� ក់ ែដល?ន�� ំ េសះ មួយេហ�យ Pង?នលក់ខ
n

ន េឡ�ង ស%Bប់ប~k េPះ Bន %សីេពស� bំងពីរ មិនចូលចិត� រស់េ� ពឹងែផ$កេល� �ស�ីB� ក់ េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ចូលចិត� Wេដ�ម>ី រស់េ� 5មួយនឹ

ងW }N យ។ខ\�ំ%Rន់ែត េ%ប�%?ស់ កូ�អុីន េ�េពលេPះ មិន?ន ទទួលយក s៉ង'
 ំងផងែដរ ែដលPង?ន េហរuូអុីន និង កូ�អុីន េPះេទប៉ុែន�

?នរកv ទំPក់ទំនង េនះ ចូលចិត� របស់Pងនិង ZE េQ និង�រ ANA ក៏ េញmន]� ំ និង�រ ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ ពី េរ@ង េនះគឺ] ខ\�ំ

ែតងែត និsយេQ�ន់ េQ ZE ស%Bប់Rត់ ឱ,�កេចញពីេសះ េនះ ែតងែត និsយ]Rត់នឹង មិនេ%ប� េហរuូអុីន េ%�យមក ?នមក ខ\�ំឱ,

បេ�c យខ
nនេ�ក��ង ែខlស|� ក់ និងេ� េពលែដលខ\�ំ Bនេ�ក��ង %ជលងភ�ំ របស់Tសន៍យូA េPះBន �រ rasta ?ន បន�ិច ដ៏តូច

េនះ?ន រស់ េឡ�ង េពលល$ Bន ឱ,?េន�ន ឱ,?េន�ន សB� រៈេ�ក��ងទីផvរ េPះគឺ Bន េ%ច�ន ៃន]� ំ មួយនិង ពួកTសន៍យូA %ជលងភ�ំ គឺ5

ែខlស|� ក់ េRរព Fមរយៈ�រែដល បុរស 5េ%ច�ន?ន �ត់េbសឱ,5ប់ េbស អតិបរB និងែតងែត Bន េករ �§េ�2 ះស%Bប់ �រ ែខlស|� ក់

ដ៏េ%Rះ]� ក់ មួយែដល ?ន េក�តBន 5និចf េហ�យBន ែដល?នេក�តេឡ�ង មនុសloត ដូេច�ះW គឺ5 ែខlស|� ក់ មួយែដលBន5�រ កិត�ិPម

ធNន់ ។

ខណៈេពលែដល WBន េ%ច�នៃន សB� រៈ េ�េល�ទីផvរ bំងអស់ ចង់លក់ នឹង%តKវ?ន ផ�ល់ឱ,នូវ សB� រៈ 5េ%ច�នេទXត Bន�រ �ប់េផ��ម

ជេB
 ះ រWង Dauphin និង Pinocchio ពិត%?កដ ?នរកេឃ�ញ ខ
nនឯង?ន �ប់ខ
nនពីបទ ជួញដូរ ]� ំេញmន អន�រ5តិ

5 េមេ'
 ង និង5 បុរសB� ក់េនះ រួចេQេហ�យ Bន កំណត់%Fមួយក��ង %ចWក់ [គ'ងេជ�ង [គ'ងត>Kងៃន %បេទសព័រទុយ=h ល់ និង�រ ែដ

ល?ន �ប់េផ��ម 5ថ2ីម�ងេទXត េ�េពលែដល មិនចង់ េឃ�ញឬ ដឹង។Pinocchio ែដល?នបង់ េQឱ, Hugo េ%ច�ន ៃន]� ំ មួ

យេដ�ម>ី ផ�nល Dauphin េPះេJក ?នចូលេQ W Wយ បុរសេPះ េ�ក��ងបនLប់ េស
mកZក់េនះ bំងអស់ ស%Bប់5%បេsជន៍ៃន

�រ%ចែណន េនះ ហិងv ;Dauphin លក់ កifប់ែដល Bនទំហំធំ និង5 របស់ពួកេគ ចុះេខvយ េPះេហ�យ5 មូលេហតុែដល

Pinocchio ?នបង់ េដ�ម>ីផ�nល Dauphin េនះ។

W5 %ពឹត�ិ�រណ៍ែដល មិនែមន5 រ�ក*យ'
 ំង�ស់ ប៉ុែន� េពលេវJ?នមក េទែត ក៏Bន បi{ី ៃផLក��ង និង?ន បំេរ��រ ផ�PL េbស មួយចំនួន

រួចេQេហ�យ , ខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម Bនប~k ខ\�ំ?ន �ប់េផ��ម %តKវ?ន េដញFម េAយ បុគhល េ�2 ះេtេ%x marcão Rត់?

នរកេឃ�ញ ខ
nនឯង?ន 5ប់ចំេZះ�រ សB
 ប់ បងប$Kនរបស់ខ
nន និងពីរេបXបែដល ខ\�ំ�ំ?ច់%តKវ ជក់?រ� 5េរXង*ល់ ៃថNែដល ?ន�ប់េផ��ម េធ��ឱ,

�រ%បមូល និង 5ែផ�កមួយៃន �រ%បមូល អ�កែដល marcão ?នប|k ញខ
nន , មិនចង់ ឱ,ខ\�ំ យក%?ក់ េPះ Rត់?នរកេឃ�ញ េ�

'ងTc ំ ដូច 5Bន េ%ច�ន5ង }� ំមកេហ�យខ\�ំ?ន ជិះ មកខ\�ំ រ?រ ែដល%តKវ?ន ចង់ េជXសWង កុំឱ,ខ\�ំ យក %?ក់ ែដល?នមកពី �រ%បមូល

េAយTរែតRត់ ក៏ េ�ទីេPះេដ�ម>ី ទទួល?ន %?ក់។េយ�ងBន �រj
 ស់ប�Kរ ៃនZក, ែដលRត់ ?នប|k ញ អំ�ច *ង�យ ប៉ុែន� R2 នអ�ី ែដ

ល?នេក�តេឡ�ង ខ\�ំ?នេQ 5មួយ េJកឱម %?ក់ ែដលខ\�ំ?ន , %Rន់ែត ]Wគឺ5 �រ�ប់េផ��ម េដ�ម>ីេធ��ឱ, ស%តKវ េនះខ\�ំ ?នមក េដ�ម>ីេធ��

�រ%បកួត ?ល់bត់មួយ េ�ក��ង�រែដល ?នចូលរួម 5មួយ ទំហំ ៃន�រ]� ំជក់ ស%Bប់%ក�ម ែដល ឈ�ះ Rត់Bន េ�ក��ង%ក�ម %ប}ំង ែដលខ\�ំ
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?ន េឃ�ញ]ខ
nនខ\�ំ កំពុងេលង 5មួយ%ក�ម ែដល?ន មកពី ៃឆ2 , អណ�K ងែរu %តKវ?នេធ��េឡ�ងេAយ សត�រpេពក�ល Toni , Jorge 

េនះ េJក Louis Joe េQនិង អត�ពលិក េហ�យេយ�ង ដឹង] េយ�ង?ន និង េលងេយ�ងចង់ ឈ�ះ សូម>ីែត%បសិនេប� W %តKវ េម�

ល%Tល គូ%បកួត េនះេហ�យ េPះ5អ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង ែដលេយ�ង?ន ?ត់បង់ េយ�ង?ន?ត់បង់ �រ%បកួត េAយTរែត ខ\�ំ5 %ប^នៃន

�រ[� ល់ ែដល ?ន ចូលរួម ទូរទសlន៍ របស់ខ\�ំេ�េល� េJភលន់ េដ�ម>ីេធ��ឱ, បរUBណ មួយែដលRត់ ?ន %ប%ពឹត�េ�ឯ *u ម៉ុន ,ហhីបសីរសី

េនះ ?ន កត់%F 5យូរមកេហ�យ គឺ5បុរសB� ក់ ?នបុក េ�ក�� ល មួយ5 មិន ចង់?ត់បង់ ?នឱ,ដឹង] មិន?ន បង់%?ក់ ែដលពួកេគ?

ន chatearam គឺ ខ\�ំនិង bមbរ បរUBណ ]� ំជក់ េទប៉ុែន� ?ន 
̂ ក់ចុះ េសNmមTN ត់ , W5�រ បPL ប់មក ?នបន� ] បុរសB�

ក់ marcão េនះចង់ និsយ] ក%មិតសំេឡង និង ?នទទួលយក េAយTរែត ពួកេគBន េហតុផល មិនBន %តKវ?ន រួមបifKលR�

េ�ក��ង�រ%បកួត េPះ គឺ កីdករ មួយ ែតងែត %បយុទ;%ប}ំងេដ�ម>ី សិទ;ិនិង េដ�ម>ីេជXសWង ប~k េ�េពល Bន ដូេច�ះេដ�ម>ី េជXសWង ។បន�េទX

ត េPះេទប៉ុែន� បុរសB� ក់ េនះ ែតងែត បន� �រព�sមេដ�ម>ី េធ��េ1យ ខ\�ំេ�ទីេPះ គឺ5ៃថN ែដលខ\�ំ?ន Bនេដ�ម>ី ចូលេQ�ន់ វគhៃន 5ងេឈ�

េនះ គឺ ]េហតុអ�ី?ន 5ខ\�ំ ?នេQ ទីេPះេដ�ម>ី Tសន៍យូA %ជលង ៃថN េជXសមិនរួច ?ន េក�តេឡ�ងែដល] }2 ំ េនះគឺ ខ\�ំឱ, េប�ក %កd

W5�រ ក%ម�ស់ ែដលខ\�ំទទួល?ន េ�សិ� មួយប៉ុែន�េ�ៃថNេPះ %តKវ?ន ខកចិត� , មិន?ន ជក់ ]� ំ ?ន%គប់%Rន់ គឺេដ�ម>ី �កេចញពី

�រ Aក់ចំ�ត់]� ក់ ក��ង�រ ចុះ េQ សិកvវគh េនះេហ�យនឹង %គបដណ� ប់ េលចេឡ�ង ឱ,ខ\�ំ marcão , េធ��ឱ,ខ\�ំ %ប�ប់ េ%Zះ 5

�រ មិនសប�យចិត� និង5�រ Bន %បវត�ិT%ស� មួយ េQ %ប^នបទ បងgេហតុខ\�ំ, ខ\�ំមិន TL ក់េសL�រ desferi ក�� ប់ៃដ េហ�យRត់

Bន%បតិកម2 េPះេទប៉ុែន� Bនឱ�ស េPះេទ ?នសិកv រួចេហ�យ គឺ អ�ក%បAល់ មួយប៉ុែន� 5�រ អស់សងaឹមេដ�ម>ី បងg នូវអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�

ង គឺ 1រម2ណ៍ េZលគឺ មិន?ន បំេពញFម �រAក់ទណ¢ កម2 �មួយេទ េAយTរែតRត់ េ�ទីេPះ ៃថNែដល%ប^ន វួដ េJក

Eduardo គឺ5 េ�2 ះរបស់ បុរសB� ក់ ែដលBនកំពស់ %បែហល%?ំមួយ េជ�ង ដ៏រ�ងBំ 'ង*ង�យ 5មនុសl Bន[ពេT2 ះ%តង់ , 

Rត់ 5មនុសlសុចរUត B� ក់េហ�យ ?ន�កេចញពី Wេ� េPះ។ខ\�ំ?នបន� េ�េល� �រពិត�ស់ ែតងែត យកចិតcទុកAក់ ក��ង�រ Wយ%ប=រ

េ�េល�ែផ�កមួយ របស់Rត់េPះេទ េ%Zះខ\�ំ ?នដឹង ែដលRត់ ?នយក េពលេវJខ
ះេដ�ម>ី បេi�ះ និង5 ែបបេនះ precavi ខ\�ំ, អ�ីែដ

លេយ�ង bំងអស់R� Bន ស[វគតិ , វU~� ណទី%?ំមួយ �ស�ី ធម2F េ�2 ះ របស់េJក េទប៉ុែនcបុរស ក៏ Bន។េនះ5 វU~� ណទី%?ំមួយ គឺ មិ

ន?នរpពឹងទុក េPះ គឺ%តKវ ដឹង ពីរេបXបេលង និង�រ ដឹង �រ និង�រេRរព , មិនBនអ�ី ?នេក�តេឡ�ង បPL ប់ពី េPះខ\�ំ ?នព�sមេដ�រFម

�រPំមុខ េនះប៉ុែន� មិន1ច េទេ%Zះ ចិត�ខ\�ំ '
 ំង %តKវ?ន ^P េAយ rasta Hugo មួយៃន បុរសែដល េRរពបំផុត េ�េព

លេPះខ\�ំរស់ េ� seclusion មិន%តឹមែត �ត់ទុក]5 េល�កដំបូង េAយTរែត ដំបូងខ\�ំ !អ�ី%គប់s៉ងែដល Rត់?នេរXន , [ព�


=ន Rត់?ន ប|k ញ ដូចែដល ខ\�ំ?នBន [ព�
 =ន និង�រ រួចេQេហ�យ ែដលខ\�ំ?ន កន
ងផុតេQ %សKបយក ?ន%សKបយក [ព�
 =ន

េដ�ម>ីឱ,ដឹង ]Bន អ�កចម�ំង 5បុរស ដ៏េT2 ះ%តង់ B� ក់ កំ�ព, មួយ , បុរសB� ក់ែដល ចូលចិត� កំ�ព, មួយប៉ុែន�េbះបី5 ]ខ\�ំ ?នល$

%បេស�រ5ង Rត់។ខ\�ំចង់ ឮ ខ\�ំ?ន សBស[ព ខគម�ីរ 5េ%ច�ន ែដល5�រ ឧទLិស ឱ,ពួកេគ េQRត់] ខ\�ំ5 �រល$បំផុត %តKវ?នេគ តួេលខ

បុរសវ¡យ ដង ែដល Rត់រត់ គឺ %?5\  , '
 ំង , W5 R2 នមនុសlរស់េ� , ទទួល?ន �រសងសឹក េ�ក�� ល , ែដល5កែន
ងែដល P

ង?ន រស់េ� 5មួយនឹង �រេ�សល់ៃន �រចំនួន%ប5ជន ពន;PRរ �ប់?ន 5េ%ច�ន េPះេទប៉ុែន�W គឺ5 មនុសlែដល Bនសន�ិ[ព bំ
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ងអស់, អ�កែដល ?នេធ���រ ប៉ុែន�មិន ខ\�ំ។េ�េពលែដលខ\�ំ ?នឈប់ េធ���រនិង ?នយក �រពិត�ស់ , ខ\�ំ?ន�
 យ5 អ�ីែដលេយ�ង មិនចង់

�
 យ5 េF ៃន [ពងងឹតខ\�ំ ?នវUល%តឡប់េQ %ក�ត់ េPះេហ�យ5 េពលែដល អ�ី%គប់s៉ងែដល ?ន រ�កចេ%ម�ន ស%Bប់ខ\�ំ េAយTរខ\�ំ?ន

មកផLះ ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?ន េហ�យ?ន TL ត់ជំPញ ,មិនBន �រប~{ ក់ពី �រ , េក�ត5ថ2ី ៃនតំបន់េនះ ែដលខ\�ំ?ន 
̂ ប់Bន េ�ក��

ងផLះ ែដល] របស់ខ\�ំ េAយTរែតRត់ ?នរកv �រេRរព េPះ Wគឺ5 �រលំ?កក��ង�រ បំែបក ដូេច�ះ ខ\�ំ?នសេ%មចចិត� េដ�ម>ីរកេម�ល វUធី

ែដល%សnលបំផុត េដ�ម>ី រស់*នBនជីវUត ដ៏លំ?ក ែដលខ\�ំ ?នរកេឃ�ញ។

Wគឺ5 ែខlស|� ក់ ក�� លៃន ទី%ក�ង Lisbon , ?នAក់ %គប់%បេភទ motherfuckers ែដលBន េ�ក��ងជីវUត មួ

យចំនួន ?ន |កេQរក បទេល2�ស េAយ ៃចដន, , អ�កេផlងេទXត ?ន Zក់ បទឧ%កិដ� េAយ មនសិ�រ Bន គឺែតងែត 5កF� ល$និង

ល$, មិន '
 ច អ�ីេឡ�យ រ�ឯខ\�ំវUញខ\�ំដូចR� ដូចែដលW ?នេធ�� អ�ី%គប់s៉ង រួចេQេហ�យ ពី�រ ល$ , មិត�ភក�ិ , �រ �រZរ , �រ ផlះផv

ែដល?ន យល់ពី Ty ន[ព bំងអស់ែដល ពួកេគ%តKវ?ន embittered ែដល %តKវ?នេគនិsយ េAយអ�កែដល

desabafavam ខ\�ំេ%Zះ ខ\�ំBន1រម2ណ៍ 1ណិត1សូរ ដ៏អTf រ, Bន?នយក 1រម2ណ៍ៃន Tមគhី[ព េហ�យនឹង មិនចូលេQ

ខកចិត� ។ខ\�ំ?នេQ េ�Fមផ
Kវ របស់េយ�ង េដ�ម>ីទទួល?ន លកrខណ¢ មួយប៉ុែន� េ�ែតBន េពលេវJខ
ះេដ�ម>ី bញយក%បេsជន៍ពី លកrខណ¢

េនះខ\�ំ ?នេធ�� �រសេ%មចចិត� ]ខ\�ំ នឹងមិន េធ��អ�ី ែដល បងgអន�*យដល់ ខ\�ំ ប៉ុែនcខ\�ំ នឹងេធ���រ េដ�ម>ីេសរ�[ព ?ន�
 យ5 [ពស2�គT2 ញ េA

យTរែត bំងអស់ ?នជួប%បទះ Zក,ប~{ ល$រចPសម�័ន; េAយ ទិសេS េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំ1ច ឈ�ះ អ�ី%គប់s៉ង 5មួយនឹង ទិសេPះ ។េ�

េពល េនះមិន?ន ទទួលយក] េហតុផល ែដល%តKវ?ន ថតេAយ ទិសេS េនះគឺ 5�រលំ?ក ដូេច�ះ, គឺ 5 របប j� ច់�រ ស%Bប់ Wមិ

នែមន5 �រទទួលយក គេ%Bង េនះ BនេRលបំណង េដ�ម>ីទទួល?ន�រ បំ?ត់ េល@ន5ងមុន ស|� ក់ េPះេទប៉ុែន� ?ន�
 យ េbះបី5 B

ន�រលំ?ក �ន់ែតេ%ច�ន េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ �កេចញពីដល់អ�ក1ន េ�េពលេ%�យ េដ�ម>ីឱ,ពួកេគ 1ចយល់ ផ
Kវ bំងមូល មួយែដល មិនBន សំ

បកកង់ ៃន�រ េធ��េឡ�ងវUញ , �រលំ?កក��ង�រ បំែបក , ក៏ដូច 5េពលេវJ ៃន�រ j
 ស់ប�Kរ មិន Manuel េនះ ។Pយក ែដលខ\�ំ

?នរកេឃ�ញ %តKវ?ន ជំនួសេAយ េJក John %�ម។បុរសB� ក់េនះ ែដលមក ពី ទី%ក�ងB៉�វ ែដល5អតីត អធិ�រ ៃន %បព័ន;តុJ�រ

, បុរសB� ក់ែដល ?នរស់េ� Wយ%ប=រេAយ B៉ហ�ីs៉ ែដល   %តKវ?នបេងg�តេឡ�ង េ� ទី%ក�ងB៉�វ ែដល មួយ េ�2 ះ] 24 �*ត់ B

ន អ�កsម ែដល?នT
 ប់ មួយចំនួនេ�េល� �រ|រេPះ េទេ%ZះW 5កម2សិទ;ិរដ�?ល ព័រទុយ=h ល់ បPL ប់មក េហតុអ�ី?ន បi{Kន ទ័ពជំនួយ

5T^រណៈ េដ�ម>ីបេ%ម� %បេទស5តិ។

%ទង់?នរងទុកr �រWយ%ប=រេPះ ?នរត់េគចខ
nន េPះេទប៉ុែន� អងhរកl របស់Rត់%តKវ?ន សB
 ប់ េក�នេឡ�ង ចូលមកដល់ �រ%គប់%គងរបស់ %ក

�ត់ ែដល5 មនុសlសុចរUត េJក?ន ចូលចិត� ខ\�ំេ�េពលែដល Rត់េឃ�ញ ខ\�ំRត់ ?ន�ត់ខ\�ំ ?នដឹង ]Rត់Bន ទំនុកចិត� េល�ខ\�ំ ប៉ុែន�ខ\�ំមិ

ន ខ�ល់ េទេ%Zះ Rត់Bនស~� ណៃន �រj
 ស់ប�Kរ ៃន�រ%តKវ?ន �ត់ទុក ខ
nនឯង '\ េស�ច មួយ ែដលBន 5តិពុល េ�ក��ង �ម ?នេt

Rត់និង មិន ?នេt ខ\�ំ?ន ?ត់បង់។

�ប់េផ��ម �រAក់ទណ¢ កម2 អប>បរB ក��ង%កd លំេ�A� ន គឺ �រAក់ទណ¢ កម2 មួយW មិន%តKវ?នេគ រ�ង %តKវ?នេគ �ត់ទុក]5 �រផ�PL េbស

ធម2F �ស់េ�ក��ង េល>�ន េសវនៈ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េPះេទប៉ុែន� ស%Bប់ខ\�ំ W?ន�
 យ5 សុបិន1%កក់ មួយែដល មិនទទួលយក �រAក់
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ទណ¢ កម2 េនះ។%ប^ន យូ៉=ន %�ម។Rត់?នេQ េ�សិ� របស់ខ\�ំ េដ�ម>ីនិsយេQ�ន់ ខ\�ំ] ជួយខ\�ំ មិន?ន ទទួលជំនួយ ែបបេនះ ទុកចិត�

ជំេន@ ែដលRត់Bន ដូច5�រ ែដល%តឹម%តKវក៏េJក ?នbមbរ េ�ក��ង�រ %តឡប់មកវUញ 5មួយ �រសហ�រ េAយjL ល់ពី អ�ីែដលRត់ ចង់ដឹ

ង] ខ\�ំមិន BនឆនLៈក��ង�រ េធ��ដូចេPះេAយTរែតW មិនែដល ឱ,ខ\�ំ សហ�រR� ក��ង�រ ផ�ល់េសW bំងេនះ េPះេទប៉ុែន�W គឺ5 េសចក�ីែថ
ង�

រណ៍ របស់Rត់ ]េត�Rត់ 5មនុសl ល$។�រផ�PL េbស េនះ 1%កក់បំផុត េPះ ?ន ចំនួនពីរ បេលគផ
Kវចិត� ចូលមក េQបង$nច របស់ខ\�ំ : P

ងហិនទ័រ ែដល5 Chibanga និង piranha គឺ Pងហិនទ័រ ែដល?ន េធ��ឱ,ខ\�ំ ]� ំ បេលគផ
Kវចិត� bំងពីរ េនះ?ន ចំ�

យេពល បifប់�រសិកv េសWកម2មួយ េនះ%តKវ?ន បុរសB� ក់ ែដលBន ខ\�ំPំយក េQ5 �រផ�PL េbស ក��ង%កd ែដល?ន

sampaio គឺ5េ�2 ះ របស់Rត់។�ប់Fំងពី ផលប៉ះZល់ៃន�រ បេលគផ
Kវចិត� េនះគឺ េ�ែតBនេ� ក��ងខ\�ំ ខឹង នឹងខ\�ំ េម�លេឃ�ញ ឆ
ង

sampaio េ�ចំេZះមុខ ៃនេ�សិ� របស់ខ\�ំ, ខ\�ំ?ន�កេចញពី បនLប់ bំងមូល ទទួល?ន េភ
�ងេQ ពូកេនះ, ខ\�ំ?ន�កេចញ េ�

េពលែដល កង %តKវ?នេគ ជួយខ\�ំ ខ\�ំ?នរត់ េចញេQ េPះខ\�ំ ?នេQ ក��ង yard ែដល?ន �ប់?នេឈ� និងពីរ ដុំថ2 េហ�យ?ន សរេស

រេ�ក��ង ៃដ 'ងTc ំ, សងសឹក បំណង%?]� ដ៏T=វ របស់Rត់។ៃថN េPះ5 BនឆនLៈក��ង�រ សB
 ប់ }2 ំ ឬ អ�កែដល Wគឺ] ទទួល?នេ�

ក��ង វUធីរបស់ខ\�ំ េទប៉ុែន� ពួកេគBន ដូច5�រ }
 ត ែតងែត មក និsយ5មួយ ខ\�ំេគ មិនBន វUធីេផlងេទXត េចញ, េAយTរែត ពួកេគ?ន ដឹ

ង] ខ\�ំ%តKវ?នេគ ខឹង និង Bន T
 ប bំងមូល េQ�រZរ ខ
nនខ\�ំ %បសិនេប�ខ\�ំ %ប�ស ដូេច�ះ េទប៉ុែន� ខ\�ំមិន េ�េល�គណនី របស់ខ\�ំ, រេបXបមិ

ន 1ច %បយុទ; េAយR2 ន េហតុផល បPL ប់ពីពីរបី េB៉ងក��ងមួយ ខ\�ំ?នទទួល �រេ%?សេJះ ែដល5 រយៈេពល ែដល?នបifប់ �រចរ�

េហ�យដូេច�ះ ខ\�ំមិន ?នបំេពញ ពិត5 ?ន,ទទួលយក?ន ែដល]ពួកេគ ?នផcល់ឱ,ខ\�ំ 20 ៃថN ក��ង%កd វUន័យ េPះគឺ ពិ�រ េAយTរែត

W គឺ5�រ េ�ទីេPះ ែដលខ\�ំ ?នជួប Alfredo ែម៉%ត។ េនះ PSP ?ន អតីត goe , trickster គឺ

parochial ?ន រដ� �ន់ តំែណង5 ែបបេនះ េដ�ម>ី�ប់េផ��ម មុខ|រ ក��ងB៉ហ�ីs៉ , 5បុរសែដល 5�រលំ?ក េAយTរែតRត់

%តKវ?នេគ BនទមNន់ 5មធ,ម Bf ស់េជ�ងឯក %បAល់ រួចេQេហ�យ ?នដឹង]W ?នs៉ងល$ េហ�យេPះ5 េពលែដល េ�េពលែដលខ\�ំ ?ន 
̂ ក់

ក��ង%កd វUន័យ េនះ Bន [គ ែដលមិន ចង់?ន និង�រ ែដលអ�ក1ច ?នយក ជីវUតរបស់Rត់ , ដូច5Bន%បវត�ិ 5មួយនឹង ជន5តិែស>

កេO2 ែដល ?នមក ជួប ទណ¢ កម2 វUន័យ គឺ 5េពលេវJ ៃ%ពមួយ ខ\�ំ?ន ដឹងរួចេQេហ�យ ពីអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង ពី�រ ទទួល?នេ5គជ័យ

េហ�យ?ន និsយ]: '
 ំង ]ខ\�ំ នឹងមិន papar ចំនួន ដូច5 %តKវ?ន េគWយដំ េAយRត់ ,េAយTរែត ទិសេS េនះគឺ សងl័យ

, %តKវ?នេធ��េឡ�ង B៉ហ�ីs៉ របស់ ជន5តិែស>កេO2 bំងអស់ ែដល?ន 
̂ ក់ចុះេ�ក��ង �រផ�PL េbស និង?ន េប�5\ ចិត� ឬ�រ Aក់ទណ¢ កម2

មួយចំនួន ?នយក េAយTរែត�រ មិនេRរព }2 ំ ឬេសWកម2ែដល និេsជិត ឬ ទិសេS នឹង ចំ�យ%?ក់ េAយ Alfredo ែម៉%ត

។ W?ន អតីត-psp អតីត ប៉ូលិស ដឹង េ%ច�នៃនពួកេគ េហ�យខ\�ំ ដឹង] Rត់5 ែបបេនះ េទប៉ុែន�េដ�ម>ី %ប�ស ឮ និងនិsយ េAយjL

ល់េQ ក��ងសមុ%ទ េPះ ឱ,ខ\�ំ អំេ េនះខ\�ំ?ន 
̂ ក់ចុះេ�ក��ង �រAក់ទណ¢ កម2 ខ\�ំដឹង] Alfredo ែម៉%ត។េត� ឱ,ខ\�ំ ប៉ុែន�េPះ5 កែន


ងែដល ខ\�ំ?នេធ��ខុស ។ពួកេគ?នព�sម សB
 ប់ខ\�ំ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នដឹកPំ ក��ង�រ ស�៉ េនះស%Bប់ ងូត , ប*ជ័យ េ�5មួយេJក ប៉ូ

លិស ពីរPក់ បែនyមេទXតេដ�ម>ី �រZរ ែដល ទទួល?ន មិនBនអ�ី %ប}ំងនឹង ខ\�ំ។W5 េពលែដលខ\�ំ ?នប|k ញពី ឆនLៈរបស់ េហតុផល របស់ខ\�ំ
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ស%Bប់ �ររស់េ� េនះ %តKវ?ន inculcated េAយ ប~k ៃន�រ parochial មួយ េAយTរខ\�ំ?ន រស់េ�ក��ង

ស|g ត់េនះ។

េដ�ម ?ន?ត់បង់ ឪពុកខ\�ំ , ខ\�ំ?ន�
 យ5 មនុសlេពញវ¡យ មុនេនះ W?នមក នឹង%តKវ?ន ឆ
�ះប~f ំងេ�ក��ង ជីវUតែដល បPL ប់មក?នយក , 

Bន %តKវ?ន បទពិេTធ គឺ អTf រ,ៃន �រPេពលអPគត េPះPង ?ន 
̂ ក់ េ�េល�វUធី ៃនជីវUត ៃន�របេងg�ត េហ�យេ�េពល ែដលWគឺ5 �

រលំ?ក ែដលេយ�ង %តKវ?នbមbរេដ�ម>ីBន �រអប់រp ធNន់ធNរ េដ�ម សyិតេ�ពីេ%�យ អ�ីែដល R2 ននរ�B� ក់ ចង់ េធ��?តុកម2 េដ�ម>ី ចង់។

េPះេហ�យ5េពល ែដលខ\�ំ?ន ឆ
ងផុត ដំ�ក់�លៃន�រ marcão េPះេហ�យ5 េពលែដលខ\�ំ �ប់េផ��មេដ�ម>ី ចង់ េហតុផល 5េ%ច�

នេទXត ?ន េដ�ម>ីឱ,Bន�រ សេ%មចចិត� ក%មិត ៃដគូ និងទិស មួយ, ប៉ុែន� ខ\�ំ?នដឹង ]េ�ក��ង Zក់ក�� ល ែដល%តKវ?នេគ រpេJភ o
 ំេម�

ល សBស[ពេAយ}2 ំ និង អ�ក�ត់�រទូេQ ?នទទួល W ទទួល?នេដ�ម>ី ទទួល?ន និង�រ រpេJភ 5 មួយេទXត , ប៉ុែន�េPះ គឺ R2 នអ�ី

េ%ច�ន5ង �រ ដូច5 ខ\�ំ េពលខ
ះ W5ប~k ៃនឱ�ស មួយែដល ខ\�ំ?នព�sម , ខ\�ំ?ន ព�sមេហ�យព�sម ឱ,Bន %ពលឹងៃន ព័រទុ

យ=h ល់ េនះ ខ\�ំ ចុះ�រ%ប�ំង ព័រទុយ=h ល់ �រ %ប�ំង �
 =ន ?នប|h ប់ ពិភពេJក Bន តំណពូជ គឺ5ក់ែស�ង។េពលខ
ះ េយ�ង?នេធ��

ឱ, សំណួរដូច'ងេ%�ម : េហតុអ�ី?ន5 េយ�ង Bន អ�ីែដលេយ�ង Bន, ែដល5កែន
ងែដល េយ�ងរស់េ� គឺ5 ប~k ែដល Pំមកនូវ �រសងl័

យ េដ�ម>ីរស់ ប៉ុែន�េយ�ង ដឹង]េយ�ង %តKវែត ឈ�ះ Rត់?នេរXបចំេ1យ េQ5 ដូេច�ះខ\�ំ ?នេQ េល�វUធី គុក របស់ខ\�ំ េ�េពលេ%�យ បPL ប់ពី�

រmarcão ៃន�រ %បយុទ; %តKវ?នអម េAយរូប*ង ៃន�រផ�ល់េសW �រo
 ំេម�ល របស់%ក�ម សBស[ព េគេt] }2 ំ គុក ខ\�ំ?នទទួ

ល មនុសlល$, ខ\�ំ?នទទួល អ�ី%គប់s៉ង េPះេទែត េAយេT2 ះ%តង់ ពួកេគក៏ %Rន់ែតចង់ រស់ មិន ចង់ ប៉ះZល់ដល់ ខ\�ំេហ�យ ខ\�ំចង់ មិនេអ�េព�

, Bន េដ�មមិន?ន ដឹង] អ�កមិន1ច ែតងែត ឈ�ះ គឺ5កែន
ង មិនេពញចិត�សូ៊%bំនឹង មួយ កែន
ង ែដល5កែន
ងែដល ជីវUត R2 នតៃម
 មួ

យែដល Bន ចំ�ប់1រម2ណ៍ក��ង�រ ឱ,តៃម
 អតyន័យពិត របស់មនុសl ែដលមិនែមន5 �រ បេ%ម� េPះេទ។

បេ%ម� បេ%ម� bំងអស់ ែដលRត់Bន េដ�ម>ីបេ%ម�េPះ ខ\�ំBន�រ េRរព%បតិបត�ិ ខ\�ំ?នដឹង] េ�ក��ងអំ�ច នេs?យ អំ�ច សងhម អំ�ច

េoរេ© េ�ទីេPះ គឺែតងែត5 េរ@ងមួយ ែដលេយ�ង %តKវែត ដឹងអំពីរេបXប ក��ង�រអត់េbសឱ, ។ខ\�ំ 1ច5 វ�របុរស ?នTទរ េAយ ពួកេគ វU

ល%តឡប់មកវUញ Bនតៃម
 របស់ជន5តិយូA ែដល%តKវ?ន បេណ� ញេចញ ពី�រ ពិត�ស់ , �រ %តឡប់មកវUញៃន ពួកTសន៍យូA %ជលងភ�ំ

េPះ ?នរកេឃ�ញ] [ព5អ�កដឹកPំ ៃឆ2 ដូចR� េនះែដរ េAយTរែត ពួកេគBន អ�ីែដលខ\�ំ មិនចង់ រក បះេ?រ ខ\�ំ%ប}ំងនឹង =ងេឆង bំ

ងអស់ស%Bប់bំងអស់ ែដល?ន កន
ងផុតេQ W%តKវ?នេគ េធ��រួច ខ\�ំ?ន រស់េ� 5មួយអស់ ែដលខ\�ំ 1ចBន េដ�ម>ីេធ�� ឱ,Bន េដ�ម>ីរស់ អ�ី%គប់

s៉ងែដលRត់ 1ច%បឈមមុខនឹង ស%តKវ េPះគឺ េAយTរែត អ�កBនអំ�ច %តKវ?នេគ េ%ប�%?ស់ B៉សីុន bំងអស់ %តKវ?ន េគេt]

piranhas េZលគឺ?ន េដ�ម>ីរស់ bំងអស់ េPះBន 5 ែផ�កមួយ �រទូត បេងg�តទំPក់ទំនង េនះ គឺ] េយ�ងBន %គKបេ%ងmន Bន

ជំនួយ�រ , ចិត�វUទូ 5មួយ %គKេពទ, និងេម^វ� មួយ ែដលBន ដល់ពួកេយ�ង ]%បសិនេប� Bន�រ ពិត5 R2 នអ�ីែដល%តKវ និsយ។%Rន់ែត

រស់េ� ខណៈេពលៃន �លៈេទសៈ េពលេនះ %តKវ?ន មនុសl ដ៏Tមi�មួយ ែដលBន Bតិ� េ�នឹងឆនLៈ និងខ\�ំ%សdញ់ េសចកcី%សdញ់

platonic ែដល រpេJភ េ� Zក់ក�� ល ែដល%តKវ?ន ក��ងករណី បុរសB� ក់ែដល ?ន Bន �រសប�យ bំងអស់ ក��ងជីវUត រួចេQ
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េហ�យ េនះ, %សdញ់�ស�ីB� ក់ េ�ែត េ�ក��ងចិត� របស់ខ\�ំេ�ក��ង %ពលឹង របស់ខ\�ំេ�ក��ង ជីវUតរបស់ខ\�ំ គឺ5 ចំណង់ចំណូលចិត� s៉ង'
 ំង ែដល5

ទំPក់ទំនង យូរអែង�ងបំផុត ែដល1ច េក�តBន ែដល%តKវ ?នព%ងីក ។េAយកcី%សdញ់ , សប�យ, 5 េសចកcី%សdញ់ គឺ5ត%មKវ ឱ,%សd

ញ់ េ�នឹងឆនLៈ េដ�ម>ីរស់ េPះេទ។រ?យ�រណ៍េនះ គឺ5�រ%តឹម%តKវ េQនឹង Ty ន[ព ចុងេ%�យៃន �រ ដូចែដល អ�ក*ល់R� Th ល់ខ\�ំ ពួកេគ

ចង់ Aក់ខ\�ំ ក��ង�រ េធ��េតស� េនះ, ខ\�ំ ?នជួប%បទះ អ�ី%គប់s៉ងែដល %តKវ %បឈមមុខនឹង�រ �ប់Fំងពី សុបិន1%កក់ ដ៏1%កក់បំផុត ែដល

េយ�ង?នដឹង មុនេពល ចូលេគង ?ន%?ប់ េរ@ង*u វ ែដលBន ឪពុក និងB� យ ,ដូេច�ះេយ�ង1ច រស់េ�ក��ង [ពសុខដុមនិង សុខុBល[ព េដ�ម>ី

ឈ�ះ សុខុBល[ព និងអំ�ច េយ�ង រកv អំេ�យbន ៃនតំណពូជ ពី ៃថNដំបូង ៃន�រ េប�េbះបី5 W%តKវ �រbំងអស់ ?ន%សKបយកេAយ

ទំហំ ដ៏ធំ េនះ គឺធំេធង %បសិនេប�េយ�ង និsយអំពី 1Zហ៍ពិZហ៍ សម[ព ៃន�រសិទ;ិ %តKវ?ន ។េយ�ងbំងអស់R� %តKវ?នេគ េ�ទ%ប�ន់ពី

េបសកកម2 មួយែដលW េ�ែតបន�េក�តBន នឹង បន�េក�នេឡ�ង បន� េដ�ម>ីេម�ល W េក�នេឡ�ង េAយBន រកចកសតវ , [ព%តឹម%តKវៃន %Rដ៏

សកម2[ព ស%Bប់ ]ខ\�ំ%តKវBន [ព%តឹម%តKវ ។Wគឺ5 �រអភ័យេbស , ជីវUត ?នបន�េទXត ដូចែដលW %តKវ ?នបន� និងទទួល?ន មនុសlែដ

ល Bន[ពេT2 ះ%តង់ , អ�ី%គប់s៉ងគឺ ពិត ដ៏អTf រ,មួយ ែដលខ\�ំ?នទទួល មនុសlែដល Bនសមតy[ពក��ង�រ អ�ីែដល %តKវ?ន កំណត់ េQ5

អ�ី%គប់s៉ង?ន េទេ%Zះ ខ\�ំ%តKវ?នេគ េធ��េឡ�ងេដ�ម>ី រស់េ� ដូចែដលពួកេគ ?ន េទប៉ុែន� ពួកេគចង់ �
 យេQ5 }
 ត, Wu ពួកេគេ� bំងអស់, 

ខ\�ំ1ច Aក់បifKលR� នូវ }
 ត របស់ពួកេគ ដល់ខ\�ំ េAយ %?5\ របស់ខ\�ំ Bន %?5\  , ប៉ុែន�ែតងែត ចង់ ?នេ%ច�ន 5ងខ\�ំ េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ

conjuguei }
 ត របស់ពួកេគ ?នេរXន េQេលង ក៏?នេដ�រ 5មួយនឹង ចំេនះដឹង របស់ពួកេគ 5មួយនឹង របស់ខ\�ំ។?នបន� រស់េ�ក��

ង seclusion ែដលព័ទ;ជុំវUញ គឺ5 �រលំ?ក , [ព%សស់T$ ត េPះេទែដល] ខ\�ំ1ចេម�លេឃ�ញ េមF� ធម៌ ែដលខ\�ំ ?នេQ R2 ន

អ�កដឹង ផ
Kវ ែដលBន �រឈប់ស%Bក មួយ។ខ\�ំមិន ចង់ឱ, ប៉ះZល់ដល់ នរ�B� ក់ %Rន់ែតចង់ ឱ,ខ\�ំ រស់េ� េPះខ\�ំ ?នចូលេQក��ង �រ%បយុ

ទ;R� េPះគឺ េថរ �ប់Fំងពី ពួកRត់bំងអស់R� ដ៏'
 ំង ពួកេគ%តKវ?ន សត�bំងអស់ េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ចង់ដឹង] W ក៏មិន Bន អ�ីែដល %តKវេធ��5មួ

យនឹង �រេ�សល់ៃន េរ@ង េនះ ែដលនឹងឆ
ង�ត់ ។5�រ លំ?កស%Bប់ ៃដគូ របស់ខ\�ំ bំងអស់របស់ ពួកេគ មិន?ន េ%ជ�សេរ�សយក នរ�

B� ក់ %Rន់ែតចង់ រកv �Pនុ%កម ពន;PRរ និង?នរកvទុក bំងអស់ែដល Tc ប់ប|h ប់ មកខ\�ំ ដូចែដលខ\�ំ ចង់?ន េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ក៏?ន អនុ

~� តឱ,ពួកេគ រស់េ� ?នេ�ក��ង វUធីjL ល់ខ
nន របស់ខ\�ំ ខ\�ំ?ន ]� ំ ស%Bប់ �រជក់?រ� េហ�យពួកេគ1ចេដ�រ ?នល$, មនុសlមួយចំនួន យំ ខ\�ំឱ,

ឈប់ ?នេទេ%Zះ ផ
KវេPះគឺ5 �
 =ន 5វUធី �រលំ?កក��ង�រ េធ���រ េ�'ងក��ង ពន;PRរ េPះ មិនBន ជេ%ម�សេផlងេទXត , Wគឺ5 �

ររត់េគចខ
nន េPះេទ ឈ�ះឬ T
 ប់។W %តKវ?នេធ�� េAយ �រផ�PL េbស ែដលខ\�ំ ?នPំ ខ\�ំ1ច េប�េbះបី5 bំងអស់ េនះ?ន រកេឃ�ញ វUធី រ�

ង, ខ\�ំដឹង]ខ\�ំ 1ចនឹង �កេចញ េ� Zក់ក�� ល �រ�ត់េbសេនះ េPះ នឹងដឹង ]Wក៏ 1ចទុក េ�ចុងបifប់ ៃន%បេsគ េនះ?ន ប�~f

ស bំងអស់, ឬមិន ខ�ល់េAយTរែតW គឺ5�រ ល$ , Bន %ចWu ក់ ែដលសyិតេ�េ%�ម �រប~{ របស់ខ\�ំ %តKវ?ន មិត�រួម%ក�ម របស់ខ\�ំbំងអស់

េPះេហ�យ5 េពលែដលខ\�ំ ?ន %បBថ មកខ\�ំ េAយ យល់ពី �រ េនះ ?នដឹង]Rត់ Bន សម�័ន;មិត� ។ខ\�ំ?នេQ េល�ផ
Kវ 1%កក់ េនះ %តKវ?

នេគ បកែ%ប5 ែបបេនះ ខ\�ំគិត] ខ\�ំេ1យ សត�េF េPះេទែត %តKវ?នេគ េញmន េហរuូអុីន ែដល5 េរ@ង លំ?កក��ង�រ េធ�� េដ�ម>ី េ%ប�%?ស់

។ខ\�ំ?ន ចូលេQក��ង �រ%បយុទ; េPះ �រ%បយុទ; ែដល មិនBន�រ េស2� េនះខ\�ំ ?ន%បឈមមុខ : េ�%កមនិង %គKនិង ជំនួយ�រ , កង ក�

ល ទទួល%បេsជន៍ េពលខ
ះ 5មួយពួកេគ េPះេទប៉ុែន� Bនមនុសl មិនេ%ច�ន ប៉ុែន�មិន %គប់%Rន់េទ ក��ង�រនិsយ] Rត់គឺ5 �រ%តឹម%តKវ
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ស%Bប់ សំណួរ FមAនPំខ\�ំ Bនប~k មួយ ប~k ដ៏ធំបំផុតៃន �រ bំងអស់ែដល ខ\�ំBន ឬ ខ\�ំមិន ចង់ ឬមិនចង់ េPះគឺ 5អ�ី%គប់s៉ង ែដ

លេយ�ង1ច %?]� គឺ5 �របន�ៃន �រbំងអស់ េPះេJក ?នេរXន , សូម>ីែត ល$%បេស�រ5ងមុន , ?នរស់េ� មួយ

ខ\�ំ?ន�
 យ5 អ�ីែដល ខ\�ំBន មួយ ែដល%តKវ?ន បPL បខ
nន រួម ែដល ដឹងពីរេបXប េដ�ម>ីរស់ ខ\�ំ �ត់ទុក]5 %បេភទ មួយែដល េដ�រ និងBន

េដ�ម>ីចិifឹម ខ\�ំ?ន �
 យ5 សត� ពិត មិនែដល ?នជួប%បទះ ស|� ក់ េ�ក��ងវUធី ដូចR� េនះែដរ ខ\�ំ?ន�
 យ5 �រoតករ ដ៏ល$ឥតេ'f ះ %គប់Ty

ន�រណ៍bំងអស់ ដូចែដល Wគឺ5 �ររស់េ� េហ�យពួកេគ?ន ដឹង]ខ\�ំ Bនបំណង សB
 ប់ េQរស់េ� ដូចែដល ែតងែត េ%ជ�សេរ�ស %បេភទ ពិ

ត%?កដ មួយែដល ?ន%តnត%F %គប់Ty ន[ពbំងអស់ េយ�ង?នសន�5មួយ ខ
nនខ\�ំjL ល់ ខ\�ំនឹង មិនេធ�� ឱ,េ%Rះ]� ក់ ដល់ពួកេគ %បសិនេប�ពួកេគ

េធ��មិន ឱ,ខ\�ំេធ�� 1%កក់។ចូរេQ េល� ខឹង ែតងែត យកចិតcទុកAក់ ក��ង�រ ចលP bំងអស់ ឬ Bន%បតិកម2 , 5 ពួកេគ ែដល ពួកេគBន ៃដ

គូ ពិភពេJក េ}� ះេQរក ក%មិត �រ bំងមូល រួមបifKល bំងអស់េ�ក��ង ពិភពៃន យុត�ិធម៌ ស%Bប់អ�ីbំងអស់ែដល ខ\�ំ?នបង់ តៃម
 �រលំ?

កក��ង�រ បង់%?ក់ស%Bប់bំងអស់េនះ %តKវ?នេគAក់ bំងអស់េ�ក��ង %ពឹត�ិ�រណ៍ របស់ខ\�ំ %គប់R� ?នTh ល់ខ\�ំេហ�យ ខ\�ំក៏ ?នដឹង bំងអស់ គឺ

ឥតេ'f ះៃន �រ%បកួតេនះ គឺ សហជីព សហជីព របស់អស់អ�កែដល រស់េ�និង Bនេ�ក��ង �រទំPក់ទំនង %ប�ំៃថN5មួយនឹង ចំនួន%ប5ជន េA

យមិនគិតពី Ty ន[ពេនះ ?ន;'
 ដូចែដលWគឺ មិន1ច អត់េbស ឱ,ខ\�ំ ពិត5 ភ័យ'
 ច ពួកេគ %តKវ?នេគ េRរព ខ\�ំW មិនែមន5 អ�ីែដល

េធ��េយ�ង កំពុងនិsយអំពី គុក មួយ ែដលេយ�ងកំពុង និsយអំពី�រ 5េ%ច�ន , រួមបifKលbំង តៃម
 ]គឺ5 �រលំ?កក��ង�រ ទទួលជ័យជម�ះ

មួយ េសរ�[ពេទលុះ%Fែត េយ�ងមិន %តKវេQ Fមរយៈ Ty ន[ព លំ?កបំផុតៃន viciações ជីវUត ទB
 ប់ ែដល 1ចPំមកនូវ �របំ

េផ
�ស េ�េពលែដលេយ�ង និsយអំពី អតិថិជន សត� ធុង consumerist ដូច ?ន�
 យ5 សត� ទ%មង់េលង ?ន

autointitulei សត�េF មកខ\�ំ ?ន%បយុទ; សត� េស2�ខ\�ំ5មួយនឹង %?5\ �ន់ែតេ%ច�ន �រលំ?ក េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ មិន1ច អត់េb

សឱ, ។

Rត់?នដឹង] WBន កុBរ5េ%ច�ន របស់ B� យ និងបទពិេTធ ជីវUត ?ន ខុសR� មួយចំនួន %តKវ?ន កូនេ�របស់ មនុសlល$ និងអ�កេផlងេទX

ត %តKវ?ន កូនរបស់ %ប5ជន%កី%ក ែដល5 bំងអស់េនះ ខ\�ំ?ន ប~{ ក់ពី វត�Bន ៃនសងhម bំងអស់ែដល Bនផ�ល់ជូន , អនុ~� តឱ, េដ�

រTy ន[ព%សេដXងR� េធ��អ�ី មួយ5េរXង*ល់ %តKវ�រ សុខុBល[ព េយ�ងរស់េ� ក��ងសងhម ែដល5កែន
ងែដល អ�ក*ល់R� ចង់ ល$មួយ , េ�េឡ�

យេទ W5 [ព%សស់T$ តៃន េឃ�ញ ជិត , បPL ប់, %បសិនេប�អ�ក?ន មកេAយ សិទ;ិ, ខ\�ំនឹង ទទួល?នអ�ក ផងែដរ %បសិនេប�អ�ក?ន

មកេAយ �រ1%កក់, �រ1%កក់ ែដលអ�កទទួល?ន េហ�យអ�ក នឹងទទួល?ន 5មួយនឹង អ�ី%គប់s៉ងែដល ?នមកពី អំេព�1%កក់ របស់ខ\�ំbំ

ងអស់ ឱ,Bន េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ក៏ដឹងែដរ] ខ\�ំ%តKវ េដ�រ ខ\�ំមិន1ច %តKវ?នដូេច�ះ 5�រលំ?ក , ពួកេគ គឺBនេ%ច�ន 5ង�រ របស់ B� យ ខ\�ំក៏

%តKវ េRរព , ?នAក់ព%|យ ក>nន ស%Bប់មនុសl%គប់រូប គឺផងែដរ េAយដឹង] ឧ%កិដ�កម2 ែដល េ�ែតបន�េក�តBន និងត%មKវ�រ គឺ5�រ ដ៏

អTf រ,, ខ\�ំ?ន 
̂ ក់ចូលេQក��ង %ពឹត�ិ�រណ៍ េនះខ\�ំ ?ន�
 យ5 អ�កេញmន ]� ំ ែដលេគេt] 5អ�កែដល ស$ប់ bំងអស់េPះេទប៉ុែន� Bនតៃម


និង%តKវ?ន ទទួលTh ល់5 R2 ននរ�B� ក់ R2 ននរ�B� ក់ នឹង នឹកខ\�ំ េRរព ឯក*ជ,[ពទន់េខvយ េPះ Rត់Bន1រម2ណ៍] េ�េពលេPះ។ពួ
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កេគbំងអស់ អបអរ និងេRរព ខ\�ំ] ចង់?ន �ន់ែតេ%ច�ន ពីខ\�ំ នឹង %តKវែតBន�រ ឧbហរណ៏ ែដល នឹង %តKវែតBន�រ Kinder េ%ច�

ន ទន់ភ
ន់និង %សJញ់ ។

ខ\�ំ?នបង់ ៃថ
 ែដលមិន ប|k ញពួកេគ នូវអ�ីែដល ពួកេគចង់ េឃ�ញខ\�ំ េនះ ខ\�ំBន�រ លំ?ក�ស់ , ខ\�ំ5 េឈ
�យ ខ\�ំBន bំងអស់េ�ក��ង �

រេពញចិត�ៃន �រសេ%មចចិត� របស់ខ\�ំ 1ចនឹង Bន�រ េក�នេឡ�ង �ន់ែតេ%ច�ន សូម>ីែត 1ច ទទួល?នអតy%បេsជន៍ ពី�រ បែនyមេទXតេ�ក��ង អ�ី

%គប់s៉ង, ដូច5 ខ\�ំ, chegavam- ឱ,ខ\�ំេដ�ម>ី*ប់ េដ�ម>ី ក�ីសុបិន� របស់មនុសlB� ក់ េទែត ខ\�ំ?ន�
 យ5 សត�T=វ មួយនិង

ចង់ ឱ,Bន។Wគឺ5 Ty ន[ពមួយែដល សyិតេ�េ%�ម�រ រស់េ� , ឯករភជប់ , ឯេ� េPះ Bន �ស�ី Bន�រ ធុញ ផងែដរ5មួយ េសចក�ី

%សdញ់ bំងអស់ platonic , %សdញ់េគ , %សdញ់ ពួកេគ។

W5 bំងអស់អំពី �ររស់េ�ក��ង េពលេនះ ខ\�ំBន េសចកcី%សdញ់ platonic ដ៏អTf រ,និង ត�k េQចំណុច ៃន�រទំPក់ទំនង ផងែដ

រ , ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នេជXសWង ែតងែត បំj
 ញជីវUត របស់នរ�B� ក់ ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ ទទួល?ន 1រម2ណ៍រ�ក*យ ដ៏%សស់T$ ត ខ\�ំ?នរកេឃ�ញ ពី

ត%មKវ�រ េPះ ែដលខ\�ំ%តKវ?ន 5ប់Rំង , េធ�� មិន?ននឹង បំj
 ញជីវUត របស់នរ�B� ក់ %បសិនេប�មិន ?នេលខមួយសLnន អណ�K ងែរu ។េសចក�ី%ស

dញ់ ?នបន�េទXត ]ខ\�ំ ?នបន� ឱ,%សdញ់ ែត Rត់1ច នឹងBន ?ន bំងអស់ែដល 5កម2សិទ;ិរបស់ េសចកcី%សdញ់ របស់ខ\�ំ េAយT

រែត ពួកេគ?ន %សdញ់ខ\�ំ េRរព ឱ,ខ\�ំ េAយេT2 ះ ខ\�ំមិន ?នរស់េ� ?នល$ %តKវ?ន�ប់ខ
nន Rត់?នដឹង ]Rត់Bន េដ�ម>ី%បយុទ;%ប}ំង

េដ�ម>ីឈ�ះ អ�ី%គប់s៉ងខ\�ំ?ន ?ត់បង់ េសរ�[ព ប៉ុែន�េនះ5 េពលែដលខ\�ំ ?នដឹង មិន?ន បi�ប់, ទិសេS , កម2ករ , អប់រp }2 ំ ចង់ឱ,ខ\�ំ

េដ�ម>ីទប់Tg ត់ នឹង ?នយល់ េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ក៏?ន បi�ប់�រ , បi�ប់ អ�ី%គប់s៉ង, លួច , �រ េ%ប�%?ស់ , �រdisgrace ជី

វUតរបស់ មួយេផlងេទXត េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ ែតងែត ល$ , មិនែដល េធ��?ប មិន spanked នរ�B� ក់ េត�Rត់Bន េហតុផល ក��ង�រេធ��

ដូេច�ះ េហ�យR2 ន សូម>ីែត%បសិនេប� Rត់Bន នឹងពិ?ក ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ េធ�� ស%Bប់ មនុសl5តិ េAយខ
nនW ែតងែត ?នយក េQក��ងគណនី

របស់ តៃម
 សីលធម៌ ែដល5តៃម
 ៃនកែន
ងេក�តេហតុ R� េ%Zះខ\�ំ ក៏ កំពុង ែតBន េPះេទប៉ុែន�ពួកេគ ?នដឹង]ពួកេគ នឹងBន សត� ដ៏ធំបំផុត

ែដលមិន 
̂ ប់ ?នរកេឃ�ញ េPះេទែត W5�រ កំណត់ ស%Bប់ខ\�ំ េAយTរែតខ\�ំ ចង់ឱ,W , ខ\�ំ ?ន�កេចញពី ពួកេគេ�ក��ង �រT2 នទុក5មុ

ន , �រភ័យ'
 ចៃន ពួកេគ េQមក?ត់បង់ ។W%តKវ?នេគ �ំ?ច់ bំងអស់ គឺ 5 �រ�ំ?ច់ក��ង�រ បេងg�ន�រ េ%ប�%?ស់ និង�រ %គបដណ� ប់

េ�េដ�ម ?នដឹង សូម>ីែតមុនេពល ចូលេQក��ង គុក េPះ %តKវ?នេគ េB៉ង លំ?ក ៃថN ែដលមិនែដល ?នអនុម័ត }� ំ ែដលខ\�ំ ?ន ជួប េA

យTរែត Rត់?ន TL ត់ជំPញ ប~{ េនះTy ន[ពេនះ %តKវ?នេគ ចូលមក េ%�យ ខ\�ំ?នមក េដ�ម>ីេលង េPះេទប៉ុែន� 5េរ@ងកំែប
ង េនះគឺ ខ\�ំ

េធ�� មុខ ។េAយTរែត T� េនះ េដ�ម>ីេលង , �រេលង េនះគឺ pussy របស់ សត�T� េនះ េQBc យ របស់Pងខ\�ំ %តKវ?នT
 ប់ កំែប


ងមួយ េ%Zះខ\�ំ ?នដឹង] Bf ស់ ។W5 ៃថNមួយៃន �រេធ��លំ=ត់%?ណ េPះ ចង់ បណ�� ះប�� បន�ិច េហ�យខ\�ំ ?នេស�� ឱ,Rត់មក រថេភ
�ង 5

មួយខ\�ំ គឺ5 តួេលខ េខvយ គឺ%Rន់ែត ស%Bប់�រសប�យ , squeezed ក របស់Rត់Rត់ ?ន?ត់បង់ T2 រតី េPះេទប៉ុែន� េ�

េពល ែដល ខ\�ំBន1រម2ណ៍] តឹង មួយេ�ក��ង ខ\�ំេទចង់េធ�� ដូចែដល %តKវ ?នប|k ញ , េលង , េម�លRត់ ?នេ%�កេឡ�ងេហ�យ Rត់?នេដ�រ

5មួយខ\�ំ ែដលខ\�ំ?ន%?ប់ Rត់]េត� W5�រ មិនអីេទ Bន ចេម
�យ េ�=ងេឆង េPះេទ ប៉ុែន�េ�េពលែដល ខ\�ំេម�ល ខ\�ំ?នទទួល 1រម2ណ៍ ]

70



ពិត5 Bនអ�ីមួយែដល កន
ងមក Rត់?ន?ត់បង់ T2 រតី។W5 េល�សពី ទំនុកចិត� 5 មិន?នដឹង] កB
 ំង របស់ខ\�ំ េហ�យBន នរក ែដល B

ន�រ �ប់េផ��ម , ខ\�ំ ?នេ%�កេឡ�ងេហ�យ ?នសម
ឹងេQ Rត់េហ�យRត់ ?ននិsយេQ Rត់]:

- េត�អ�ក មិនអីេទ ?អ�ក �កេចញពីខ\�ំ %ពnយ?រម�។

ែតងែត ប|k ញRត់ កcីេមF� ករុ�ចំេZះ េពលេនះ មិនែមន Bនន័យ ឈឺ�ប់ ខ\�ំ?នេម�ល W ចង់ ប|k ញ �រ1%កក់ bំងអស់េPះ េJក?ន

យល់ ណ�� ះប�� ល េនះ%តKវ?នេគ បំេផ
�ស េ�េល�ែផ�កមួយ របស់ខ\�ំ ែដលRត់ ?នបifប់ �រសB
 ប់ ខ
nនឯង គឺ5 ក�ីសងaឹម ៃន�រ bំងអស់េ�

ក��ង មួយ ៃថN%ជលងភ�ំ Tសន៍យូA ។

ខ\�ំ%តKវ?នេគ សងaឹម] ពួកTសន៍យូA េ�ក��ង%ជលងភ�ំ េនះនឹង រស់េ� គឺ5 [ពសប�យរ�ក*យ Tមi�មួយ ស%Bប់ខ\�ំ គឺ] Wគឺ5 �រអនុ

វត�ន៍ ែដល ខ\�ំមិន %តKវ?នេរXបចំ កB
 ំង របស់ខ\�ំគឺ េ�កម�ស់ របស់ខ
nន %គបដណ� ប់ មួយ េAយTរែតRត់ ?នដឹង] Bf ស់ េPះេទប៉ុែន�5 េ�

ក��ងជីវUត Bនតៃម
របស់ខ
nន , ខ\�ំ?ន បង់ៃថ
 ខ�ស់ ស%Bប់បុរសB� ក់ េផlងេទXតេ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ 5ប់នឹង 5/6 ៃន�រ�ត់េbស េនះ

គឺ] អ�កេbស �មួយ �ប់Fំងពី �រផ�PL េbស 5ង %?ំមួយ }� ំមក 1ចេធ��ឱ, �រេ%ប�%?ស់ 5/6 គឺ5 ច�ប់ មួយ។

ប៉ុែន�េយ�ង%តKវែត Zក់ក�� ល ៃន�រពិន័យ េនះ មួយ 2/3 និង'ងេ%�ម 'ងេ%�ម 5/6 េនះ។ខ\�ំ?នេQ េចញេ�េល� 5/6 កម2វU

ធី bំងអស់ %តKវ?នេគ េធ��ស%Bប់ ជីវ%បវត�ិ របស់ខ\�ំេ�ក��ង ជីវUតរបស់ seclusion ែដលព័ទ;ជុំវUញ , េAះ%Tយ5មួយនឹង មនុសlល$

, មនុសl ែដល ខ\�ំ?ន ែចក 5ែផ�កមួយៃន [ព5អ�កដឹកPំ , មនុសl រហូតដល់ខ\�ំ 1ច %សdញ់ %បសិនេប�ពួកេគ ចង់េQ , បPL ប់ ពី�

រ]� ំជក់ និងមិន ចំ�យេពល េ�ទីេPះ Bន1រម2ណ៍] 5 �រស$ប់ ដ៏ធំ ស%Bប់%ប5ជន bំងេនះេទ។ពួកេគ5 មនុសlែដល ?ន%?ប់ខ\�ំ អ�ី

េTះ Bនែត �រដឹកPំ េAយែឡក W ?នេដ�រ តួPទី ។Bន អនុ ខ\�ំ5 ទី%សdញ់ គឺ %តKវ?ន �ស�ីដំបូងែដល Bន ប~k %បឈម របស់ខ\�ំ ខ\�ំ

?ន េT2 ះ%តង់ , ប៉ុែន�បPL ប់មក ខ\�ំ?នគិត] េPះគឺ5 �រខុសឆhង េPះគឺ] Pង?ន បដិេសធមិន%ពម ខ\�ំ �រTកល>ង េល�កទី 10 }� ំ

េ�ក��ងគុក ។Pងមិន េពញចិត�ក��ង�រT� ប់ ខ\�ំេហ�យ bមbរ �រេ%ប�%?ស់ របស់ខ\�ំ?ន Tកល>ង ]� ំេនះ េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ ដ៏ៃវ}
 ត ផងែដ

រេដ�ម>ីឱ, ដឹង] Wនឹង T� ក់េ� រេបXបេPះ ខ\�ំ េបXវតcន៏ បPL ប់ពី ?នទទួល សំេណ�រ មួយែដលខ\�ំ ?នេធ�� ក��ង�រវUនិច�័យ %គKេពទ, ។Pង?ន ផc

ល់ឱ,ខ\�ំ បួនៃថNៃន �រTកល>ង េ�េល�លកrខណ¢ ែដលនឹង%តKវ ?នឮ េAយ ក�ល េហ�យពួកេគ ?នប~{ ឱ, េឡ�ង េ�%កម ដុក ផ�ល់ ឱ,Rត់

ចំនួនបួន ៃថNៃន�រ មិន'ន �រផ�ល់ ព%ងីក ែដល?នផcល់ េQឱ, �រេធ��េតស� ពិនិត, េ%គ�ងេញmន ឧbហរណ៍សមយុទ; េPះពួកេគ ែតងែត េហ�

យខ\�ំ ក៏?ន េម�ល%Tល 5េ%ច�នដង ប៉ុែន�ែតងែត េRរព Rត់េ%ZះRត់ សមនឹងទទួល �រេRរព របស់ខ\�ំ។ពួកេគ%តKវ?ន មនុសl ែដល ?នេដ�រ

តួPទី ដ៏ល$បំផុត របស់Rត់ េPះេទប៉ុែន�W ?នេក�តេឡ�ង , �រេធ��េតស� េនះ%តKវ?នេគ ែដល?នផcល់ឱ, 5វUជ{Bន េQនឹង �រេញmន1េភXន

េZលគឺ េហរuូអុីន , ]� ំេញmន , �រេ%ប�%?ស់ hashish , ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នេលង េដ�ម>ីផល%បេsជន៍ របស់ខ\�ំេ�េពល ែដលខ\�ំ?ន 5ប់

Rំង កម2វUធី របស់ខ\�ំ bំងអស់ែដល ខ\�ំ?ន %បែកក ?ន ប�ឹងផ�ល់េAយTរែតW %តKវ?នេគ េ%ប�%?ស់ ?នេស��សំុ ]� ំ %គKេពទ, របស់ខ\�ំ

ANA ច ។ , េAយTរែតW សyិតេ�េ%�ម ឬេ�េល� កំពូលៃន កិចfពិ[កv េx� គគុក ែដល?ន ែស�ងរកជំនួយ របស់េJក ស%Bប់អ�ី%គ

ប់s៉ង េ�ក��ងអ�ីែដល Pង?ន ជួយខ\�ំ , ខ\�ំ ?នសួរRត់] ]� ំ ែដលេt] Tramalគឺ5េពលេវJ េ�េពលែដលខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]
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ខ\�ំ Bន សម�័ន;មិត� េJកបណ¢ ិត ANA ច េនះ។ឬ Tramal ?នេ�ទ%ប�ន់ 1េភXន េ�ក��ង�លៈេទសៈ ៃនទ%មង់ េនះ , 

េនះគឺ5 Ty ន[ពែដល Wនឹង%តKវ?ន T$ ត។?នេ�ទ 1េភXន ក��ង �រេធ��េតស� ពិនិត, េ%គ�ងេញmន េPះ5េពលែដល

conjuguei 2 + + 2 េZលគឺ ជ%មះៃន �រពិនិត, េ%គ�ងេញmន Fមរយៈ�រ េវជ{បណ¢ ិត របស់ខ\�ំ ?នជួយ ខ\�ំ, ?នចំ

�យ ឯកTរ Zក,បណ� ឹង េQនឹងសំណួរេនះ , ប~f ំង ៃន]� ំ ែដល5ខ\�ំ ?នប�ឹងTទុកr %ប}ំងនឹងេសចក�ីសេ%មច ែដល?ន េធ��ឱ, សិទ;ិ

របស់ខ\�ំគឺ េដ�ម>ី|ក ខ\�ំ?ន |កេQ េហ�យខ\�ំ ?នអនុវត� ស%Bប់ អតិបរB េJកបណ¢ ិត េ�%កម ៃន តុJ�រ ផ�PL េbស វតy� េនះ គឺ5 ក%មិ

ត ខ�ស់បំផុតស%Bប់ អ�កេbស ែដល%តKវ?នេផ\� េAយឥតគិតៃថ
 5មួយនឹង អតy%បេsជន៍ៃន �រេ%ប�Zក់ក�� ល ៃនប៊¤ច 2/3 េនះ %តKវ?

នេគ បេងg�ត Bន�រ %បយុទ;R� 5មួយ }2 ំ គុក *ង�យ បងgរបួសT� ម មួយ គឺមិន េAយTរែតខ\�ំ ចង់េQ េPះRត់ ?នែស�ងរក កិត�ិPម

របស់ខ\�ំគឺ េ�ក��ងបរUs�ស ដ៏អTf រ, េពញេលញ ពន;PRរ មួយ, េRរព េPះេទប៉ុែន� ?នកTងេឡ�ង ប~k េនះ ផងែដរ, �រេRរពេAយ�រ

េRរព ដឹង] េJកមិន1ច េលង %ប}ំងនឹង %បព័ន;។%បព័ន;េនះ េរXល េ�ក��ងខ
nនW េAយTរែតBន %តKវែតBន ក��ងសងhម , អ�ី%គប់s៉ង ែដ

លេយ�ង 1ចចង់ សុខុBល[ព ,   �រសេ%មចចិត� Bន[ពខុសR�  , ខ\�ំBន អ�ី%គប់s៉ង, អ�ី%គប់s៉ង េ�ក��ងអំ�ច របស់េយ�ង េដ�ម>ីទទួល

?នផល%បេsជន៍ ពី�រ ក�� លៃន ប៊¤ច 2/3 ដូច េនះកិត�ិPម របស់ខ\�ំគឺ ធំទូJយ ក��ងចំេ�ម b=ន និងក��ងចំេ�ម ៃដគូ េPះBន

អ�កsម ែដលខ\�ំ ក៏ចង់ %បកួត%បែជង និង�រbំងអស់ ក%មិត ផ
Kវចិត� េPះ *ង�យនិង អ�ីេផlងេទXត ែដលអ�ក 1ចគិត ?ន េAយTរែតខ\�ំ ដឹ

ង]អ�ីែដល 1ចេក�តេឡ�ង េ�ក��ងTy ប័ន ែដល ?ន អនុវត�Fម , %តKវ?នេគ េt]�រសែមcង ស%Bប់ Zក់ក�� ល ប៊¤ច 2/3 និង

5/6 ផងែដរ, កម2វUធី េនះ%តKវ?នេគ ែដលBនមូលA� នេល� អPម័យ ៃនរ?យ�រណ៍ របស់ខ\�ំ �រេAះ%Tយ ប~k ៃន�រ ប~f ំង ស%Bប់

]� ំេញmន េនះ !កម2វUធីេនះ ?ន%?ប់ េ�%កម ] %គKេពទ, ?ន េ�ទ%ប�ន់ វU[គ Chamon ឬ hashish េPះេទប៉ុែន�

ដូចខ\�ំ 5 សងhម មិនែដល ?នរស់េ�ក��ង �រ�រZរ េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េZលគឺ Bន Zក់ព័ន;នឹង�រ េ�សល់ ឱ,ខ\�ំ ៃន%ប5ជន ពន;PRរ

និង?ន %?ប់ េ�%កម ] េJកបណ¢ ិតខ\�ំមិន បរUេ[គ អ�ីេPះេទ េ�េពលេPះ Bនែត ប�� លឱ, ស~� ដូេច�ះ Wគឺ5 ឡKជីខល %បសិនេប�

ខ\�ំ?នFម 5មួយមនុសl ែដលទទួលbន និងរស់េ� - Mos ក��ងចេP
 ះ ប|r ំង B� ក់W5�រ ធម2Fក��ង�រ េ�ទ%ប�ន់

hashish �ប់Fំងពីខ\�ំ ?នហឺត េ�ក��ងខ,ល់។ខ\�ំ?ន ពន�រេពល �រសេ%មចចិត� �រTកល>ង េនះ ស%Bប់W គឺ េ�េល�េពលេវJ

បុណ,ណូែអល និង5 េវជ{បណ¢ ិត េ�%កម នឹង េចញេQ ពីរស?� ហ៍ េPះគឺ វUសlម�ល បុណ,ណូែអល េPះេទប៉ុែន� Pង?ន េធ��ឱ,ខ\�ំ េហតុផល

េនះេហ�យ េធ��ឱ,ខ\�ំ េនះ មិន'ន ជិតពីរ ែខេហ�យZក់ក�� ល , Wគឺ5 េពលេវJដ៏យូរ ៃន�រ Bនប~k េAយTរែត មហិច�F េចញ មិ

នេទXង េទពីេ%Zះ ខ\�ំេ� 5េ%ច�ន}� ំមក េនះ ដប់}� ំ។ប៉ុែន��រ េចញេQ េហ�យ ?នAក់េឡ�ង 5មួយនឹងខ\�ំ ?នs៉ងល$ រហូតដល់ៃថN េនះ?ន

�កេចញពី %កី%ក ឱ,ខ\�ំ បួនៃថN ៃនទិន�ផល %កី%ក យូរ ស%Bប់�រែដល េJក?ន បំេពញ េAយេ5គជ័យ។ប៉ុែន�W នឹង�
 យ5 ប~k ពិ?ក ចំ

េZះខ\�ំ Wនឹង %តKវែតBន�រ េRរព េ%ច�ន5ង និងមិន Bនប~k េPះេទែត }ប់Fមែដលខ\�ំ ?នបifKល បPL ប់ពី ពីរែខ បPL ប់ពីេJក?ន រ�ក*

យ មិន'ន េPះ នឹងBន មនុសlB� ក់ែដល ខ\�ំចង់ េធ��ឱ,ជីវUត េហ�យW េក�តេឡ�ង។ខ\�ំ?ន ចូលរួមេ�ក��ង �រ%បកួត ែដលក��ងេPះ េក2ង%ប�សេនះ

ទទួល?ន បន�ិច ?នព�?ល ជំងឺ មួយប៉ុែន� Rត់Bន សំ�ង �
 យេQ5 បុគhល , 5 បុគhល មួយែដលBន ឈុត មនុសl េPះ %តKវ?

នេគ បិទេ�ក��ង េ�សិ� លំAប់ ៃន�រសLង់មតិ េនះគឺ ]េយ�ង ?នឮ , ខ\�ំ ?នេផ\�រ�ត់ %កAស េដ�ម>ី សំុេbសចំេZះ Wមិន
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entalasse ខ\�ំ Bន ត%មKវ�រ េទ។?ន ឮ, ែដលឮ េ�=� យ េយ�ង 5 អ�កគ|� ល 1ល
ឺម៉ង់ រហ័សPម Rត់] ដំបូង Rត់

េAយTរែតRត់ ?ននិsយ]W មិន1ច %តKវ?ន មិន1ច %តKវ?ន កំែប
ងមួយ មិនចង់ឮ េក2ង%ប�ស េPះ េAយTរែតេJក ?នព�sម

េដ�ម>ីផ�ល់ឱ, ខ\�ំ5មួយនឹង�ំបិត។បPL ប់មក W1ច ទទួលយក កំែណរបស់ េក2ង%ប�ស េនះនិង ?នេtខ\�ំ េហ�យខ\�ំ?ន%?ប់ Rត់] កំែណ ដូចR�

េនះែដរ ែដល5 �រTកល>ង មួយ ែដល1ច េលងេហhម ?នបifប់ s៉ង1%កក់ មួយែដល េJកមិន?ន ទទួលយក s៉ង'
 ំងផងែដរ កំែណ

ែដលខ\�ំ?ន %?ប់Rត់េZលគឺ ]េJក5 }2 ំ មួយសនL�ះ Bន រយៈេពល5េ%ច�ន}� ំ ៃន�របេ%ម�និង េAះ%Tយ5មួយ " 

casdatrolas " េZលគឺ 5េ�2 ះ ែដល?នផcល់ឱ, េQ អ�កែដលBន 5េ%ច�ន}� ំមកេហ�យ ក��ងពន;PRរ រួចេQេហ�យ R2 នអ�ី

ែដល?នេក�តេឡ�ង ចំេZះខ\�ំ េហ�យក៏មិនTh ល់ខ\�ំ េហ�យក៏មិន េQេក2ង%ប�សB� ក់ ?នយក ពួកេយ�ង េចញពី �រAក់ទណ¢ កម2 េនះ។

ចូរេQ េល� ជីវUតធម2F , ខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម េដ�ម>ីេជXសWងប~k បែនyមេទXត , ខ\�ំ1ច រ�ក*យនឹង េចញ មិន'ន េ%ច�ន5ង បួនPក់ េ5គជ័យ

និងBន�រ េ%�កេឡ�ង 5ថ2ីម�ងេទXត េ�ែខមីP }� ំ 2007 ?ន?ត់ខ
nន ខ\�ំឱ, 11 ៃថN េដ�ម>ី1ច រ�ក*យនឹង �រTកល>ង មួយេផl

ងេទXត េ�ែខ ៃន^តុ េមTខ\�ំ?ន %ចឡំ មនុសlB� ក់ែដលBន ]� ំេញmន ឧ មួយ ?នផcល់ឱ,Rត់ បូមខvច់ ជំនួសឱ, វតy� ពិត%?កដ េPះRត់

?នចូលមកដល់ បនL�ក េនះខ\�ំ មិន1ច េPះេទប៉ុែន� Bនះ]ក់ នឹង%តKវ?ន អនុ~� ត េពលេនះ %តKវ?នេគ %ពBន រួចេQេហ�យ , ខ\�ំ ?នកំ

ណត់ ខ
nនឯង េដ�ម>ី�រZរ និងអ�ីែដល ទទួល?ន េ�ទីេPះ។

ប៉ុែន�5 ប~k មួយ មិនែដល ?នមក ែតB� ក់ឯង, ខ\�ំនឹក W េក�តេឡ�ងេ�ក��ង មក េហតុផលេនះW %តKវ?ន%?រព;េឡ�ង ]W មិន1ច %តKវ?ន

ប|k ញេឡ�ង 5ថ2ីម�ងេទXត Riga មួយប៉ុែន� េពលេនះBន មកខ\�ំ នឹង ទទួល?នេ�}N យ ខ\�ំនឹង �ត់បនyយ ជន%កី%ក និង5អ�ីែដល?នេក�

តេឡ�ង ។ខ\�ំ?នេt បុរសB� ក់ េQ%កd របស់ខ\�ំ ក��ង�រទទួលយក ព័ត៌Bន េទេ%Zះ បុរសB� ក់ េនះក៏ មិនចូលចិត� វUធីរបស់ខ\�ំ ៃន�រ េហ�យ?ន

ស>ថចូល�ន់តំែណង បុរសB� ក់ែដល ?ន%បbន ពត៌Bនែដល ខ\�ំ ?ន ឆgnត Adan ែដល5 អ�កចម�ំង ពិត Rត់ក៏ ?នរ�ក*យ %កី%ក

ដូចខ\�ំ ?ន អ�កស>ថចូល�ន់តំែណង េAយ ក2nយ%ប�ស របស់ខ\�ំ ខ\�ំនឹងមិន េធ��អ�ី?នេទ , ែដល%Rន់ែត ចង់ដឹង េ�2 ះ ?នទទូច ស%Bប់ ៃថNbំ

ងមូល េ�េល� �រសន�] R2 នអ�ី នឹងេធ�� េPះ %តKវ?នេគ េសL�រែតដល់ េពលេវJៃន�រ បifប់ ៃនេ�សិ� ែដលេគេt] បុរសB� ក់ េQ%ក

d របស់ខ\�ំ ខ\�ំ?នសួរRត់ េQ�ន់មូលេហតុែដលRត់ េដ�រ និsយពី អ�ីមួយ ែដល េJកមិន?នេឃ�ញ េJក?ន បដិេសធ]មិន?ន ខ\�ំដឹង]

Nuno ឆgnត មិនែដល នឹង ខ\�ំ កុហក េ�ក��ងTy ន[ពេនះ , គឺ5 បុរសែដល ែតងែត េRរព េAយTរែតRត់ 5 អ�កចម�ំង ពិត B

ន1រម2ណ៍ ខឹង របស់Rត់ ឱ,ខ\�ំ�របដិេសធ និង�រ refute Nuno េនះ។កូដកម2 េហ�យWគឺ េ�េពលែដល sម មកចូលេQក��ង

េ�សិ� របស់ខ\�ំេហ�យ េម�លេឃ�ញ បុរសB� ក់ T
 ប់ េ�េល� ដី ក�� ប់ៃដ ែដល desferi Rត់ ប៉ុែន� sម េឃ�ញ អ�ីេTះ Bនែត

េឃ�ញបុរស 
̂ ក់ចុះ មិន1ច និsយអ�ី េAយមិន ?នេឃ�ញ េPះេទប៉ុែន�េនះបុគhល គឺ snitch មួយ េPះេហ�យ5អ�ី ែដលនឹង ឱ,ស2�

គT2 ញដល់ Ty ន[ព របស់ខ\�ំ េPះេទប៉ុែន� សូម>ីែត បPL ប់មក ខ\�ំ?នដឹង] WBន នឹង ?ត់េQ 5មួយនឹងខ\�ំ s៉ង'
 ំងផងែដរ េAយTរែតខ\�ំ

មិនែដល ?ន chibado នរ�B� ក់ េហ�យពួកេគ?ន ខ\�ំ] ទិសេS ែដល5 អ�កដឹកPំ ែដល%តKវ?នេគ BនឆនLៈក��ង�រ Aក់េbស

ខ\�ំេAយbំងអស់ េAយTរែតខ\�ំ មិនែដល?ន បិទ �រអះ1ង ]អ�កេbស %តKវ?នេគ អះ1ង] អ�ីែដល Wគឺ5 ។ខ\�ំែតងែត %តKវ?នេគ េម�
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លេឃ�ញ]5 �រេល�កទឹកចិត� ស%Bប់ មូលេហតុ ែបបេនះ ឬទ%មង់ ៃន�រតសូ៊ bំងេនះ មួយ េហ�យេPះ5 េពលែដលពួកេគ ?នផcល់ឱ,ខ\�ំ %?ំ

ៃថN ៃន�រ ផ�PL េbស , េធ��ឱ,ពួកេគ េ�ក��ងបនLប់ េនះ គឺ5�រ ផ�PL េbស %Tល5ងមុន, �រZរ ខ
nនខ\�ំ និsយ] បុគhលែដល Bន1រម2

ណ៍ ឈឺនិង?ន 
̂ ក់ចុះ េហ�យRត់ ?ននិsយ] កំែណ របស់Rត់ អ�ីែដល ពិត5 %តKវ?នេគ Wយដំ េហ�យេនះ េក�តេឡ�ង េ�េពលែដល W%តK

វ?នេគ េសL�រែត %តKវ?នរ�ក*យ 2/3 របស់ខ\�ំ។នឹងBន ឱ�ស ដ៏ល$មួយេដ�ម>ី ទទួល?នេ�ទីេPះ R2 នអ�ី ែដល %តKវ?ន

harmed ខ\�ំ, េPះគឺ េAយR2 ន សកម2[ព វUន័យ ក��ង ក�� ល។ប៉ុែន�េពលេនះ W នឹង%តKវ ?នអះ1ង] េ�េពលែដល R2 នេbស

%តKវ?នេគ ឮ ដល់េQ 2/3 ?ននិsយ] %គKេពទ, �ស�ី B� ក់ែដល R2 នកំហុស ែដលមិន ?នេធ�� �រ�
 នZន �មួយ មិនឱ, យក េរ@

ងេនះ េQក��ងគណនី , ខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]?ន ប៉ះZល់េAយ Ty ន[ពេនះ េទែត រង់�ំ �រសេ%មចចិត�េនះនិង�រសេ%មចចិត� េនះ%តKវ?ន �ត់

បនyយ លទ;[ពមួយ ែដលខ\�ំ?ន �កេចញេQ ចូលេQ %តង់ 2/3 ប៉ុេ�� ះែដល 1ចទទួល%បេsជន៍ពី �រពិ�រ� បែនyមេទXតេ�ក��ង �

រWយតៃម
ៃន 5/6 របស់ខ\�ំៃន�រ �ត់េbសេនះ ]គឺ នឹង េចញមកពី �តព�កិចf េ� 5/6 េ%Zះ ច�ប់េនះ ជួយ , អនុេ%Rះេ�ក��

ងករណីេនះ នឹង េចញមក s៉ង�ក៏េAយ េ� 5/6 , ប៉ុែន�នឹង ចំ�យអស់ ជិត 3 }� ំេទXត េ�ក��ងគុក ជំនួសឱ,�រ �កេចញ

ស%Bប់ �រទទូច ៃន �រPំយក សកម2[ពេដ�ម>ី កំណត់ែឡក �រសេ%មចចិត�របស់ េ�%កម ក��ង�រ Bន េJកបណ¢ ិត ពិ�រ�េឡ�ងវUញ មុ

នេពល 5/6 េនះស%Bប់W 1ចនឹង Bន�រ េដ�រ េAយសន�ិវUធី s៉ងេ=ច�ស់ រយៈេពល%?ំមួយ ែខ។�រAក់ទណ¢ កម2 េនះ%តKវ?នេគ

ែដល?នផcល់ឱ, េ�ក��ងែខមីP %តKវ?នេគ ឮ េ�ក��ងែខឧស[ }� ំ ដូចR� ស%Bប់ �រពិ�រ� របស់ លកrខណ¢ េAះែលង ?ន មិនbន់%តKវ?ន

�ត់បនyយ �រសេ%មចចិត� របស់ 2/3 , េPះេហ�យ5 េពលែដល ជីវUតរបស់ខ\�ំ 1ច5 [ពស2�គT2 ញ �ន់ែតេ%ច�ន , Rត់Bន1រម2ណ៍]

េ1យខ\�ំ Bនទុកr%ពnយ , េTកT� យ េPះេទប៉ុែន� ដឹង]ខ\�ំ ?ន ចំ�យេពល [គេ%ច�នៃន �រផ�PL េbស របស់ខ\�ំ រួចេហ�យ។W5 េពលែដល

W?នេក�តេឡ�ង េ�េល� Ty ន[ព មួយ េពល5មួយ }2 ំ េនះ 1ច5 Ty ន[ព ែដល1ច េចញេQ?នេប� មិនែមនស%Bប់ �រពិតែដល] }2 ំ

ែដលខ\�ំ?ន និsយ 5�រ លំ?ក និង �រលំ?ក េPះ មិនែមន acatei �រប~{ របស់េJក desferi អ�ក េ�ក��ង ក��

ប់ៃដមុខ Rត់Bន ែតB� ក់ឯង 5មួយនឹង ខ\�ំប៉ុែន� sម មួយេទXត ?នប|k ញខ
nន េJក?ន ចូលបេ%ម��រ|រ េល@នេពក ក��ង�រ ចូលរួម5មួយ

មិត�រួម�រ|រ និង ខ\�ំេដ�ម>ី Wយ%ប=រ ខ\�ំ, យូរ5ង desferi អ�ក �ន់ែតេ%ច�ន punch R2 ន េទ ពួកេគក៏ ?នបi�ប់ s៉

ងេល@ន 5មួយនឹង �រព�sម Wយ%ប=រ ខ\�ំ, %Rន់ែតខ\�ំ%តKវ?នសួរ េដ�ម>ីចូលេQ�ន់ បនLប់រង់�ំ របស់ %ប^ន វួដ?ន មកជួបខ\�ំ េដ�ម>ីសួរ

ពីអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង ខ\�ំ?ន %?ប់ពួកេគ] R2 នអ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង %តឹមែត]W មិន?ន អនុវត�Fម លំAប់ េAយTរែត 5�រ sម

េ�ែត %តKវ?នេគ ហូរ�មពី Bត់?នដឹង] េPះគឺ5 �រWយ%ប=រ មួយ េPះគឺ រេបXបែដលW គឺ 5�រ រpេJភ ដ៏Tមi�មួយ ឬTy ន[ព

េ%Rះ]� ក់ េហ�យេPះ5 អ�ីែដលខ\�ំ ?ន%?ប់ពួកេគ Bន េហតុផល េដ�ម>ីWយ%ប=រ sម រហូតដល់ ?ននិsយ ផងែដរ 5មួយRត់ េទ ក៏?

ន %?ប់ពួកេគ] េJកBនគឺ5 េ%Rះ]� ក់ច*ចរណ៍មួយ េហ�យW5�រ ស%Bប់ប~k ែដលខ\�ំ ែតងែត អង�រ េPះ។

ពួកេគ?ន Aក់ខ\�ំ បិទ រង់�ំ�រ េសុ�បអេងgតេនះ %តKវ?នេគេt] ែផ�ក សន�ិសុខ របស់ជន5តិយូA %ជលង េt ចូលេរXន។ប៉ុែន�Rត់គឺ ចង់េQ

រួម5មួយ និេកrបបទ របស់ខ\�ំ] ពិត5 េ%Rះ]� ក់ច*ចរណ៍មួយ មិន1ច ទទួលTh ល់ ]W5 ទេង�� ស2័%គចិត� នឹង %តKវ?ន ?ត់បង់។ដូេច�ះខ\�ំ ?

នេQ ឈរ ខ
nនឯង េ�ក��ងន័យ ែដលពួកេគ ចង់?ន េដ�ម>ីយក េQមុខ និេកrបបទ េនះ %តKវែតBន [ពផL�យR� រWង កង មួយ។}2 ំ េនះ%តKវ?
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នេគ Wយ ទឹកេAះេR េPះេទប៉ុែន� េJកក៏ មិនែដល ?នសរេសរ] ខ\�ំពិត5 Wយ អ�ក ែដល?នេធ�� �រចូលរួម គឺ5 }2 ំ ដៃទេទXត ែដល

?នយក េ�ទីេPះ េក2ង%ប�ស ែដល Bនេ�ក��ង �រ�រZរ មួយែដលRត់ ?នេQ គិJនA� ន េនះ ក៏5 ទB
 ប់ ,5 �រ�រZរ ទី%ក�ង %តKវ

?នអមេAយ }2 ំ ពិត ខ\�ំដឹង] Rត់?នេឃ�ញ អ�ីែដលខ\�ំ ?នេធ�� េAយTរែតRត់ 5Tកlី អ�ីbំងអស់ ដូេច�ះ W5�រ ែដលRត់ែដល ?នេធ��

ឱ,ខ\�ំ Bន�រចូលរួម េដ�ម>ីឱ,Bន �រAក់ទណ¢ កម2 វUន័យ មួយែដល ?នPំខ\�ំ េQតុJ�រ ផងែដរ។

ប៉ុែនcេ� ៃថNែដលRត់ %តKវ?នេគ ឮ ក��ងកិចfបេ%ម�ផvយ 5T^រណៈ េនះ , ខ\�ំ%តKវ?ន ជូនដំណឹង ]Rត់ %តKវ?នេគ �ត់េbស ចំេZះ�រ

េ�ទ%ប�ន់ មួយែដល រpេJភ េល� ទឹកេAះេR sម , ប៉ុែន�អ�កែដល អមដំេណ�រ ខ\�ំេ�ៃថN េPះ5 }2 ំ អូលីវ , %បវត�ិT%ស� ៃន�រ �រZរ

េនះ?ន ឱ,ខ\�ំ គឺ5 មិត�[ពមួយ ែដល]បេងg�តេឡ�ង េ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ?ន ចូលរួម ពិត�ស់ េ�ក��ងកម2វUធី �រUsល័យ មួយេ�េល� ែផ�

ក'ង IT េ� Bន ម៉ូនីទ័រ េគេt] លី� មួយ ខ\�ំ?ន 
̂ ក់ចុះ េ�ក��ងេសចកcី%សdញ់ និង�រ 5មួយW េAយអេចតP sម េនះ, អូ

លីវ ក៏ ចូលចិត� របស់Pងនិង ?នយក �រ�ត់បនyយ W ?ន។Rត់?នដឹង] ខ\�ំចូលចិត� របស់Pង េហ�យPង ចូលចិត� ខ\�ំ] ដូេច�ះW �ប់េផ��ម

Bន�រ ចង ទទួល ខ\�ំឱ, មិត�[ព 1ច និsយ ឈឺ របស់ខ\�ំ េដ�ម>ី ចង់ បិទ 5មួយW ?ន�ប់េផ��ម និsយ5មួយ ខ\�ំេទXតេទ េហ�យRត់

T� ប់េសចក�ីែថ
ង�រណ៍ របស់ខ\�ំេ�ក��ង %កសួង T^រណៈ េហ�យRត់ ?នសរេសរ អ�ី%គប់s៉ងែដល ខ\�ំ?ន និsយ] ?នរកv និេកrបបទ ]W

5 េ%Rះ]� ក់មួយ េនះ េAយTរែតខ\�ំ មិនែដល នឹង?នគិត េរ@ងេនះ នឹងជួយខ\�ំ �រZរ , ទទួល?នេដ�ម>ី ចូលចិត� ខ\�ំបPL ប់ពី េPះគឺ

Monsanto ឈប់, ែខlស|� ក់ មួយែដល %តKវ?ន េរXបចំម៉ូែដលថ2ី ពន;PRរ 5េរ@ងធម2F មួយស%Bប់ ពន;PRរ សន�ិសុខ អតិ

បរB គឺ Bនេ�ក��ង ែខឧស[}� ំ 2007 ] ែខlស|� ក់ %តKវ?នសេB� ធ េbះ5s៉ង� ?នេQ Monsanto េAយ B

ន�រ រង់�ំ កិចfដំេណ�រ�រនីតិវUធី ែដល5 ែខlស|� ក់ Bន[ពស2�គT2 ញ %តKវ?នេគ េធ��េឡ�ងេដ�ម>ី េភរវករ ផLះឧ%កិដ�កម2 អំេព�ហិងv �ន់ែតេ%ច�ន

អងh�រ %ពហ2ទណ¢ េយ�ងកំពុង េម�ល ែតងែត 5និចf េAយTរែតេយ�ង រស់េ�ក��ង របប តឹងរុ�ង េZលគឺ អ�កេbស bំងអស់ េRល�រណ៍ េនះ

%តKវ?នេគ Aក់េ'� ះ ឱ,�កេចញពី េ�សិ� Bន ែតមួយ េពលេលង មួយៃថN។ប៉ុែន�ខ\�ំ %Rន់ែត ?នេQទីេPះ ក��ងែខឧស[ }� ំ 2008 

ក៏ េAយBន គេ%Bង េនះ%តKវ ?នបិទ 5យូរមកេហ�យ ក��ង%កd េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ មិនយូរេទXតេទ ែដល?ន េក�នេឡ�ង េ'� ះ េក�នេឡ�ង រួចេQេហ�

យ ក��ងរបប េPះគឺមិន េប�កចំហ មួយប៉ុែន� េយ�ងBន មុខរបរ េផlងេទXត េយ�ងBន ?ល់bត់Handball និង កែន
ង=ត់%?ណ ែដ

លេយ�ង 1ច ទសlP ប�� ល័យ ផងែដរ ប៉ុែន�%តKវ?ន weaved គឺ មិនែមនbំងអស់ េ�ៃថNដែដលេPះ ។

ខ\�ំេឆ
�យ េហ�យ?ន %តឡប់មកវUញេដ�ម>ី �រZរ និេកrបបទ ដូចR� ប៉ុែន� េ�េពលែដល ខ\�ំ?ន េចញពី dន េដ�ម>ីជំរុញ ឱ,ខ\�ំេQ បនLប់សវP�រ

េនះខ\�ំ េម�លេឃ�ញ] ទឹកេAះេR sម ជនរងេ%Rះ េនះ%តKវ?ន អមេAយ�រ sម អូលីវ និង5 េ�}N យពី នឹកT2 ន ] នឹងBន �រ[\ ក់

េផ$�ល គួរឱ,%សdញ់ េ�េពលែដលខ\�ំ �ប់េផ��មឮ ទឹកេAះេR sម ទីបPL ល់ ឮ និេកrបបទ ]ខ\�ំ?ន �រZរ េ�េពលែដលខ\�ំ ?នសួរ %ពះ*

ជ15\ េហ�យេPះ5 េពលែដលខ\�ំ Bន1រម2ណ៍] }2 ំ អូលីវ ?នជួយ ខ\�ំ។តុJ�រ េនះក៏?ន អះ1ង ]ពួកេគ មិន%តKវ?ន េជ@ ]W ពិត5

េ%Rះ]� ក់ច*ចរណ៍ មួយប៉ុែន� ?នេធ�� អ�ីែដលW %តKវ?នេគ ត%មKវឱ,, និងភស��Fង េដ�ម>ីជំbស់ េទ R2 ននរ�B� ក់ 1ច%តKវ?ន ផ�PL េbស ។ខ\�ំ

%តKវ?នេគ �ត់ឱ,រួចេbស និងេម^វ� របស់ខ\�ំគឺ ល$ឥតេ'f ះ ផងែដរ ដូចែដល ?ន រង់�ំ �រ�ត់េbស េ�ក��ង�រ សនcិសុខ ខ�ស់

Monsanto ពន;PRរ ?នេធ��ឱ,ខ\�ំ ពិនិត, ខ\�ំ?ន ខ�ះ ពិត5 ពីរែខ េដ�ម>ីេQ េAយេសរ�និង បi{Kន ខ\�ំេQ IP ែដលៃន
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Alcoentre ?ន េ�ទីេPះ ចុងេ%�យេ�ក��ង ែខlស|� ក់ េនះ Bន �រPំេចញ ែដល%តKវ?នេគ បPL ប់ពីBន Zក,បណ� ឹង 5េ%ច�

នែដល ខ\�ំ?ន េធ��េ�ក��ង ែខlស|� ក់ មួយ ែខlស|� ក់ៃន %បព័ន;ចំហ មួយែដលេគេt 1�និគម ពន;PRរ េAយខ\�ំ ?ត់ខ
nន រយៈេពលពីរែខ

ែដលពួកេគ?ន �ត់ឱ,ខ\�ំ %តឡប់េQេ�ទីេPះ េដ�ម>ី េចញេQ Fមផ
Kវ េនះ, ខ\�ំ ?ន�កេចញ ។

ក��ងPម5 ឆនLៈ របស់ខ\�ំ អTf រ,�ស់ េដ�ម>ីឱ,Bន េ�ក��ងែខlស|� ក់ គុក មួយ េប�កចំហ េAយTរែតW ?នPំខ\�ំ មួយ}� ំ និងBន

Monsanto Zក់ក�� ល និងមុខរបរ 5េ%ច�នេទXត ែដលេយ�ងBន េ�ទីេPះ គឺ5%បព័ន; បិទជិត s៉ង'
 ំង។

ពិ?កក��ង�រ យកឈ�ះ សូម>ីែត ខ\�ំ ែដលBន បទពិេTធន៍s៉ងទូលំទូJយ េ�ក��ង ផLះ ពន;PRរ bំងេនះេហ�យ W%តKវ?នេគ បPL ប់មកខ\�ំ?ន


̂ ក់ចុះេ�ក��ង េហរuូអុី Monsanto Wគឺ មិន1ចេQរួចេPះេទ េដ�ម>ីេQ ទីេPះេ%Zះ ]� ំេនះ មិន?ន ចូលេQក��ង �រផhត់ផhង់ េស>m

ង1=រ ឬអ�ី ែដលBន េ�'ងេ%x េAយដំេណ�រទសlនកិចf េនះBន កifក់ ែដល មិន 5�រ?នអនុ~� តឱ, ទំPក់ទំនង *ង�យ ប៉ុែន�ែត

ងែត %?ប់ខ\�ំ ពី �រbំងអស់ ែដល1%កក់ ែដល?នេក�តេឡ�ង ចំេZះខ\�ំ ?ន ទទួល?នអតy%បេsជន៍ មួយែដល ឈប់ េ%ប�%?ស់ េហរuូអុីន ។

*** *** បិទ

ពណ៌jg ឈូក Floyd - ពួកេយ�ងេហ�យ ពួកេគ

" េយ�ង និង ពួកេគ

េហ�យបPL ប់ពី bំងអស់ែដល េយ�ងBន បុរស ធម2F ែតប៉ុេ�� ះ

ខ\�ំនិង អ�ក

%ពះTh ល់ ែតប៉ុេ�� ះ

Wមិនែមន5 អ�ីែដលេយ�ង នឹង េ%ជ�សេរ�សេដ�ម>ី បi{Kន Rត់?ន ែ%សក ពី 'ងេ%�យ និង ]� ក់ មុខ T
 ប់

េហ�យ�រ ទូេQ ?នអងh�យ និងបPL ត់ េ�េល�ែផនទី ?នj
 ស់ប�Kរ ពីចំេហXង េQែផ�កBr ង ពណ៌េO2 និង ពណ៌េខXវ

េហ�យនរ�េQដឹង ែដល5 � េហ�យ នរ�5 អ�កែដល?ន

េឡ�ងេល�និងចុះេ%�ម

និង េ�ទីបifប់ W5 �រ%បកួតជុំទី 'n ជុំ ែតប៉ុេ�� ះ អ�ក មិន?នឮ W5 សមរភូមិ ៃនZក, អ�ក�ន់ jL ំងរូប[ព ែដល?ន ែ%សក មួយ

T� ប់ កូន%ប�ស ?ននិsយ] បុរសB� ក់5មួយនឹង �ំេភ
�ង េនះ

BនបនLប់ ស%Bប់អ�ក េ�'ងក��ង
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«ខ\�ំ ចង់Bនន័យ] ពួកេគមិន ចង់ សB
 ប់ s៉ , ដូេច�ះ%បសិនេប� អ�កផ�ល់ឱ, " ឯ រហ័ស ខ
ី s៉ង'
 ំង ឆក់ , ពួកេគនឹងមិន េធ��W ម�

ងេទXត។ជីក W?ខ\�ំBនន័យ] Rត់?ន ទទួល?ន បិទ %Tល េAយេ%Zះ ខ\�ំ េPះនឹង ?ន ផcល់ឱ, Rត់ %ប�ច់ មួយ - ខ\�ំ Bនែត W

យRត់ ម�ង !W%Rន់ែត5 [ពខុសR� មួយ

មតិ េទប៉ុែន� 5�រពិត ... ខ\�ំ Bនន័យ] �រចំ�យ កិរUs ល$ ៃន�រមិន េធ�� អ�ីេTះ ពួកេគ eh ? "

ចុះនិង�រេចញ

Wមិន1ច%តKវ ?នជួយ Que   Bន េ%ច�នៃន�រ W អំពី

5មួយ, េAយR2 ន�រ

េហ�យ5អ�កែដល នឹង បដិេសធW 5អ�ីែដល �រ%បយុទ;R� 5bំងអស់ អំពី�រ ?

េចញពីផ
Kវេនះ

W5ៃថN ែដលមBញឹក

ខ\�ំ?នទទួល េរ@ង េ�េល� ចិត�របស់ខ\�ំ ចំេZះ�រ ខ�ះ'ត ៃន តៃម
 ែត និង slice "

េនះ5 បុរសB� ក់1យុ ?នT
 ប់

© រកvសិទ;ិ ពណ៌jg ឈូក Floyd

បំែណក

បំែណក ខ\�ំ

រុpព័ទ; និង ?នប៉ះZល់ េ�[គ'ងេជ�ង ទឹកកក មួយ សន
ឹក ែដលBន1យុ រង់�ំ curl ដុត េFន ពន
ឺ ពណ៌ទឹក%កKច មួយ ភួយ េx� គគុ

ក មួយែដល5 %ពលឹង បំេភ
ចេ�ល ែដល bមbរ និង tolerates %ត5ក់ electrifying �រចង�ំ រលុង មិនែម

នេ�េល� %បឌិត និង សព�, េoសP សំេឡងច|� ក់េបះដូង េពលែដល ខ
nនអ�ក រលុង េx� �
 នZន ខ\�ំនិង រុករក ែដលR2 នកំេS ពិភពេJក

%ត5ក់ េx� បរUs�ស េនះគឺ មិនែមន5 %Rប់?ល់ ដូចR� េនះ វUល ចូលេQក��ង %ជ�ងមួយ ចំណុច េទរ មួយេ%�ម ៃផL សមុ%ទ េនះ េ�ក��ង

B◌៉ េx� េQ ៃ%ព េនះ�រ ែស�ងរក និង �រ កំTន� ែដលគួរេ1យ�ប់1រម2ណ៍ គួរឱ,[\ ក់េផ$�ល និងមិនBន វUធីេផlងេទXត ក��ង�រនិsយ] W

5 Zក, Zក,, េx� ឬ%ត5ក់ េពក, ដូច Tកសព 1ប់អួរ %ត5ក់ ពិត5 %ត5ក់ ដ៏អស់កល>5និចf ែដល5 ក�ីសុបិន� ៃន�រ និbឃរដូវ

េx� 5មួយនិង %ជលងភ�ំ មួយែដល ទេន
 េAយR2 ន សំេណ�ច មួយគឺ5 េសចក�ីសងaឹមmutilated រង់�ំ �រែស�ងរក និងប|k ញ ពី
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អ�ីែដល eludes និង ក៏?នេល�កេឡ�ង េដ�ម>ីបេងg�ត យឺតនិង ?នប|k ញ] %សៃម ែតប៉ុេ�� ះ េAយមិនBន ចBN យ និង5មួយ សមី�រ

%តឹម%តKវ ពិ[កvអំពី ប~k bំងអស់ េx� េx� េbះបី5 scorching សំេឡង ហhីF ែដល   vibrates េxអីវប>ធម៌ែដល

%តKវ?នេក�ត ែផ
េឈ� របស់ខ
nននិង េ%ច�នឬ តិច5ងេនះ Bន[ពវ¡យ}
 ត េAយមិន េធ��វUញ េAះ%TយTy ន[ព មួយែដល ឥឡKវេនះ ?នបi�ប់

សព�, រងផលប៉ះZល់េAយ ជំងឺ ៃនZក, ែដល ប|k ញ ថ
ង់ ៃន [ពេសNmមTN ត់ េនះ ?ននិsយ] �រែថរកv បែនyមេទXតេដ�ម>ី េល�កេឡ�ង

]គឺ5 �រែថbំ �រសងl័យ ៃន�រ unsaid េPះ េទប៉ុែន�បi{Kន ទិសេS និង�រសរេសរ Bន%បសិទ;ិ[ព។េនះ5 �រពិត bំងមូល គឺ

]Bន �រពិត រWង �រគិតនិង រេបXបែដល សកម2[ពេដ�ម>ី ែស�ងរក Fមរយៈ ឥរUsបថ ែដល បេងg�ត ល>ិច និង�រ េធ��សមយុទ; កម2វUធីប~{

ខ
nនឯង និងេម�លេឃ�ញ ?នចុះ�ញ់ េQនឹង �របំ[ន់ ៃនZក, ឥត%បេsជន៍ េPះេទប៉ុែន� ?ននិsយ] េAយ%តឹម%តKវ េPះេទប៉ុែន�W 5�រ

មិនគួរឱ,េជ@ bំងអស់សំណុំែបបបទ Bន មូលA� ន េQនឹង ទេង�� សំ�ង1%កក់ សុទ; សមរម,េTះ េឃ�ញ រ�កលូតJស់និង ដឹង] អ�ីែដល%តK

វេធ�� 5Ty ន[ព មួយែដល ខ�ះ ន័យៃន �រពិពណ៌Pអំពី ទសlនៈវUស័យ jL ល់របស់Rត់ ឬ 1រម2ណ៍ �មួយ ែដល5 ញឹក�ប់េយ�ង និs

យ]េយ�ង មិន?នគិត និងេម�លេឃ�ញ អ�ីែដល5 ដឹង ពីរេបXប និងេរXនពីនិងស~� េផlងេទXតៃន�រ ដូចR� ឬ%សេដXងR� ឬេ� ក��ងសំណុំែប

បបទៃន �របែនyម េ�ទីេនះ គឺ5ឧbហរណ៍ៃន េបសកកម2 1រម2ណ៍ ៃនទ%មង់ អរូបី �មួយែដល មិនែមន5 ពិត%?កដ ក��ង ខ
nន �រពិត បចf�

ប>ន� ែដល5 អងh[ព មួយប៉ុែន� ធម25តិ ែបក?ក់ Tមគhី[ព ៃនពិភពេJក េPះគឺ %សេដXងR� និង ែតងែត េយ�ងBន %សេដXងR� េនះប៉ុែន�មិ

ន េស2� របស់Rត់ 1ចBន ៃផL'ងេ%�យ 5េហតុផល មួយនិង?ន ?ត់បង់េ�ក��ង �រAច់ទំPក់ទំនង របស់ខ
nន េ�ទីេនះគឺ5 តួអកlរ េAយវU

ធី ៃន�រ ែបកេញ�សយប់ និង Bន1រម2ណ៍ ែដលមក ពី ដូចR� េនះែដរ េ�'ងក��ង េម�លេQ ដូច5 វUចិ%តករ រូប*ង សុ៊ម មួយ 5�រ %តង់

5�រTy បត,ករ , មិនែមន 5េហតុផល ចុងេ%�យ Aច់'ត ]េ�េល� subjugation ឬ វUទ;ងlP ៃន�រ %សេម�ល%សៃម ៃន

�រ ពិត ដ៏Tមi�មួយ ែដល?ន េចញមក Fមធម25តិ និង T� មវះ អងh មិនសំ'ន់ , អនុវត�េAយ PេពលអPគត ែដល] អ�ី%គប់s៉ងែដ

ល Bន សម$ត , និង [ពពិត ៃន កន
ងមក រ�ង េAយមិនដឹងខ
nននិង?ន អនុវត� s៉ង'
 ំង ក��ង�រ T=វ របស់ខ
nន បទពិេTធៃន Zក,ែដ

ល ែតងែត %សៃម រូប[ព TN ត់%ជងំ េ�ទីេនះ គឺ%តKវ?ន មួយសនL�ះ �ប់?ន យកចិត�ទុកAក់ ?នផ�ល់ បំែណក ែដល?ន េឃ�ញ ចូលរួម ដឹ

ង េនះ លុកលុយ ឱ,ខ\�ំ %តKវ សរេសរ អំ�ចដ៏អTf រ, គឺមិនែមន 5�រ ច�ស់Jស់ដូច5 %តង់បPL ត់ េផ�ក ែដល5កែន
ងែដល %ពះ1ទិត,

េQចុះ េហ�យJក់?ំង�រ េដក %សbប់ និង ?នរកេឃ�ញ ខ
nនRត់ Wយដំ េPះេទប៉ុែន� មិនែដល េTកT� យ ស%Bប់�រBន េក�ត 5ថ2ីម�

ងេទXត េហ�យ%តKវ?ន ភ
ឺ ដូច5 W%Rន់ែត5 មួយ នឹងរកv %ពះ1ទិត, ភ
ឺ និងបទពិេTធ ដ៏'
 ំង�
 ដូេច�ះ%បសិនេប� របស់េយ�ងកំណត់ េ�ក��

ងចលP ែដល5កែន
ងែដល ព័ត៌Bនលម$ិត bំងអស់ គឺ%តKវ?នពិពណ៌P េQនឹង �រែ%បល%បnល អប>បរB ?នែត េក�តេឡ�ង និង�រ ទេនLញ�ំ

Zក,ែដល Bនអតyន័យ របស់ខ
nន 5េរXង*ល់េហ�យ រកvទុកេ�ក��ង [ពេសNmមTN ត់ ៃន�រអត់ធ2ត់ របស់អ�ក, clairvoyance 

ងងឹតមួយ េនះ មិន?ន ព�ករ ប៉ុែន�មិន ថយចុះ ស[វគតិ សមេហតុផល �មួយេទ លុះ%Fែត ខ\�ំinvades'm ខ\�ំ ខ
nនW គឺ%តKវ

?នកTងេឡ�ង និងរកv េជ�ង ែដល5 សសរស�ម� មួយ ែតងែត Bនវត�Bន េ�ក��ងពិភព %បឌិត េ�ក��ង�រែដល Wឈរ េAយR2 ន នរ�B� ក់

%តKវយកចិតcទុកAក់ េសុ�ប�រណ៍ bំងេនះ ឱ,ខ\�ំ Bន �រ ដឹងលឺ%គប់R� សរេស�រ របស់ខ\�ំ ែដល5 1%កក់ ៃនកំេS ែតមួយគត់ែដល ពិតB៉សីុន

អយស2័យsន ែដល ?នេធ�� ដំេណ�រទសlនកិចf �ស់ ឆgnត និងេ%- ចូលេQក��ង ផ
Kវរូងេ%�មដី េនះ , អ�ក មិន 1ចេម�លេឃ�ញ េ�'ងក��ងៃន

ងងឹត ដូេច�ះ របស់អ�ក 5មួយនឹង លទ;ផល ៃនរូប[ព និង ចុង ភ
ឺ រង់�ំ ែតប៉ុេ�� ះស%Bប់ ចុង អ�ីែដល ជំរុញចិតcេយ�ង និងជំរុញឱ, ពួកេយ�ង
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េហ�យBនអ�ីមួយ កB
 ំង មួយែដល ពុំ1ចបំែបក?ន 5�រ fascináveis   5�រ R2 នអ�ី ែដល1ចេជ@ទុកចិត� , �រលំ?កក��ង�រ

ដឹងនិង មិនែដល?ន េរXន %តKវ?ន ប�� ញែដល %តKវ?នខូច មួយ ប៉ុែន� �រវUល%តឡប់េQ បេងg�ត5 ប�� ញ, Wគឺ5 �រលំ?ក�ស់ និ

ង5 េ%Rះ]� ក់ ក��ងេរ@ង េនះ ក៏Bន �រ�ក់ េ%-Rត់] ?នសB
 ប់ េ�វ¡យេក2ង ែដល5 �រស$ប់ មូលA� ន េទែត %ពេង�យកេណ� �យ មិន B

ននរ�B� ក់ ឬ ចិត�របស់អ�ក ឬមនុសl �មួយ ដូេច�ះេ�ក��ង វUធី ដ៏}
 តៃវ ?ន%?ប់ អ�ក*ល់R� ]េយ�ង5 ផលបូក bំងអស់របស់េយ�ង , និ

ង [{ ប់មក 5មនុសl េស2�R� �ន់ែតេ%ច�ន េផlងR� និង %សេដXងR� ,េQតួអកlរ េដ�មរបស់ខ
nន េ�ក��ង�រពិត Bនគឺ5 1យ៉ង ៃន ទេង�� �មួ

យនិង 5ែផ�កមួយ ែដលតំ�ងឱ, �រេធ��ដំេណ�រ មួយែដល ?ន?ត់បង់ ក��ងចេP
 ះ អកlរ សិល>ៈ ៃន�របេងg�ត ចេP
 ះ នឹង Bf ស់ �រT
 ប់ ពី

ចំណុច ចុង �មួយេPះ �នដល់កំរUតកំពូល មិន ចប់ , T
 ប់ ស%Bប់េយ�ងមិនែដល េក�តBនេឡ�ង %Rន់ែត េក�តេឡ�ង ដល់អ�កែដល Th ល់

េយ�ង េ�េពល េយ�ងT
 ប់ េហ�យមិន ?នដឹង] Wគឺ5 Zក, ែដលBន ទីបifប់ េPះេទប៉ុែន� BនលកrណៈTមi�និង បុិន%បសប់ s៉ងដូចេម�ច

បន�ិច ខណៈែដល កេ�~{ ង ែដលចង់ ចិifឹម ពី [ពអត់o
 ន ដ៏ធំសេម>�ម 5ង %តKវ េរXន េហ�យ ែតងែត ចង់ដឹង �ន់ែតេ%ច�ន,%បភពៃន [

ព5ប់?នយូរ បPL ប់មក េនះេAយ មិន ដឹងពីអ�ីែដល េក�តBនេឡ�ង និង�រ េឡ�ងភ�ំ ចុងេ%�យេនះ េប�េbះបី5 %តKវ?ន រកvទុកនិង ?នj
 ស់ប�K

រ ជំេន@របស់ ភ�ំ របស់Rត់េហ�យ ែដនកំណត់ េនះគឺ Bនែត �រ�ប់េផ��ម ៃន %�ំងថ2េ�ទ 1កប>កិរUs យុវជន មួយ េល�សពី កម�ស់ �មួ

យនិង េ�េពលែដលេយ�ង ?នេQចុះេហ�យេយ�ង េម�លេឃ�ញពី រេបXបែដល េយ�ង?ន សេ%មច រួចេហ�យេ�ក��ង �រឈ�ះ ?នែត ដឹងតិចតួច បែនy

មេទXត េដ�ម>ីឱ,Bន និងមិន ចង់?ត់បង់ និង�រbំងអស់ ែដលេយ�ង1ច េ=ះេហ�រេQដល់ ចំណុច �មួយេ�ក��ង 
̂ ប់?ន 
̂ ក់ចុះ េAយT

រែត ពួកេគ?នេរXន េហ�រ និង�រ %សៃម] អ�ី%គប់s៉ង េPះេទប៉ុែន� បំែណក bំងអស់គឺ Zក, គំនិត ,និងគំនិត ។ទឹក េ%- េ%- ដូេច�ះ សិ

ល>ៈ ៃន�រ បេ~� ត �ត់�រ %ប^នបទ មួយែដល មិន%?កដ] ខ,ល់ សមុ%ទនិង =ក់ដូច 5�រ %បសិនេប�េAយ ]មពល អTf រ,របស់

ពន
ឺ និង embebecido មេPសេifតP និង ternurento �របែនyម បន�ិចបែនyមេទXត មកពី េពល ច�ស់Jស់

មួយនិង មិនែដល ទ%មង់េលង េAយTរែត មួយ�រទទួលជ័យជម�ះ របស់Rត់គឺ ែតងែតBន �រប*ជ័យ របស់Rត់និង 5�រ េរXន �ន់ែតេ%ច�ន

%Rន់ែតេដ�ម>ី �
 យ5 អ�ក�ញ់ មួយ បែនyមេទXតេ�ក��ង �រ%បយុទ; ែដល R2 នអ�ីែដល ?ននិsយ] និងBន1រម2ណ៍] រស5តិ 
̂ ក់ចុះ ៃន

%ពះអងhែដល?ន ផ�ល់ជ័យជម�ះ ស%Bប់ Wគឺ%គប់%Rន់ េដ�ម>ីេរXន និង�រ េរXន រស់េ�5មួយ ពួកេយ�ង bំងអស់ែដល បដិេសធ។

ii បំែណក

%សbប់ , លិច េ� ចBN យ មួយ stairwell សេងgmត េJហៈ ជំ=ន មួយ កនLប សំ1ត , �រAក់ធុង េ�5ន់ មួយ ថ2B៉ប

�េរu ជ~{ ំង 5មួយR� េ�ក��ង ចំនួនបួន មួយ�រ 
̂ ក់ចុះ េAយ 
̂ ក់ចុះ និង�រ 
̂ ក់ េ%- បន�ិច នរ�B� ក់ កូរ5ន់ ពន
ឺ %ស1ប់ , R2 ន

នរ�B� ក់ សLះ ៃផL �ំរស2ី ៃនពន
ឺ មួយែដលBន %បសិទ;ិ[ពក��ង %សេBល reflecti- ៃនកifក់ មុខ មួយ េម�ល បំែបកខ
nន , មុជទឹ

ក មួយ , ខូច'ត , េហង កំពុងរ�កចេ%ម�ន ែដល?ន រកvទុកខ\�ំ ពី�រ T
 ក់ , ឆgnត មួយរត់េគចខ
nន និង ?ន?ត់បង់ រWង F* និង ទី

េ%-បំផុត ទេទ ៃនគុណធម៌ េ�ក��ងលកrខណ¢ ៃន ឥរUsបថ ក��ង�រ េពញេលញ ៃន�ររងទុកr និង�រ មុនេពល �រភ័យ'
 ច, បPL ប់មក បិទ ព�

ណូ េ�េល� ចុះ ផ
Kវ រុយ ជ័រ ព�ណូ េ�េល� កំ*លឥដ� េហ�យបPL ប់មក ប៉ះ សំេឡង 5េល�កដំបូងរូប[ព ដំបូងែដល សំេឡងៃន េ%- សូមបន
ឺ
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ទេទ ៃន�រ ែហលទឹក %ព�យ េ�ក��ងទឹក ទីបំផុត ចលP េJត Mo មូលប%តបំណុល និងអស់អ�កែដល ដកដេងk�ម និង%តKវ ?នអូស េដ�ម>ី

បំ[ន់ desvaneceste មួយ គឺ េផlងR� ស%Bប់ ខណៈេពល មួយេ�ក��ង សមុ%ទ ៃន profundez មួយ*វ និងអំ

បិល េAយR2 ន �រសរេសរ េO2 ៃដ ពណ៌ 5 F*សែម�ង ក��ងកម2វUធី េនះ រហូត�នដល់ គណបកl អំេ�យមួយ ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ សប�យចិត�

េគង េ�េល�ែ%គ ែ%គមួយ �ក់ ពពុះឧស2័នេ%ច�ន និងខុសR�  , W5 រូប[ព េAយR2 ន េទស[ព ,   �រ%សKប អ�ី%គប់s៉ង, �រj
 ស់ប�Kរ មួ

យ�រយល់េឃ�ញ និង�រ transmutation េនះគឺ5 ភស��Fង ទឹកែភ�ក R2 ន បPL ត់ R2 ន ច�ប់ េPះេទ េAយមិនBន អ�ីមួ

យែដល ?ត់ខ
nន bំងអស់េ� bំងអស់, េរ@ង ែដល មិនលូតJស់ មិន េលចេឡ�ង េសL�រែត %?ប់ និង%តKវ?ន ចង េសចកcីពិត %ចWក់និងេT

េ�េល�[គីbំងអស់Slingshot មួយ េRលេSមួយ និង5�រ [\ ក់េផ$�ល5'
 ំង ែដល5 ស~� %ពnញ េឡ�ង េAយR2 ន វUTល[ព មួ

យ ចង េរXប�រ មួយ ែដល?នសរេសរ 
̂ យ , េចះទប់ចិត� ែដល5 �រសរេសរ %ពិល, មិន បិទ bំងអស់ Rត់?នេឃ�ញ ចង់?ន និងែត

ងែត អ�កែដល?ន ចង់?ន , េហ�យេ�ក��ង ៃផL'ងេ%�យ នឹងមិនៃនខ
nន មួយ �ត់និង rolled ពុកច|g រដុប, ពុកBត់ មួយ សក់ , 

មួយ បូកមួយ មុខ R� ប៉ះ R� ៃន �រកl័យធន អំេព�?ប របស់Rត់ មិនេចះចប់ របស់Rត់េQ �លបរUេច�ទនិង េម�ល សរុប ែតប៉ុេ�� ះ េហ�

យBនែត ក�ត់មួយ

បPL ប់មក ?នព%ងីក េ�ក��ងដីខvច់ ែផនដី េឃ�ញ និង?នរស់េ� , ែដលមិន 
̂ ប់Bន �ប់Fំងពី េពលេវJៃន�រ មុជទឹក េនះ េBទន[ពbំ

ង glows និង ?នចុះ េQ?ត ៃនពិភពេJក េម�លេឃ�ញ ចេ%មmង ដ៏Tមi� មួយែដល េធ��ឱ, Wេ�ក��ង �រេពញចិត� ៃន�រ Wយ%ប

=រ មួយរpេពច , ទសlនៈវUស័យមួយេយ�ងbំងអស់R� រស់េ� ពិត មួយ ៃនអ�ីែដល �រដឹងេហតុមុន មួយេទXត នឹង េក�តេឡ�ង េហ�យនឹង ទទួ

ល?នេ5គជ័យ 5ប់ េAះែលង និង�រ [\ ក់ នឹង%តKវ?ន Bន1រម2ណ៍ និងលិខិត ពី sonnet មិន ល$ឥតេ'f ះ ៃន�រ

rhyme %ក�មមួយ រត់ �រ�ត់េbស 5មួយ តំ�ក់�ល េPះ, ដូេច�ះកែន
ងែដលេយ�ង នឹងមិន េចញេQេ%x និង5កែន
ងែដល េយ�

ង?ន េAយមិន�ំ?ច់ ចូលេQ , %សបនឹង �រ?ត់ 1ថ៌កំ?ំង េម¬ មួយេ�ក��ង ដី ចំណុច ពិត%?កដេ�ក��ង �របំ[ន់ �រ%សេម�ល%សៃម

bំងអស់ បPL ប់មក ផL�ះ jg យដុះកនL�យ , និង ភពែផនដី ែដលកំពុងរស់េ� េនះគឺ មិនែតងែត bullshit 5មួយនឹងមូលA� ន

intrigue មួយ ែដលសងl័យ] %តKវ?ន េB៉នែផន�រ មិន េ?ះបង់ បPL ប់មក %សKបយក ឮសំេឡង មួយនិង លុ ៃនលិខិត ចចក

េនះគឺ5 %បវត�ិT%ស�, �របំផ
ិចបំj
 ញ ឥតេ'f ះ %តKវ?នេគ ែដលBន េ�ក��ង F* សម>តcិ beachfront រuុែកgត ចំែលក ដូេច�ះអ�ី

ែដល %តKវ?នេគ និsយ]: និង�ប់េផ��ម ចុះជេណ� �រ េ�េល� េធ��ដំេណ�រទេទ មួយ�រ 
̂ ក់ចុះ ៃន�រ េ?ះជំ=ន មួយបPL ប់មក ផ
Kវរថេភ
�ង ែដក

េនះគឺ េAយស�័យ%បវត�ិនិង ែតមួយ េជ�ងេ�េល� ទេន
េនះ េAយេជ�ងទេទរ និង %ត5ក់ bំងអស់ែដល =ក់ដូច5មិន %តKវBន អ�ី%គប់s៉ង គឺ�រ

?ត់ និង�រ ?ត់ ។សកល bំងអស់ គឺដូច5 Wគឺ5 បPL ប់មក ?នែតមួយ [T Bត់ េប�កេAយ េសចក�ីរ�ក*យ េ%សក មួយេដ�ម>ី េម�ល

�រេថ�ប ែដលអ�ក េថ�ប និងបំណង%?]�  , 'ំ ៃន រូប*ង របស់អ�កេ� េពលែដល េធ��ដំេណ�រ េ�េល� ទូក របស់អ�ក bញ 5ងនិង េធ��5មួ
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យនឹង �រពិត ែដល] អ�ី មួយ មិនគឺ មិន%?កដ េPះេទប៉ុែន� T2 ន មួយ %ចមុះរបស់អ�ក petiz 1រម2ណ៍ េx� មួយ និង�រ េ=ះេហ�រ

និង�រ យកឈ�ះ Pluto េបះដូង របស់Pង ថ2មួយ េ�ក��ង%សះទឹក ជីវUត Aច់េAយែឡកមួយ បi�រ មិនែតងែត ថតរូប %Tប់ែត ឆgnត

េនះនឹងBន [ព%ប%កតី មួយ គឺ ដល់ចំណុច ែដល5កែន
ងែដលbំងអស់ែដល ?នបេងg�តេឡ�ងនិង 5�រេថ�ប រលុង រង់�ំ �ន់ េAយBន កB
 ំ

ង ែត មួយែដល Bន 5មួយនឹង �រផ�PL េbស មួយ ែតងែតចង[{ ប់េQនឹង េបះដូង របស់Rត់ ឆនLៈ មួយ េដ�ម>ីបូម និងលំហូរ %សៃម មួយែដ

ល បចf�ប>ន� េ�ក��ង crates %តKវ?នេគ ចំនួនបួន ជ~{ ំងនិងរូប*ង ៃន filament មួយេAយមិនBន េហតុផល រង់�ំេដ�ម>ី

បំភ
ឺ កB
 ំង ែដលមិន ភ័យ'
 ច មិនែមន ឈ�ះ ឬ �ញ់ %តKវ?ន បំណង%?]� ក��ង�របេងg�ត និងសមុ%ទ មិនច�ស់ 5មួយនឹង�រជក់ មួយេដ�ម>ី

គូរ អកrរ%កម bំងមូល េAយពណ៌ នីមួយ ព�ងh របស់ខ
nននិងកB
 ំង រហូតដល់ 1រម2ណ៍ េQេហ�យ េQេហ�យ អនុ~� តឱ,ខ
nនអ�ក េQ 5ពិេសស

ក��ង�រកTង %?Tទមួយ េ�ក��ងដុំថ2 េ�េ%�ម ទឹក 
̂ ក់ េនះនិង ទេន
 ក��ង ែខlស|� ក់ យក អ�ី%គប់s៉ងែដល េ�'ងមុខ , 'ងេល� Bន

អ�ីមួយេ�ក��ង ចិត�, ខុសR� '
 ំង�ស់ ពី េស2� និង5 េរ@ងនិbន ដ៏Tមi�មួយ ៃន�រេធ��ដំេណ�រសេម
ង ៃន�រ virtuosity ែដលមិ

ន%តKវ ?នេគេម�លេឃ�ញ េPះេទប៉ុែន� បPL ប់មក ?នេក�នេឡ�ង មួយេទXត *លAល តំែណងខ�ស់ េឡ�ង ជេណ� �រ េនះេ�ែត េដ�រ %តឡប់មកវUញក��ង

ជំ=ន មុន និងពួកេលវ� មួយនិង ែតមួយគត់ ែដលកំពុងព�sម េឡ�ង *ល់ជំ=ន េQ %ក�មហុ៊ន និងខ,ល់ េជ@5ក់ របស់អ�ក %សៃម ព�ណូ

ែដល?ន�កេចញ េ�5ន់ ផ
Kវេxសូ៊ Bន ែតមួយគត់ ដ៏សំ'ន់មួយ េហ�យW មិនែមន5 �រ1ណិត ក៏មិនែមន5 ជន5ប់េ�ទ គឺ�រ Bនេស

ចកcីជំេន@េល� មិន 
̂ ប់ េជ@] �រផlព�ផvយ េដ�ម>ី និងទទួល?ន %Rន់ែត េពលៃន េទស[ព េx� %កអូប េ�េល� ែចង�ំង សមុ%ទ េឃ�ញអ�ក

ឱ,%សdញ់ ក��ង�រ %ជមុជទឹក របស់ខ\�ំ,?ន ទស[គ របស់ខ\�ំ ខ\�ំ?ន លិច ទូក េ� ក�ត់ Jង សB$ ត ែដល ?នេB៉នេ�េល� ព�ណូ

បនLប់ មួយ ែដល5កែន
ងែដល R2 ននរ�B� ក់ ចង់�
 យ េហ�យខ\�ំ %Rន់ែត ចង់?ន េ�ទីេPះ បPL ប់មកបifKល b� រ េនះគឺ េចញពី អ�ីbំងអស់

េហ�យមិនែដល %សៃម សីុជេ%® គឺ5 បំណង%?]� %តKវBន អ�កេ�ក��ង រង�ិលជុំមួយ េបះដូងនិង ប�ី%បពន; របស់អ�កW bំងអស់ បូម េហ�យបPL ប់

មក [ពចJចល េPះគឺ សមរម, តិច េហ�យេ�ក��ង�រ ទB
 ក់%Rប់ែបក របស់ ទេង�� េនះ រួចេQេហ�យ %ពឹត�ិ�រណ៍ ៃនស%|ª ម ស%Bប់អ�ី%គប់

s៉ង Bនសនcិ[ព 5មួយR� 5មួយនឹង យល់ េ%ច�ន មួយពី េធ��ដំេណ�រ និងព%ងីក នូវអ�ីែដល ?នែ%ប�
 យ និងបPL ប់ពី�រ េ%ចmង បកlី និង�រ

រ�ក*យ ែតប៉ុេ�� ះ េ�ៃថNេនះ ?នេរXន ត%ន�ី របស់េJកេ�ក��ង អតyបទ េនះ bំងអស់ ?នតេ%មmប េAយR2 ន�រ សំរបសំរួល [រកិចf េនះគឺ

េដ�ម>ីPំយក និងបifប់ �រភ័យ'
 ច មិនេជ@ េហ�យទីបំផុត មិន?ន វUល%តឡប់មក េធ��ដំេណ�រ bំងអស់វUធី េនះគឺ5 �រ 
̂ ក់ចុះ s៉ង%5លេ%-

េ�េល�ដំបូល រួចេQេហ�យ េនះ, បង$nចពី ajar និង %ត5ក់ េ�ក��ង[ពងងឹត ៃន ទេង��ៃន �រពិត មួយ េនះ មិន ?នេក�តេឡ�ង េទប៉ុែន�

?ន*យ�រណ៍ េហ�យW%តKវ?ន សន2ត់] នឹង%តKវ?ន បេងg�ត គំនិត ែដល ផុសេឡ�ង %តKវ?នេគ ែតមួយគត់ែដល បេifញ ទឹក ែដលBន េxអី

ែតមួយគត់ៃន �រេថ�ប របស់អ�ក %?]� ចង់?ន ែតមួយគត់េដ�ម>ី អ�ក និងេលង ព�ណូ េនះគឺ 5ែផ�កមួយែផន�រមួយ េដ�ម>ីប៉ះ 5អ�ក ចំ�ំ]អ�

ក នឹងទទួល?ន 1រម2ណ៍ មួយស%Bប់ ចង$�លប|k ញ d blunt មួយ 5 �រសរេសរ ែដលមិន េធ��កូដកម2 s៉ង'
 ំង រួចេQេហ�យ B

ន1រម2ណ៍] េស2� ក��ង�រ រលុង យប់ F* េធ��ដំេណ�រ េ�េល� PេពលអPគត ែដលនឹង មិនមក េPះ ខុសពី អតីត�លនិង បចf�ប>ន�5�រ េធ��

រដ�%ប=រ េនះW %Rន់ែត5 េរ@ង ែដលbំងអស់ %បBថ និងបifប់ នូវអ�ីែដល %តKវ?ន�កេចញ ពី Pluto ែត សរេសរ េសចកcី%សdញ់

របស់ េបះដូង មួយ រWង ជ~{ ំង bំងពីរ មិន1ច េJត , ែដល5កែន
ងែដល %បែហល R2 នអ�ី }N យ េ�ក��ងរង�ង់ េប�កចំហ មួយ �េរu មួ

យមួយ ចតុេ�ណ ែដល រ�តបន�ឹង ចំណង bំងរJស់ ធូលីដី និងេម�លេឃ�ញ ព�ណូ ែត ប៉ះ 1ណិត និងបនLប់ ងងឹត មួយៃន រូបថត , [
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ពយន� %កឡ�ក រូប[ព តូចេ�ក��ង %សេBលៃន បំែណក របស់អ�ក េម�លេឃ�ញ] អ�ក?ន ឆ
�ះប~f ំងេ�ក��ង អ�ី%គប់s៉ង ែដល5កែន
ងែដល មួ

យដុំចូលរួម េAយTរែតខ\�ំ ចង់ឱ, អ�ក*ល់ ឆ
�ះប~f ំងេ�ក��ង រូប[ព របស់ខ\�ំ , អ�ក េ�ែតB� ក់ឯង គឺBន សុ៊ម កifក់។

ទូេQ

េត�េធ��ដូចេម�ច េដ�ម>ីទទួល?ន េចញពី �រឈឺ�ប់ ែដល immerses និង ស%មnល �ររងទុកrេវទP ពី �រឈឺ�ប់ 5មួយនិង ែតមួ

យគត់ េនះ។W5�រ %គប់%Rន់ស%Bប់ េម�ល េAយR2 ន �រសB
 ប់ មួយ ពិ[កvនិង �រ 
̂ ក់ចុះ 5េរXង*ល់ បងkKរទឹកែភ�ក គឺ �ររកេឃ�ញ ៃន

េបះដូង %សbប់ េហ�យបPL ប់មក %បBថ េក�តេឡ�ង %Aយ បចf�ប>ន� ឱ,ខ\�ំ ឆgnត និង ៃដ និង %ចWក់ របស់ខ\�ំ េ�ជុំវUញ េល�កទឹកចិត� ែដល%តKវ?ន

ផ�PL េbសឱ, %ពលឹង ឈឺនិង ធូលី េO2 ងងឹត ែដលេយ�ងេJក Bob - បំែបក េAយ 1រម2ណ៍ និង *ង�យ %គប់ទីកែន
ង 5េ%ច�នេទXត

ចំ=យ ៃន%ពលឹង 5 root Aច់ទំPក់ទំនង េនះBន [ពចJចល %តKវ?នរកេឃ�ញ េ�ក��ងមួយ jL ំងសិJ ខ
nន អ�ក អូស េAយ �

រR2 នចំ�ប់1រម2ណ៍ លិច Pេពលបចf�ប>ន� អំពីៃថNមួយេផlងេទXត ែដល?ន បំែបក ែខlស|� ក់ ែដល [{ ប់ មកខ\�ំ េAយ�រ េចញផvយ េនះក��

ងេពល បPL ន់ េសL�រែត មនុសl%គប់R� រpពឹង] %បT� ៃនជីវUត 5%R bucolic ដឹក។

ដុត ពិល , fulminará េនះ5 ពន
ឺ និង5 អ�� តេភ
�ង ែដល េឆះ ភ
ឺ ស%Bប់អ�ក %កី%ក េបះដូង របស់ខ\�ំ , េសះ រលុងមួយ

រង់�ំ េដ�ម>ីទប់Tg ត់ រ�ក*យ5មួយ �រbំងអស់ នូវអ�ីែដល ខ\�ំBន1រម2ណ៍] េAយTរែត អ�កBន1រម2ណ៍] ដូច5អ�ក Bន1រម2ណ៍] េ�ក��

ងេពលេវJ ដ៏R2 នទីបifប់ េនះែដល Zក់ព័ន;នឹង េពលកន
ងមក ជុំវUញ េហ�យែដល ប|k ញពី ជីវUតរបស់ �មួយែដល នឹង%តKវ?ន រស់េ�។

េ?ក%សKវ របស់េយ�ងេ�ក��ង �រជួបជុំ េវទមន� េPះគឺ %Rន់ែត សម
ឹងេម�ល អ�កេហ�យ េឃ�ញមុខ របស់B� យ របស់អ�ក, 1រម2ណ៍ៃន [ពកក់េxc

និង�រ tenderness bំងអស់ ជូរចត់ %Rន់ែត %តKវ�រ ?នែត េល�កេឡ�ង ឱ,ខ\�ំ េQរស់េ� និងែតងែត េឡ�ងេQ េម�លេឃ�ញ អ�

កT
 ប់ ចលP scorching ៃន បបូរBត់1រម2ណ៍ដ៏bក់bញ សុភមងhល តB
 [ព មួយែដល5 អតyន័យ ឱប មួយែដល រង់�ំ�រ

រស់ it- ៃន សហជីព s៉ង'
 ំង 5ពិេសស ល$េដ�ម>ី Bនបំណងចង់ឱ, អ�កែដល %?]� ចង់ ឱ,Bន �រសប�យចិត� ដូេច�ះ5 petiz 

មួយ 5 root េ%Zះ មួយ ចិifឹមបី?ច់ និងព%ងឹង មិត�[ព េនះ គឺ5�រ Bនយស ៃនេសចកcី%សdញ់េធ��ឱ, េបះដូងរបស់ខ\�ំ ?នផ�nល

េល>�ន របស់អ�ក។

%ពះបិF 5 ឪពុករបស់ 1ល់ េពល េវទមន� ៃន�រេរXន �ន់ែតេ%ច�ន ែដលមិន 
̂ ប់Bន សងaឹម]នឹង Bនេសចកcី%សdញ់ �ន់ែតេ%ច�ន េដ�ម>ីB

នកូន ក�ី%សdញ់ �ន់ែតេ%ច�ន %Rន់ែត%សdញ់ B� យរបស់ កុBរ គឺ ឪពុកនិង កូន%ប�ស ែតងែត យកចិត�ទុកAក់ និង}
 តៃវ ផL�ះ ដ៏ធំមួយ កូ

ន%ប�សរបស់ខ\�ំ ខ\�ំ5មួយនឹង 1រម2ណ៍ កcីអំណរ1រម2ណ៍ %សdញ់ %សdញ់និង %សdញ់ គឺ5 កB
 ំង ែដល] ក៏?នេល�កេឡ�ង េយ�ងស%Bប់

េសចកcីអំណរ អស់កល>5និចf ឆនLៈរបស់ %សdញ់ , �រ ែចករpែលក , �របេ%ងmន េមេរXននិង េAយTរែត អ�កbំងពីរ េZរេពញេQេAយ

សុភមងhល េQនឹង អ�ីែដលេយ�ង %?]� ចង់ �
 យ5 សិសl វ¡យេក2ង 5េរXងរហូតក��ង មួយ ឪពុក ថ2ីេ]2 ង។េត�អ�ក Bនន័យ] េដ�ម>ី%សdញ់ អ�

កខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]អ�ក ែដល5 េពល R� ៃន �រថប់?រម� សំណួរ និង %Rន់ែត5 តិចតួច េAយTរែតខ\�ំ fascinas ។ពន
ឺ របស់អ�
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កគឺ ស%Bប់ខ\�ំ ែតងែត រូប[ព ecstatic ក��ងសុ៊ម ែដល5កែន
ងែដល cabemos ពីរប៉ុែន� អ�កគឺ5អ�ក ែតងែត ដ៏%សស់T$

តបំផុត មួយ។�ក}N យ មក ៃថNរះ ដ៏Tមi� ក��ង�រគិត] Bនែត អ�កបំេពញ ដូចខ\�ំ បេងg�ន , អ�ក ទន់ភ
ន់ ពិត ឆgnត

ែហក

ៃថNមួយRត់ ?ន បងkKរទឹកែភ�ក នឹង Aក់ េ�ក��ងមុខ របស់អ�ក មិន chorares េ%ច�នេទXត

សុបិន� %ជមុជទឹក s៉ង'
 ំង ចង់?ន [\ ក់េឡ�ង េ�ក�� ល សមុ%ទ ែដល?នមកពី �រេគង ែដលនឹង Bនរយៈេពល ប៉ុP2 ន}� ំ ខlេភ
�ង ែដល5

sleepwalker សុបិន យប់ ៃន%ពលឹង មួយ ]េ� %ពលប់ តួរេលខ ៃន�រ ចូល %សេBល និង Aស់ េO2 ងងឹតៃន �របំ[ន់

សុទ;និង វតy�^តុេដ�ម ែដល5�រ [\ ក់ អស់កល>5និចfនិងេម�លេឃ�ញ នូវអ�ីែដលW េដកេ%- មួយៃថN េ�ទីេPះ - េដ�ម>ីេ%�ក េឡ�ងេហ�យ េជ@]

េ�ក��ង េទវក] ៃន សុបិន� ែតងែត �នេQដល់ េហ�យសេ%មច?ន មួយដុំ មួយេទXត 5 បPL ត់ ដ៏R2 នទីបifប់ 5មួយនឹង ស~� របស់អ�ក

...

គូ

ចង់ េថ�ប មួយ េគង េAយសន�ិវUធី ែដល numbs េយ�ងនិង បំណង េ%ច�ន %បែហល5មិន ចង់ ដឹង ែផ$មក��ង អ�កេហ�យ អ�កនិsយ

Zក, ល$និង េធ��ឱ, �រWយដំ �រ ញ័រ ៃនេបះដូង មួយ ែដលអ�ក គិត]អ�ក តឹង , intertwined និង �រ untied 

មិនខ\�ំ5 បចf�ប>ន�េ�ក��ង សរៃស ] េបះដូងរបស់អ�ក pumps'm ដេងk�ម ៃនខ,ល់ មួយែដលBន ពន
ឺ និង [ពច�ស់Jស់ មិនែដ

លBន ច|� ក់ ែដលទទួលរង ឬ beating'm ដ៏1%កក់ ដូច5ទឹក េភ
mងនិង ដុំថ2េ�ក��ង របស់អ�ក sand'm មួយ ែដលមិ

ន jc ច់ |យ%សnល និង savoring អ�ក េAយR2 ន អ�កប~{ ក់] េ�ទីេនះ ខ\�ំBន Zក់ក�� ល ក��ង�រែស�ងរក ពីេ=េ¯៉ របស់R

ត់ �ប់េផc�ម %សbប់ untied រង់�ំ ចង និង�រ %បកួត ែដលមិន េធ�� េAយTរែត អ�កBន ែស>កេជ�ង របស់ អ�កbំងពីរ របស់ខ\�ំ ខ\�ំ

Bន ដូច5 េសចកcី%សdញ់។

ជីវUត

េ� អស់កល>5និចf ទុកW េ�ទីេPះ េQចុះ េហ�យ បPL ប់មកBន វUធីែដលមិនBន �រ%បយុទ;%ប}ំងនឹង W េ�ជុំវUញ Wឬ េរXបចំ W5 �រ

burble %ប}ំង េភរវកម2 និង�រ រហូត�នដល់ េ�ក��ងមួយ ចំណុច %ប=រ ចិត� ៃន�របេងg�ត �រ%សេម�ល%សៃម , ឬ%Rន់ែត គូរ

Aន Bន�ររ�កចំេរ�ន ៃនពណ៌ៃបតងសេម
ង និង ជីវUត �ប់ សេម
ង េដ�ម>ីរស់េ�និង Bន�ររ�កចំេរ�ន េ�ទីេនះគឺ5 ពិនL� ែដលអ�ក ែតងែតចង់ ចង$�

ល �រ រស់េ� s៉ង'
 ំង

%សdញ់

េម�លចុះ s៉ងេល@ន ?នរកេឃ�ញ បំណង%?]� ក��ង�រ ឈ�ះZនរ|� ន់ េនះW នឹង ដុំថ2 េហ�យ?ន 
̂ ក់ ក��ង សមុ%ទ ៃ%បេ�ក��ងនិង
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plated ជេ%®និង layered េឃ�ញ ជំហរ

ជំងឺj� Tយ ែដលចូល ែហលទឹក េAយសន�ិវUធី និង�រ abstracted ខ\�ំ?ន េឃ�ញ]ខ
nនខ\�ំ ចូលរួម 5មួយនឹង %បភព ទឹក េដ�ម>ី

ទទួល?ន �រអនុម័ត 'ងលិច េQ R2 នអ�ីែដល [គីBr ងេទXត គឺ5�រលំ?ក មិនែដល េដ�រ5ន់ ជំ=ន ដូចR� និង មុន េធ��ឱ, េបះដូង របស់អ�

ក េលង ត�ន�ី ែដល អំZវPវ ដល់អ�ក ខ,ល់សមុ%ទ និងដី េដ�ម>ីឈ�ះ %គប់%Rន់េដ�ម>ី %សdញ់។

ជ~{ ំង

%បសិនេប�W %តKវ?ន េក�តេឡ�ង មិន ដឹង] ែខ
ងេហ�រ %ត5ក់ �ក់ bubbly %បBថ ចិត� េនះេហ�យ ?នលក់ %ពលឹង 1វុធ បរUសុទ;

េAយR2 ន វUធី 1រម2ណ៍ , ?នចងេQនឹង រូប�យមួយ ែដលនឹង hallucinate និង%តKវ?ន មិនែដល sងមក េAយTរែត %ព

លឹង មិន 1ក់អន់ចិត� superioriza �រ%?ក់ប៉ុែន�W5 បរUសុទ; េPះេហ�យែដល េលចេ 
̂ Jត%តAង 5រង�ង់ បិទជិត មេធ�?យ

ពី ajar េQ ]5មួយនឹង subjugation និង�រ �របំ[ន់ េក�តេឡ�ងពី ផhរJន់ ធំអេនក ែដល?ន និងអ�ី%គប់s៉ង ឈប់

េ�េពលែដល ពន
ឺ ៃន ផលប៉ះZល់ េPះេទប៉ុែន� ជំងឺៃន វU~� ណ ត%មKវ�រ bំងេនះៃន *ង�យនិងមនសិ�រ 
̂ ក់ េយ�ងចូលេQក��ង ទីេ%-បំផុត

ៃនខ
nន និង ពួកេលវ� jL ល់ខ
nនរបស់Rត់ , និង េ�ែត 5�រ បែនyម ែដល?ន រp'នដល់ 1រម2ណ៍ និង�រ ជំងឺៃន វU~� ណ ែដល 5 ដុំTច់

ែដលBន �រឈឺ�ប់ ?នសូ៊%bំ និងរេបXប េធ�ស%បែហស ែដល Bន%បសិទ;ិ[ព និងផលប៉ះZល់េល� ែដល5 ែម៉%ត េចញេហ�យ េដ�រ គឺកិចf%បជុំ

ៃន%ពលឹង វU~� ណ េទេPះរូប�យ %ក�ម ចូលេQក��ង �ររស់េ� ែដល5កែន
ង អ�ី%គប់s៉ងែដល កF� អសyិរ[ព ឬេAយTរែត *ង�យ មិន1

ច %bំ ?នរងរបួស 1យុឬ ជំងឺៃន ជំងឺ េហ�យបPL ប់មក T2 រតីៃន ខ
nនឯង និងអF2 និយម េនះ?ន មកេដ�ម>ី នឹងឆនLៈ របស់េយ�ង េទប៉ុែន� រp'

ន%ពលឹង និងេ� កំពូល ៃន �រគិត េល� T2 រតី អំេព� ពុករលួយេហ�យ លុកលុយ*តត�ត េនះ សុទ; 5�រលំ?ក ដ៏'
 ំង ែដល5 ជ~{ ំង 1ច

5�រ េJត ។

ចូរគិត

*វ មួយ �ក់ �រ%សេម�ល%សៃម , ជំងឺAច់សរៃស�មខួរក�ល ៃន�រ ឆgnត Aក់ខ
nន គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ មួយនិង េ%- មួយែដល WRំ%ទ 1

ជីវកម2 Fមរយៈ�រ ធ�ឹម [ពសុខដុមនិង េវទមន� មួយែដល លុកលុយ *ង�យនិង penetrates ?ន សន
ប់ ដឹង ពិភពេJកៃន

�រប|k ញខ
nន ?ន េឃ�ញ �ររស់េ� ?ន�
 យេQ5 [ព%សស់T$ ត មួយៃន�រ ដ៏បរUសុទ; និង�រ ដេងk�ម%ក�មហុ៊ន Infinity ?ន�


យេQ5 %ពំែដន ែដល1ចេម�លេឃ�ញ រWង Zក,និង ព%ងីក 1រម2ណ៍ និងេធ��សកម2[ព េAយមិន គិត ែកែ%ប មូលេហតុ របស់អ�ក ឱ,គិតនិង

%សៃម 
̂ ប់ឆNល់ superiorize �រ , �រ គិត និង�រ សែមcង ក��ង�រ j
 ស់ប�Kរ។

មិត�[ព

twilight េ� dusk េម�លេឃ�ញ bំងអស់ េក�តេឡ�ង េ� ជ%មក }N យពី ស%តKវ %សេម�ល%សៃម ែដល5 �រ%បយុទ; នឹង ឆ


ង�ត់ បទឈប់?ញ់ មួយែដលBន សន�ិ[ពៃនចិត� |ក សNប់TN ត់ េPះ យប់េPះ %តKវ?ន 
̂ ក់ចុះ េហ�យខ\�ំ �ប់េផc�មBន1រម2ណ៍ ] Bន1
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រម2ណ៍ ប៉ះ នឹង ែស>ក ទន់ ែដលនិង]មពល ageless មិត�[ព ដ៏បរUសុទ; �ន់ែត'
 ំង 5ង �យវU�រ ៃន ចំណង់ចំណូលចិត� %សd

ញ់ ឬ េសចកcី%សdញ់និង អ�ីែដល សំបុក %Rន់ែត5�រ ប៉ះ ៃន េមៃដេហ�យ %Rន់ែត %សៃម] អ�ីែដលW Bន1រម2ណ៍ដូច5 ែខlស|� ក់ និង?

នចំ�យ ]មពល bំងអស់។

េរXន

ែចង�ំង និង�រ �ប់1រម2ណ៍5'
 ំង 5មួយនឹង ទឹក កំពប់ ជួបេAយៃចដន, ពិត5 1ប់អួរ ឬ affronted ប៉ុែន��រ អងh�យ ក��ងTy

ន[ពៃន �រជូនដំណឹង មួយ េAយR2 ន �រ យល់ s៉ងេ=ច�ស់ េម�លចុះ កង់ តិចតួចបំផុត ែដល5 ទី%ក�ង bំងមូល យល់%ចឡំ ដូេច�ះ

ឬ �រយល់%ចលំ មិនដឹង]េត� W%តKវ?នេគ សេ%មចចិត� េទប៉ុែន� Wbំងអស់ េធ��ឱ,យល់?ន េ�េ�េពលែដល Bនេសចក�ីរ�ក*យ ដ៏Tមi�ក��ង�រ

សរេសរ អ�ក សំេណ�ែដល មិន%តKវ?នbមbរ េពលW េក�តេឡ�ង ែដលេ�សល់ ក៏រTត់?ត់ និងអ�ី%គប់s៉ង ?នBន1រម2ណ៍ និង?នេឃ�ញ េទ

ប៉ុែន� %Rន់ែត សម
ឹងេម�លេQ 1ន និងសរេសរ បកែ%ប , assimilate �រដឹកជi{Kន �រេរXន និង�របេ%ងmន េឃ�ញ ដេងk�ម ដុះ

5មួយនឹង ខ,ល់េហ�យបPL ប់មក ?ត់ េ=ះេហ�រ 7 សមុ%ទ poisando ?នឱ,ដឹង] េAយ ?ននិsយ] %Tប់ែត 
̂ ក់ចុះ ែដ

ល%តKវ?ន �ក់េ%-េQ 5មិត�ភក�ិ របស់ មិត�ភក�ិ េPះេទ ]មិត�ភក�ិ Aច់ ប៉ុែន�មិន 1ចេម�លេឃ�ញ គឺ5 �រ%ពBន មួយ គំនិតៃន េទពេ�

សល, ែដល រុយ រត់ , រត់ និង %សៃម េ�ទីេPះ មិនប៉ុែន�ែតងែត េឃ�ញ %តKវ?នេក�ត 5ថ2ីម�ងេទXត មួយៃថN មួយR� គិត ែតប៉ុេ�� ះ េA

យTរែត រួចេQេហ�យ េ�ៃថNេនះ ឥឡKវេនះគឺ5 េពលអPគត និង �រលំ?កក��ង �រសរេសរ ពី�រ រ�ក*យ កក់េx� ដ៏Tមi� េឡ�ងនិង '

ងេល�bំងអស់ បេងg�តនិង %សៃម និង�រ បេងg�ត 5ថ2ីម�ងេទXត និង%តឡប់មកវUញ ចូលេQក��ង កែន
ង ែដល មិន?ន�កេចញពី WេPះេទប៉ុែន� េ�

េពលែដល WBន រួចេQេហ�យ សម
ឹងេម�លេQ Pឡិ� បចf�ប>ន� និយម េហតុ�រណ៍ bន់េពលេវJ និង Tកlី %តKវ?ន េសWកម2 និង 1រម2

ណ៍ ែតមួយគត់ៃន �រBន1រម2ណ៍រ�ក*យ ែដល ?ន[{ ប់មក5មួយ �ររJយ និង�រ ងងឹត ធម2F ដូេច�ះ 5េរ@ងធម2F ដូេច�ះ េហ�យBនែត

%Rន់ែតេឡ�ង ដំបូងនិង �រ[\ ក់ និង យប់ ងងឹត និង ពន
ឺ េវទមន� េហ�យ អនុវត�5ក់ែស�ង %តKវ?នេគ levitating និង�រ ែចវទូក

មួយ5មួយនឹង [គ'ងេជ�ង ែដល5 �រពិត�ស់ shrill និង shimmering របស់ Pងគឺ ] ចំណុចមួយ 5មួយនឹង

�រ%តឡប់មកវUញ និងសមុ%ទ ពិ?ក មួយ ក��ង�រ%សៃម គឺ5 ដ៏ធំនិង កំហឹង s៉ង'
 ំង ៃនម=សមុ%ទ ដូេច�ះ ]េនះ េAះ%Tយ ?ន េធ��ដំ

េណ�រ េAយខុសច�ប់ េAយR2 ន B៉សីុន %តKវ?នេគ ?ល់ �េរu %តីេ�ណ ប�~f ស ែដល5 Tជី%ជ�ងមួយ ៃន

sarcophagus ៃនគំនិត %ពលឹង ស�ត មួយ ... ដូច5 �ររស់េ� ?នបំេភ
ចេ�ល 5មួយ នឹងេ�េល� ែវបTយត៍ រូប[

ពៃន ស
ឹក ែដល មិន សNnត មួយ�រផhត់ផhង់ របស់ខ
nនេដ�ម>ី ប៊¤ច និង�រ សរេសរ ៃនភពែផនដី របស់េយ�ង 5េរXង*ល់ jg យរណប អង់ែតន ឬ

ែខl%សdយ ែតមួយ ែដល រកv?ននូវ ទំPក់ទំនង5មួយ ភព ដៃទេទXត និង�រ េធ��ដំេណ�រ �រ5 េដ�មេឈ� ែដលពួកេគ %តKវ?នេក�ត T'

និងjg សួន �ំង ៃថNbំងអស់ គឺដូច5 ពន
ឺ ក��ង មួយពន
ឺ%ពះច័នL នឹងេក�តេឡ�ង េហ�យបPL ប់មក េJត មួយេផlងេទXត បូក ប�ងhប់ េដ�ម>ីេម�ល

េក2ង ែដលេក�ត និង5ពិេសស េម�ល W រ�កលូតJស់និង េរXននិង េរXន អ�ី%គប់s៉ងែដលអ�ក ?នេឃ�ញ និងេធ��សកម2[ព j
 ស់ប�Kរ ?ន, ]

5[T របស់កុBរ គឺBន កំពូល ែស>កទន់ របស់កុBរ bក់ទងេQនឹងឪពុកB� យ និង�របេ%ងmន េAយTរែត �រសហ�រR� សេងgត�រណ៍

េទ�រដងៃន �រេរXននិង�រ េរXននិង ដឹង]5 េ[
 ះ ែដលBន គូ ែដលក��ង �រេរXនសូ%ត េQវUញេQមក គឺBន អណ�K ងែរu េ%ច�ននិង ប~k %បឈម
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របស់អ�កនឹង េក�នេឡ�ង េហ�យអ�ក ែតងែត េរXននិង ដឹង �ស់ �រផvយបន�jL ល់ មួយ។

ខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]Bន �ររងទុកrេវទP ែដល**ំង ខ\�ំេQេម�ល េQដូច 5មនុសl ពិត%?កដ5មួយនឹង �រ%ប%ពឹតc ដ៏ល$មួយ ប៉ុែន�ែតងែត 5�រ

clown'm េ%កmម%កំ ញញឹម ែក
ង�
 យ េ�ក��ង េសចកcីអំណរ មិន អនុេJម េQ'ងេ%x Bន1រម2ណ៍ ទស[គ ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ េច

ញពីកែន
ង ធម2F នឹង%តKវ េធ��ដំេណ�រ និង�រ T� ក់ េ�ចំណុច មួយdista ទសlនៈ របស់ខ
nន ែដល5កែន
ងែដល Bន1រម2ណ៍] 5�រ

េ?ះជំ=ន ទB
 ប់ ?តុភូត ធម25តិ ប៉ុែន�5 សត�មួយ Bន1រម2ណ៍] �រ T=វ T=វ និងេល>�ន �ប់េផ��ម %ច?ច់ និងសB
 ប់ ដូច5

កB
 ំង 'ងក��ង តំរូវទុក5មុន េQនឹង �រប*ជ័យ េ�េពល េនះនិង េ�ក��ង�រ5មុន និងេ�េល� ដំេណ�រទសlនកិចf មួយេAយមិនBន Aន គឺរូ

ប[ព �របះេ?រ , ស$ប់ េហ�យពិត�ស់ ?ប េឃ�ញ ស>ថ ក��ងកម�ស់ សីតុណk [ព Ty នបរមសុខ មក �រ marigold %សស់

រ�ក*យនិង ដ៏សNប់TN ត់ មួយែដល និsយ] ឈប់ លូតJស់ និងដុះ , �រេក�នេឡ�ង អំេព�ហិងv េនះគឺ%Rន់ែត 5េពលេវJមួយ ែដល1%កក់

bំងអស់ T=វ ែដល%តKវ ?ន�នដល់ និង េធ��ឱ,%បេស�រេឡ�ង[
 មេPះ អនុ~� តឱ, អ�ីbំងអស់ ឬ R2 នអ�ី រp'ន និង សនL�ះ បរUសុទ;បំផុត %?

ប់អ�ក េធ��ឱ,Bន សំេលងរp'ន ខ,ល់និង Aក់ ឱ,អ�ក គិត]ខ\�ំ នឹងឈ�ះ Wbំងអស់ េAយR2 ន �រភ័យ'
 ច េAយR2 ន�រ ែដលមិន 
̂ ប់Bន េរX

នមិន ឱ,េQរស់េ� 5មួយនឹង អPL ក់ ែដលស$ប់ អ�កBន មិនែមន5អ�ក%តKវ?នេគ , េ�ក��ងខ
nនឯង 5មនុសl របស់អ�កអ�ក េឃ�ញ] �រ%ប%ពឹ

តc ល$នឹង េធ��ឱ,អ�ក សែមcង េ�េល�ែផនដី េដ�ម>ីទB
 ក់ ម៉ប សួរ ប៉ះ ] ព�ណូ េAយTរែតខ\�ំ Bនែផន�រ មួយែដលេយ�ង នឹងមិន ទទួល?

នេដ�ម>ី �ប់េផ��ម �រZរ សែម�ង េ1យអ�ក និង រុយ ផLះែល�ង និង�រ េ=ះេហ�រ េ�េល� thundercloud េPះគឺលកrខណ¢

ពហុ =� ក់តូរ� ែដលេធ��ឱ, េយ�ងេ�ក��ង េភ
mង េដញៃថ
 ខូចចិត�bំង%ស�ង និងែផនដី Bនសំេណ�ម មុខ ដ៏សNប់TN ត់ 1ន =ក់ដូច5Bន េ%ច�នេព

ក េAយមិន វUស�កម2 Ty បត,កម2 េ�ក��ងអំ�ច របស់ខ
nន ក៏?នេល�កេឡ�ងពី �រ អTf រ, ែដល5 លំ?កសេ%មច %?កដនិយម េទេ%Zះ េយ�

ងBន អំ�ច bំងអស់ែដល េយ�ងេជ@, 'ងេល�bំងអស់ Bនមួយ ជុំវUញ កifក់ ងងឹត េទប៉ុែន� េFន ជក់?រ� BនតB
 [ព ពិត5 Bនតៃម


គឺដូច5 jg Bន ទឹក ពួកេគ 5និចf េហ�យ អ�ីែដល5 %Rប់ពូជ ដុះេ�ក��ង ចិត� Bន[ពខុសR� ពី�រ ដូចR� ដូច ែដលេយ�ង bំងអស់R� Bន

ស[វគតិ និង T=វ �ស់ ែដល?ន %ពលឹង របស់មនុសl េ%xពី potion សមរម,េវទមន� ែដល5 ផ
Kវរូងេ%�មដី ដ៏េ�ត ែដលក��ង

មួយេម�លេឃ�ញ ^តុ ពន
ឺមួយ េនះេហ�យ ែដល 5�រ បនL�ចប|$ ក់ ចុងបifប់ ៃន នរកអវUចី bំងអស់ែដល េយ�ងBន ?នរ�បអូស បរUសុទ;និង

សB
 ប់។

េម�លចុះ R2 ននរ�B� ក់ ឈ�ះ េ�ក��ងពិភពេJក របស់ពួកេគ ឆ
ង�ត់ ផ
Kវរូងេ%�មដី េនះ%តKវ?ន ផvយបន�jL ល់ �របifKល ពន
ឺនិង បំភ
ឺ ផ
K

វរបស់អ�ក េAយTរែត អ�ីែដលេយ�ង Bនគឺ5 ែខl ជីវUតនិង ែដល%តKវ ?នេធ��េឡ�ង។

%សdញ់ ទទួលរង េសចកcី%សdញ់ s៉ង%5លេ%- %តKវ?នេគ Bន1រម2ណ៍] ?នបំេភ
ចេ�ល ផងែដរ Zក់ក�� ល ?ត ?ន?ត់បង់ �

រែ%បចិត�និង�រ រស់េ� ។

រ?ំង ែដលរស់ េ�ទីបifប់ ពីរេបXប េដ�ម>ីបifប់�រ bំងអស់និង ចុង េឃ�ញ ពិត5 មិនBនអ�ី 5�រ %?កដ ]Bន អ�ីេTះ បifKល បPL ត់

តូច និង បន�ៃន %ពំែដន ែដលមិន េម�ល និរនcរ� មួយែដល �ន់ែត មិនច�ស់Jស់ ដូេច�ះ5 បPL ត់ែដល Bន ចំណុចពីរៃថNរះ និង ែតមួយគត់ ដ៏

Bនែត %បឈមមុខនឹង �រT
 ប់េនះ %តKវ?នមក 5�រ យឺត ដេងk�ម អ�ី%គប់s៉ងែដល 5�រ Bន1រម2ណ៍] េAយTរែត ពួកេគមិនែដល ?
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នេឃ�ញ មុខ េផlងេទXត េទប៉ុែន� េដ�ម>ី Jក់?ំង ងងឹត េនះ។

�រចង�ំ

ដ>ិតបងប$Kន ?នរងទុកrលំ?ក ស%Bប់អ�ក Bន1រម2ណ៍] %សdញ់អ�ក 5មួយនឹងអ�ក រស់េ� មិន %សdញ់ មួយេផlងេទXត ែដល?ន េថ�ប ក��

ង�រ ែដលអ�ក?នេឃ�ញ ក��ងអ�ក មកចូលេQក��ង េសចកcី%សdញ់ ែដលនឹង មិន ែតងែត �ំ Bន1រម2ណ៍ ដូេច�ះ5េ%ច�ន រង�រឈឺចុក�ប់ អ�ី

េ%ច�ន BនឆនLៈក��ង�រ T
 ប់ ចំេZះ អ�កFមរយៈ ខ\�ំស%Bប់ អ�កសរេសរ ដូេច�ះ ]ខ\�ំ?ន រងទុកrនិង?នសុគត និងមិន ?នស%Bប់អ�ក ែដលមិ

ន 
̂ ប់Bន %Rន់ែត Bន1រម2ណ៍]?ន ?ត់បង់។

%សdញ់ េ� េពល ែដល?នផ�ល់ឱ, =ក់ដូច5 េ�}N យ ែតប៉ុេ�� ះ }N យ មួយៃថN ពី េសចកcី%សdញ់របស់ នរ�B� ក់ %សdញ់ រួចេQេហ�

យ។

�រឆ
�ះប~f ំង

កំពុងរង់�ំ អ�ីមួយែដល ?នេក�តេ�ក��ង កifក់ គឺ ខ\�ំនិង ឆ
�ះប~f ំង របស់ខ\�ំ ឆ
�ះប~f ំង %Rន់ែត5រេបXប ល$និង មិន%តឹមែតប៉ុេ�� ះ ក៏Bន �

រឆ
�ះប~f ំង រូប[ព របស់ខ
nន េAយR2 ន កifក់ Tមi�េនះ %តKវ?ន បi{Kន។

ច�ស់�ស់ យប់ េ�យប់ ងងឹត 5�រ ច�ស់Jស់ដូច5 %ពឹក%ពលឹម ែដល5កែន
ងែដល %ជ�ង េAយ �រbក់bញ របស់អ�ក �
 យ 5�រ

ពិត ែដល] បកlី ហួច រុយ និងបំណង%?]� bំងអស់េដ�ម>ី េសរ�[ព។

�រសរេសរ

ខ\�ំ ... និង ល$ �ន់ែតេ%ច�ន ែដល1ច BនតួPទី មួយនិង ប៊¤ចមួយ %bំ 5ពិេសស %?]� ែតមួយគត់េដ�ម>ី �រគិត

ឆ
ង�ត់

T
 ប់!?ទ Wគឺ5 �រ�ប់េផ��ម ៃន�របifប់ �រ�ប់េផ��ម ៃន�រ volte មុខ េAយR2 ន�រ ជូរចត់ េPះេទ ប៉ុែន�េAយR2 ន�រ ]� ក់ថ�ម

គឺ5 ដំេណ�រទសlនកិចfេនះ ?នេធ��ឱ, រូប[ព េPះេទេហ�យ េAយR2 ន [ព�
 =ន %ប}ំង bបបំផុត និងខ�ស់បំផុត េនះគឺ5 េពលេវJេដ�ម>ី

�កេចញ ឬ�រ T� ក់េ�ក��ង កែន
ងេនះ នឹកT2 ន] អ�ី%គប់s៉ងនិង អ�ីbំងអស់ជួន�ល េJក?នេចញពី ?នេQ ែដលនិsយ] មិន '
 ច ក៏

មិន ញ័រ េធ��ដំេណ�រ %តឡប់មកវUញ ពិភពេJក ?ន immersed េ�ក��ង ជេ%® ៃន[ព%សស់T$ ត ែដល] bំងអស់ េនះ ខ\�ំBន

?ត បំផុត េPះ គឺ%តKវ bំងអស់េហ�យ ខ\�ំ ចង់?ន អ�ីេឡ�យ េ�េពលែដល នឹង�កេចញពី R2 នអ�ី នឹងយកេPះេហ�យ5អ�ី ែដលខ\�ំ?នគិត ។

Abyss'm ជំ*ល ែដល5កែន
ងែដល គB
 តេនះ គឺ5ចុងបifប់ េនះ។

រង់�ំ េហ�យRត់ ?នេធ��ដំេណ�រ ?នs៉ងល$ និង Bនបំណង ចង់ េJត រpលង និង�រជក់?រ� ?ន េដ�រ េAយR2 ន េRលេS រមូរ ថប់1រម2

ណ៍ ែ%ប%បnល េQFម1យុ េប�េbះបី ែតងែត រស់េ�ក��ង រេបXប ansiosíssimo រង់�ំ�រ អ�ីមួយ េយ�ងែតងែត ចង់?ន អ�ីមួយ

87



, អ�ី%គប់s៉ង េ�ក��ងេយ�ង ឈរ 5�រ ស2័%គចិត� េAយអេចតP។

ជេណ� �រ

ខ\�ំ?នអងh�យ equacionei េទប៉ុែន� លទ;ផល មិន%តKវ?ន បិទ េQនឹង�រ រpពឹងទុក] 
̂ ក់ចុះ ជេណ� �រ និង�រ�ត់បនyយ រWង ពន
ឺ

និង ងងឹតនិង េម�លចុះ រ�តបន�ឹង ែដលRត់ សមយុទ; 5េល�កទីពីរ េAយស2័%គចិតc េ�ទីេPះ ែដល ?នេក�នេឡ�ង និងយឺត ?នចុះ មិន 
̂ ក់ចុះ

។

�រUsល័យក�� ល

បងkKរទឹកែភ�ក មួយ វU�រណ�ណ ឬ �របំj
 ញ , គំនិតេPះគឺ5 េភសជ{ៈ ដ៏%សស់T$ ត ពី ទូរទឹកកក 1=រA� ន និង Pំយក េQឱ, �រUs

ល័យក�� ល ក��ងតំបន់ និងអ�ី%គប់s៉ង ?ន ែឆ$ត និងអតyិ[ព ដ៏អTf រ, ។

R2 នឆនLៈ េដ�ម>ីបifប់�រ បifប់ ដូេច�ះPង គឺ T� ប់ Zក, េល�សពី េឃ�ញ រន;ត់ ែដល5 អ�កឈ�ះ េនះ 5ថ2ីម�ងេទXត មិនចង់េQ េហ�យដូេច�ះ

ខ\�ំBន េហ�យខ\�ំ ខ
ី

sol

អ�ីែដល?ន េក�តេឡ�ង Bន1រម2ណ៍] ខកេAយ ៃថNរះ ឈុត មួយែដល ?នមក5មួយ េ�េពល%ពលប់ រស់េ� , េឡ�ងវUញ និង�រ េក�ត ហ�ឹ

ងេហ�យ %ពះ1ទិត, ដ៏Bន1នុ[ព។

េក�ត េ� េពលេPះ Wំងនន ៃន ែផlង េPះ ទីេPះRត់ %តKវ?នេក�ត េAយមិន េឃ�ញ %ពឹត�ិ�រណ៍ parchment, Wគឺ5 មួ

យែភ
ត និង �រ slab j
 ស់ទី េQ}N យ េហ�យ?នែត %Rន់ែតេដ�ម>ី រស់េ�ក��ងជីវUត មួយេផlងេទXតស%Bប់ រូប[ពមួយ គឺTមi� េម�លេឃ�

ញ %គប់ េពល ក��ងរូប[ព របស់Rត់និង?ន េក�ត

ទឹកអប់ កំពុងសម
ឹងរកេម�ល ក
ិន ៃន�រ insanity េPះ ឆgnត េធ��bរុណកម2 ៃន�រគិត េAយR2 ន bំងអស់ BនទំPក់ទំនង កcី កំ%Z

េបះដូង , �រឈឺ�ប់ ៃនេសចកcី%សdញ់ មួយេAយ អ�កដៃទេទXត 5េ%ច�ន ែដល ឈឺ�ស់ រូប*ងនិង សB
 ប់មនុសl Pំមុខ បំណង%?]� និ

ង�រ ចង់?ន %Rន់ែត មួយ េពលេពលេវJែដល ?នមកពី �រគិត របស់អ�ក , bំងអស់%បែហល5 Bន មិន%តឹមែត5 រូប[ព គុណធម៌ ប៉ុ

ែន�េAយTរែត រូប*ង ឬ B៉សីុន%ត5ក់ ចិត� មិនT
 ប់ េ�ក��ងេពល ៃនអតyិ[ព *ង�យ bំងអស់ េហ�យ[
 មេPះ អ�ី%គប់s៉ងេQ បិទ ឬ1ច

ដឹកPំ។

T
 ប់ ែដលរស់េ�

រWងជីវUត និងេសចក�ីT
 ប់ ?េJកអ៊ុច !�រអភ័យេbស , W%តKវ ?នAក់េ� ?5ក់ែស�ង អ�កែដល មិនែដល ?នសំJប់ ?មនុសl%គប់រូប

?ន�កេចញ េQរស់េ� េពល មួយ។bំងអស់េAយR2 ន ករណីេល�កែលង 5�រ T
 ប់ }ប់ គិត]េយ�ង នឹង%តKវT
 ប់ ក��ងេពល}ប់ េនះេហ�
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យបPL ប់មក េយ�ងរស់េ� គឺ5ដូេច�ះ , គួរឱ,អស់សំេណ�ច�ស់ Bរស%តKវ

Leaver

មិត�ភក�ិ 5ទី%សdញ់ ... ខ\�ំសរេសរ }N យេពក ... អ�ក%តKវ?ន ?ត់បង់េQ ... មិត�ភក�ិ តិចតួច របស់ខ\�ំ ... យប់េនះ %ពលឹងខ\�ំ យំ

ស%Bប់អ�ក ... !យក េបះដូងរបស់ខ\�ំ Bនឱ�ស មួយ ... សូម អភ័យេbស ឱ,ខ\�ំ 5មិត�ភក�ិ របស់ខ\�ំ ... េសរ�[ព របស់ខ\�ំ េ�}N យ

... ?ន?ត់បង់ េ�ក��ងTy នសួគ៌ ... អ�ក %តKវ?នេគយក ... េសចក�ីរ�ក*យ return'sa ... TN ត់ ដូេច�ះ ... [

ពសNប់TN ត់ , Zក់ក�� ល-way ែដល?នT
 ប់ េQ ... %តKវ?ន េល�កែលងេbសេ1យ ... Zក,ចុងេ%�យ ...

ខូច

%បសិនេប�Bន Tរ^តិគីមី ឱ,ខ\�ំ %ពលឹង របស់ខ\�ំ R2 នអ�ី នឹង េ�ែត 5�រសBN ត់ បូក កំេទចកំទី , Th ល់ ដ៏ល$អTf រ, ។ផុតពី វUទ;ងlP មួ

យែដល អែណ� ត ខ{ិល ៃនេពល មួយេផlងេទXត 5ពិេសស ។

ចូរBន

សំេឡង មួយ, េបះដូង Bត់ មួយ ប៉ះ ទន់ភ
ន់ ែដល5 ក�ីសុបិន� ពណ៌ មួយេដ�ម>ី រ�ក*យ េ� េពល , អស់សងaឹម ែតមួយគត់និង ?នបំផុ

សគំនិត ពី មុត%សnច មួយេAយមិនBន ចBN យ េAយR2 ន ែដនកំណត់ តសូ៊ �ត់ មួយ េល�សពី �រ%សេម�ល%សៃម ែដល] រូប[ព ៃន �

ម chickពណ៌%កហមនិង រJក េAយ �រឈឺ�ប់ 1រម2ណ៍ មួយ, W មិន Bន�រ ផc�ំរូប មួយប៉ុែន� �រពិត ចកr�វUស័យ មួយ។េ�េពល

េផlងេទXតែដល ទទួល?ន �ររួមR� េហ�យេយ�ង េជ@] �រអនុម័ត និង�រ េល�កទឹកចិត�ឱ, រូប*ង ៃនជីវUត មួយ ផិតក>ត់ ប�~f ស និង�រ ឆ
�ះ

ប~f ំង ។

ៃន�រbំងអស់ ឈឺ�ប់ ែដលខ\�ំ Bន1រម2ណ៍] ខ\�ំ5កម2សិទ;ិរបស់ នរ�B� ក់ េAយR2 ន�រ 1ណិត1សូរ ភ័យ'
 ច %ពលឹង ឆgnត, 

passionless និងបរUសុទ; េAយR2 ន ]� ំង បចf�ប>ន� មួយប៉ុែន� intertwined និង Tមគhី[ព មួយផ
Kវ មួយ មុននិង

Bន ឆនLៈ និងBនេ� ចុងបifប់ %តKវ?ន មិនBនអ�ី ...

អវត�Bន

%បសិនេប�Bន �រប៉ះនិង េម�លេឃ�ញ ពិភពេJករបស់អ�ក នឹង េQ5មិនបរUសុទ; េAយR2 ន�រ ែ%បល%បnល ប៉ះ 5មួយ គ s៉ងេ=ច�ស់ក៏

េជ@] Bននរ�B� ក់ ហួសពី �រពិត របស់ខ\�ំ។[ពទុកr%ពnយ របស់ខ\�ំ គឺTមi� ដូច5�រ ទទួល សុភមងhល bំងអស់ 5�រ លំ?កសេ%មច

។េAយ េវទមន� េAយR2 ន�រ េរ@ង េ�ក��ងៃថN ែដលអ�កនិsយ 5មួយ Zល់ ខ\�ំBន1រម2ណ៍ រេបXបែដល អ�កេម�ល ខ\�ំនិង េម�លេឃ�ញ ខ\�ំ5

នរ� េហ�យមិនែមន 5អ�ីែដល ខ\�ំនឹង េ�5ប់នឹង អ�ក។�រ ឈឺ�ប់ ដុត %បកួត ដុត ក��ងខ\�ំ ែដលបifប់ េ�េពលែដល bំងអស់ ដុត ។មិនែដ

ល ?នយក អ�ក េAយវUធី េ�ក��ងអ�ក នឹង និsយ]អ�ក រងទុកr េAយTរែតអ�ក មិនែដល ?ន�កេចញពី Rត់េហ�យRត់ ដឹង] %សdញ់អ�
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កនិង ែតងែត %សdញ់អ�ក ...

តួេលខេនះ

ខ\�ំ%សdញ់អ�ក េ%ច�ន5ង អ�កែដល ចិត�ខ\�ំ 1ចផ�nល ...

ខ\�ំ ដកដេងk�ម េចញ   | អ�ក បំផុសគំនិតអ�ក | ខ,ល់ ដូចR� េនះ | �រ%សdញ់

ខ\�ំពិត5 ពណ៌bំងអស់ េដ�ម>ីគូរ ពិភពេJក របស់អ�ក ...

  ស%Bប់ខ\�ំ ស%Bប់អ�កនិង ស%Bប់អ�កែដល ចូលចិត�ខ\�ំ

ៃថNមួយ

Aំ 5 root េ�ក��ងចិត� របស់ខ\�ំ េ�ៃថNេនះ, ែមក^ងេនះ

W%តKវ ?នេគេt] េសចកcី%សdញ់ ស%Bប់ជីវUត ែដលមិន 
̂ ប់Bន 1ច%តKវ?ន រែហក េAយTរែតRត់ ?នរស់េ� ក��ងរយៈេពល ឱ,ខ\�ំ

ែប
ង

gleaming តុល,[ព ៃនអំ�ច ែដល?ន j
 ស់ប�Kរ �រពិត។

បនLះ អគhិសនី %គប់%គង តំែណង េនះនិង េRលេS ៃនអំ�ច សកល។

ពន
ឺ%ពះ1ទិត,

បំភ
ឺ េZះេវXន

obscure ធម25តិ េ�េល�ែផនដី េនះ។

%បភពពន
ឺ ដូច ដំណក់ 
̂ ក់ េល�ដី ែដល 5%បភព ៃនជីវUតនិង ពន
ឺ។

បេ|h លេភ
�ង=� រ

5និចf កំពុងែស�ងរក ចលP ស�Kល ៃន [ពមិន%ប%កតី េនះ។

ឆក់

សរៃស%បTទ រp'ន %ពិចែភ�ក 5មួយនឹង ឆក់ េបះដូង។
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រលក េអឡិច%តK

សូមអេi{�ញមក េQ គំនិត waveforms ជុំវUញ រង�ង់ៃន រលក េនះ។

អគhិសនី

រត់�ត់ *ង�យរបស់ខ\�ំ Pេពលបចf�ប>ន� េនះ ែដលPំ ខ\�ំេQ រលក េសXគ�ី

ជីពចរ អគhិសនី

ខ\�ំ%តKវ?ន រេ|h ះរេងh� េAយ�រ ដឹកPំបនL�ក អគhិសនី រេបXប ច*ចរ។

ពន
ឺ ៃនេសចកcីពិត

%◌បពលភព រះ �រពិត េ�េពលែដល រកេឃ�ញេAយ េល�កទឹកចិត� េនះ។

�រAច់េភ
�ង

Callan %តKវ ?ន Aក់េbសេAយ សេម
ង ៃន�រ Bន1រម2ណ៍ ភ
ឺ ។

ពន
ឺ េទXន

ភ
ឺ េឡ�ងេ�ក��ង �រឈឺ

បងhរ %កមួន ប៊¦សូកូd ។

b� រ អគhិសនី

េប�កទូJយ ទន់ភ
ន់ ប៉ះ ប៉ុែន��រ បិទ �រេពលេវJេដ�ម>ី េប�ក េទ។

យនc ម៉ូតូ

�ត់ 5មួយនឹងឫស ស$ប់ រស់រេវ�ក ៃន]មពល ងងឹត។

ឆក់

ឆក់ ក��ង ែផlង ភ
ឺ ជ%មះ សតិ។

[ពចJចល េអឡិច%តK

swarm េនះ គំនិត electromagnetismos និរនcរ� [ពចJចល ។
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electrifying ray

ក��ងPម5អ�ក រត់ ]មពល electrifying ែដល paralyzes ចិត�។

ពន
ឺេភ
�ង diabolical

�រ នីមួយBន diabolical �ំង ពន
ឺ electrifying ។

េJតភ
ឹបែភ
ត

េភ
�ង �របេifញ �ំញី ឱ,ខ\�ំ

�រអនុម័ត ៃន ែខlស|� ក់ bំងមូល េនះ។

ពន
ឺ %ស1ប់

ពន
ឺ %ស1ប់ បំភ
ឺ មនុសl outlandish មួយ េ�ក��ងពន
ឺ %ស1ប់ ?ន។

ែខl អគhិសនី

ខlេភ
� រត់ Fមខ\�ំ *ង�យ ]មពល រស់រេវ�ក ។

10 េសXគ�ី អគhិសនី

Subo និង�រ រ�កចំេរ�ន េQក��ង េសXគ�ី ទី 10 និង Bន�រ ប*ជ័យអំ�ច មិនពុករលួយ។

�រដួលរលំ អគhិសនី

អគhិសនី 
̂ ក់ចុះេ�េល� Zក, របស់ ecstasy និង1រម2ណ៍ ?ន។

�ត់បនyយ ពន
ឺ

េអកូ %ក�មហុ៊ន Sharp និង ភ
ឺ,

�ំង ពន
ឺ រpេJភយក បំែបក សំេឡង។

រនLះ ងងឹត

Flash obscure មនុសl ដ៏ចេចសរ�ងរូស 5មួយនឹង�រ តំរង់ទិស ែភ�ក។
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fluorescent

bloom និង មិន 
̂ ក់ ផhរJន់ ទិស និងអតyន័យ bំងអស់។

" Ofusculência "

◌ះ រនLះ ?ំង R� េQវUញេQមក 1រម2ណ៍ Bន1រម2ណ៍រ�ក*យ និង រូប*ង ។

incandescent

%បសព�R� �រ arcs េ%-េ�ក��ង %ពលឹង របស់អ�កែដល �ន់ េអឡិច%តKត េនះ - ប~k ]មវន�និង មូលមុនេគ។

Electrocutáveis

ក��ងPម5 ព័ត៌Bនជំនួយ hammering ឱ,ខ\�ំ incongruous ៃន1រម2ណ៍ែដល អំZវPវឱ,Bន ពន
ឺ '
 ំងនិង េប�

5\ ចិត� េPះ។

េរ@ង Twilight អវត�Bន

�ររុp ឱ,ខ\�ំ ទន់ភ
ន់ ក��ង េភ
�ង ខ�ស់ ៃនខ
nន របស់េយ�ង ទន់ភ
ន់ រ�ក*យ 5មួយនឹង រនLះ ។

ដូច

កិចf%ពមេ%ពmង េ�ៃថN ភ
ឺ %សKបយក, ខ\�ំ?នេរXបចំ េQមក េចញពី [ពងងឹត និងអំ�ចៃន ពន
ឺ នឹង ែចក អំ�ច និង]មពល ស%Bប់

សហគមន៍ constelar bំងមូល។

ពន
ឺ គំ*មកំែហង

convalescent bំងេនះ គំ*មកំែហងដល់ ពន
ឺេភ
�ង ែដល េធ��ទុកrេbសេយ�ងខ\�ំ និងអនុ~� តឱ, ដឹងមុន េ%Rះ]� ក់។

*%តី ពន
ឺ

ពន
ឺ ែដលអម អ�ក េ�ក��ងេពល bucolic និងមិន1ច %បឈម េនះ intimidates អ�កេ�ក��ង សBN ត់ ។

ពន
ឺ %កហម

េនះ **ំង សរៃស%បTទ បេងg�នេល>�ន ពន
ឺ '
 ំងនិង ពណ៌%កហម ។

ឆក់
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ឆក់ Zarpares គំនិត T$ ត េAយR2 ន ដឹកPំបនL�ក េឡ�ង រ�ក*លAល។

េក◌ុមហុ៊ន ពន
ឺ

បំភ
ឺ នូវអ�ីែដល មិនេក�តេឡ�ង េហ�យ%ក�មហុ៊ន ក៏មិន Bន1រម2ណ៍ ពន
ឺ។

ផhរJន់

|កមក កិននិង កំេទច សំេលងលឺ o
 ន ៃន�រ សប�យ។

ពន
ឺ ដ៏Bនឥទ;ិពល

ពន
ឺេភ
�ង ដ៏Bនឥទ;ិពល េ]g លេbស ដល់ជីវUត អ�កដៃទេដ�ម>ី �រអប់រp េAយ សំេលង

�ំរស2ី

េត�េធ��ដូចេម�ច ែដលBនអនុ[ពនិង lacerating �ំរស2ី ែដល?ន �ត់បនyយ ទំPក់ទំនង មិន1ច ចង ។

ពន
ឺ %ស1ប់

�រយល់ដឹង %គប?ំង ែដល %5បចូល ធ�ឹម ពន
ឺ សំពីងសំេZង ។

ពន
ឺភ
ឺ

%◌បពលភព បំភ
ឺ អ័ពLៃន ពន
ឺ េO2

ពន
ឺ េJហ^តុ

5�រ េ%ជmតចូល េ%- មួយនិង cosmos ែដល បំ?ត់ [ពេភ
ច[
 ំង ៃន%ពលឹង ។

អំ�ច ៃនពន
ឺ

អំ�ចៃន�រព�?ល ពន
ឺ បំភ
ឺ ឱ,ខ\�ំ េហតុផល filaments ក��ង ែស>ក%គបក�លលិងh របស់ អស់សងaឹម េPះ ខ\�ំBនអំណរគុណ

។ពន
ឺេនះ ?នែណPំខ\�ំ ក��ងទិសេS របស់ ecstasy បចf�ប>ន�ៃន ជីវUតរស់េ�%ប�ំៃថN , �រ បំភ
ឺ ឱ,ខ\�ំ ឈឺ PេពលអPគត និង�រ មិ

នសមេហតុផល ក��ង�រ បPL ប់មក ?ទ ផhរJន់ េឡ�ង សB
 ប់ ខ\�ំេហ�យ �ំង ដូច5�រ ដកហូត Dynamiters 1រម2ណ៍រ�ក*យ

ធNន់ធNរបំផុត។

ដូេច�ះ ព�?ល េAយពន
ឺ និងចលP W េ%?ស ខ\�ំេហ�យ ?ន�កេចញពី េZះេវXន �ឡKរ� s៉ងម៉ត់ចត់និង %តឹម%តKវ។ខ\�ំមិន ដឹង]េត� ពន
ឺ េនះ

នឹង បំភ
ឺ ឱ,ខ\�ំ ចុងេ%�យេនះ េAយTរែតខ\�ំ '
 ច ]Pង R2 ន ]មពល រត់ ពន
ឺ។ដូេច�ះ WBន បេ|h ល bំងពីរ '
 ំង ]មពល ពីរ។េហ�យខ\�ំ
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%តKវ?នWយ%ប=រ េAយ វUជ{Bននិង �រព�?លនិង�រ មិនែមន5 ពណ៌េO2 និង haunting ។ពន
ឺេនះ មកពី [ពច�ស់Jស់ ៃន

1រម2ណ៍ និង របបៃន %ពលប់ 5បPL ន់និង ចិត�ខ�ះ�រគិត េនះ េAយR2 ន �រj
 ស់ប�Kរ និង %ស1ប់ 1រម2ណ៍ , មិន ែដល?នបងgប់ 1រម2ណ៍

ឬ }g ង ។ពន
ឺ '
 ំង , '
 ំងនិង ដុត �ំរស2ី របស់ខ
nន bំងអស់េ�េល� អ�កែដល?ន %ប}ំងនឹង W ?នចូលរួមក��ង ពន
ឺ េដ�ម>ីឱ, 1រម2ណ៍ ?

ន។

WនឹងមិនBន ]មពល ចិត�ខ�ះ�រគិត និងកB
 ំង �ប់ េទពេ�សល, ែដលអ�កBន និងកB
 ំង ដូច5 �ំរស2ី មុត ពណ៌េខXវនិង

ventilaste ៃន�រ ែបកេញ�សយប់ ជួប%បទះ និងមិន ែដលBនគំនិត1%កក់ និងគំនិត ទូេQ ែដល victimize ពួកេយ�ង

េ%បmបដូច5 %សេBល េAយR2 ន ពន
ឺែដល ចិifឹម ។ដូេច�ះខ\�ំ ចង់និsយ ]Bន ពន
ឺ េ�ក��ងអ�ក េហ�យBន ផhរ ព,�ះ ]មពល និងពន
ឺ សំ'

ន់ ពន
ឺ ច�ស់ និងបរUសុទ; េ�ក��ងសំណុំែបបបទ ៃនយុគដំបូង បំផុតរបស់ខ
nន េភ
�ងែដល េឆះ �ត់ េយ�ងេហ�យ ចិifឹម េយ�ងេហ�យ ដុត ពួកេយ�ង

េពលខ
ះ ដូេច�ះគឺ5 ជីវUតែដល ?នេធ��ពន
ឺេភ
�ង អន�រ�ល និង %ក�មអ�ក%ប}ំង %ប}ំងនឹង េហតុផល ឬ 1រម2ណ៍ ៃន]មពល ែដល ផ�ល់ឱ,េយ�

ងនូវ កB
 ំងនិង [ពរ�ងBំ េដ�ម>ីសូ៊%bំ ឆក់ សន
ប់ របស់ពួកេគ និងេAយR2 ន កB
 ំង ែដល ត2ះតិះេដXល និងែស�ងរក មូលេហតុ ៃន�រ ចូលរួ

មរបស់ពួកេគ េលស , Bន ពន
ឺ េAយR2 ន ]មពល េទេហ�យ អ�ី%គប់s៉ងែដល Bន ]មពលអ�ី%គប់s៉ងែដល Bន ពន
ឺនិង ចលPនិង បចf�

ប>ន�របស់ខ
nន េPះេទW %តKវ?ន េAយខ
nនWjL ល់ , បំភិតបំភ័យ េហ�យ5ញឹក�ប់ %បឈមមុខ5មួយនឹង បទេ�ទ%ប�ន់ ចែម
កែដល មិនយល់

េទេ%Zះពួកេគ មិន%តKវ មិន%តKវ?ន diriment =៊ន ប៉ះទងhិច 5មួយនឹង]មពល េផlងេទXត េទប៉ុែន� �រព�sមេដ�ម>ី Aក់េចញ

ពន
ឺ របស់អ�ក, ប៉ុែន�PងBនវត�Bន និងរេបXបែដល W%តKវ?ន ប|k ញឱ,ដឹង infiltrates 1រម2ណ៍ ៃន�រេម�លេឃ�ញ េនះេហ�យ

ប|k ញេយ�ងពី [ពច�ស់Jស់ ៃន�រគិត Fមរយៈ�រ TN ត់ ដង េហ�យ គឺ TN ត់ ដូច5 រ�ង ទិដ�[ព និងរ�ក*យ ពិ�រ

inglorious ែដល អ�កដៃទេទXត ឆ
ង�ត់ ]មពល 5វUជ{Bន ឬអវUជ{Bន។ប៉ុែន�Wគឺ5 �រពិតែដល] �រ ថត�ំរស2ី ពណ៌េខXវភ
ឺ ភ័

យតក់ស
�ត េPះេទែត ទទួលយក ]មពល ែដល W%បសិនេប� អ�កចង់អនុវត� េហ�យ] មួយ] េល>�ន ៃន ពន
ឺ 5បPL ន់ , ទីពីរេនះ %ប[គ

ៃនេពលេវJ និងេពលេវJ េនះគឺ }ប់រហ័ស េហតុេនះ នឹងBន េ�ក��ង�រ មិនBន �រ�ត់បនyយ%កបខ័ណ¢ ក៏មិនែមន5 ឥរUsបថ គួរឱ,អស់

សំេណ�ច�ស់ ែដល[គេ%ច�ន េAយTរែត មនុសl%គប់រូបBន សិទ;ិទទួល?ន ]មពល មិន] ផលប៉ះZល់វUជ{Bន ឬអវUជ{Bន។Bនឥទ;ិពល របួ

សរែហកTច់ធNន់ធNរ ៃន ពណ៌េO2  Faíska េក�តេឡ�ង េ� បេ|h ល អព�%កឹត ៃន [ព%ប%កតី និង ឆgnត អនុវតc េល� ]មពល រស់រេវ�កនិ

ង Bន1រម2ណ៍រ�ក*យ ចំេZះ�រ o
 ន និង luminary ដូេច�ះ ខ\�ំែណPំឱ,អ�ក េ%ប� ]មពល jL ល់ខ
nនរបស់អ�ក ែដលនឹង%តKវ?ន

�នដល់េAយ ពន
ឺនិង esbaterá ញញឹម ដុត មួយែដល5 េផះយកេចញ ពី កំេS , ប៉ុែន��រ ភ័យ?រម� េ�េពលែដល

stirred ។ៃន quadrant េផlងេទXត ែដលBន ពណ៌េខXវ េរu 5មួយនឹងគំនិត រp'ន ៃនបុណ,%គីសL និង�រ សងgត់ធNន់ េភ
�ង

េដ�មេឈ� ែដលPំ េយ�ងេQ រp'ន ។េខXវ េរu ដឹង] វUធី , ទិសេS �រែណPំ របស់Rត់និង �រវUនិច�័យ Bន សុ៊ម ]មពលនិង ភូតុង , 1

ចេធ��េQ?ន េសXគ�ី ខ
ី, ប៉ុែន� រស់រេវ�កនិង ចិត�ខ�ះ�រគិត ែតងែត េធ��ដំេណ�រ ក��ងេល>�ន ៃនពន
ឺ ប៉ុែន�មិន �ំរស2ី ពណ៌េខXវ ។W5 ]មពល j
 ស់

ប�Kរេនះ ?នជួប%បទះ េAយ ]មពល 5ក់ែស�ង េទែត សLះ មិន?ន េឡ�ងខL�ះ ែដល**ំង េយ�ងពី�រ រស់េ� រូបថត , កូរ ផhរ និង5 ទុន
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ប៉ះZល់ដល់ រលក សំេឡង ែដល?ន ផលិត េល>�ន េល>�ន ប៉ុែន�មិន Bនអនុ[ព 5។5�រ %បឈមមុខAក់R� េAយjL ល់ 5មួយនិង ធុញ

េAយមនុសl ភ
ឺ thicken េភ
�ង %ស1ប់ ែដល បងrKច%ទង់%bយ អ�ីែដល5�រ ពិតនិង =ក់ដូច5 មិនពិត ប៉ុែន�Bន េភ
�ង %បឌិត Wក៏

5អំ�ច ៃនពន
ឺ %សេម�ល%សៃម េនះ។

េខXវ េរu

អន់ចិតc េខXវ េរu លុកលុយ ឱ,ខ\�ំ %តKវ blazing ]មពល ែដលហូរ ក��ង �រេរ�សេអ�ង រន;េញ�ស កខ�ក់និង �ញ់សម
�ត ] រនLះ ពណ៌

េខXវ េនះនឹង េធ��កូដកម2 ។

ពន
ឺ dែស៊រ

ពន
ឺ dែស៊រ េនះ%តKវ?ន លម$ិតេហ�យសំ'ន់ េម�លមិនេឃ�ញ penetrates េQ5 េម�លមិនេឃ�ញ និង មិនBននរ�កត់សBh ល់

។Wគឺ5 ពន
ឺ និង5 Bf ស់ េ� េពទ, សន2ត មិនbក់ទងេQនឹង ផ
Kវបំែបក េពទ, jL ល់។មូលេហតុ inconspicuous និង

innocuous Fមរយៈ បឺត ធ�ឹម របស់ខ
nន ៃនគំនិត និងគំនិត េ◌� េAយBន]� ំពុល េធ��5Bf ស់ 5តិពុល និង ចេម
�យ របស់ខ
nន។

ពន
ឺ ដំបូល

ែផlង េនះ?ន Tយ[យ ពន
ឺៃន �រចង�ំ R2 នពរជ័យ ចិត� សBN ត់ េធ��វUញ?នេទ ក��ង ក�ល រលុងៃន ទិសេS និងសកម2[ព សកម2[ព ែដ

ល ម៉ូតូ ែដល?ន ទប់Tg ត់ ជំ=ន ៃន�រគិត ភ័យ?រម� របស់ massificador យឺតនិង ◌ៈនរស ously េនះ។Bនន័

យេ%- េ�ក��ងេពលេវJ ទំេនរ គឺ5�រ Bនចំណង់'
 ំងនិង ែចក�យ ខួរក�លនិង ពន
ឺេភ
�ង ដ៏គួរឱ,រpេភ�ប Deambulante �

រ stimuli សំ'ន់។

�រចង�ំ bំងេនះ ែដល%តKវ?ន បំភ
ឺ attic េនះ 5េរXងរហូត និងមួយចំនួន ែតងែត េប�កចំហ ឬ បិទេ�ក��ង %ទKង ។

រនLះ

កំេSនិង ងងឹត និង ?ន�
 យេQ5 កេ%ម�ក និង េសNmម េទែត ជួរ និង សំេលងរp'ន េ�េពលែដលW េក�តេឡ�ងគឺ ផុតដេងk�ម និង ដ៏េល�សលប់

ែដលឆ
ង សម>Kរ រស់េ�និង Bនវត�Bន េ�ក��ងចំេ�ម េភ
�ង បំភ
ឺ ឬ េផlងេទXតនិង េធ��កូដកម2 [ពងងឹត េ�េឡ�យេទ េbះបី5 កងPW ដ៏T

មi� ៃន�រ ដកដេងk�មធំេហ�យ Aច់[ពេសNmមTN ត់ electrifying បែនyមេទXត។រនLះ េនះ?ន ជ%មះ មនសិ�រ របស់អ�កែដល ?

នសBh ល់េAយ �រេចញ Bន់ ដ៏េក�ះក�យ េហ�យ] precipitate ន័យ %ទព,សម>ត�ិ negligenciador 

សកម2[ព 5ឱ�ស េ�េពលេPះ ?ន 
̂ ក់ចុះ រនLះ?ញ់ មួយេផlងេទXតក��ង ពិភពេJកេនះ។ពន
ឺ េផះ ពណ៌%បេផះ ]bំងេនះ សBh ល់ កំេS

5តិែដក ៃ%ពនិង រ�ងBំ ែតមួយ Wយដំ អ�ក%តKវ?ន ឆ
ងេមេ*គ េAយ ពន
ឺនិង ពណ៌%បេផះ ចុងេ%�យ PេពលអPគត %គប់ទីកែន
ង ែដលមិន
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ែដលេភ
ច និង �របះេ?រ ែដលអ�ក ។�ត់បនyយ�រេឡ�ង កB
 ំងជំរុញ េ�េពលេនះ និង�រ បន�ពូជ ផុសផុល យឺតនិង េឡ�ងខL�ះ %?ប់អ�ក %គប់

%គង អ�កេហ�យ េ?ះ អ�កចូលេQក��ង ?នs៉ងល$ ៃន ពន
ឺែដល drowns េ�ក��ងសតិ ៃនZក, េចះទប់ចិត� និង�រ េ%សកo
 ន របស់

អ�កស%Bប់ �ក់ ពន
ឺ ។េ� �ររUះគន់5T^រណៈ គឺ5 �រ embers smoldering ៃនរូប�យ េម៉ញ៉ទិក មួយែដល

�ប់េផ��មនិង េJតភ
ឹតេភ
 េ�ក��ងចិត� របស់អ�ក ដុត េAយBន បំណង%?]� ស%Bប់ អ�ីមួយ សមតy[ពបេងg�តកូន និង %ប�ស ឬ %សី េ%តក%ត1

ល េPះមក %បBថ េទ�ដង េនះអ�ក តួអកlរ ែដល5 បុគhលិកលកrណៈ ពីរ ែដលមិន ?នផល សូម>ីែត Br ង ឬេQមួយេផlងេទXត ។bំងេនះ កំ

េS ពន
ឺ ពណ៌%បេផះ ងងឹតនិង មិន?ន�រ និងBន កំេS របស់ខ
nន ក��ង�រ�រZរ េភ
mង និង �ររ�ក*លAល េ�ទូbំង ទ�ីប េលប និងចេP
 ះ

មិនេចះចប់ េPះ។

េ�ក��ងពន
ឺៃន 1រម2ណ៍រ�ក*យ

ពន
ឺែដល លុកលុយ និង?ន ផ�ល់ឱ,េយ�ងនូវ �រយល់ដឹង ដ៏%បណិត េហ�យ Pំេយ�ង េQ�ន់ �រសប�យ *ប់មិនអស់ គីមីវUទ� ជំងឺ 
̂ ក់ទឹកចិត�

និង�រ ថប់?រម� �រសប�យ សុខ%សnល , ប៉ុែន�មិន crusty េទែត ?នេ?ះពុម�េ�ក��ង មុខ ជនបរេទស េរ@ងេ}តលNង់ ៃន �រBន1

រម2ណ៍រ�ក*យ ែដល?ន បំភ
ឺ �រ ឬ 1រម2ណ៍ឬ 1រម2ណ៍ េនះ។1រម2ណ៍ ែដលអ�ក Bន1រម2ណ៍]Bន េសចក�ីរ�ក*យ dazzling និង

�ំង និង បនyយ1�រៈ ក�P� ក់ 1រម2ណ៍]Bន េសចក�ីរ�ក*យ េAយBន េល�សពី េនះ េ%ច�ន បi{Kនបន� ឱ,េយ�ង 1រម2ណ៍ េផlងេទXតនិង �

រសប�យ េនះ។កំេណ�តៃន េសចក�ីរ�ក*យ �ររ�កចេ%ម�ន និងមតិព័ត៌Bន េ�េល� �រេញmនមួយែដល នឹងមិន 
̂ ក់ចុះ និងមិន j
 ស់ទី និង�រ ប៉ះ

ទងhិចR� េ�ក��ងសក់ បដិេសធ េសចក�ីរ�ក*យ ឆgnត។

ពន
ឺ hypnotic

groping Bន1រម2ណ៍ ក��ង�រ %បឈមមុខនឹង 1រម2ណ៍របស់ Tកlី ែដល?ន សន�] ]� ំងងុយេគង ពន
ឺ %?]� ចង់ ?ន ៃន�

រេញmន ពន
ឺ ែដលPំ ឱ,េយ�ង ផlព�ផvយ និងេជ@ ]Bន ពន
ឺ។ដ>ិត េយ�ងBន ចិតc េAយមិន ឥណbននិង បំណុល េទ ស[ពឹ ជីវUត របស់

មនុសl អTf រ, ]� ំងងុយេគង ែដល?ន បេ�c យខ
nន េ�ក��ង%បភព េសចក�ីរ�ក*យ 5ទីមេPរម, ។អនុ សក់ Rave និង ចិេif�ម bំងេនះ

?នផL�ក សុ[ព និងខ{ិល ។transcendental ពន
ឺ ែដលPំ ឱ,េយ�ង Bនប~k %បឈម ថ2ីមួយក��ង គំនិត ដូចR� េ�ក��ង %បតិ

កម2 េផlងR� េនះ, %បតិកម2 ឆgnត និងបរUសុទ; bំងេនះ?ន %បឈមមុខនឹង�រ Bនបំណងចង់ បរUសុទ; េដ�ម>ីឱ,Bន ពន
ឺេ�ក��ង អំ�ច របស់

េJក ែដលនឹង%តKវ?ន ចុក េAយ Wនិង ជំរុញេAយ ថ2 រលុង ែដល?នមក 5មួយR� ដូច ដីឥដ� ក��ងកំេS។

ពន
ឺភ
ឺ

%◌បពលភព ពន
ឺ ែដល%តKវ?ន ែបងែចករWង ចលP Tកសព ជនបរេទសនិង េsល រWងវUធី ពីរេដ�ម>ី បំភ
ឺ Bន[ព|យ%សnល , ប៉ុែន�េA

យR2 ន�រ ផhត់ផhង់]មពល �មួយ W5 េAយខ
nនឯង ែដលBន និង េ�ែតBន េ�ក��ង�រ ទុកr%ពnយនិង dismay ៃន

hypnosis 5%បព័ន; មួយែដល ចិifឹម និង�រ អភិវឌ� ។ក៏ប៉ុែន� មនសិ�រ 5 ពន
ឺ'
 ំង េQ បិទ និងខ
nនឯង បi{Kន អំ�ច ដូចR�
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បិទ។

ផhរJន់ ខូចដល់ខួរក�ល

intertwined ខូចដល់ខួរក�ល េAយសេម
ង ផhរJន់ �
 =ន ែដល?ន �រRំ%ទនិង បេងg�ន [ពមិន%ប%កតី ែដល?នមកពី �

រពិតែដល] េយ�ងកំពុង %គបដណ� ប់ េAយ េនះ trovoa- ខូចដល់ខួរក�ល េPះេទ។?នs៉ងល$ េ�ទីេនះW ?នTយ[យ ពន
ឺ 5

ប់bក់ទងR� េAយR2 ន អំ�ច ឬ B%តA� ន ែដលនឹង Bនែត េលស មួយស%Bប់ [ពមិន%ប%កតី ៃន�រ ?ក់ េO2  , %ទ�ង េPះនិង េរ

សករចូក េ�ក��ងន័យ ចែម
ក និងេ%- ៃនេហតុផល %សKបយក េAយTរែតW េQ បិទ ជួរនិង j
 ស់ទីេAយR2 ន�រ សBN ត់ s៉ងេ=ច�ស់, 

=ក់ដូច5 ពិភពៃន ពន
ឺ ែដលខូចដល់ខួរក�ល រងទុកr ែដល W%បសិនេប� អ�កចង់?នេដ�ម>ី outwit ឬ សប�យ

staggered dyed prejudiced េAយពណ៌ មួយ oblique ស[ពឹ , មិនចង់ បេងg�តឬ បេ�c យខ
n

ន ប៉ុេ�� ះ ។imbued 5មួយនឹងT2 រតី ៃន�រគិត របស់ បំែណក ៃន�រពិត ែបក?ក់ េនះ គឺ5អ�កែដល %សៃម ពិភពេJក មួយេទX

ត េ�}N យពី �ររp'ន ែដល រJក េយ�ង5 េពលែដលេយ�ង េ�ស ែភ�ក ឬ%Rន់ែត %ពិចែភ�ក ។ចលP េនះ?ន o
 ត}N យ ពន
ឺ ចលP

ដៃទេទXតនិង ?ញ់ }N យ និង គំនិត Th ល់ េQ 5�រពិត ]រវល់ ឬ រវល់ Tមi�។ផhរ គឺ ខូចដល់ខួរក�លេហ�យ ជំរុញឱ, }N យ វU~� ណ

េAយមិន ឱ,ពួកេគេដ�ម>ី ប|k ញ ដូចែដលBន គឺ5 �រពិត %សប Zក,ច�ម1*ម និង�រ Aច់អហ|g រ ]5 bogeyman 

េនះេហ�យ R2 ននរ�B� ក់ េ�ទីេនះ បរUេ[គ បុគhល ចែម
ក និងេ�2 ះែក
ង�
 យ របស់ preexisting េប�េbះបី 5Bន �រពិត

។ដូេច�ះ bំងអស់ េPះគឺ5�រ មិនពិត Bន េរ@ង មិនេចះចប់ េPះេទែត Bន អ�ី ភ័យ'
 ច , '
 ច] deports េ� េផ�ក ៃនវUB%ត

polígonas , 5 និង លីេនែអ៊រ មួយប៉ុែន�មិន ទំនង ឬសូម>ីែត %ប^នបទេដ�ម>ី លកrណៈ �មួយែដល លកrណៈ េនះគឺ] អឌ�

េRល េនះនិង apotheosis អTf រ, ?នគិត ។R2 ន jg ឬ ដុះេ�ក��ង filaments ៃនគំនិត អរូបី េហតុអ�ី?ន5 , 

Pulse ?ទ តួអកlរែដល %តKវ?ន េក�ត មិន 
̂ ប់ េឃ�ញ និងតុបែតង ចលP ែក
ង�
 យ និង |យ%សnល ស%Bប់េពលបចf�ប>ន� េនះប៉ុែន�

អ�ី%គប់s៉ងែដល ?នេធ���រ យល់ដឹង និង�រ គណP តិចតួច។មិនBន ផhរ �រគណP គឺ មិន1ចbយទុក5មុន?ន ពិត%?កដ េហ�យ] B

ន�រ េAយឯកឯង ពិត%?កដ េPះគឺ មិនទំនងេទេដ�ម>ី គិតពី %បភពេផlងេទXត �មួយៃន�រ ខូចដល់ខួរក�ល ]មពល។កិននិង កិន ក�ល

ៃន yore េនះ និងBន desvanecestes េ�ក��ងស
ឹក ពណ៌េល@ង និង�រ បរUេ[គេAយ bibliófagos 

, និងេAយR2 ន �រព�sម បំភិតបំភ័យ �រចង�ំ ែលងេ%ប�េហ�យនិង ?នេធ��ឱ, ែក
ង�
 យ និងេដ�ម>ី វU^ន�រ របស់ខ
nន។?នហុ៊�ព័ទ;េAយ W

ស់ បរU^ន ពួកេគ T� គមន៍ rotulantes Abyssinians និង េស�ច ផhរ របស់ Abyssinian េនះ

។េ�ក��ងពន
ឺៃន អតីត�ល Aស់េត@ន ដល់អ�កែដល រស់េ�ក��ង ពន
ឺៃន េពលកន
ងមក េPះ អ�កែដល T
 ប់ពី 'ងPយ �
 នZន Tកសព

េសេឡTL ល ដ៏សំ'ន់ េ�ក��ង�រពិត េក�តេឡ�ង 5បPL ន់ េPះ។ប៉ុែនcbំងអស់ េនះគឺ 5សំណួរ ភ
ឺ ពន
ឺ ភ
ឺ តិចឬេ%ច�ន េPះេទប៉ុែន� គឺ5 �ំរស2ី

]មពល ែដលមិន ឆបR� 5មួយនឹងអតីត�ល សូម>ីែត ប់ mo- មុន។ពន
ឺ កន
ងមក េAយេហតុេនះ បេifញ �ំរស2ី ែដលបងgេ%Rះ]� ក់

ប៉ុែន�មិន?ន %គប?ំង ពន
ឺ luminous និង េពញេAយរស2ី �មួយែដល ចង់ ignite េ�េពល �មួយ សនL�ះ ឬ េព
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លបចf�ប>ន� ។ចំេZះ អតីត�ល Zក់ព័ន;នឹង បចf�ប>ន�េនះ ខណៈេពលេនះ សនL�ះ ទីពីរ ឬ %ប[គ ប៉ុែន�មិន Bនឥទ;ិពលេល� អំ�ច ]មពល

របស់ខ
nនឬ ពន
ឺ របស់ខ
nន។េយ�ងBន ដូេច�ះេហ�យ ែតងែត េ�ក��ងេពលេវJ ស%Bប់ ពន
ឺ ដ៏Bនអនុ[ពនិង ច�ស់Jស់ៃន�រ �សLីម េញmន ែដ

ល?ន �ត់ ខ,ល់ សប�យ មុខ រហូតដល់េពល េPះមក ?នយកេចញៃន �របង�ិល ជុំវUញ េចតP ៃន�រេធ�� េសចក�ីរ�ក*យ ពន
ឺឬ �រ %Fស់

ដឹង , េAយTរែត អ�ីែដលសំ'ន់ គឺBន មួយចំនួន គឺ5អំ�ច ឬវuុល s៉ង'
 ំង Pេពលបចf�ប>ន� ែដល?ន បងg េល�កទឹកចិត� អគhិសនី ែដល

េAយ%Rន់ែត សម
ឹងេ}� ះេQមុខ ពន
ឺ ពីអតីត�ល របស់Rត់ ពន
ឺ '
 ំងតិច វUទ,�សកម2 ពីជីវUត �លពីមុន េPះេទប៉ុែន�] មិន ែណPំ េRល�

រណ៍ៃន ពន
ឺែដល បងgឱ,Bន ចលP ជីពចរ ពន
ឺ unmasked រស់េ� ?នរូបថត ទីពីរ %Rន់ែត ចុច ធម2Fនិង�រ េ%តmមខ
nន5

េ%សច ?នេធ��េឡ�ង េ�ក��ងពន
ឺ ដ៏ជូរចត់ និងេម�លេQ glances Bនេ%Rះ]� ក់ និង�រដុត ៃន�រ%ចែណននិង �រស$ប់ ែដល 5ធម2F

Wរ ពន
ឺ ៃនអតីត�ល េ�ជុំវUញនិង �ន់'{ ប់ រូប�យេ�Ty នសួគ៌ 5មួយនឹង វUទ,�សកម2។?នs៉ងល$ វUទ,�សកម2 គឺ វUទ,�សកម2 េហ�យេនះគឺ5 �

រចម
ងេ*គ , ដូេច�ះ R2 នអ�ី '
 ំង5ង ពន
ឺ ពន
ឺ របស់អ�កេ�េពល េនះ េ�Fមដង bំងអស់ែដលBន Pេពលបចf�ប>ន� bំងអស់ េAយមិន វUទ,�

សកម2 េAយTរែត ពន
ឺ េPះេទ គឺ'
 ំង5ង មួយេផlងេទXត, Wគឺ5ប~k មួយ ៃនវUទ,�សកម2និងមិន ចូលមករក ខ\�ំ5មួយនឹង ពន
ឺេភ
�ង 'ងក��ង

bំងេនះ េAយTរែតមួយ R� Bន ពន
ឺ ដ៏បរUសុទ; របស់ខ
nន និង�រ %សេម�ល%សៃម ឆនLៈ េ%សកទឹក និង�រអភិវឌ� ]មពល បរUសុទ;និង �របេងg�

ត។េវទមន� ែដលBន ពន
ឺ ពណ៌ េ�ក��ងពន
ឺ របស់ខ
nន ឆ
�ះប~f ំងេ�ក��ង %សេBល ៃន]មពល %ពះ1ទិត, ពណ៌េល@ង។5�រពិត មិនBន ពន
ឺ

េ%ច�ន, Bនែត អតyិ[ព េ�េសសសល់ និងតុល,[ព ៃន foci ក��ង�រ បដិេសធ នូវអ�ីែដល 5�រ មិនទទួលខុស%តKវ ក��ង�រ េម�ល ។ដូ

េច�ះW គឺ5�រមិន ពិត%?កដ គឺ5 ែផ
េឈ� ដ៏Bនឥទ;ិពល ៃន �ំរស2ី ែដល ពួកេយ�ង ដឹង ក៏?នេល�កេឡ�ង ។ក៏ប៉ុែន� �ំរស2ី អ�ីែដល មនសិ�រ

5អ�ី?អ�ីែដល5�រ ពិត5 ដឹងឬ សន
ប់ េម�ល ឧបសគh ែដល ទំនង5 សេ%មច ស%Bប់�រ 5េ%ច�នៃន 1រម2ណ៍ េធ��និង យល់ ]bំងអស់ ដឹ

កPំ ស%Bប់ េពលេនះ មិនែមន5 ។ពុក េនះ េហ�យ 5រូប*ង រ?ំង េ◌�ន និsយ]ពួកេគ គឺ5 ចរន� ែដលេម�លេQពិ?ក េពលែដលេ�ក��ង

�រពិត R2 ន ឧបសគh ពិត%?កដ។អ�ី%គប់s៉ងគឺ ដូេច�ះ %សេម�ល%សៃម និង ពិតឬ មិនពិត bំងអស់ រស់េ�ក��ង �សLីម ដូចR� ៃនរូប[ពបំ[ន់ , 

1សនៈៃន វU~� ណ េផlងេទXតែដល មិនប៉ះZល់ដល់ ពួកេយ�ង ក��ងេសចកcីពិត េទេ%ZះR2 ន ឬ ពិត5 មិនBន ឧបសគhរWង បំណង និងពន
ឺ ៃន

�រ សន
ប់ េនះែតងែត Bនវត�Bន េ�ក��ង�រ យល់ដឹង និង�រអ�ីែដល េយ�ង រកv ខ
nនេយ�ង េAយTរែតេយ�ង េជ@]េ�ក��ង %ចWក់ េPះេទប៉ុ

ែន� េ�ទីេនះ ផងែដរ មិនBន ចរន� ឬ�រ ដឹកPំបនL�ក ប៉ុែន�Bន សត� េ�Ty នសួគ៌ 1�ស %សេម�ល%សៃម ែដលរស់េ� ដូចែដលW និsយ]

េ�ក��ង ពន
ឺៃន អតីត�ល េAយ សំេឡង[គេ%ច�ន ែដល ?នសេ%មចចិត�] ពន
ឺ ?ន Bនអំ�ច មួយឬ វU^ន�រ ប៉ុែន�បPL ប់មក 5ថ2ីម�ងេទX

ត ែដល5 ពួកេគ?ន េQ រp'នដល់ ពន
ឺ , ពន
ឺ មិន េលង ចំ�ំ ពន
ឺ និង5 �រេម�លេQ េចញ របស់Pង។

ពន
ឺធម25តិ

Wគឺ5ធម25តិ ែតមួយគត់ែដល Bនពន
ឺ ច�ស់និង ធម25តិ េនះW5 ធម25តិ េដ�ម>ីអនុេJម ។អនុេJម [ពមិនអនុេ%Rះ ជេB
 ះ បេ%ម� បេ�c

យខ
nន %Rន់ែត 5�រ Accumulator ឥរUsបទ និងប~k ដឹង េទប៉ុែន� មិនែមន5�រ s៉ង%5លេ%- ដូចែដល ពួកេគគឺ5

ធម25តិ។រWង ពន
ឺ ធម25តិនិង Bន�រ ឆក់ តិចតួច េPះេហ�យែដល ធម25តិ េ�ជុំវUញ េយ�ងេហ�យ េធ��ឱ,េយ�ង Bន1រម2ណ៍] េ�[ព|

យ%សnល និង�រ TN ត់ េAយTរែត អ�ី%គប់s៉ងគឺ ធម2Fនិង ធម25តិ។1�ស អំណរ ធម25តិែដល េ�ជុំវUញ េយ�ង េRះ និង�រ រត់ និង�រ
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ប៉ះ 5ពិេសស �រប៉ះ ទន់ភ
ន់ , ស%Bប់អ�កែដល ចូលចិត� puffs ៃន ពន
ឺ ។

ពន
ឺ អំ�ច នុយេក
ែអ៊រ

%បភព ដ៏'
 ំង�
 ៃន]មពល radiates ពួកេយ�ង ?នj
 ស់ប�Kរ , �រj
 ស់ប�Kរ ផ
Kវចិត�, ែដលបPL ប់មក ពិ�រ� បុក េAយ អំ�ច

នុយេក
ែអ៊រ េនះ។]មពលពន
ឺ ដ៏រpេភ�បេនះ ដុះ ផលប៉ះZល់ ភ
ឺ ៃនខ
nន ដ៏អTf រ, ៃន�រ j
 ស់ប�Kរ េហ�យ] �រពិត មិន?ន ទទួលរង េទប៉ុែន�5

េ�N ក មួយ ឆ
 េយ�ងឱ, ដឹកPំបនL�ក ៃន�រ រ�បអូសយក?ន េហ�យ ែដលPំ ឱ,េយ�ង េធ��សកម2[ព។ជំរុញ វUទ,�សកម2 ផL�ះ េនះ ]មវន� និងច�ស់

Jស់ ។ដូេច�ះ េយ�ងBន ចំណុចកំពូល េ�ក��ងកB
 ំង ]មពល របស់ខ
nន នឹង%តKវ?ន [� ក់|រ នុយេក
ែអ៊រ ែដល?ន ែកត%មKវ និង�រ ដួលរលំ

ពន
ឺ មិន1ចេQរួចេទេដ�ម>ី unbalance េAយTរែតW គឺ5�រ epitome ៃន �រj
 ស់ប�Kរ កB
 ំង ។េហ�យR2 នអ�ី '
 ំ

ង5ង េវន, �រj
 ស់ប�Kរ ែដល?ន បេងg�ន េយ�ងនិង បេងg�ន េយ�ងអំពី វUទ,�សកម2 េនះ។

ពន
ឺេភ
�ង បេលគផ
Kវចិត�

ដូច5%បសិនេប� េAយ េវទមន� ឬ [ពសុខដុមរមP ែដលពួកេគ?ន ដី និង អែណ� ត និងWយ T
 ប េភ
�ង បេលគផ
Kវចិត� bំងេនះែដល

fascinate េយ�ងេហ�យ j
 ស់ប�Kរ �រពិត េQ ដូច5 បំណង%?]� ដ៏ល$ េPះេទប៉ុែន� W%តKវ?នេគ សងaឹម ស%Bប់ %បផ�Kល 1%កក់

េ�េពលែដលេយ�ង ?ន%តឡប់មកវUញ ពិភពេJកេនះ 5កែន
ងែដល 5េពលេវJ Pំេយ�ង េចញ}N យ B៉សីុនវUB%ត ពិតនិង Pំេយ�ង ចូលេQក��

ងពិភព ៃន�រ រេវ�រWយ , មិនពិត ឬ5 �រសប�យ មួយ។ដូេច�ះ Bន វUB%ត ទីបី ៃនសកម2[ព ~� និង]មពល េO2 ងងឹត េ�េពលែដល

?នេម�លពី ទសlនៈរបស់ ឆgnត េផlងេទXត េAយ ពិត ominous េQ អុកសីុែសននិង ហូរ េភ
�ង បេលគផ
Kវចិត� �រទទួល?ន ដីេ�ក��

ង ទសlនៈ េផlងR� និង វUB%ត voluptuous េហ�យែដល េធ��ឱ, អ�កែដល?ន រកvទុក ក��ង រយៈេពល រេប៉ះរេ?៉ះ ។គណបកl%ប

}ំង R2 នអ�ី រWង ពិត ពិភពេJក ឬ ពន
ឺេភ
�ង ឬេAយTរែត ធម25តិ '
 ំង�ស់ែដល Bន េភ
�ង េPះេទ។

ផhរJន់

ក��ងPម5 េ%បះ} ជូរចត់និង ភ
ឺ�ំង , infuriates ផhរJន់ មតិព័ត៌Bន ែដល] ដីរបស់ រស់*នBនជីវUតពី amórfica 

និងពន
ឺ ]
 េនះ។ជនេភXសខ
nន េ�ក��ងTកសព េសេឡTL ល bitterness ែដលពួកេគ?ន េប�កេចញ កំហឹង ពីសំ�ក់

potentiated េAយពន
ឺ និងអំ�ច ែអ េនះ។�ររJក និងមតិព័ត៌Bន ពន
ឺ ៃនខ
nន ែដលអនុ~� តឱ, �
 នZន េAយ �រAច់

ចរន�អគhិសនី ប៉ះZល់ bំងេនះេ�ក��ង [ពងងឹត អវត�Bន ៃនពន
ឺ និងអំ�ច មិនេT2 ះ%តង់ េហ�យ] ទុក acalorar េAយ ផhរJន់

]មពល B◌៉ និង បេងg�ន សុភមងhល ៃនពន
ឺ។សុភមងhលរបស់ ធ�ឹម ពន
ឺៃន មនសិ� មនុសl 5។

B៉សីុនេភ
�ង

%សdញ់ B៉សីុនេភ
�ង B៉សីុនេភ
�ង ឬ %សdញ់ !
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េត�អ�ីែដល 5បំណង%?]� របស់មនុសl ែដលមិន ឥន;នៈ និម2ិត េនះនិង តំណ 1រម2ណ៍ េនះ តB
 [ព េថ�ប និង�រ េ%សក ស%Bប់ អ�ីមួយ ដ៏

សំ'ន់ ក��ង�រ អភិវឌ�]មពល 1រម2ណ៍និង ទំPក់ទំនង អគhិសនី ។B៉សីុនេភ
�ង េនះ ផhត់ផhង់ egos និង បុគhល មុខ Jក់េ�ក��ង �រតំ

�ង %ប�ំៃថN ដូច5េ�ក��ង �រទទួលយក 1=រេពល%ពឹក ឬ 1=រេពលJN ច ឬ ទឹកែដល មតិព័ត៌Bន ]មពលៃន ៃថN មួយៃថN េQ ?

ន។R2 ន រ?ំង ឬ គំនិត lacerating , enquadramo ពួកេយ�ង េ�ក��ង�រពិត ]មពល ៃនេសចកcី%សdញ់ ឬ

េសចកcី%សdញ់របស់ electrifying ]មពល ដ៏'
 ំង និង េម�លេQ មុត%សnចនិង 5តំ�ង េសចក�ី%សdញ់និង [ពឯេ� ែដល

រស់េ� ចុក េAយ ែខl ែដលមិនែដល បិទ 5 អំ�ចែដល មិនេចះរលួយ េPះ េទប៉ុែន�ពិត 5េរXងរហូត!5និចf electrifying 

បំណងេដ�ម>ី េម�លេQ េ%សក និង�រ អត់ធ2ត់ មួយចំនួន ?នបេងg�ត ៃន�រ monotony ៃថN និង oblique មុខ ែដលតំ

�ងឱ, R2 នអ�ីេ�ក��ង មធ,ម អគhិសនី Bន ែខl រលុង េPះេទ។ផlងេ%ពង ចូលេQក��ង �រ%សេម�ល%សៃម របស់ ម៉ូតូ 'ងក��ង និង?ន %តn

ស%F ពិត ប៉ុែន�5មួយនឹង choke ទំPក់ទំនង }ប់រហ័ស េនះ។ទំនក់ទំនង ដ៏សំ'ន់ េដ�ម>ីជីវUត ម៉ូតូ, ម៉ូតូ េនះ Bន �រពិត និងBន

�រមូលមតិR� មិនBនវត�Bន េទែត �រ ពិត Th ល់ េផlងេទXត េសL�រែត [ព េQនឹង បំណងចង់ ដឹង េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រ េ�ទីេPះ!Wែត

ងែតBន វត�Bន េ�ក��ងន័យ ឱ�ស 5បPL ន់ ដូេច�ះ %បព័ន;ផlព�ផvយ មិន1ច5 ធNន់ធNរ េទប៉ុែន� T
 យ ក��ង គំនិត B៉សីុនេភ
�ង េសចកcី%សd

ញ់របស់ %បព័ន;ផlព�ផvយ និងធន^ន ែដល1ចេ%ប�?ន ;អំពីេសចកcី%សdញ់ B៉សីុនេភ
�ង គឺែតងែត Bនចំណី5និចf និងបរUTy ន ែដលមិនែមន5

និម2ិត �មួយ េផlងេទXតនិង ?ន%គប់%គង េនះ s៉ង'
 ំង %តKវ?ន �រ បេ�c យខ
nន , េPះ មិន1ច ដក�រវUនិេsគ េAយខ
nនឯង ៃន �

រBន1រម2ណ៍រ�ក*យ W បេងg�ត ?នេហ�យ proliferates ក��ង មុខ ែដលមិន 
̂ ប់Bន បចf�ប>ន� េនះៃន ដុំ %ពលឹង អ�កែតងែត ចង់

**ំង។ស%Bប់W មិន1ចលក់ ដុំ ៃន]មពល �មួយ ែដល5 ]មពល មួយនិង ពហុវប>ធម៌ េ�ក��ងន័យ ៃន�រេពញចិត� របស់ខ
nន , �រេព

ញចិត�ែដល Bន�ររ�កចេ%ម�ន �រពិត 5េ%ច�ន ស%Bប់ េយ�ង5 និម2ិតនិង�រ %សេម�ល%សៃម ែតប៉ុេ�� ះ េ�ក��ងវត�Bន របស់អ�កដៃទ ឬេ�េល�

កifក់ Jក់ទុក ]មពល បទប>i�ត�ិ ថ2ី]មពល វU~� ណរបស់ នឺ%ត�ង , ]bំងេនះ គឺ5 សត�ែដល ពិតៃន ពន
ឺ។Pគ ពន
ឺ 1ចបំភ
ឺ េឡ�ង!

អគhិសនី

Pេពលបចf�ប>ន� េនះ Fមរយៈ�រ ហូរ េយ�ងនិង ផcល់ឱ,េយ�ង revitalizes %ប�ំៃថN កB
 ំងនិង mime ែដល

gleaming និង មនុសl ដ៏ចេចសរ�ងរូស ?ទ !េឈ�%ចត់ េAយTរែតW 1ច5 កB
 ំង ៃន ពន
ឺឬ �រRបសងgត់ និង�រ ឈឺ

convalescent ែដល %បBថ ដល់�រ ពិត dualistic និង�រ Rបសងgត់ ។មិនBន abatas អ�កអំពី

បេ|h ល អវUជ{Bន Pេពលបចf�ប>ន� េនះ infiltrating subconscious និង�រ �ត់បនyយ �រឈឺ�ប់ s៉ង%5

លេ%- ៃនបុគhលិកលកrណៈ ដ៏សំ'ន់និង %ប}ំង មតិព័ត៌Bន អ�ក 5�រ ពិត អTf រ, និងទីFំង ៃន�រ%ប}ំងនឹង េសXគ�ី គីមីនិង គីមី ទូលំ ៃន

T2 រតី ៃន�របេងg�តថ2ី និងសមិទ;ិផល សេ%មច េនះែដលមិនែមន5 �រេផLរ 5�រ %តKវR�  Rida feeders ភ័យ?រម� មិនBន 1

រម2ណ៍រ�ក*យ េទប៉ុែន� drags ចិត� េQ រលក េមែដក ៃន�រគិតនិង �របi{Kន េនះ។�រឆ
ង ៃនគំនិត េនះគឺ5�រ ពិតនិង B៉េញ៉ទិច និ

ងអភិវឌ� េសXគ�ី េហ�យR2 ននរ�B� ក់ 1ចបដិេសធ េសXគ�ី bំងេនះBន �ររ�ក*លAល បចf�ប>ន�េ�ក��ង ខ,ល់ មិនេចះចប់ ៃន 1រម2ណ៍ និង
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�រសប�យ េគជិះ5ន់ េAយTរែតេយ�ង bំងអស់R� %តKវ?ន �ប់េផ��ម ]មពល ពី'ងេ%x Beta-blockers ប៉ុែន�] បេងg�ន

�រេ%សកo
 ន របស់េយ�ងស%Bប់ ជីវUត។ដូេច�ះ�រ ដឹកPំបនL�ក bំងេនះ ប៉ះZល់ដល់ �រគិត របស់េយ�ង េហ�យេពលខ
ះ េក�តBនេឡ�ង ឬ�រ អភិ

វឌ� ជេB
 ះ េ�ក��ង�រគិត េPះេទប៉ុែន�] 1ចPំមកនូវ សុភមងhល អគhិសនី េនះ] រpេភ�បៃន %ចកb� រ េនះនឹង PំេQដល់ �រពិត 'ងេ%x។

ពន
ឺ ពណ៌េខXវ

បងgឱ,Bន 1រម2ណ៍ ដ៏'
 ំង ពន
ឺ ពណ៌េខXវ �ត់ T� ននិង ជេណ� �រ និង infiltrates អំ�ច ៃន1រម2ណ៍ែដល មតិព័ត៌Bន និង�រ

អភិវឌ� េBះមុត Bនស�� នុពល េនះ។T� គមន៍ %ជ�ល ស%មស់ ធ�ឹម %ប�ន់អកlរតូចធំ ៃន តB
 [ព មិត�[ព ដ៏េក�ះក�យ ែដល កំពុងែតែស�

ងរក �រតូចមួយ ពណ៌េខXវ 5េ%ច�នេទXត, រ�ងBំ, '
 ំងបែនyមេទXត របស់ខ
nននិង Bន�ររ�កចេ%ម�ន េ�ក��ងេយ�ង 5មួយនឹង ផលប៉ះZល់ s៉

ង%5លេ%- %ក�មហុ៊ន Constellation 1រម2ណ៍ និង�រ េ�Aច់}N យ ក��ង រលក ដី េនះ។អំ�ចេនះ ប៉ះZល់ដល់ គំនិត មួ

យ oblique ?ត់បង់ 1រម2ណ៍ៃន �ររស់េ�ក��ង %សេBលៃន ពណ៌េខXវ មុជទឹក ប៉ះZល់ដល់ មិត�[ព ដ៏%5លេ%- និងយូរអែង�ង W

?ន អនុវតc េAយខ
nនW ធ�ឹម េវទមន� ៃន�រ ឆgnត េហ�យ %សdញ់ រ�ក*យ ៃនស%មស់ ដ៏ក%មនិង toning ពណ៌េខXវ។ែខl%សdយ ៃន

1ំងតង់សីុេត %ពលប់ Pង Bន�ររ�កចេ%ម�ន និង�រ បi{Kន ]មពលនិង �រ�រZរ ៃន�រ កក់េx� 1%កក់និង រ�ក*យ 5មួយនឹង�រ ឈឺ�ប់

និង [ពេសNmមTN ត់ , R2 ន , មិន រ?ំង ] eludes និង ក៏?នេល�កេឡ�ង ឱ,េយ�ង គិត អរូបី មួយ, W គឺ5 ពន
ឺ ពណ៌េខXវ ដ៏រ�

ងBំនិង intensifier�រBន1រម2ណ៍រ�ក*យ ពិតនិង %សេម�ល%សៃម េPះេទប៉ុែន�W ប៉ះZល់ដល់ េហ�យែដល ែតងែត ប៉ះZល់ដល់

Pងេដ�ម>ី j
 ស់ទីនិង ?នរត់ េចញពី ែដនកំណត់ ស%Bប់ មិត�[ព �ំ?ច់ និង យូរអែង�ង ។Pង?ន 
̂ ក់ក��ង េសចកcី%សdញ់និង ែដល ?ត់

បង់ ពីេហតុផល េទែត បេ%ម� 1=រេដ�ម>ី 1រម2ណ៍ រេបXបែដល [{ ប់មក និងPំមកនូវ េសចក�ីរ�ក*យ និងBន ចិតcេJភលន់ រ�ក*យ , �

រសប�យ ែដល5 �ឡKរ� និង�រ លុកលុយ អ�ីbំងអស់ និង5 េផc�មវក់ ៃន�រ រpេភ�ប 5មួយនឹង ពន
ឺ ពណ៌េខXវ េនះែដល សyិត ចុះេហ�យ រេមX

ល abrocha%បមូលផ��ំ ៃន ]មពល ែដល ហិនេ=ច 5មួយនឹងេពលេវJ េPះេទប៉ុែន�] មិន?ន ?ត់េ�ក��ង េពលអPគត េនះ

េZលគឺ ែតងែត%តKវ?ន េធ��បទប|k ញពី ពន
ឺ �រZរ េនះ ែដលមិន អនុ~� តឱ,េយ�ង វUវឌ� ក%មិតៃន �រសប�យ ភ
ឺ មិន1ច%គប់%គង ?ន។

ែខl]មពល

1រម2ណ៍Jក់ទុក រស់រេវ�ក ៃន�រ?រម� រត់Fមរយៈ Tកសព feeders ែដល ក�ីសងaឹម Fមរយៈ ែខl អគhិសនីនិង អ�ីែដលថ2ីនិង ដ៏

អTf រ, ែដលទុក ចលP ឋិតិវន� ប៉ុែន�5មួយនឹង �រគិត Bនេល>�នេល@ននិង Bនបំណងចង់ ។ចលP ពិ�រ [ពFនតឹង ?ន េក�នេឡ�ងេ�ក��ង

សុ៊ម និងពិត5 ?ន%គប់%គងនិង Wស់ ចលP ចុះជេណ� �រ ៃន�រគិត ែដល [{ ប់ េយ�ងេQ R� េQវUញេQមក។ជេណ� �រ េនះ គឺBន គំនិត ែដលេយ�

ង categorize ឥរUsបថ មុខ និង�រ ចលP និង%កបខណ¢ ែដល េយ�ងេ�ក��ង �រចុះ និង�រ េឡ�ង ៃន%R ៃនជីវUត ពន
ឺ មតិព័

ត៌Bន េក�នេឡ�ង េAយR2 ន�រ បi�ប់ �រ Pំអ�កេQ ឆgnត ពី�រពិត ែដល] ទូេQ ក��ង វU ន។XXI , ]មពល , េវទមន�, សំេលXកបំ

Zក់ bំងអស់ 5មួយនឹង �រចុះស%ម�ងR� ច�ស់ េPះេទែត ចូរ%បយ័ត� ជេណ� �រ មិនែមន អ�ក*ល់R� នឹង �រេក�នេឡ�ង ៃនជីវUត េនះBន មនុសl

B� ក់ែដល េឡ�ង ជេណ� �រ មួយែដល េក�នេឡ�ង និង5ពិេសស នរ�B� ក់ Rំ%ទ េPះគឺ %គប់%Rន់េហ�យ ឬW 5ប~k មួយៃន�រតុល,[ព។តុល,
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[ព ៃនអំ�ច គឺBនTរៈសំ'ន់ ក��ង�រ តុល,[ព ៃនចលP និង�រ 
̂ ក់ និង?ន េក�នេឡ�ងដល់ ក%មិតៃន�រ 5 េរXង*ល់ េPះេទប៉ុែន� មិ

នែមនbំងអស់ សមនឹងទទួល?ន េដ�ម>ីចូលេQ ចុះឬ េដ�ម>ីRំ%ទ ពួកេយ�ងេ�េល� �រេឡ�ង កិចfខិតខំ%បឹងែ%បង និង�រ តសូ៊ %តKវ?ន គន
ឹះដ៏សំ'

ន់ េហ�យបPL ប់មក បេងg�ន�រ ខ
nនឯងេQ 5វU~� ណ ៃន�របូ5 េPះេទេAយមិនBន �ររងរបួស ឬ�រ ឈប់ និង�រ Pងនឹង Pំអ�ក េ�ក��

ងពន
ឺៃន �រ គិត េPះេទ។R2 ន តុល,[ពៃន កងកB
 ំង 'ងេ%xែដល 1ចផ�ល់ ជំ=ន េនះគឺ5 រ�ងBំនិង Bន1=រ�� ំ េAយ ែខl ៃនក�ី

សងaឹម មកដល់ ែខl អគhិសនី ដ៏សំ'ន់បំផុតមួយ វដ� ៃនជីវUត ]មពល ែដល មតិព័ត៌Bន េ�េល�ែផនដី េនះ។

ពន
ឺ effervescent

េJក Cai និង burble , ពនឺ និង�រ ព%ងីក ចូលេQក��ង ពន
ឺ T' បំណងចង់ impregnable , Wគឺ5

effervescent បំ[ន់ េម�លេQដូច5 bំងអស់ ពន
ឺ ែដលបPL ប់មក R2 ន េពលែដល%បឈមមុខនឹង �រពិត 'ងេ%x។ទទួល អំ

េព�1%កក់និង ឆgnត រេប៉ះរេ?៉ះ បំណងចង់ effervescent ែក
ង�
 យ 5�រ ព%ងីក េសចកcី%សdញ់និង �រចម
ងេ*គ , �ន់�

ប់ អស់bំង គំនិតនិង ?នអនុ~� តឱ, %គបដណ� ប់ និង%តKវ?ន េលចេ 
̂ W5 �រj
 ស់ប�Kរ ៃន]មពល សLnយ ក effervescent 

ែដលេQBតិ� luminous េ�ទីេPះ។

េមឃ ភ
ឺ

R2 នអ�ីែដល �ន់ែត'
 ំង 5ង�រ%?]� េដ�ម>ី សេ%មច?ននូវ តុល,[ព ដ៏ល$ឥតេ'f ះ ៃនេមឃ ភ
ឺ ដូចែដល ពួកេគគឺ5 F* ែដល   ផcល់ឱ,អ�កនូវ

ជីវUតនិង�រ j
 ស់ គំនិតនិង គំនិតឬ �រពិត បំណងេដ�ម>ី េបតុង េនះ។R2 នអ�ីែដល %សស់T$ ត5ង េមឃ ភ
ឺ េAយ ]មពល

constelares ែដល ប�ឹងឧទ;រណ៍ េQ5 អន�រកម2 េថរ រWង F* និងអំ�ច ៃនjg យ េនះ Bនែតមួយ , ដូចែដលខ\�ំ ?ននិs

យ] អ�ីែដល '
 ំង5ង %ពលឹង បំណង%?]� េមឃ បំភ
ឺនិង បំណង%?]� ស%Bប់ �រj
 ស់ប�Kរ និង�រ ទំPក់ទំនង និង�រ ប៉ះ 5មួយF*

magnetize គំនិត ។

បងkKរ ]មពល

W ភ័យ'
 ច ខ\�ំពីរេបXប ]មពល ?ត់ ក��ង ែផlង េAយR2 ន េភ
�ង េZលគឺ មិនចង់ បក%Tយ mica ពិត COS ។ខ\�ំខកចិត� េ�េព

លែដល ]មពល ដ៏សំ'ន់មួយ %តKវ?នេគ ប�|g ប េAយ �រT� ក់េ� និង�រ %គីT� ល់ ៃន 1រម2ណ៍ គឺពិត5 រ?ំងៃន [ព%តឹម%តKវ'ងនេs

?យ មួយ។ឱ %ពលឹង ៃន]មពល បរUសុទ; បំែលង អ�កចូលេQក��ង េវទមន� មួយនិង រុយ គំនិត ែដល មិនBន Pេពលបចf�ប>ន� េល�កទឹកចិត� ៃន

អងhេហតុ និង�រ j
 ស់ប�Kរ ៃនអ�ីែដល �រពិត %តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ ជំ=ន និង វដ� ែដល bំងអស់ ?នឆ
ង និងអភិវឌ� ប៉ុែន�មិន េ�ក��ងវUធីៃន �

រភ័យ'
 ច និង�រ1រម2ណ៍ sofridão ។េAះែលង ខ
nនអ�កនិង ព%ងីក ែដលអ�ក រងទុកrលំ?ក េហ�យ5ពិេសស �រj
 ស់ប�Kរ ៃនជីវUត �

រj
 ស់ប�Kរ ែដល?ន ជំរុញឱ, ពួកេយ�ង េនះ។

ពន
ឺៃនជីវUត
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លិច ឆgnត ៃន ចំណង់ចំណូលចិត� េនះ។េហតុអ�ី?ន5 ស[វគតិ %សdញ់និង ចង់ឱ, %សdញ់ ត�k និង �រខកចិត� េប�ក រូប[ពបំ[ន់ 5

េ%ច�ន។deluded និង %សdញ់ខ\�ំ េj� តសំ'ន់ និង�រ េj� ត1រម2ណ៍ េ�ទូbំង វUធីT%ស� ៃនេសចកcី%សdញ់ ៃនេសចកcីពិត ]

pierces កុហក �មួយ។1%�តេ�េល� Wលេលង របស់ 5ទី%សdញ់ ែដលេយ�ងកំពុង %បឈមមុខនឹង អត�ស~� ណពិត ៃន�រ ដូ

េច�ះ ត%មKវឱ,េយ�ង %សdញ់ s៉ង%5លេ%- មួយែដល Bនមនសិ� ពី   មូលេហតុែដល %តKវ?ន %សdញ់និង េ�េឡ�យេទ Bន �រែបងែចក5

ពីរ �ំ?ច់ ៃន�រ េពញចិត� ដ៏ល$ វUញ េហ�យ %សdញ់ ផងែដរ , [T េនះ%តKវ?ន សន2ត1 + + 1 = 1, េពល ឡKជីខល

មួយ មិន1ច រ�ក*យនឹង អ�ីេPះេទ។ដូេច�ះ ឡKជីខល 1 + + 1 = 2, %តឹម%តKវ , ប៉ុែន��រ %ប%ពឹតc នឹងមិន Bនផលិត[ព %ប

សិនេប� លទ;ផលគឺ មិនែមន5 បេចfកេទស ែដល?ន ចង ឥរUsបថ និងតៃម
 និង ឥរUsបទ េ�ក��ងទូេQ, ដូេច�ះ បPL ប់មកBន ទីFំង រួបរួម

មួយក��ង Zក់ក�� ល ៃន�រ រួមេភទដ៏េ%ស�ប%Tល េនះ។លកrណៈបុគhល ឬ សកម2[ព េផlងេទXត និង�រ យល់ េនះ5 %បភព ែតមួយគត់ ពិ

តៃន �រសប�យ , ឬ Bនន័យ ]5 សកម2[ព េសរ�[ព ពិត។ខ\�ំ មិន?ន រស់េ� ឱ,?ន%គប់%Rន់េដ�ម>ី ជំនះ ជំ=នដូច'ងេ%�ម េនះ

តកgឬ មិន%?កដនិយមេប� នឹងBន លកrណៈវUនិច�័យ ស%Bប់�រ 5េ%ច�នៃន អ�កខ\�ំ ចង់ឱ,%?កដ] ពិត5 ដូេច�ះខ\�ំ %សៃម ឱ,ខ\�ំ J ពីេពលមួ

យេQ េពលេវJនិង Pេពលបចf�ប>ន�េនះ គឺBន េសL�រែត J5�រ ែបបេនះ Bន 5 J សិប>និម2ិត ែដល?ន ែក
ងបន
ំ េPះេទប៉ុែន� អ�កែដ

ល?ន េក�តេឡ�ង ពិត%?កដ ចិត� េពលខ
ះ េ�ក��ងតួPទី េនះ?ន យក �រសន�ិA� ន jL ល់ខ
nន របស់អ�ក។ខ\�ំមិន ែដលBន េ�ទីេនះស%Bប់�រ

ជួបេAយៃចដន, អំពី [ពលNីេលN� Bន�រភ័យ'
 ច , និង ឥរUsបទ ែដលមិន េធ��ឱ,Bន�រ �ប់Fំងពី�រ ឆgnត គឺBន ែតេ�ក��ង �លៈេទសៈ

មួយចំនួន េហ�យេ�េពលែដល វUនិច�័យេAយ អ�កេផlងេទXត េZលគឺ 5ញឹក�ប់ 1%ស័យ េល� " ជំរក " ។បែង�រ មួយចំនួនៃន េហតុផល ែដ

ល] េPះខ\�ំ ចង់ និsយ]ខ\�ំ ឆgnត ខ\�ំ?ន សន2ត់] ចូលចិត� មនុសl5េ%ច�ន េហតុដូចេនះេហ�យ េយ�ងBន មិន េពញចិត� ែដលេយ�ង ចង់?ន

េសចកcី%សdញ់ �ន់ែតេ%ច�ន និងBនេ%ច�នេទXត ... េហតុអ�ី?ន5 មហិច�F ដូេច�ះ េAយកcី%សdញ់ 5េ%ច�នដូច5 ខ\�ំ?នAក់ សំណួ

រ។ដកថយ និsយ] ដូច'ងេ%�ម, bំងអស់គឺ ឥតគិតៃថ
េដ�ម>ី %ប%ពឹត� [ពលNីេលN� ក��ងេសចកcី%សdញ់ ែដលេយ�ងBន ែដល|យរងេ%Rះនិង

?នេរXបចំ 5ញឹក�ប់។េយ�ងចង់ េជ@]W គឺ5�រពិត េសចកcី%សdញ់ ែដល] េហតុអ�ី?ន េទេ%Zះេយ�ង %តKវ?នេគ %សdញ់ 1រម2ណ៍ ]

arouses %សdញ់ និង�រ េកះ %?5\ ៃនជីវUត ទេង��ៃន េសចកcី%សdញ់និង�រ បi{Kន េសចកcី%សdញ់ s៉ងច�ស់និង េAយឯកឯង

, ខ\�ំ ចង់និsយ] េAយTរែតខ\�ំ Bនសិទ;ិ នឹង%តKវ %សdញ់េ%Zះ %សdញ់R� និងផ�ល់ ពន
ឺ ដល់ជីវUត Fមរយៈ �រខិតខំ%បឹងែ%បង និង�រដឹ

កPំ មួយេ�េល� ផ
Kវ េAយមិន %សក់ទឹកែភ�ក ឬBន �រឈឺ�ប់។សូមរ�ក*យ 5 មួយដ៏អTf រ, ែដល ប|k ញអ�ក េម ]មពល អតិបរB។េនះ

េលង ពន
ឺេ�ក��ង ធ�ឹម ែដល បំភ
ឺ %បព័ន;%ពះ1ទិត, ខ
nនW េជ@ខ\�ំេទ។មិនែដល េផ�ក }N យ ?ន �ប់យក ពន
ឺៃន កcី%សdញ់ , េ%ZះW រ�ក*

លAល Fមរយៈ�រ ទំPក់ទំនង សLnយ ជំរុញ ]មពល bំងេនះ។េហ�យេត� រ�កលូតJស់និង សមី�រ គឺ 1 + 1 + 1 + 1 

+ ..... = Infinity បូក ។5�រ%បេស�រ�ស់ Wល េពញេAយកcី%សdញ់ ស%Bប់កងកB
 ំង B៉េញ៉ទិច កB
 ំង េដលFក់ចិ

តc និងbក់bញ បំណង%?]� េដ�ម>ីTh ល់ និង?ន បំេពញ បំណង%?]� ឬ%Rន់ែត រ�ក*យ5មួយ។

សBគម ]មពល
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ពន
ឺ កំេS %ពះ1ទិត, : អំ�ច : េAយែឡក : ទឹកBត់ : �រេថ�ប : �រែចករpែលក : 1រម2ណ៍ : េសចកcីអំណរ : គណបកl

: ៃថNខួបកំេណ�ត : ខួបកំេណ�ត : 1យុ: 1យុ : អត់ធ2ត់ : �រតសូ៊ : សi{័យ : �រលះបង់ : �រឈឺ�ប់ : �រព�?ល : 

េពទ, : សុខ[ព: កB
 ំងរស់ : ]មពល:អំ�ច : |ប់លិងh : �រមិនសប�យចិត� , ទុកr%ពnយ : ?ត់បង់ : Vertigo 

: វUលមុខ : ឆgnត : ឆgnត : មនLីរេពទ,: មនLីរេពទ, : ដកហូត : បំណងចង់ : %?]� ចង់?ន : ចង់ : �រឈ�ះ : ជ័យជម�ះ : 

សមរភូមិ : ស%|ª ម : �រT
 ប់ ?ត់ �រ'តបង់ : R2 ន [ពឯេ� : �រគិត :បេងg�ត : បេងg�ត : កុហក : [ពT=វេoរេ©

: អសីលធម៌ : �រAក់ទណ¢ កម2 : �រAក់ទណ¢ កម2 : បេPL ស , �រjកពិន័យ : ប៉ូលីស : �រ�រZរ : សុវតyិ[ព: សyិរ[ព : 

តុល,[ព : អតុល,[ព : មិន%ប%កតី : ជំងឺ ចិត�T�ស� : ជំនួយ : �រព�?ល : �រព�?ល : �រ�ក់ : គិJនុបA� យិ� : 

morphine : ឱសថ :�របំ[ន់ : �រខកចិត� : ភ័យ ថប់?រម� : តង់ស,�ង : �រ%បយុទ; : �រ%បយុទ; : ចម�ំង : 

អ�កឈ�ះ : ពូជTសន៍: �រ%បកួត%បែជង : ]� ំ Adrenaline : �រភ័យ'
 ច : ភ័យ'
 ច : សងl័យ : សំណួរ: សំ

ណួរ : ចេម
�យ : សំណួរ: ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ , �រ%?ក់ ;�រេពញចិត� , េសចក�ីរ�ក*យ : Orgasm : 1រម2ណ៍ : B

នមនសិ� : គណេនយ,[ព : Bនកំហុស : Bនកំហុស : R2 នកំហុស : េAយឥតគិតៃថ
 : េសរ�[ព : យុត�ិធម៌ : [ពេT2 ះ%តង់

: េសចកcីពិត, េT2 ះ%តង់ , តB
 [ព : េម�លមិនេឃ�ញ : %?កដ : មិនBន : �រ%សេម�ល%សៃម : �រៃច�%បឌិត , សុបិន� : េគង

: �រស%Bក : �រសន�ិ[ព :សNប់TN ត់ : េចញ : បi�ប់�រ : ទីសំRល់ : និមិត�ស~�  : គំនូរ : េO2 ៃដ : េxសូ៊ : សំ

បកកង់ : ផ
Kវ: �រេធ��ដំេណ�រ : ដឹកជi{Kន : រថេភ
�ង : បPL ត់ : ម{�ល : ម{�ល : េដរ : %បតិបតcិ�រ : អន�*គមន៏ : �រj
 ស់ប�K

រ : �រj
 ស់ប�Kរ : ជំ=ន : �រេធ��B%តA� ន : ចំ�ត់]� ក់ : សនLសlន៍ :លកrខណ¢  : Zក,, o
  : កិចfសនLP : �រទំPក់ទំ

នង : កេនvម : ?តុកម2 : បទប|k ញ : េសចក�ីេផ��ម : បុព�ក] : េសចក�ីែណPំ : េសXវេz : សន
ឹក : េដ�មេឈ� : ធម25តិ

: ខ,ល់ : 1�ស : សមុ%ទ : េភ
�ង ែផនដី %បព័ន;%ពះ1ទិត, : ]មពល ពន
ឺ : អំ�ច : �ំរស2ី:) ពណ៌េខXវ

ែកលម$ថ2ី ]មពល

រស់េ� មិនេពញចិត� 5មួយនឹង �រេពញចិត�

[ពរុងេរ@ង ៃនពន
ឺ

ខ\�ំពិត5 ពណ៌bំងអស់ េដ�ម>ីគូរ ពិភពេJករបស់អ�ក

ពន
ឺ ពិ�រ

អ�ីមួយែដល នឹងបi�ប់ ពួកេយ�ង %បសិនេប�េយ�ង ចង់បន� េទប៉ុែន� េហតុអ�ី?ន5 បi�ប់�រ %បសិនេប�Wគឺ 5សកម2[ព មួយែដល Jត និង

បេងg�ត 1រម2ណ៍ , 1រម2ណ៍ និង �រ stimuli េPះេទេ%Zះ េ�េពលែដល Bននរ�B� ក់ េឆ
�យតបេQនឹង ពួកេយ�ងនិង %បតិកម2
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សកម2[ព របស់ខ\�ំ មិត�ភក�ិ �រអត់ធ2ត់ និង�រ េសុ�ប�រណ៍ េដ�ម>ីយល់ េផlងេទXត ែដលកំពុង%តKវ?ន %បឈមមុខ �រឈឺ�ប់ ។េPះេហ�យ5សំ

ណួរ ]េហតុអ�ី?ន5 េAយឥតគិតៃថ
 ]មពលែដល េធ��ឱ, ពួកេយ�ង ដូច5%បសិនេប� េយ�ងBន កុBរ bំងdយែដលR2 នចេម
�យ ។[ព�
 =ន

Zក, 5ទី%សdញ់ របស់ខ\�ំគឺ េដ�ម>ី វUនិច�័យេbស និង អ�កែដល នឹង�
 យ5 េ�%កម ៃនេហតុផល ែដល1ច 5�រ ធម2Fនិង មិនធម2F

... នរ�B� ក់ !េយ�ងbំងអស់R� Bនជំេន@ រ�ឯខ\�ំខ\�ំ Bនជំេន@េល� អ�កែដលBន ជំេន@ ផcល់ឱ, ]ករណី ៃន�រ%ពnយ?រម� ៃនឆនLៈ និង %ទង់

សព�i�K~� ណ និងបំណង%?]� េនះ, ប៉ុែន�5 ពិណ ែដល ក៏?នេល�កេឡ�ង និង eludes បi{Kន សំេឡង ម�f នុ 5មួយនឹង េអកូ

hallucinatory មួយ។R2 នអ�ីេ%ច�ន 5ង�រ ស%Bកនិង T� ប់ េយ�ង Bនពីរ %តេចXក និងមួយ Bត់ េដ�ម>ីT� ប់ ពីរដង 5េ%ច�

នដូច5 េយ�ងនិsយ និង [ពេសNmមTN ត់ គឺ5សកម2[ព និងមិនBន េរ@ងេ}តលNង់ ឬ មិនេរXបរយ , ប៉ុP2 ន អ�កនឹង ព�sម %ប}ំងនឹង

េសNmមTN ត់ សូម>ីែត 1ច5 ប~k s៉ងស2�គT2 ញ ប៉ុែន��រ េឆ
�យ %ប^នបទ 5េ%ច�ននិង [ពេសNmមTN ត់ គឺ 5ៃដគូ េសNmម ប៉ុែន�1ច ដំេណ�

រ�រ?ន ដូច5 1វុធ ដ៏ល$ឥតេ'f ះ ចង់?ន ជំរុញ និងបំណង%?]� មិន1ច%គប់%គង ដូេច�ះ បនyយ ចុះេហ�យ T� ប់ T� ប់ [ពេសNmមTN ត់ េ�

ក��ងអ�ក !

%បសិនេប�Bន ៃថNមួយ 5Bន ចBN យ

%បសិនេប�Bន ៃថNមួយ 5Bន ចBN យ មួយ នឹង ពិoត , គួរឱ,'
 ច , រp'ន , ឬ Bន�រ ភ
ឺ ឥត%Tក%T , ដ៏%សស់T$ ត េពញេA

យរស2ីនិង ]មពល ... *ល់ �ំរស2ី ែដល5 មនុសl Bន លកrណៈ ខុសR� , រេបXប េផlងR� ៃនសកម2[ព ពន
ឺ េផlងR� េZលគឺ �ំរស2ី

R�  /ែតBន ែតមួយគត់និង j� ច់មុខ ។ផងែដរ %បសិនេប�មួយ ៃថN នឹងBន ចBN យ s៉ងេ=ច�ស់ Wគឺ5 េដ�ម ។*ល់ �ំរស2ី Bន ទ%មង់

ៃន សកម2[ព េនះ, ដូច5 េ�េពល�មួយ មនុសlែដល ែចករpែលក េ�Fមដង េក�តេឡ�ង %ប[គ ។េត�េយ�ងកំពុង េធ��សកម2[ព េ�េល� ធ�ឹម

/ Bន, េយ�ង1ច j
 ស់ប�Kរ ទិសនិង ទិសេS ។bក់ទងេQនឹង េRលេS េនះនិង 5េល�កដំបូងែដល ខ\�ំនឹង េt %ពះPមរបស់ %ពះេ� ៃថNមួ

យ ?នប|k ញខ
nនេឡ�ង េដ�ម>ីឱ,Bន ជំេន@ សនLP និងជំេន@ 5មួយនឹង�រ Fម កូ*u ន់ ែដល?ន%?ប់ ខ\�ំពី េរ@ង ដូច'ងេ%�ម ែដល ខ\�ំនឹងពិ

ពណ៌Pអំពី : គឺអ�ក េលងេហhម ស%Bប់�រ ផcល់ឱ,ៃដនិង '
 ំង�
 េស��សំុ %ពះ ឱ,�កេចញពី អ�ក?ន ពិនL� អតិបរBនិង ?ន�កេចញពី អ�ក

damn មួយ។េរ@ង ទី%សdញ់របស់ខ\�ំ ែដល?ន ពុះ ចុះ ប៉ុែន�អ�កែដល េ�ទីបំផុត?ន េចញផvយ ព័ត៌Bន េនះ?ក៏ប៉ុែន� េ%xពី េរ@

ងេនះ ខ\�ំចង់%?ប់ អ�ក] េយ�ងBន សកម2[ពនិង �ំ / នឹង%តKវ សែមcង 5មួយនឹង បរUTy ននិង R� វUល %Rប់ឡ�កdក់ 5មួយនឹង]មពល

/ *ង / ឥរUsបទ របស់អ�ក។

�របេ%ងmនរបស់ ឪពុក បifប់�រសិកv េ�ក��ងពន
ឺ ៃនជីវUត

ខ\�ំសូមអរគុណដល់ ឪពុករបស់ខ\�ំ?ន ចូលរួមចំែណក េនះេដ�ម>ី បេ%ងmន ខ\�ំផងែដរ ... បន�ិចៃន អ�ី%គប់s៉ងែដល មួយ ... េPះគឺ5 រេបX

បែដលេយ�ង ... េយ�ង ?នបេងg�តេឡ�ង េ�េពលែដលេយ�ង Bន�រ យកចិត�ទុកAក់ ដល់ជីវUត ... េ� ជុំវUញេយ�ង ... េAយBន [

ពែ%ប%បnល េQbំងអស់
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ពន
ឺ ឆ
�ះប~f ំងពី

ខ\�ំ reflect'm ឆgnត %Rន់ែត

%ពឹក %?យ

េត�េធ��ដូចេម�ច ល$ដូេច�ះ េ%�កេឡ�ងេ�ក��ង ពិភពេJក របស់ខ\�ំ 5មួយនឹង Canary េដ�ម>ី េ%ចmង %តី ែហលទឹក និងអុកសីុែសន ែមក^

ង។ខ\�ំ?ន ផ�ល់ជូនអ�ក សមគំនិត របស់ខ\�ំ: pints Canary ?ន enchants 5មួយនឹង �រេ%ចmង របស់Pង។េនះ

5 �រែហលទឹក %តី smartie និងT
 យ េ�េល� ទឹក។និង bonsai %ក�មហុ៊ន Amazon ែដល ដកដេងk�ម និងបំផុ

ស ។ក��ងរយៈេពលបី េនះ glittering មនុសl និង�របំផុសគំនិត ៃនពិភពេJក របស់ខ\�ំ ខ\�ំ�ន់ ែតេ%ច�ន ពិភពេJក ពិភពេJក

េ�ក��ងបង$nច ែដល Bនចំនួនសរុប េល�ពិភពេJក ដូចែដលWគឺ 20 }� ំមុន េនះ Bនែត 5ឧbហរណ៍មួយៃន សហជីព មួយែដល េ�ែត B

ន តំ�ង ។សងhមនិយម សូេវXត។ខ\�ំBន ផងែដរ jg កុJប Wលខvច់ ពីរ, bំងពីរ ែតងេAយ េពលេPះ %Rប់ ខvច់ ៃន Wលខvច់ ែដល

េធ��ឱ,ខ\�ំ %បេម�លេម�ល មួយែដល BនTមគhី[ព ក��ងពិភពេJក េនះេ�ក��ង ពិភពេJក េនះគឺ5 jg កុJប bំងេនះ មួយេ�ក��ង ពណ៌ េដ�ម

របស់ខ
nនែដល Bនន័យ] �រតសូ៊ ចំេZះខ\�ំ និង�រJបពណ៌ េផlងេទXតេ�ក��ង េFន ពណ៌ៃបតង ដ៏រ�ងBំនិមិត�រូប ស%Bប់ខ\�ំ សងaឹម ។េ�ក��ងពិ

ភពេJក �រសរេសរ របស់ខ\�ំ ខ\�ំគិត] េហ�យខ\�ំ Bន1រម2ណ៍] ដូច5%បសិនេប� រp'ន ។េ�ក��ង បរUTy នេx� ល$ឥតេ'f ះនិង េ�%ពឹក ភ
ឺ េដ�ម>ី

សរេសរ %ពលឹង េពញេAយកcី%សdញ់ មួយចំនួន េ�ទីេនះ ែដលចង់ %សៃម េក�នេឡ�ង ៃន�រ %បកប េនះ។

200 ៃថN 5មួយ " Zក,េជរ " Filip Moorish

ខ\�ំ[\ ក់េឡ�ង េ�ក��ង �រពិត ខុសR� 5ងធម2F និង ?នរកេឃ�ញ វគhសិកv សរេសរ RAR Fមរយៈ េសXវេz េនះនឹង ព%ងីក �រ របស់

ខ\�ំ។

ខ\�ំគិតអំពី រេបXបៃន�រ បi{Kន ៃន�រគិតនិង េស2� WេQ ពន
ឺ និងអំ�ច របស់ខ
nន។

ដូចែដលេយ�ង bំងអស់R� គិតអំពី ទសlនៈវUស័យ 5េ%ច�នែដល �ំ?ច់%តKវ េធ��Fម ែខlស|� ក់ មួយ។

%ពលឹង Bន %Rដ៏ រp'ន ។រេបXបែដលេយ�ង េម�លេឃ�ញខ
nនឯង គឺមិនែតងែត េរ@ងេ}តលNង់ ។

]មពល ែដល?ន ព%ងីក ។គំនិត Bនប~k 5មួយនឹង�រ មជ�ឹម %តKវ?នេគ េទXេតទ។

សំេលង េ�ក��ង សេម
ង5ឯកច�នL សំេឡង �ន់ែត'
 ំង 5ង សំេឡង ។

Zក, េនះគឺ5 កេនvម ៃនសិល>ៈ មួយ។

�ប់ពី ចំណុចេនះ នឹងBន �របំផុសគំនិត ។�រWយដំ របស់េបះដូង Bន ច|� ក់េបះដូង របស់ខ
nនែដល ?នព%ងីក សរៃស េPះេទ។
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�រប�|g ប េនះ%តKវ ?នេធ��េAយ Jក់?ំង។

bំងអស់Bន សំនួរ របស់ពួកេគ។អ�ីែដលេយ�ង គិតអំពី 1%កក់។េពលខ
ះ ពួកេគ?ន េធ��ឱ,េយ�ង ?នបិទb� រ េឡ�ង។

េយ�ងbំងអស់R� គិត។�រចង�ំ គឺមិន ែតងែត Bនវត�Bន ។

មិនBន pratiques ស$ប់ េAយTរែតW គឺ1%កក់។មិនBន ដង bំងអស់ ឱ�ស េ�ក��ងេពល 'ងTc ំ។

េពលខ
ះ %Rន់ែត េAយTរែតេយ�ង រងទុកr។េយ�ងbំងអស់R� Bនេសរ�[ព ៃន�របេifញមតិ ។

R2 នអ�ី េ%ច�ន5ងេនះ Bន[ពេT2 ះ%តង់ 5ង េសចកcីពិត។ខ\�ំBន ទ%មង់5េ%ច�ន ៃន�របេifញមតិ ។

ក��ងPម5 ?នល$ គឺ%តKវBន តុល,[ព។

តុល,[ព គឺ5 វដ� ធម2F ។ក��ងPម5 ភ័យ គឺ អតុល,[ព មួយ។មនុសlែដល %សdញ់ េធ��អFy ធិប�យ។

េយ�ង bំងអស់R� Bន [ពបរUសុទ; ។%ពះ1ទិត, 5%បភពៃន ]មពល។

េសចកcី%សdញ់ 5សកល begets 1ណិត1សូរ ។មិនធម2F េនះគឺ R2 នអ�ីេក�តេឡ�ង ។េភ
ច bំងអស់ េ�េពលែដលេយ�ង ចង់?ន។B

ន ទសlនៈ 5េ%ច�ន ែតងែតBន ។�ស់ ផ�PL េbស គំនិត មួយចំនួន។

Bនេរ@ង ែដលមិន1ចផlះផvរ ។bំងអស់ គឺ5%ប^នបទ េដ�ម>ី [ពអយុត�ិធម៌ ។

េសចកcី%សdញ់ គឺ5%បភព ៃន�រ Bន1រម2ណ៍រ�ក*យមួយ ។

ែតងែតBន ែតB� ក់ឯង និង?ន �រZរ។Bន មនុសlែដលមិន ចង់គិត ែដរ។

�រយល់ដឹង គឺBន ពិល ែដល ប~{ ក់ េយ�ង។

េយ�ង bំងអស់R� Bន អំេព�1%កក់ ។េពលខ
ះ េយ�ងBន �រភ័យ'
 ច ។េយ�ងbំងអស់R� ?ននិsយ] អ�ីែដល ឆgnត ។ខ\�ំមិន សរេសរ ស%Bប់

នរ�B� ក់ ។

េយ�ងbំងអស់R� 5អ�ីែដលេយ�ង មិនចង់ �ំ?ន េទប៉ុែន�គឺ5 �រល$េដ�ម>ីឱ, ដឹង] េ�េពលែដលេយ�ង Bន�រ េTកT� យ និងែតងែត ទទួ

លTh ល់ Wេហ�យ មិន?ន Jក់ អ�ីេPះេទ។

េយ�ង bំងអស់R� Bន [ព|យរងេ%Rះ ។េយ�ងbំងអស់R� Bន1រម2ណ៍]Bន 1រម2ណ៍រ�ក*យៃន�រ អ�ីមួយ េPះ។

េ�េពល ឱ�ស lurks េប�កb� រ ស%Bប់Rត់ េPះេទ។Bន 1រម2ណ៍] 1រម2ណ៍ bក់ទង R� ។R2 ននរ�B� ក់ R2 ននរ�B� ក់ េហ�យ

ដូេច�ះBន សិទ;ិទទួល ?ន bំងអស់េដ�ម>ី បំភ
ឺ ។
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មិត�[ព គឺែតងែត5 េRល�រណ៍ ដ៏ល$ មិត�ភក�ិ គឺ5�រ មួយេផlងេទXត េAយខ
nនឯង។

សូមអនុវត�Fម ស[វគតិ របស់អ�ក អ�កេឃ�ញ 5វUជ{Bន េPះេទ។

េយ�ងbំងអស់R� 1ច%តKវ?ន %សdញ់ និង%សdញ់ េយ�ង%សdញ់ គឺ បេងg�ត ពន
ឺ។

េ�េពលែដលេយ�ង %សdញ់ ែដលេយ�ងគួរែត េRរព 1រម2ណ៍ េPះ។

W5 កcី%សdញ់និង�រ បេងg�នអ%F កំេណ�ត។5និចf 5មួយនឹងZក, េ� ផ
Kវបំែបក %បកួត ។

ឆ
�ះប~f ំង !�រ�ប់យក ែដល%តKវ េរXន !�ប់ គឺ5�រពិត !េធ���រ េAយខ
nនឯង ?នេPះេទ!

ខ\�ំ អ�កគឺ Rត់5 េយ�ងBន ពួកេគBន !េយ�ងbំងអស់R� ខ\�ំ!

េហ�យខ\�ំ Bន ពួកេគ!េហ�យពួកេគគឺ េយ�ង!

េហ�យបPL ប់ពី អស់អ�កែដល េយ�ងBន ?េយ�ងគឺ5 មូលេហតុែដលេយ�ង Bន !

េយ�ង Bន េAយTរែតេយ�ង %តKវ?នបេងg�តេឡ�ង !

�របេងg�ត Fមរយៈ �ររចP !ពន
ឺៃន ជីវUត!

រចP ពន
ឺគំនិតៃច�%បឌិត និង�រ ពិត !

ទ�ិកនិយម រWងអ�ី ែដលេយ�ងចង់?ន និង អ�ីែដល5 �រពិត !េហតុ�រណ៍ េនះ%តKវ?ន បក%Tយ 5�រពិត !

5�រពិត េ�ជុំវUញ េយ�ង!ជំរក ែដល5កែន
ងែដល េយ�ង?ន បេងg�តេឡ�ង !Bនន័យ]�រ បំែលង េយ�ង!�រj
 ស់ប�Kរ / �រj
 ស់ប�Kរ !�រៃច�

%បឌិត និង�រ j
 ស់ប�Kរ !�រj
 ស់ប�Kរ ជំ=ន វដ� !ដំ�ក់�ល j
 ស់ប�Kរ !

រ?ំង �រj
 ស់ប�Kរ !

យកឈ�ះ វដ� និង ជំនះ �រលំ?ក !
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បេងg�តនិង %សេម�ល%សៃម �រលំ?ក ឬ�រពិត !

�រលំ?ក / ប~k ទំPក់ទំនង រWង subconscious និង�រ យល់ដឹង !

ដឹងនិង សមិទ;ិផល !សន
ប់ និង ព�ករ !�ររចPៃន ខ\�ំ!

អតyិ[ព !

ខ\�ំ?ន Bន េពល}ប់ ែដលេយ�ង Bន !េយ�ងBន ខ\�ំ !

ក��ងពិភពេJក មួយ !

ក��ងពិភពេJក មួយ ែដលខ\�ំ ?ន|ក មកេល�េយ�ង !េយ�ង?ន េធ��សកម2[ពេ�េល� ពិភពេJកេនះ េហ�យពួកេគ េយ�ង!

ខ\�ំ?ន %ប%ពឹតc េ�េ%�ម ែផ�កមួយៃន អ�ក!

អ�ក បចf�ប>ន�េ�េល� េគ!

ពួកេគគឺ5 ពិភពេJក !

មនុសl េល�ពិភពេJក !

តួអងh ែដលBន ឬមិន !មិន] េ�រស់ ឬ inanimate !ផលិត ពន
ឺ �ប់យក ពន
ឺ !]មពលពន
ឺ !

អំ�ច ]មពល !]មពលអគhិសនី គឺ5បំណង%?]�  !Bនបំណងចង់ %តKវ?ន ចង់ !ចង់ 5�រ ពិត!

អ�ីែដលេយ�ង 1ចសេ%មច?ននូវ ពិត!ពិត%?កដគឺ �រពិត និងឥរUsបថ !ឥរUsបថ គឺ5 សកម2[ព !

សកម2[ព េនះគឺ េដ�ម>ីេឆ
�យតបេQនឹង ពិភពេJក !ពិភពេJក ក��ងសកម2[ព េនះគឺ �រj
 ស់ប�Kរ !�រj
 ស់ប�Kរ េPះគឺ �រj
 ស់ប�Kរ !

�រj
 ស់ប�Kរ 5�រ ពិត!�រj
 ស់ប�Kរ គឺ5បំណង%?]� េថរ មួយ!អចិៃ�ន� េយ�ងBនេ�ក��ង EnCalcE ៃន បំណង មួយ!

បំណង%?]� 1ច%តKវ?ន សងgត់សងgិន !មិនអ�ី%គប់s៉ង ែដលេយ�ងចង់?ន េ�េល�ពិភពេJក !�រមិនេពញចិត� !

ពីអ�ីែដល េយ�ងBន និងមិន Bន!R2 ន មិនពិត !គំនិត មិនBន អងhេហតុ !R2 ន អងhេហតុ ែដលមិន ទទួល ![ពអស់សងaឹម មិន?ន ទទួល
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![ពអស់សងaឹម ែដលទទួលរង !

�ររងទុកrេវទP ដូេច�ះBន !

េត�អ�ីេQ5 Bន មិន bក់bញ ចិតc%?]� េPះេទ!

%បសិនេប�េយ�ង ចង់?ន អ�ីែដលមិន Bន!េយ�ងនឹងមិន ទទួល?នសុភមងhល !�របំេពញ បំណង សុភមងhល !

មិនសប�យចិត� ែដលពុំ?នសេ%មច បំណង%?]� លំ?កសេ%មច !

មិន?ន សេ%មច?ន !

ផលិត 
̂ ក់ទឹកចិត� !

ជំងឺ 
̂ ក់ទឹកចិត� រដ� ផ
Kវចិត� ែដលមិន%តKវ ?នេធ��។

មិន?នេធ�� , មិន អងhេហតុ មិនពិត !

េ�ក��ងពិភពេJក �រពិត មិន%?កដ 5Bន េ�ទីេPះ !កងកB
 ំង និង%ពឹត�ិ�រណ៍ ែដល%តKវ?ន សន2ត ] 5�រ ពិភពេJក េPះគឺមិនែមន

េ�ក��ង�រេ�ង !

�រមិន 1ចសេ%មច 5'ងវU~� ណ !'ងវU~� ណ គឺ5វUធី េដ�ម>ីឱ,Bន1រម2ណ៍ ខ\�ំ !េយ�ងbំងអស់R� រស់េ�ក��ង T2 រតី េនះ!%ពះវU~� ណ / 

ជ%ម�ញ

�រេល�កទឹកចិត� 5អ�ីែដល ជំរុញឱ, េយ�ង!

Impulse េដ�ម>ីេធ��សកម2[ព !

សកម2[ព អ�កេផlង!ច�ប់ សកម2[ព !

េផlងេទXត ពួកេគ ពួកេគមក !ខ\�ំ ទល់ ពួកេគ ( ពិភពេJក )!ពិភពេJក សងhម !

េរXន ឥរUsបថ !�ររ�បអូសយក ចំេនះដឹង !ចំេណះដឹងៃន េហតុ�រណ៍ ពិត!1វុធ ៃនចំេណះដឹង ចំេនះដឹង !�រឆ
ង ៃនចំេណះដឹង !ក��ងចំ

េ�ម ពួកេគេយ�ង ខ\�ំ?ន េ�េល�ពិភពេJក !?នដឹង] េ�េល�ពិភពេJក េនះគឺ Bនេ�ក��ង W!

111



េយ�ងBន ពួកេគគឺ5 ពិភពៃន ចំេនះដឹង េPះេទ!

េយ�ងbំងអស់R� Bនចំេណះដឹង មួយចំនួន!

ែចករpែលក ចំេនះដឹង េនះគឺ េដ�ម>ីេរXន !

�រេរXនសូ%ត គឺ5�រ ផvយបន�jL ល់ !�រផvយបន�jL ល់ គឺ�រ %?%ស័យbក់ទង !រ?យ�រណ៍ េនះគឺេដ�ម>ី bក់ទង !ទំPក់ទំនង គឺេដ�ម>ី

េធ��អន�រកម2 !

អន�រកម2 គឺេដ�ម>ី េធ��សកម2[ពេ�េល� ពិភពេJក!

�រសែមcង េ�េល� ពិភពេJក%តKវ?ន |ក !j
 ស់ប�Kរ ពិភពេJក Fមរយៈ ចំេណះដឹង េនះ%តKវ?ន វUវត� !

នឹង Evolve គឺ%តKវ Bនចំេណះដឹង !

ចំេនះដឹង %តKវ ដឹង េវន !|ក ចំេណះដឹង ចូលេQក��ងពិភព មួយ!%?5\ ពហុវប>ធម៌ !

%?5\ ដ៏R2 នទីបifប់ !

%ក�ម Infinite មិន1ចេQដល់ !

ក��ងPម5 Bន%?5\ គឺBន កcី%សៃម !កcី%សៃម គឺ5បំណង%?]� េដ�ម>ីសេ%មច?ននូវ !នឹងេQ!

ឆនLៈ 5កB
 ំង 'ងក��ង !

កB
 ំង 'ងក��ង គឺខ\�ំ !ខ\�ំ េPះ?ន j
 ស់ប�Kរ ពិភពេJក!

ពិភពេJក%តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ េAយពួកេគ។ពួកេគ%តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ ពិភពេJក !

េត�អ�ក�ែដល េយ�ង j
 ស់ប�Kរ ពិភពេJក!Fមរយៈ េហតុផល !េហតុផល យុត�ិធម៌ !

សិទ;ិេស2�R� យុត�ិធម៌ !សិទិ; ែតប៉ុេ�� ះ េAយTរែត េយ�ងនឹង ខ\�ំ!�តព�កិចf េដ�ម>ីឱ,ពួកេគ !

េយ�ងគួរែត Bន[ពយុត�ិធម៌ េQ�ន់ពិភពេJក េនះ!
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េធ��សកម2[ព 5មួយនឹង T2 រតី និង5មូលA� ន ពិត%?កដ េPះេទ!

េធ��សកម2[ព 5មួយនឹង �រយល់ដឹង 5មួយនឹង �រពិត មិនពិត !

�រ%សេម�ល%សៃម �រពិត មិនពិត

រចPម៉ូដ %សេម�ល%សៃមេត�អ�ីែដល មិនBន %តKវ?នបេងg�តេឡ�ង !�របេងg�ត អំ�ចៃន �រ%សេម�ល%សៃម !�រែដល1ច បេងg�ត 5�រ េA

យឥតគិតៃថ
 !េសរ�[ព គឺេដ�ម>ី ដឹង!េដ�ម>ីដឹង] គឺេដ�ម>ី េលង !

េដ�ម>ី បក%Tយ គឺេដ�ម>ី យក !យក 5�រ េប�5\ ចិត� !�រេប�5\ ចិត� េនះគឺ សម�ន;េម%តី !កតិ�ស~� េនះគឺ ស>ថ !

Jura គឺ�រBនភកcី[ព !

[ពៃថ
ថ�Kរ គឺ5�រពិត !

េសចក�ីពិត គឺមួយ !

Uno ែដល 5 ខ\�ំ!

េយ�ង5អងhែតមួយ ក��ងពិភពេJក !

េយ�ងBន ពួកេគេយ�ង អ�ក។តួអងh ។

កំេណ�នេសដ�កិចf %តKវ?ន ។ជីក េ�ទីេPះ។

Bន �រពិតែដល ពិត%?កដ គឺ5។

W គឺ5�រពិត ែដលេយ�ង Bន េហ�យេយ�ងBន ពិភពេJក!

ពិភពេJក ៃន�ររស់េ� និង មនុសl inanimate !

ពិភពេJក ?ន�
 យេQ5 ស%Bប់ខ\�ំនិង ស%Bប់អ�កនិង ស%Bប់ពួកេគ។

ពិភពេJក េនះ%តKវ?ន វUវត� !

នឹង Evolve គឺ%តKវ Bនចំេណះដឹង េ%ច�នេទXត!
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ក��ងPម5 ចំេណះដឹង គឺ%តKវBន ចំេនះដឹង !

ចំេនះដឹង %តKវ ដឹង !

ចំេណះដឹងគឺ5 បទពិេTធន៏ !សូមព�sម WBន1រម2ណ៍ !1រម2ណ៍ គឺេដ�ម>ី ដឹង!

Bនែត េ�េពលែដលេយ�ង Bន1រម2ណ៍] 
̂ ប់Bន W!

ែត%បសិនេប� េយ�ង?នព�sម !

េសរ�[ព ជេ%ម�សេនះេដ�ម>ី ទទួលយកបទពិេTធន៍ ពីអ�ីែដលេយ�ង ចង់?ន !

សិទ;ិ, �តព�កិចf ក��ង�រ េRរព !

េយ�ងមិន ចង់?ន មិន?នដឹង !

េយ�ងមិន?ន ដឹង]េយ�ង មិន?ន j
 ស់ប�Kរ ចូលេQក��ង !ចំេនះដឹង ែដលទទួល?ន !

េនះ5 ខ
nន 5េ%ច�នេ�ក��ង ពិភពេJក េនះ!

អ�កមិនដឹង] អ�កចង់ Tកល>ង សំណួរ មកខ\�ំ មួយេទXត !

elated ៃន �រគូរ េ�េល� បទពិេTធៃន ខ
nនឯងនិង ពួកេគ េPះេទ!

Bនេរ@ង [ន់%ចលំ �ក េផlងេទXត ?នជួប%បទះ !

េហ�យW5�រ ធម2F ែដលមិន ល$!%?5\ ន័យ ទូេQ មួយៃនជីវUត !%?5\ ៃនជីវUត !

បទពិេTធន៍ ែចករpែលក !

ចំេនះដឹង ែដលទទួល?ន !Fមរយៈ�រ ទំPក់ទំនង អន�រកម2 j
 ស់ប�Kរ គឺBន !

ពិភពេJកគឺ អន�រកម2 !

េយ�ងគឺ5 ពិភពេJក!េនះ5 %ពឹក េនះខ\�ំ ពិភពេJក , អ�ក , េយ�ង , អ�ក, ពួកេគ!�រែចករpែលក មិត�[ព !
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ឈឺ មិត�[ព !

តៃម
 ែដល?នែចករpែលក !

ខ\�ំ ដូចR� េ�េល� ]� ំង េ%ច�ន។សងhម ែដលេយ�ង Bន។េយ�ង bំងអស់R� Bន មិត�ភក�ិ មួយ!រWងេយ�ង ែដលេយ�ង 1ចេធ�� !

Fមរយៈ�រ េធ��សកម2[ព រWងេយ�ង ែដលេយ�ង?ន ប៉ះZល់ដល់ W!

េJក ពិភពេJក!�រែបងែចក ពិភពេJក!�រj
 ស់ប�Kរ !

ខ\�ំ?ន j
 ស់ប�Kរ ថ2ីរបស់ េយ�ង ែដលពួកេគ , អ�ក !ពិភពេJក ថ2ី។5�រពិត ថ2ី។

បំណងចង់

ផ�ល់ឱ,ខ\�ំនូវ េថ�ប មួយ ... %Rន់ែតដូច ែដលអ�ក ?នដឹង ?!ផ�ល់នូវ�រ េថ�ប ?នJក់ ដូច5 អ�កែដល ]េយ�ង surripiá-

R� %?]� ចង់ ?នេក�នេឡ�ង េ�េពលែដល ខ\�ំ េថ�បខ\�ំs៉ង ទន់ bំងេPះ ែដលអ�ក?នដឹង !!ែផ$ម ែផ$ម េដ�ម>ីដឹង] អ�ក!ខ\�ំ ផcល់ឱ,អ�កនូវ �

រេថ�ប របស់ខ\�ំ

�រេគងមិនលក់

ខ\�ំមិន?ន េដក េទេ%ZះW មិនចង់ េដក ខ\�ំ ចង់រស់ ។េនះ5 ឧបសគh ែដលរកv ឱ,ខ\�ំ [\ ក់ មួយ។ខ\�ំនឹង %បឈមមុខនឹង W5មួយនឹង �រេគងមិ

នលក់

ចចក %សេBល %សេBល ចចក Caricuao %តKវ?ន?ត់បង់ េទប៉ុែន� ?នរកេឃ�ញ។�រZរ ប៉ុែន�?នែត េAយ ជេ%ម�ស ។�រផ�ល់1

=រដល់ dexterity របស់អ�ក សំណល់រ�ង គីមីនិង h20 fissile ?នេ?ះពុម�។េនះ5 [ពបរUសុទ; %សេBល របស់ខ
nន

dives ស%Bប់ �រផlងេ%ពង និងBន �រចុះចត មួយ Caricuao ។ក��ងPម5 ចចក %តKវ?ន�រZរ េPះេទែតេAយ 1កប>

កិរUs ែតB� ក់ឯង, immersed េ�ក��ង [ពឯេ� ច�ស់ ។ៃថNេនះ ខ\�ំ?នសរេសរ េAយBន ចចក Caricuao %ប

ឈមមុខ ពិភពេJក របស់Rត់និង បកែ%ប W។មិត�ភក�ិ មិនឯក*ជ, រស់េ�េAយR2 ន ធម25តិ ៃ%ព របស់ពួកេគប៉ុែន� មួយជីវUត សប>�រសធម៌ ដូ

ច'ងេ%�ម ពិត%?កដ អំ%ប៊ យុ៉ង េ�ក��ង Caricuao ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?នបifប់ Bន �ម វ¡យេក2ង េT2 ះ%តង់ , [ពេT2 ះ

%តង់ 5ពិេសស លកrណៈ មិន'
 ច , ដ៏�ចT=វ ក��ង ខ
nន BនTរៈសំ'ន់ េPះេទែត េAយយុត�ិធម៌និង �រេRរព របស់មិត� របស់អ�កៃដគូ

និង មិត�ភក�ិ ។ដូេច�ះ ៃដគូ េធ��ដំេណ�រ ដ៏េT2 ះ%តង់និង ឈឺ ែតងែត បកែ%ប េAយTទរនិង េសNmមTN ត់ ។ខ\�ំរស់ តូចមួយ ?ន%គប់%Rន់ េដ�ម>ីដឹ

ង] %សេBល ៃន�រ Fមដងផ
Kវ និង Caricuao Cª េនះ។ប៉ុែន�ខ\�ំ ?នេឃ�ញ ចចក �
 =ន េហ�យRត់ ?នបេងg�តេឡ�ង តំ

ណ[{ ប់ មិត�ភក�ិ ទុក ក និង Fមច�ប់ ចំេZះេសរ�[ព របស់ពួកេគ។%បសិនេប�Bន គឺ5 េរ@ងមួយ ចចក Bន គឺ Bនេសរ�[ព ប៉ុែន�Rត់ ែតB�
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ក់ឯង, ែតB� ក់ឯង !និង េAយឥតគិតៃថ
 !%សេBល ចចក extrahuman រ?ំងមុខs៉ង%�ស់ ]មពលក��ង វUធីរបស់ពួកេគ ៃន

�រ ។5មួយ bark របស់េJក ?នAក់ �រេលងេហhម ៃ%ព ឯក*ជ,[ព របស់ខ
nនពី ធម25តិៃន ែហlន ។សេ%មចចិត� េដ�ម>ីែចករpែលក

cod, និង�រ ែតB� ក់ឯង 'ងវU~� ណ ណូែអល របស់ពួកេគ5មួយ ចចក ឬ 5 %សេBល ចចក Caricuao ក��ងេពលែតមួ

យ?ន េAយឥតគិតៃថ
 េ�ក��ង unison [{ ប់ [តរ[ព េAយ មkKប មួយ និងេភសជ{ៈ របស់ពួកេគ។េយ�ងBន ែតB� ក់ឯង េAយB

នជេ%ម�ស?Claro Bនេសរ�[ព ក��ង�រគិត ដូច5 វUធី ធម25តិ។Wគឺ5 អំេ�យbន ដល់ខ\�ំ បុណ,ណូែអល េនះ ចចក

Caricuao េទប៉ុែន�េJក ៃ%ព ស%Bប់បរUTy ន ែហlន 'ងក��ង bញ អ�ក %កKម៉ូសូម របស់ពួកេគេQ រដ� េAយឥតគិតៃថ
 ៃន[ពបរUសុ

ទ; ៃន1រម2ណ៍ េ�ក��ងធម25តិ របស់ខ
nន។%បT� 5ផ
KវៃនជីវUត េPះេទប៉ុែន� េAយTរ េសចកcីប៉ង%?]� ស%Bប់ជីវUត និងរ�ក*យ5មួយ ឯេ� េទប៉ុ

ែន� េAយឥតគិតៃថ
 ៃដ របស់អ�កេQ Aក់ក%មិត ឬ �រAក់ �មួយេឡ�យ។

ខ\�ំនិង ចចក %សេBល គឺBន មនសិ� មិត�ភក�ិ េPះេទប៉ុែន� េ�ក��ងវUធី របស់ខ
nនក��ង�រ េធ���រេ�ក��ង វUធី %ពមេ%ពmងR� ក��ង�រ បងrិតបងrំ េផl

ងេទXត េAយឥតគិតៃថ
 េAយធម25តិ B� យនិង ដូេច�ះេយ�ង រ�កលូតJស់និង អ�ីែដលេយ�ង?ន Pំមក infiltrate េយ�ង។ក
ឹប d=Wu

គឺ5េបះដូងៃន ឆgnត ែដល េ%សកទឹក ដូចR� ស%Bប់ បដិវត�ន៍ េហ�យេយ�ង យក គណនី ៃនខ
nន របស់េយ�ង េ�ទីេនះ 5 កិចf%ពមេ%ពmង េA

យឥតគិតៃថ
 េPះេទប៉ុែន� ឯកេ� មួយនឹង ស[វគតិ ែឆg ស%Bប់ កិចfសហ%បតិបត�ិ�រ ។

5មួយនឹង�រ េRរពេAយTរែត bំងអស់ សូមឱ, អ�ក ែដលអ�កនិង ខ\�ំ!េត�អ�កគិត ពីខ\�ំ េហ�យខ\�ំ របស់ អ�ក?ខ\�ំBនេសចកcីអំណរ ចំេZះអ�

កស%Bប់ �រBន ឱ,ខ\�ំ 1ន %បែហល5 ?នឈរេ� �រយល់ដឹង !

ឆ
ង�ត់ ៃន �រពិ�រ� 1ន រួចេហ�យ ខ\�ំរួចេQេហ�យ ?នយក elated របស់ពួកេគ s៉ងេ=ច�ស់Bន អំេ�យbន

unwrapped ដ៏េក�ះក�យ េQនឹង ផ
Kវច�ប់ រួចេQេហ�យ ដ៏ធំមួយ េB៉ង Zក់ក�c ល ឬ�រ េលងេហhម Bន់ ែដល5 សំណួរ

ដ៏គួរឱ,ភ័យ'
 ច ! ?

�រឆ
�ះប~f ំង េQនឹង�រ េញmន សហគមន៍េសុ�ប�រណ៍សBN ត់ េQ5 េសNmមTN ត់ អប>បរBនិង %Rន់ែត េអកូ ែដលបំែបក េយ�ង។កិចf�រ េនះគឺ

5 �រឈឺ�ប់ ៃនZក, សូម>ីែត េ�ក��ង �របដិេសធ Tមi�ៃន �រដុត ។ឧបសគh ែដលេម�លេQពិ?ក *ង�យ ប៉ុែន�មិនែមនFម គីមីវUទ� អ័

រម៉ូន និង'ងវU~� ណ %តKវ?ន ភ
ឺ។Tកសព េសេឡTL ល �
 នZន េយ�ងស%Bប់ �រេចញjg ៃន pansy េនះ។េ�ក��ង�រែស�ងរក ៃន

clover េសចកcី%សdញ់ េAយTរែត Bន%ទព,សម>ត�ិ Bនេ�ក��ង�រ យល់ដឹង ែដល មនុសl េ%ច�នវUស័យ និងែតងែត 5មួយនឹង អ�ីមួ

យេដ�ម>ី បែនyមេQ ទិដ�[ពេនះ។េល�សពីេនះេទXត មួយេផlងេទXត, ែដល5 �រេក�នេឡ�ង បែនyមេទXត ចង់ កcីេមF� និង ទន់ភ
ន់ ែដល និរេទសខ
nន

េយ�ងឱ, េQ5 តៃម
េល�ខ
nនឯង ក��ង�រ តំ�ង %បព័ន;ផlព�ផvយសងhម េនះ។េម�ល ទសlនៈ មួយ េAយខ
nនឯង និង�រ Aច់ , មិន

alie- ក��ងឆនLៈ �មួយស%Bប់ បំណង%?]� �ន់ែតេ%ច�ន ែដល?ន េក�តេឡ�ងេ�ក��ង រង�ង់។រង�ង់ៃន Bស េនះ Guild ៃនេសចក�ីជំ

េន@ ដ៏ល$និង េT2 ះ%តង់ និង�រេRរព , េAយTរែត មិនBនេទ។េយ�ងBន បរUសុទ;និង ៃ%ពេ�ក��ង ទេង�� ដូេច�ះ េហ�យR2 នអ�ី ែដលអF2 និយម
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5ង ខ\�ំែដល ែតមួយគត់េដ�ម>ី %តKវ?នដូេច�ះ ែតងែត លុកលុយ មួយេទXត 5មួយនឹង ចំណុច របស់ពួកេគៃន ទិដ�[ព។រJក ចិត� សមតy[ព ៃន

�រj
 ស់ប�Kរ ដ៏Tមi�មួយ ៃនគំនិត , W5�រ បPL ន់ េដ�ម>ី បណ� ឹងឧទ;រណ៍ ន័យ រួម។េ�េពលែដលេយ�ង ផcល់ឱ, ឬ�រ Pំយក េAយខ
nនឯង

5មួយនឹង�រ េផlងេទXត។R2 នអ�ីែដល មិនសំ'ន់ �ន់ែតេ%ច�ន បដិេសធ នូវអ�ីែដល េយ�ងមិនចង់ W5�រ |យ%សnលេទ។េសចកcី%សdញ់ និងកcី

%សdញ់ %តKវ?ន 5 Bន1រម2ណ៍ េផlងេទXត និងមិន ឱ,ខ\�ំ។1កប>កិរUs �រសន2តៃន ទំPក់ទំនងរWង ពួកេយ�ង មនុសl ែដល?ន ទទួលរងពី

[ពសុខដុម មួយ] េAយ�ររស់េ� រួមR� 5មួយនឹង មនុសl េផlងេទXត។េ?ះពុម�េ�ក��ង ឥរUsបថ ស[វគតិ គិតែតពី ខ\�ំេហ�យ បPL ប់មក ខ\�ំ

េហ�យឥឡKវ ខ\�ំBន ម�ងេទXត។�រប៉ះទងhិច េAយTរែតមួយ %តKវ?នែប
ងេQ ខ
nនឯង េហ�យខ\�ំមិនែដល ដឹង] ខ
nនឯង ]េត�5េ%ច�ន េហ�យេយ�ង%តK

វែត សូ៊%bំ េដ�ម>ីែបរេQរក េផlងេទXត។W5 %បេភទៃន�រ មក ដល់េយ�ង ែដល5 ែតងែត េប�កចំហ។យកចិត�ទុកAក់ របស់សហ[ពអឺរuុប េQខ
n

នWjL ល់ 5មួយនឹង ]�រេធ�� េAយខ
nនឯង បុរស អ�ក but- និងអ�ីែដល ក%មិតៃន [ព1F2 និយម Bន។5�រ%បេស�រ�ស់ ែដលខ\�ំ មិ

ន 
̂ ប់Bន េ%គ�ងសឹក េ�ទីេPះ - %តKវ?ន សែ%មក that- េAយ ទូ ែដល Bន និងែដល Bនេ%ច�ន5ង សហ[ពអឺរuុប សហ[ពអឺរuុ

ប ចុច 1វេ%�ះ េនះ។េហ�យបPL ប់មក 5រេបXប ចូលមក មុខ ក��ងកifក់េហ�យ %តKវ?នឆ
�ះប~f ំង ?នែត ខ
nនឯង ែដលBន េAយTរែត bំ

ងអស់ របស់ សហ[ពអឺរuុប %តKវ?នេគ that- យំ pelo របស់ សហ[ពអឺរuុប ពិភពេJក។ចំេZះ េយ�ង ែតB� ក់ឯង េហ�យបPL ប់មក

េ�េពលែដលេយ�ង ចង់ %តKវ ?នេស�� Tories េAយTរែត �រ អF2 និយម ៃន�រ5េ%ច�ន របស់ សហ[ពអឺរuុប %ប}ំងនឹង សហ[ពអឺរuុ

ប។[ពឯកេ� s៉ង'
 ំង េAយខ
nនឯង ]Zក, េសចកcី%សdញ់ Bន ប៉ុែន�] មិន?ន បេងg�ត 5េ%ច�នេទXត ែដលខ\�ំ %សdញ់អ�ក។េសចក�ី%ស

dញ់ : ខ\�ំនិង vincit omnia យកឈ�ះ េសចកcី%សdញ់ Amor េអ�យ bំងអស់។

អូ %បសិនេប�េJកអ�ក ?នដឹង] អ�ក ចង់?ន េហ�យBន អ�កែដលអ�ក ?នដឹង េហ�យ ]េហតុអ�ី?ន 5អ�ក មិនគួរ ថប់?រម� ខ{ះ'{ យ េនះ

េ%ZះWគឺ5 ធNន់ធNរនិង យូរអែង�ង មក �ប់Fំងពី េពលេPះមក ខ\�ំមិន?ន េឃ�ញឬ ផ�ល់ឱ, 5�រ ល$ឥតេ'f ះ នឹង5 េ5គជ័យដ៏អTf រ, មួយែដ

លអ�ក ?នចូលមក និង5 អ�កPំយក trouxesses មិន?នសូម>ីែត ប|k ញ ?នរហូតដល់េQ ឱ�រឈឺ�ប់ និងមិន ចង់ឱ, អំ

�ច ប៉ុែន�អ�កមិន1ច ចង់ឱ, ខ\�ំBនបំណងចង់ ជួប%បជុំ ចំណុច មួយ គឺដូេច�ះ ជីវUត ច%ម�ះពណ៌ s៉ង'
 ំង ែដលBន េ%ច�នពណ៌ ែដល?ន A

ក់ខ\�ំ pints មួយែដលមិន គួរBន េ�ទីេនះ េ�5ប់ នឹងខ\�ំ ខ\�ំមិន1ច េម�លេឃ�ញ jg កុJប សួនច�រ bloom និង �រ 
̂ ក់ចុះ

jg ពណ៌ស ចង់?ន �រ lapse និងBនបំណងចង់ មិន ែតB� ក់ឯង េPះេទែត េ?ះបង់ ខ\�ំេ�ទីេនះ ែដលអ�ក Bន េហ�យខ\�ំចង់ អ�កេ�

ទីេនះ និងែភ�ក ពណ៌េF� ត ដ៏%សស់T$ ត របស់អ�ក គឺដូច5 អូលីវ សមុ%ទ ពួកW?នែត េ�េពលែដលខ\�ំ គិត] អ�ក?ន រpឭក ឱ,ខ\�ំ [\ ក់ េឡ�ង

ខ\�ំ[\ ក់េឡ�ង ខ\�ំ?ន�កេចញ េAយR2 ន [ពងងឹត ខ\�ំ េឃ�ញ]ខ
nនខ\�ំ ចង់?ន េហ�យរុp បំណងចង់ ចំណង់ចំណូលចិត� ក��ង�រ bំងអស់ែដល ខ\�ំ?

នេឃ�ញ េហ�យ?ន�ំ េថ�ប ដ៏'
 ំង ឱប ដ៏'
 ំង bំងអស់ែដលអ�ក ?នផcល់ឱ, និង�រ ទទួល?ន និង�រ សួរ មិន?ន ផុស េក�ត5ថ2ី ៃន�រ

និង�រ មិន?ន េស��សំុ ឱ,Bន �រឈឺ�ប់ េ�ក��ងេសចកcី%សdញ់ េAយមិន ?នេម�លេឃ�ញ] ខ\�ំ?ន %?]� ខ\�ំ?ន ចង�ំ អ�ី%គប់s៉ងនិងអ�ី

ែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ ?ន bំងអស់ ែដលពួកេគ មិន1ច ទទូច %តKវ?នផcល់ េសចកcី%សdញ់ �រែថbំ , េមF� ធម៌ , ចំណង់ចំណូលចិត� ស%Bប់អ�ី

%គប់s៉ង ែដល] មិនែដល ?ននិsយ] Zក,ែដល R2 ន ចិត� េAយេសរ�និង រង់�ំ េ�ទីេPះេដ�ម>ី ផ�ល់ឱ, នូវអ�ីែដល %តKវ?នសួរ ឬ អំ

េ�យ %តKវ?ន ពិត 5Bន �រផ�ល់ឱ, េAយR2 ន�រេស��រសំុ ឬ�រ ត%មKវឱ,Bន�រ %បសិនេប�អ�កមិន ?នឮ មិនែមន5 ែផ�ក មួយែដល ផ�ល់

�រែស�ងរក េដ�ម>ីរក %ទព,សម>តcិ និង ប៉ Elixir ែដល មិន េស2�R� Bនែត %ទព,សម>តcិ ែដលមិន%តKវ?ន Bស %តKវ យូរអែង�ង េសចកcី
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%សdញ់និង ដឹង] អ�ីែដលខ\�ំ ចង់?ន េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំមិន?ន %?ប់អ�កអ�ក េឃ�ញ មួយអ�ីមួយែដល េ�ទីេPះ �ន់ែតេ%- អ�ី ែដលRត់?នេឃ�

ញ េទប៉ុែន� មិន%តKវ?ន បកែ%ប គឺ អំ�ច េAយមិន ?ន េក�ត %តKវ?នេគ មួយ េAយមិន ?នេក�នេឡ�ង ក��ងរយៈេពល េឃ�ញ ខ\�ំឱ, ចូលចិត�

ខ\�ំេហ�យ អ�ក សរេសរ និងមិន?ន េម�លេឃ�ញអ�ីែដល %តKវ?នរ�កលូតJស់ 'ងក��ង ខ\�ំគឺ េសចកcី%សdញ់ W5�រអ�ីែដលRត់ ចង់?ន េPះេទប៉ុ

ែន� មិន?ន េទប៉ុែន� %?]� %សdញ់ ពិត�ស់ ខណៈែដលRត់ ចូលចិត� េម�លW េក�នេឡ�ង ដល់េQ %ពលប់ bំងអស់ែដល េក�តេឡ�ង េAយមិ

នBន �រភ័យ'
 ច េAយR2 ន ញ័រ េAយR2 ន �រភ័យ'
 ចៃន �រ 
̂ ក់ចុះ េដកលក់ េQ កំ [ពឯេ� ែដល5 ៃដ េ�េ%�ម េបះដូង មួយ

េ�ទីេPះ េAយ មិន?ន េម�លេឃ�ញ បង$nច អ�កប៉ុែន��រ ជួប%បជុំR� េនះខ\�ំ Bន1រម2ណ៍] េនះគឺ5 ទឹកអប់ ក
ិន %កអូប W 5មួយនិង jg ម
ិះ

?នT� ប់ ឮ េPះេទប៉ុែន� េbះ5s៉ង� មិន?ន ដឹង] មិនេ�ទីេPះ េហ�យខ\�ំ ?នទទួលTh ល់ �លពីមlិលមិញ គឺ ដូចR� ប៉ុែន� Pេពលបចf�

ប>ន�េនះ គឺ េឃ�ញ ខុសR� , ក
ិន និង?នឮ មុខ េដ�ម>ី %បឈមមុខនឹង�រ ែតមួយគត់ េPះគឺ 5អ�ីែដលពិេសស ប៉ះZល់ដល់ ខ\�ំេហ�យ W5�រ

សំ'ន់�ំ?ច់ %តKវ?ន ដកដេងk�មនិង ដកដេងk�ម%សKបយក ខ,ល់ដេងk�ម ស%Bប់អ�ក មិន?ន េឃ�ញអ�ក មិន%តKវ Bន1រម2ណ៍និង មិនែមន5 ទីបif

ប់ េទេ%Zះ អ�ក?ន េ�ទីេPះ }N យ ប៉ុែន�េនះ សួរ]េត� %ពះសងa េដ�ម>ីប|k ញ មុខ PេពលអPគត និង�រ bយ ]េ�ទីេPះ ក��ងៃផL'

ងេ%�យ , េ�ក��ងបង$nច េម�លេQ េAយមិន ?នេម�លេឃ�ញ អ�ក េAយមិន ផcល់ឱ,អ�ក Zក់ព័ន;នឹង�រ ខ
nនឯង5មួយនឹង ខ,ល់ អនុវត� ចូ

លេQក��ង សមុ%ទ?ន%បគល់ ឱ,អ�ក េដ�ម>ីដឹង] ក
ិនៃន �រ ដកដេងk�ម េស�ម សមុ%ទនិង េសចកcីអំណរ 5អ�ីែដល Rត់?នេឃ�ញ សមុ%ទ ខvច់

5�រ េស�ម, ខ,ល់ ដកដេងk�ម េទប៉ុែន� អ�ក។

ខ\�ំBន ពន
ឺ មួយ ?រ� គិត និងរ�ក*យ5មួយ [ពសុខដុម រWង �រ និង�រ គិត %ប^នបទ េធ��ឱ,ខ\�ំ វេង�ង រWង ជួរេដកនិង ហូរេ�ក��ង �រគិត

ពីគំនិត និងេRលបំណង អន�រកម2រWង អ�កនិពន; និង អ�ក1ន មិនែដល?ន1ន លួស េដ�ម>ី ត[{ ប់ ពីអ�ីែដល ខ\�ំ?ន សរេសរ ចែម
ក េPះេទប៉ុ

ែន� ខ\�ំដឹង] Bននរ�B� ក់1ន េហតុអ�ី?ន5 W ចូលចិត� នឹង �នដល់ អ�ីែដលខ\�ំចង់ ប|k ញ ឬ ?រ� មិនច�ស់Jស់ ?នេចញេQេ%x េហ�

យខ\�ំគិត] ស%Bប់ខ\�ំ នឹងBន ?!ខ\�ំមិនដឹង េទប៉ុែន� ខ\�ំ?នសរេសរ 5ទ%មង់មួយៃន �ររpេAះ 'ងវU~� ណនិង ប~� មួយែដល េធ��ឱ,ខ\�ំ Bនបំ

ណងចង់ ឱ,?នល$ អ�ក1ន របស់េយ�ង គឺ5Bតិ� និងល$ ខ\�ំ?ន េរ�សយក %បេភទៃន �រសរេសរ concrete'm យឺតs៉វ េ%ច�

នេទXតមិន Bនពន
ឺ '
 ំង�ស់ និង]មពល េទប៉ុែន�េAយ េសចកcី%សdញ់និង �រយល់ដឹងពី េRលេS , ចិត� េផlងេទXត%សdញ់Zក, %បេភ

ទ vociferous ស%Bប់នរ�B� ក់ែដល ចូលចិត� 1ន អ�ីមួយែដល េពញេAយកcី%សdញ់ �ន់ែតេ%ច�ន, Bន%?5\ េហ�យខ\�ំ 5មួ

យនឹង1វុធ េប�កចំហ ឱ,%សdញ់ , �រេជ@ទុកចិត� េAយR2 ន ជេB
 ះ និងេAយR2 ន បំណង ឱ,Bន [ពមិនច�ស់Jស់ េ�ក��ងZក, របស់ខ\�ំ

ខ\�ំBន �ន់ែតេ%ច�ន េAយjL ល់និង េបតុង ចង់ទទួល?ន 1រម2ណ៍ ] Bន1រម2ណ៍ ] Man Unitedអ�ក1ន េQនឹង លកrណៈ

%សេដXងនឹង អ�កនិពន; ដូេច�ះ ចង់�
 យ5 អ�ីែដលខ\�ំ ?ន េក�តេឡ�ងេAយឯកឯង េPះេទែត អំZវPវ េQមិត� ៃនZក,ែដល កិចf%ពមេ%ពmង រWង

អកlរ ែដល?នមក រួមR� និង�រ �ត់េbស ក��ងសំណុំែបបបទ �រត[{ ប់ 5និចfនិង ក�ីសងaឹម គិត Zក, %?កដនិយម �ស់, o
 សBធិ

េTកT� យ េប�សិន5 ខ\�ំគិត 5និចf េទប៉ុែន�W គឺ5�រល$ ក��ង�រគិត%បសិនេប�Bន ែតេ�េល� ទំនងbល់ែតេTះ ដូចែដលW គឺ5អ�ី ែដលBន

ែតមួយគត់ ក��ង�រនិsយ] ក៏ Bនេ�ក��ង វUធីដ៏Tមi� េនះឬ បេងg�ត Fមរយៈ Filip Moorish ទូេQស%Bប់ bំងអស់ មិ

នធម2F �រ1ន ខ\�ំW មិនែមន5 េរ@ងធម2F ដូេច�ះ R2 នចំ�ប់1រម2ណ៍ ក��ង�រ1ន នូវអ�ីែដល ខ\�ំសរេសរ េហ�យខ\�ំ Tរ[ពខ\�ំ?ន1ន តិចតួច

ប៉ុែន�េ�េពលែដល ខ\�ំេធ�� ឱ,ខ\�ំ ក៏?ន េធ��ឱ,ខ\�ំ គិត]េនះគឺ 5ប~k %បឈម របស់ខ\�ំ ក��ង�រ1ន និងបន� �រ1ននិង �រគិត ។ខ\�ំBនេសចកcីអំណរ
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និង�រ សប�យរ�ក*យ េ%ច�ន5ង �រគិត ] អ�កេផlង គិត] គំនិត !%បែហល5 មិនBន1រម2ណ៍] ខ\�ំBន1រម2ណ៍] ដូច5 េភ
mង 
̂ ក់ េល�

ថ2 ចូលក��ង រន; ចិេif�មផ
Kវ %តKវ?ន រួបរួម េ%�ម�រ បូមខvច់ និងែផនដី ដ៏លំ?កនិង bមbរឱ,Bន �រត[{ ប់ កែន
ង R2 ន ចេP
 ះ ឬ ដុំថ2 មួ

យេផlងេទXត េឃ�ញ ដុំថ2 មួយែដល BនទំPក់ទំនង Bន%បសិទ;ិ[ព, ែផនដី, ដីខvច់ ?នេដ�រេ�េល� ពួកេគ ដូេច�ះអន�រកម2 ទំPក់ទំនងរWង ថ2

j� Tយ BនឬមិនBន ខvច់ឬ ែផនដី េទែត រួបរួម េAយៃដ របស់ Mason េនះ ែដល?នចូលរួម និង ល$ឥតេ'f ះ េសចកcី%សdញ់

េ�េល�ែផនដី bំងអស់ េនះគួរែត%តKវ ?នរួបរួម 5�រ cobblestones Mason ?ន េPះគឺ បុរសB� ក់ ែដលត[{ ប់ ថ2

5េ%ច�ននិង មិនេប�ក ចិត�ដុំថ2 េទប៉ុែន�51រម2ណ៍ moldable េQ 5បំែណក េផlងេទXត�មួយ គួរែតBន សំណុំៃន បំែណក ] �

ររួមR� ឈរ W ទមNន់ឬ Zក់ េពលេវJ =៊ន បំj
 ញ ដំេណ�រទសlនកិចf េយ�ងេដ�រ ដូេច�ះគឺ មនុសlែដល ទទួលរង �រផL�ក េ%ច�នបំផុត េPះេទ

ប៉ុែន� %បសិនេប�ពួកេគ ?នចូលរួម5មួយ ផលប៉ះZល់ គឺBន ទំហំតូច5ង %ក�ម%បឹកvភិ?ល-t បំែណក េផlងេទXត5មួយនឹង េសចក�ី%សdញ់

េសចក�ី%សdញ់ នឹងBន ដីខvច់ និងដី ែដលប%ងnបប%ងnមេយ�ង េAយមិនBន [ពទន់េខvយ , %Rន់ែត Zក់ ប%ងnមអប>បរB %បសិនេប� បំ

ែណក bំងអស់ េនះគឺ5 �ររួមR� និង?នល$ បុរសB� ក់ cobbled perfects ដុំថ2 របស់ខ
nននិង ?នចូលរួម5មួយ អ�

កដៃទេទXត រួមR� េនះគឺ5 '
 ំងនិង 5វUធី }N យ និងរ�ងBំ េ�ជុំវUញពិភពេJក គឺ5អ�ី ែដលប%ងnបប%ងnមេយ�ង េឃ�ញ %បេភទ Lego បPL

យ ពុំ1ចបំែបក?ន 5 bំងអស់R� រួបរួម និង ល$ឥតេ'f ះ %បសិនេប�Bន ដុំថ2 R� ទទួលរង Zក់ អ�ីេទBនែត ដីខvច់ េដ�ម>ីAក់ េ�ក��ងកែន
ង

ថ2 ែដល5 បុរសBន ជីវUត ែដល5ថ2 បុរសB� ក់ %តKវ?នជំនួស េAយTរែត�រ Zក់ និង ជីវUត Bន ដុំថ2 តូច ធំនិង ពួកអ�ក ដូេច�ះ េដ�ម>ីឱ,

សមេQនឹង ធម25តិ ដៃទេទXត ែដលBន lapidary �ំ?ច់ 5មនុសl េ�េល�ែផនដី នឹង - molded ចូលេQក��ង ែវបT

យ េដ�ម>ីឱ,សម %តឹម%តKវេម�ល 5មួយ ផc�ំរូប ែដល5កែន
ងែដល បំែណក bំងអស់ែដល សមនឹងរួមR� ដូេច�ះ មនុសl%គប់រូបBន កែន
ងមួយ និ

ងBន Tរៈសំ'ន់ មិនតិច 5ងអ�កដៃទ េQ5 ផc�ំរូប េAយR2 ន ែផ�ក បងrKច%ទង់%bយ រូប[ព bំងអស់ ែដល%តKវ�រ ក��ង ភពែផនដី ពិភពេJ

ក មួយ %តKវ�រ បុរសbំងអស់ េនះេហ�យ�ស�ីែដល R2 ននរ�B� ក់ គឺR2 នអ�ី , អ�ី%គប់s៉ង BនវUធី ពីរេបXប រស់េ� និង�រត[{ ប់ R� េ�ទីេនះ

គឺ ែផនដី ផc�ំរូប ដ៏ធំមួយ ែដលេយ�ង រស់េ� និង%តKវ ?ន[{ ប់R� េAយមិន ដឹង េទប៉ុែន� bំងអស់ េលង បifប់�រ ផc�ំរូប សិទ;ិ �ន់ែតេ%ច�ន េ�

ង េផlងេទXតប៉ុែន�W5 ធម25តិែដល bំងអស់ សម បPL ប់ពីbំងអស់ ែដលេយ�ង ចង់?ន ផ
Kវ ចិេif�មផ
Kវ មួយគឺBន [ពសុខដុម រWង មនុសl

ែដល �រ|រbំងអស់ R� ស%Bប់ េRលបំណង ដូចR� េនះែដរ េសចកcី%សdញ់និង �រត[{ ប់រWង មិត�ភក�ិ ដូច5េយ�ង 1ចកំណត់ ខ
nនេយ�ង ?

ន%បសិនេប� អ�កេផlងេទXត មិន?ន ប|k ញពី 1រម2ណ៍ និងមិន %?ប់�រពិត1រម2ណ៍ េPះគឺ Bនអ�ីមួយ េដ�ម>ីែចករpែលក េហ�យ%បសិនេប�W ឈឺ

�ស់ ក��ង�ររស់េ� ក៏?ន ែចករpែលក �រចំ�យ េPះេទប៉ុែន� េAយTរែតW មិន?ន េAះ%Tយ អ�ី%គប់s៉ង ?នs៉ងរលូន េAយTរែត

%បសិនេប� ចិត� េហ�យេយ�ងBន 1រម2ណ៍ សំេលXកបំZក់ គឺBន មុខ របស់េយ�ង មុខ របស់េយ�ងេហ�យ េ�េពលែដលអ�ក ដូច5 Bននរ�B� ក់

គួរែតប|k ញ មុខ ែបបេហ�យ អ�ីែដលWគឺ ដូច5%បសិនេប� ខ\�ំBន �រេTកT� យ ដូចខ\�ំ េទប៉ុែន�ខ\�ំ ប|k ញពីរេបXបែដល ខ\�ំBន និង�រ ប|k ញ មុ

ខនិង មុខរបស់ខ\�ំ គឺមិនែមន ស%Bប់លក់ មិន%តKវ Bនតៃម
ៃថ
 ផងែដរ េAយTរែត %?ក់ មិន ទិញ ខ\�ំឬ ខ\�ំចង់�
 យ ស%Bប់លក់, អនុ~� តឱ,

ែតB� ក់ឯង ទិញ ែតមួយ េPះេទប៉ុែន� េរ@ងមួយ%តKវ %?កដ] ខ\�ំ5 %ប}ំងនឹង %?ក់អឺរuូ េ�ក��ង�រេពញចិត� ៃន�រមកុដ េនះែដល បុរសB� ក់

េPះមិន ?ននិsយ] ទិញ bំងអស់េ%Zះ ខ\�ំមិនែមន5 េស�ច និងភ�ំេពញេ%�ន មិនចង់ មិន ចង់ឱ, បុរស Bន1រម2ណ៍ រងទុកrេវទP េA

យTរែតW មិន?ន ទទួលរង េ�ទីេPះេហ�យ េប�អ�កមិន?ន Aក់លក់ %តKវ?នេគ ទិញ គឺBន �រសប�យរ�ក*យេAយTរែត លុយ មិនែដល
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?នេឃ�ញ មុខ ប|k ញ អ�ី%គប់s៉ង េហ�យW %តKវចំ�យេពល chutzpah េដ�ម>ីទទួលយក ពួកេគេដ�ម>ី ឱ,ខ\�ំ នូវអ�ីែដល េយ�ងBន

េAយTរែត េយ�ងមិន ល$ R2 ននរ�B� ក់ គឺល$ %គប់%Rន់ េAយTរែត ៃថNមួយ មកុដ ជំនួស ែដលBនតៃម
ៃថ
 េហ�យនឹង %បឈមមុខនឹង�រ

ឈឺ�ប់ ដូចR� េនះ uncrownedardor ដូចR� គឺ ចំណង់ចំណូលចិត� េសចកcី%សdញ់ គឺ5 �រ%សេម�ល%សៃម របស់េយ�ង

transposition %សេម�ល%សៃម របស់េយ�ងៃន�រ ពិត ខ\�ំពិត5 េT2 ះ%តង់ចំេZះ ចំណង់ចំណូលចិត� %សdញ់របស់ �រដុត និ

ង�រឈឺ�ប់ េbះបី ែដល រុងេរ@ង របស់អ�ក Bន េហ�យខ\�ំ5 F*សែម�ង េ�ក��ងពិភពេJក របស់េយ�ង%តKវ?ន F*សែម�ង [ពយន� េសNmម

េទប៉ុែន��រអនុម័ត របស់េយ�ងគឺ �រ?ញ់ ែខl[ពយន� មេPសេifតP ែដល?ន េ%ចmង បទចេ%មmង មួយ]: « េនះ គឺ5េសចក�ី%សdញ់

របស់េយ�ង េAយR2 ន �រឈឺ�ប់ �រដុត "អ�ក 1ច5 ខ\�ំនឹង អ�កគឺ5អ�ក បPL ប់មក េយ�ងBន bំងពីរ េម�លេQ និងេម�លេឃ�ញ ទសlនៈ ដូ

ចR� េPះ ពិត�ស់ ដូចR� េនះ PេពលអPគត 5មួយR� %ជ�ង របស់េយ�ងBនទំហំ ដូចR� bំងអស់ %តKវចំ�យេពល all'm សម

projecting េដ�ម>ី idealize ទីបំផុត េធ���រ FមវUធីដូចR� េAយ ផ
Kវ ដូចR� និង ដកដេងk�ម ដកដេងk�មធំ ែដលអ�ក ែតងែត

ដកដេងk�មធំ ែដលអ�ក %តKវ?នេគ ភ័យ'
 ច ៃន�រ PេពលអPគត ែដល%តKវ?នេគ ពិ?កនឹងេម�លេឃ�ញ ែដលអ�ក ទទួលរង េAយR2 ន�រ ឈឺ�

ប់ េAយTរែតអ�ក មិន%តKវ?ន រងរបួស គឺ5 ជីវUតែដល ?នដឹង] ?ទខ\�ំមិន ដឹង]េត� ែមន េAយTរែតខ\�ំ %សៃម និង �រ%សេម�ល%សៃម គឺ

5 unreliable េទប៉ុែន�ខ\�ំ ដឹង]េយ�ង Aច់េAយែឡក េPះេទប៉ុែន� 5មួយR� សូម>ីែត%Rន់ែត េ�ទីេនះ ខ\�ំ?ន %?%ស័យbក់ទង

អ�ក េឆ
�យតប អ�កដឹង] 5កែន
ងែដលអ�ក មិន ដឹង]េត� ខ\�ំនឹង ប៉ុែន�ខ\�ំ?ន រកេឃ�ញខ
nនឯង េ�ទីេនះនិងទីេPះ ខ\�ំែតងែត េ�ទីេPះ5មួយ អ�

កេ�ែត មិនដឹង] េAយTរែត %សៃម ប៉ុែន�ខ\�ំ %សៃម bំងអស់ %ពំែដន ល$ ឧបសគh េPះេទ ខ\�ំនិង អ�ក ែដលេយ�ង bំងពីរ ែតងែត េ�ទីេនះ

រួមR� ឬ Aច់ពីR� %តKវ?នត[{ ប់ , ខ\�ំ %តKវ�រ អ�កេហ�យអ�ក នឹងខ\�ំ អ�ក ែដលខ\�ំ?ន %ប%ពឹតc អំេព� ែដលអ�ក េស�ច ខ\�ំ ញញឹម អ�កនិsយខ\�ំ?ន

អនុម័ត អ�ក អ�កេម�លេQ ខ\�ំេឃ�ញអ�ក េឃ�ញ ខ\�ំយល់%សប ]េយ�ង ែតងែត ?នយល់ ដូចែដលអ�ក ចង់?ន ដូចែដលអ�ក ចង់ %Rន់ែតស%Bប់

�រេថ�ប ខ\�ំេធ��ដំេណ�រ ខ\�ំ?ន រត់ Pំេ1យេគជំពប់ េជ�ងេ=ះេហ�រ ប៉ុែន�មិន ែតងែត 
̂ ក់ចុះឬ aleijo ឱ,ខ\�ំ អ�កគឺ5អ�ក ព�?ល %ពះបនLK

លសន� 5បំណង%?]� របស់ខ\�ំ ែដលខ\�ំ នឹង ជួបអ�ក និង5ខ\�ំ?នរកេឃ�ញ អ�ី%គប់s៉ងនិង មិនដឹង អ�ីេPះេទ េAយTរខ\�ំ?ន នឹកគិត] Wនឹ

ងBន ដូច5 េពលអPគត ?នេឃ�ញ អ�កនិង Bន1រម2ណ៍]អ�ក Bន1រម2ណ៍] ខ\�ំ ដូច5អ�ក 1ន អ�កពីអ�ីែដល ខ\�ំ?នសរេសរ និងអ�ីែដល

ខ\�ំBន1រម2ណ៍] េPះគឺ ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក េ�ែក>រ 5និចf 5មួយខ\�ំ ខ\�ំ េល�ស កុប>កម2 ប៉ុែន�មិន�រ%បយុទ;R� េនះគឺ disculpa R2 ននរ�

B� ក់ Bន់ េនះគឺេដ�ម>ី ស�ីបេPL ស េAយTរែត អ�កចង់េឃ�ញ សូម>ីែតេAយR2 ន �រសម
ឹងេម�ល ខ\�ំដឹង]ខ\�ំ %សៃម] អ�កេឃ�ញ %តKវ?ន សi{័យ

អធិ*ជ ពិតនិង មិនែមន5 �រ%សេម�ល%សៃម គឺ មួយែភ
ត េAយR2 ន �រេ?ក%?ស់ ។

Nullity ឬសូន, េម�លចុះ R2 ននរ�B� ក់ េចញពី �រ%បកួតេនះ េ�េពលែដល Bននរ�B� ក់ សេ%មច អ�ីែដលអ�កចង់ អងh�យ ?ន%?

រព;េឡ�ង សប�យរ�ក*យ 5បេ�� ះ1សន� េAយTរែត មហិច�F េនះគឺេដ�ម>ី ឈ�ះ េហ�យបPL ប់មក ឈ�ះ �ន់ែតេ%ច�ន សប�យរ�ក*យ�ស់

េដ�ម>ីសេ%មច?ននូវ �រខកចិត� េAយTរែតW ?ន�នដល់ និង�រ ចង់?ន េ%ច�ន5ងេនះ ែតងែត េ%ច�ន5ង coisita �មួយេទ

%បសិនេប�េJកអ�ក េពញចិតc និងBនឥឡKវខ\�ំ សប�យចិត� េទប៉ុែន� following've គិត] ឥឡKវេនះ បំណង មួយេផlងេទXត បPL ប់

មក េJក ។េទពេ�សល, ផ�ល់ ឱ,ខ\�ំ បំណង%?]� bំងបី េទប៉ុែន� បំណង%?]�  arem មួយ និងសូម>ីែត ឥឡKវេនះ េJក ។េទZរកl
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?ត់ ខ\�ំមិន Bន1រម2ណ៍]ដូច 5អ�ីែដល តូចមួយបែនyមេទXត េ�ពីេ%�យ [ព%សស់T$ ត គឺ តួអកlរែដល 5កB
 ំង ែដល ជំរុញ ឱ,េយ�ង អនុ

វត�Fម 5និចf េហតុេនះេហ�យ?ន 5�រ មេPគមនិយម �រZរ jL ល់ខ
nននិង�រ អនុវត�5ក់ែស�ង មួយ ដ៏ល$ 1កប>កិរUs និងបុគhល សងhម , 

ទី%សdញ់របស់ខ\�ំ ែដល ប|k ញពី [ពខុសR� ៃន �រសែមcង 1កប>កិរUs េនះនិង រូប*ង ែដល5 គំនិត មួយែដល គិត 5វUធី មួយ ដូេច�ះ

េហ�យ េដ�ម>ីអនុវត�Fម �រែស�ងរក ឬ �នដល់ េBទន[ព ]កB
 ំង ៃនធម25តិ មួយែដល អនុ~� តឱ,េយ�ង �
 យេQ5 អ�កែដល េយ�ង5

មនុសl ែតមួយគត់និង B៉សីុនេភ
�ង ៃនេហតុផល �មួយ េAយខ
nនW េQនឹងអ�ីែដល ពួកេយ�ង %?]� ចង់ �
 យ5 ពិេសស Aiមិនេជ@] អ�កB

ន ៃថNមួយ ែផរេPះទុក រួចេQេហ�យ ែដលអ�ក សូ៊%bំ ?នAក់ េឡ�ង5មួយ េទប៉ុែន�ក៏ %សdញ់និង �រ%បយុទ;%ប}ំងនឹង ឈរេ�ក��ង �រដួលរលំ

ជំេន@ េAយមិន ចង់ េQេAយR2 ន�រ េJតឆ័%តេsង B� ក់ 
̂ ក់ ខូច bំងអស់េ�ក��ង កំហុស េAយR2 ន េលស េAះTរ និង upa 

!ពណ៌ៃបតង េF� ត bក់bញ %ពះPង របស់អ�ក %ពលឹង របស់អ�ក គឺេ�េល� ខ\�ំចង់ឱ, អ�ក*ល់ ]5 នរ�B� ក់ រស់េ� ដកដេងk�ម �រ

marigold រ�ក*យ របស់អ�ក 5សះេស>�យ ឈឺ ពណ៌ ឱ,ខ\�ំ ពន
ឺ របស់អ�កគឺ5 �រ�ប់ចិតc និងសក់ ដ៏%សស់T$ ត ដ៏%សស់T$ ត

របស់អ�ក ែដលខ\�ំ ?ន បុក Bន�រ បេងg�ត ទំPក់ទំនងរWង 5 root ៃនេបះដូងេដ�ម>ីសំJប់ [ពឯេ� ខ\�ំសូមT� គមន៍ �រដឹងគុណចំេZះ

ចំណង់ចំណូលចិត� ែដល %បគល់ ប៉ះ ] េនះ T� មញញឹម ែដល ?នPំខ\�ំេQ �នសួគ៌ ែដល

ខ\�ំ?នេឃ�ញអ�ក េម�លេQ ខ\�ំ?ន កត់សBh ល់េឃ�ញ ខ\�ំេម�លេQ %តឡប់មកវUញ េដ�ម>ីជួសជុល ចូលចិត� %សdញ់ %សdញ់ គឺ5 �យវU�រ ៃនកcី

%សdញ់ ម�ងេទXត។

អ�កBន ដូេច�ះដូេច�ះ េហ�យ?ននិsយ] ដូេច�ះេដ�ម>ី ឱ,ខ\�ំ ខ\�ំ?នេឃ�ញ W%តKវ?នេគ មិនចូលចិត� ខ\�ំ?នសួរ អ�កពីរេបXប ែដលអ�កBន េហ�យអ�ក

េសL�រែត choravas ខ\�ំBន1រម2ណ៍] េTកT� យ េហ�យអ�ក ?នសួរ ដូេច�ះមិន%តKវ ដូច5អ�ក សួរខ\�ំ រ�ក*យ5'
 ំង ែដលខ\�ំ មិនចូ

លចិត� អ�ក%បសិនេប� ៃថNមួយ អ�ករកេឃ�ញ េAយខ
nនឯង?ត់បង់�រ គិត របស់ ខ\�ំ5 ចំណុច�ប់េផ��ម គិត] ជីវUតគឺ5 ែផនទីមួយ េហ�យ]ខ\�ំ នឹ

ងែស�ងរក អ�កនិង ខ\�ំ?ន%?ប់អ�ក េ�ទីេនះ ?ន�ប់េផ��ម T� គមន៍ �រេធ��ដំេណ�រ និង�រ R2 នអ�ី ែដលអ�កBន គណនី 5មួយខ\�ំ េហ�យេហ�យ ខ\�ំ

េ�ក��ង�រJក់ របស់អ�ក 5កែន
ងែដល ផ�ល់ឱ,ខ\�ំមួយ beijito និងអ�ី%គប់s៉ង គឺ%សស់T$ ត ។

%សៃមេAយR2 ន �របេងg�ត�រ សរេសរ េAយមិន�ំ?ច់ 1ន សវP�រ េAយមិន�ំ?ច់ T� ប់ �រសិកv េAយR2 ន �រតុបែតង េម�ល Zក,

េT
 ក មួយ?ន ែស>កែដល េម�លេឃ�ញ និងBន1រម2ណ៍ និងអនុ~� តឱ, ខ
nនអ�ក េQេល� អកlរ ក��ងZក, ក��ង %បេsគ ែដលBន េ�ក��ងកំ

�ព, 5មួយខ\�ំ bំងអស់ គឺBន ប~k េ�ៃថNេនះ ឥឡKវេនះ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] ទំេន�ប េAយមិនBន កន
ងមក ខណៈែដល រpឭកខ\�ំ េភ
ចនិងេធ��W

5ថ2ីម�ងេទXត េ�ក��ង�រ យល់ដឹង �រពិត 1រម2ណ៍ ក��ងែភ�ក េនះ Bន1រម2ណ៍]Bន មុខ Bន1យុ េ�ក��ងែភ�ក េនះេហ�យ ខ\�ំេឃ�ញអ�ក និ

ងេAយR2 ន េរ@ង ឬ demagoguery'm spontaneous ខ\�ំ5 េទXងbត់ និង Bនវត�Bន េ�ៃថNេនះ %តK

វ?នេគ អងhេហតុ ដូេច�ះ េភ
ច Wគឺ5�រ ដូច5%បសិនេប� មិនBន េពលេវJ មុនមកពី ែភ�ក ែផ�ក'ងក��ង េ%x ខ\�ំ�ំ?ន ]ខ\�ំ Bន េហ�យខ\�ំ?

ន រកេឃ�ញខ
nនឯង ក��ង េពលេនះ េពលេនះ ?ន គឺ ឥឡKវេនះ េ�ែតBន ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ សម
ឹងេម�លេQ មុខ េនះ5 េពលេនះ េពលេនះ %ពឹ

ត�ិ�រណ៍េនះ មិន?ន ម�ង ប៉ុែន�ឥឡKវេនះ ?នប|k ញខ
nន េសL�រែត ផុស %ពះបនLKលៃន ទេង��ៃន�រ មួយ ែដល]ែតមួយគត់ែដល ចង់?ន ៃន�រ មួ

យែដល នឹងBនរយៈេពល 1រម2ណ៍រ�ក*យមួយ %Rន់ែត េដ�ម>ីសរេសរ អ�ីេPះេទ ប៉ុែន�?ន និsយ]: េដ�ម>ី េស2�នឹង ចកr�វUស័យ ៃន ៃថNេPះ
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េហ�យ ?នេក�ត អំ�ច សរេសរ េសចក�ីអំណរៃន បុរសB� ក់ែដល?ន រស់េ� បែណ� តទឹក របស់Rត់េ�ៃថN េQមួយៃថN េហ�យ េសL�រែត រJយ ទឹ

កច�ស់Jស់និង ដ៏សNប់TN ត់ ែដលេធ��ដំេណ�រ មុខ េដញៃថ
 េនះ គឺ5ទឹកែភ�ក ែដលកំពុងរត់ េ�េល�មុខ របស់អ�ក េក2ង%សី �ស�ី 5�ស�ី ែដល េព

លខ
ះ %តKវ?ន?ត់បង់ និងមិន %?កដ]អ�ី ែដលRត់ចង់ េទែត BនេRលបំណងេដ�ម>ី ែផ$មដូច េឈ�រ� Bន អកlរ Bន េពលខ
ះ 5�រ ល$ ែដ

ល5 Zក, េផlងេទXតពន
ឺ េចញពី ែផ�ក'ងក��ង 5មួយនឹង ពន
ឺ ែដល មិនដឹង]េត� កំហឹង េទែត Bន1រម2ណ៍] 5�រ ដុត របួស ពី�រ %ត

ឡប់ ពី�រ េធ��ដំេណ�រ េQ�ន់ ខ
nន %តKវ |ក អតyបទ មួយ េ�ក��ងពិភពេJក របស់អ�កេហ�យ ខ\�ំេឃ�ញ Rត់5មួយ រូប*ង s៉ង%5លេ%- ដឹ

ង]េត� អ�កBន1រម2ណ៍] ខ\�ំ ដឹង]អ�ីែដល ភ័យ'
 ចខ\�ំ ដឹង]អ�ីែដល អ�កដឹង] បំណង%?]� របស់អ�កេ�ក��ង េពលរេសXល bំងេនះេ�ក��ង

យប់ ឯេ� អ�កែដល Bនគឺ5 ចំណង់ចំណូលចិត� Bនបំណង%?]� អ�កបិទ ែភ�ករបស់អ�ក Bន1រម2ណ៍]Bន �រភ័យ'
 ច េហ�យខ\�ំ ចង់ គិត]

រ�ក*យ របស់អ�កនិង BនឆនLៈក��ង�រ Bន[ព�
 =ន=៊ន នរ�B� ក់ ញញឹម រង់�ំ ទទួលយក�រ លួច �
 នZន ប៉ុែន�មិន ទទួលយក េA

យខ
nនឯង េPះគឺ �ររបស់អ�ក សុបិន� របស់េយ�ងេ� ក��ងកិចf%បជុំ របស់េយ�ងេ�េល� Bត់សLឹង មួយ ែដលខ\�ំ?ន ញញឹម មនុសlឆgnត ជុំវUញ េA

យBន ដុំថ2 េ�ក��ងទឹក ែដលេធ��ចលP និង�រ j
 ស់ទី ថ2េនះ គឺBន �រលំ?ក�ស់ ប៉ុែន�អ�ក និងទឹក គឺBន %បពន; ដ៏បរUសុទ; ៃនេរ@ង

craziest េនះ %បសិនេប�ខ\�ំ អងh�យ ខ\�ំគិត សរេសរ រWងបPL ត់ ក��ង មួយ%បេភទ %តី %សេម�ល%សៃម េ� 1ងចិifឹម%តី ែដល5កែន
ងែដ

ល R2 នអ�ី និង អ�ីេTះ ប៉ុែន�R2 នអ�ី ែដលមិន 1ចទទួល?ន អុកសីុែសន ដកដេងk�ម ឱ,?ន%គប់%Rន់េដ�ម>ី ែស�ងរក េសរ�[ពៃន�រ ែហលទឹក មួ

យៃថN េAយR2 ន�រ 1ងចិifឹម%តី អំេ�យ េហ�យដូេច�ះ sយ សុបិន� ជំ*បសួរ ខ\�ំេម�លេឃ�ញ ] អ�កគឺ5អ�ក េស��សំុឱ, Bន�រ រេបXបគឺ5អ�

ក ែដលខ\�ំ អ�កនិsយ តិច5ង ខ\�ំBន ឬេ%ច�ន5ង ខ\�ំTc ប់េហ�យខ\�ំគិត] េនះ 5េ%ច�នេទXត ែដលខ\�ំ?ន េម�លេឃ�ញ ពី ប~k របស់អ�ក មិន តិ

ច េពក េម�លេឃ�ញ េគេម�លេឃ�ញ តិច5ងនិង Bន1រម2ណ៍]Bន �រ%ពnយ?រម� ពីអ�ីែដល អ�ក និងមិន �កេចញ ចិត� វUជ{Bននិង គំនិតៃច�%ប

ឌិត របស់អ�កប៉ុែន� មិន អវUជ{Bន គឺ Ty បP �េហ� យក ?ត់បង់ជំេន@ នរ�B� ក់ �ប់ ខ\�ំBន1រម2ណ៍ %ក�� ំេជ�ង�រZរ ឱ,ខ\�ំ 5មនុសlB� ក់

ែដល មិនែដល េភ
ច និង ?ន%?ប់ខ\�ំ អ�កបPL ប់មក ?ទ ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក រ�ក*យនិង Bនេសចក�ីរ�ក*យ សប�យចិត� ដូច5 មនុសl%គប់រូប េផl

ងេទXត គឺ5អ�ីែដល ខ\�ំចង់ %ប5ជន វUវត� ដូេច�ះBន ចំណង់ចំណូលចិត� េម�លេQ េពល'ងមុខ ខ\�ំ?នេឃ�ញអ�ក េនះ5 មន�1គម ដ៏%សស់T$ ត

គឺBន bំងអស់ែដលចង់?ន គឺ អ�ក%Rន់ែត អ�កែត អ�ក និងខ\�ំ សប�យចិត�ដូច5 ខ\�ំ?នេឃ�ញ េភ
mង 
̂ ក់ចុះ និងេស�ម រួបរួម និង�រ ងប់ងល់

ែដលេយ�ង %តKវ?ន ជន់លិច 5មួយនឹង�រ 
̂ ក់ចុះ bំងេនះៃន�រ េវទមន� និងអ�ីbំងអស់ែដល %តKវ?ន សែម�ងនូវ េសចក�ីអំណរ េ�េពល�ែដ

ល ខ\�ំBន1រម2ណ៍] *ល់េពលែដល ខ\�ំសរេសរ គឺ5អ�ីែដល ខ\�ំេម�លេឃ�ញខ\�ំ�ំ និងេម�លេឃ�ញ អ�ក %តង់ េQមុខ េ�េពលអPគត េហ�យ េ�ក��

ងេនះ ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក គិត 5និចf េពលែដលខ\�ំ?ន េឃ�ញអ�ក េ�5មួយខ\�ំ ផfិត េQនឹង បបូរBត់ ផfិត 5មួយនឹង*ង�យ បបូរBត់ 5មួយនឹង*

ង�យ ែដល?ន[{ ប់ េ%ច�ន5ង មិត�ភក�ិ ែតងែត 5អ�ីែដល Rត់?នេឃ�ញ និងមិន ?ននិsយ] គឺ 5អ�ីែដលចង់?នេហ�យ Bន1រម2ណ៍]B

ន អ�ីមួយ s៉ង'
 ំង មួយ េAយR2 ន�រត[{ ប់ ទុកr%ពnយ Aក់ អ�កេ�ក��ង �រ%សេម�ល%សៃម របស់ខ\�ំ%តKវ?ន បេងg�ត អ�ីមួយ ដ៏%សស់T$ ត េ�ក��

ង%សេBល ៃន ពណ៌េល@ង ដូច%ពះ1ទិត, ែដលមិន េចញ និង�រ radiating ]មពល េពញមួយៃថN េប�កេចញ ពន
ឺ េ�េពលែដល

Wទទួល?ន ងងឹត bំងអស់ែដល ?នចូល ច�ស់Jស់ វUB%ត េនះ[ពងងឹត េហតុផល មួយែដល មិនBន �រ%សេម�ល%សៃម ៃន�រ េល�កទឹ

កចិត� ពីកែន
ង ទេទ អ�កមិនេឃ�ញ គេ%Bង bំងអស់េ�ក��ង [ពងងឹត %សៃម ជ~{ ំង 
̂ ក់ចុះ ហFy ឧបសគh ដ៏1%កក់បំផុត ែដលខ\�ំ?ន �ប់េផ��

ម ប|k ញ ពន
ឺ ពន
ឺ េឡ�ង %ក�ត់ េPះរហូតដល់ េពលែដល

ខ\�ំនឹង សុបិន គិត ែតមិនគិត] %Rន់ែតដូច5 R2 នអ�ី ដូច ចិត� គិត] ខុសR� ពីមនុសl េQមនុសl ែដលអ�កគិត] ខ\�ំ5 ផងែដរ!េយ�ង គិតនិង

ទេង�� ែតងែត Bនែតមួយប៉ុេ�� ះ ែដលនឹង%តKវ េក�តេឡ�ង ដូចែដលខ\�ំ?ន េម�លេឃ�ញ darkness'm ដឹកអ�កដំេណ�រ មិនឱ, េសចកcី
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%សdញ់ បន�ិច ]ខ\�ំBន1រម2ណ៍ អស់bំង ែផ�ក *ង�យ 1រម2ណ៍ អសកម2 ខូចេAយ សេម
ង សំេឡង ែដល%?ប់ ឱ,ខ\�ំ ?នស%Bក និង

%សKបយកេAយ ?នសងgត់ធNន់ ear'm ?ន េលចេឡ�ងម�ងេទXត�រមិន េដក េទែត W1ចនឹង ល$%បេស�រ5ងមុន េដ�ម>ី េភ
ច អ�ីេPះេទ េដ�

ម>ីបនyយ [ពFនតឹង ឈរ Pulse'm កនL�យ ៃលត%មKវ %បែហល5 េល�កចុងេ%�យ %តKវ?នេAះែលង ខ\�ំេហ�យ ខ\�ំ5 TN ត់ ប៉ុែន�មិនB

ន ដំេ�ះ%TយេQនឹង សំណួរេនះ មិន Bន%បតិកម2 េទែត េធ��សកម2[ព ែថរកv Ty ន[ព េ�ទីេនះ គឺែតងែត 5 េពលេវJដ៏ល$?ញ់ បិទ

sofridão េនះ។

ខ\�ំគិត]ខ\�ំ សុបិន ខ\�ំ[\ ក់េឡ�ង ខ\�ំ?នេឃ�ញ អ�កេ�ក��ង ក�ីសុបិន� មួយែដល =ក់ដូច5 េរ@ងនិbន អ�កBន មួយែដល Bន �រbក់bញ %ពះP

ង ខ,ល់ ស%មស់ �ន់ែតេ%ច�ន �ន់ែតេ%ច�ន %តKវ?ន បំផុសគំនិត របស់ខ\�ំ មិន%តKវ �រ%សេម�ល%សៃម គឺ5 អ�កចម�ំង ជិះេសះ របស់អ�កស%Bប់អ�

ក ែដលខ\�ំBន សកម2[ព unarmored �មួយ េដ�ម>ី�រZរេបះដូង %តKវ?នេគ ងងុយេគង ែដលអ�ក ?នេប�ក េPះ 
̂ ក់ចុះ េដ

កលក់ Bត់ អ�កខ\�ំ ?នគិត ពីអ�ក េ�ែក>រអ�ក ទំេPរ កុហក ?នេស��សំុ េថ�ប មួយែដល ?ន%បbន ឱ,Rត់ ចង់ ចង់ េ�5មួយអ�ក ខ\�ំ?ន

េឃ�ញ]ខ
nនខ\�ំ សុបិន ៃនអ�ក ែដលខ\�ំ?ន េឃ�ញអ�ក ដ៏សNប់TN ត់ jg jg ែដលដុះ ទឹកអប់ របស់អ�ក?ន ល>nង ឱ,ខ\�ំ Pំ ខ\�ំេQ ជួប អ�កទទួល

flustered ធីងេ^ងេយ�ងBនេ�ក��ង ដំបូល របស់អ�កេដ�ម>ីេម�ល F* វUញ ខ
nនខ\�ំ ដល់អ�កនិង ខ\�ំ]អ�ក េធ��ឱ,ខ\�ំ ញញឹម ?ន?ត់បង់

អ�កេធ��ឱ, ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ល$ដូេច�ះ គឺ អនុ~� តឱ,ខ\�ំ េQហួសពី R2 ននរ�B� ក់ Bនដូេច�ះ ទន់ភ
ន់ មួយក��ងចំេ�ម 5ង Zន់Pក់ ឬ%បេស�រ5

ងេនះ បូក Infinity គឺ%សស់T$ ត ដូេច�ះខ\�ំBន1រម2ណ៍] ស%Bប់អ�កគឺ មិន1ចេQរួចេPះេទ េដ�ម>ីឱ,Bន1រម2ណ៍ �ន់ែតេ%ច�ន %តKវ?

ន អនុ~� តឱ,ខ\�ំ ចូលេQ ?នស%Bប់ អ�កេAយ មន�1គម របស់អ�កស%Bប់ េសចក�ីអំណរ របស់អ�ក។

អ�កកំពុង គួរឱ,%សdញ់ មួយែដល អ�កBន bរក ែដល េ�ជុំវUញ េ�េល�េជ�ង %តKវ?ន មិត�ភក�ិ 5ទី%សdញ់ '
 ំង�ស់ ដូេច�ះ ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក

Bន [ពសប�យរ�ក*យ 5មួយខ\�ំ គឺល$បំផុត េនះគឺ5 អ�ី%គប់s៉ងែដល most're ែដល ខ\�ំចង់?ន េហ�យចង់ េក2ង គួរឱ,%សdញ់ គឺ

5 %សJញ់ '
 ំង�ស់ គឺ%តKវ?ន smiling're 1ណិត1សូរ �ស់ 5កcីអំណរ ដ៏ធំបំផុត Bន កូន%ប�សរបស់ខ\�ំ គឺ5 ពិភពេJ

ក េក2ង%ប�ស េក2ងរពិសែមនេទ pesky របស់ខ\�ំ គឺ5អ�ក s៉កុប កូនែឆg របស់ខ\�ំគឺ េក2ង និង េក2ង របស់ខ\�ំ |ក %ត5ក់ េពក គឺ5 ៃថN

bំងមូល T� មញញឹម របស់អ�ក របស់ខ\�ំ Bនេសចកcីអំណរ របស់អ�កBន ]មពល គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ អ�ីែដល េJត បរUសុទ; ]� ំ ជ~{ ំង េQអំពី

Acerca ពីខ\�ំ េAយTរែត[ព ែផ$ម មកនិង ផ�ល់ឱ,ខ\�ំ pudding ?ន របស់អ�ក ដល់ខ\�ំ អ�កBន ដូេច�ះ ែផ$ម %ត5ក់ ដូេច�ះ

ៃថNbំងអស់ Tás ែតងែត ញញឹម និង�រ េ%តmមខ
nន5េ%សច េដ�ម>ីចូលេQ�ន់ ផ
Kវ សួនច�រ េនះគឺ5 េក2ង%ប�ស B� ក់ �ច ដូចអ�កនិងអ�កចូ

លចិត� ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក ដឹង]ខ\�ំ ចង់ឱ, អ�កែតងែត េ�ែក>រខ\�ំ

�រេធ��ដំេណ�រ េ�េ%�ម ពពក េ=ះ េ�េ%�ម�រ ?នេ�ក��ង ភព %ពះអ|h រ និង Jupiter េ�េល� ភព%ពះអ|h រ Ty នបរមសុខ ?

នសេ%មចចិត�េQ %សdញ់អ�ក និង Jupiter ?នេធ�� អ�កBន េ�ទីេនះ%តKវ?ន %តKវ?ន េ=ះេហ�រ របស់ខ\�ំពី ភពែផនដី េQ�ន់ ភពែផ

នដី ?ន កB
 ំង ប៊¤ច អំ�ច ?ន Bនអំណរសប�យ គឺ 5អ�ីមួយែដល សែម�ងនូវគឺ5េសចកcី%សdញ់ ក��ង bloom ?ន ដូេច�ះ Bន

កB
 ំង %ពះ1ទិត, ?នj
 ស់ប�Kរ ដូច jg ឈូករ¡ត� ?ន ស2័%គចិត� ក��ង �រខិតខំ%បឹងែ%បង ឥតឈប់ឈរ ៃន�រដុត អ�ីមួយ គឺ5 សុបិនមួយ 5�រ
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េ5គជ័យមួយ គឺ5 អ�ី%គប់s៉ង 5មួយនឹង េRលបំណង គឺ5 ចំណង់ចំណូលចិត� dimensionless s៉ង'
 ំង ពីសំ�ក់ ទីបំ

ផុត េម�លេQ េAយេសចកcី%សdញ់ s៉ង'
 ំង េAយបង$nចែដល ខ\�ំ?ន កត់សBh ល់េឃ�ញ េ�េល�េផ�ក ចំ�យ េសgន េម�លេQ េ%ច�ន េ�េព

ល'ងមុខ ខ\�ំ?នេឃ�ញ jg យ របស់អ�ក%តKវ?ន shimmering ដ៏អTf រ, េម�លេQ ខ\�ំ?នេឃ�ញ %ពះច័នL គឺ ខ\�ំនិង សម័យ របស់

អ�ក េធ��ដំេណ�រ េទស[ព គឺ ខ\�ំ?នេឃ�ញអ�ក េធ��ដំេណ�រ េ�េល�ដី និងេ%�ម សមុ%ទ មួយែដល FមAន?នេធ��ដំេណ�រ េ�េល� ៃដ ែដលឈ�ះ

េ�េ%�ម ដីនិង សមុ%ទ គឺ%Rន់ែត5 ពន
ឺ%ពះច័នL េនះ។

Saudade %តKវ?ន ចង់ គឺេដ�ម>ី ចង់?ន គឺ�រ %សdញ់ គឺ%តKវ គិត] េដ�ម>ីឱ,Bន1រម2ណ៍ ខ\�ំនឹក ចង់ របស់អ�ក គឺ%តKវBន អ�

កេ�ទីេនះ គឺ�រ Bនបំណងចង់ កិចf%បជុំេនះ គឺេដ�ម>ី %សdញ់ ខ
nនអ�ក %តKវ?ន ែតងែត គិតអំពី អ�ក Bន1រម2ណ៍] វត�Bន របស់អ�ក%តKវ?ន

ខក'ន 5មនុសl េAយR2 ន អ�កេហ�យ គិតនិង ចង់?ន និងBន1រម2ណ៍-t និង%សdញ់អ�ក េAយមិន ?នេម�លេឃ�ញ អ�កេហ�យ Bនបំ

ណងចង់ ឱ,អ�កនូវ 1រម2ណ៍ 5: �រេម�លេឃ�ញ េម�លេឃ�ញ អ�ក េAយR2 ន b� រ េAយR2 ន ក
ិន ែដលអ�ក ក
ិន , �រT� ប់ ឮ ែដលអ�ក

%ប%ពឹត� េAយមិនBន សំេលងរp'ន , រស5តិ រ�ក*យ ខ\�ំេAយR2 ន proving អ�កេហ�យ ប៉ះ អ�ក េAយមិនR2 នអ�ី ល$%បេស�រ5ងមុន

ក��ង�រ ប៉ះ ចង�ំនិង Bន1រម2ណ៍]Bន 1រម2ណ៍េTកTc យ េPះ។

បេងg�ត អ�ីមួយែដល ពុម�អកlរក>Kរក�ច់ ប៉ុែន�គឺ មិនច�ស់ �ស់ %សៃម បេងg�តនិង j
 ស់ប�Kរ សរេសរេQ�ន់ នរ�B� ក់ 1ន មិនដឹង]អ�ី េទប៉ុែន�

ខ\�ំ ដឹង]េហតុអ�ី េទប៉ុែន� ខ�ះ �របំផុសគំនិត ខ\�ំ%តKវ យកជំហរមួយ េដ�ម>ី%បឈមមុខនឹង Ty ន[ពេនះ េដ�ម>ីសរេសរ េហ�យBន អ�ីមួយេដ�ម>ី 1ន

�ប់េផ��ម គិត]ខ\�ំ នឹងព�sម ទB
 ក់េ?ះបង់ េ%ZះWមិនែមន 5�រ|យ%សnល ក��ង�រ ទទួល?ន។

%បសិនេប�Bន ៃថNមួយ េ�ទីេPះ េដ�ម>ី%?ប់ ពីដំេណ�រផlងេ%ពង ឬ misadventures េ�ក��ង%Rន់ែត មួយៃថN ឬមួយ }� ំ កន


ងផុតេQ មួយ}� ំ ែដលខ\�ំ1ច េម�លេឃ�ញ 50 ៃថN គឺBន 365 ៃថNក��ងមួយ}� ំ និង 7 ៃថNក��ង មួយស?� ហ៍ 24 េB៉ងក��ងមួយៃថN េ�

ទីេនះ គឺ5ប៊ ត ៃន ដង 50 ៃថN ស%Bប់�រbំងេនះ 365 [គេ�}� ំ ៃថNេធ���រ ចំនួននិង 60 Pទី រយៈេពល 24 េB៉ង ដង

ខ
ី BនជីវUតរស់ ស%Bប់េពលបចf�ប>ន� េនះ!

�រទទួលជ័យជម�ះ erer េAយR2 ន ភ័យ'
 ច េPះគឺ ពន
ឺ%ពះច័នL េAយ សមុ%ទ ខ\�ំ5 %ប^ន%ក�ម េនះBន អ�ី%គប់s៉ង េAយៃដ េ�េល�

�រេធ��ដំេណ�រ មក %បយុទ; រូប[ព ឈ�ះ គឺ Jវ មួយ។
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%បសិនេប�W មួយៃថN េQ - េអ�យ េសចក�ីអំណរ ]នរ�B� ក់នឹង �ក់េT b� រ បង$nច េប�កចំហនិង �រេ=ះេហ�រ មិន'
 ច េ�េ%�មេមឃ R2

ននរ�B� ក់ ែដល%ប%ពឹត�Fម កិចf%ពមេ%ពmង R� េQវUញេQ វUនិច�័យេbស េAយមិនដឹងខ
nន េ1យខ\�ំ ងូត ស%Bប់ចំ�ំ រលុង បរUTy នមួយ េ�ក��

ងកែន
ង េx� '
 ំង�ស់ មួយែដលBន jg លីលី Marigolds , កន
ងមក គឺមិន %សេZន ដី េស�ម Bនសំេណ�ម េ�េល�ដំបូល ែដ

ល5 ចេងgmង ែដល?នJក់ និងBនសុវតyិ[ព R2 ន េឡ�ងេដ�ម>ី ែវកែញក filaments េក�នេឡ�ង [ពFនតឹង េ�ទីេPះ ដង B

ន�រលំ?ក សូម>ីែត លំ?ក េទប៉ុែន� R2 ននរ�B� ក់ ខ\�ំចង់និsយ] R2 ននរ�B� ក់ ?នដឹង] អ�ីែដល ?នយល់ េហ�យដឹង ]5 B� ក់

ឯងេ�ក��ង ហ�Kងមនុសlប៉ុែន�េ�ទីេនះ គឺ5�រ ផvយបន�jL ល់ េAយមិន�ំ?ច់ Bន%Tប់ និងេ�'ងេល� សេងrប ញញឹម TL ក់េសL�រ s៉ង'
 ំង

bំងអស់ ែ%សកេឡ�ង ស%Bប់ បរUេទវ ?នសរេសរ ពីអ�ីែដល ខ\�ំមិនយល់ េទប៉ុែន� 5ពិេសស Bន1រម2ណ៍]ខ\�ំ ?នេឃ�ញ អ�ី%គប់s៉ង េហ�យR2

នអ�ី រកេម�ល បPL ប់មក ?នែ%សក េAយTរែត េធ��ឱ,ខ\�ំ និងមិន អនុ~� តឱ,អ�កដឹង េទប៉ុែន� មិនBនអ�ី េ�ទីេនះគឺ5 ទឹកអប់ ែដល?ន ព%ងីកនិ

ង ភ
ឺ ែដល ចំណង់ចំណូលចិត� edgy ៃន�រឈឺ�ប់ គឺ5 េពលេវJេដ�ម>ី និsយអ�ី េPះមក មិន%Rន់ែត េAយTរែត Bនអ�ី j
 ស់ប�Kរ

េ�េល� សរៃស រត់ �ម េពលខ
ះ េ�}N យពី េបះដូង ែដលមិន បូម គឺ %Rន់ែតេដ�ម>ី ទទួល?នគំនិត មួយ W5�រ អ�កនិពន;ចំនួនទសlP

�រ ចំណង់ចំណូលចិត� '
 ំងនិង ដ៏Bនឥទ;ិពល សូម>ីែតេ�ក��ង %ពលឹងpauper មួយ s៉ងសំ'ន់ ែដលមនុសl និងBន ចិត� េទេ%Zះ

អ�ក'
 ច អ�ីែដល Bន1រម2ណ៍] ទីបំផុត េ�ទីេPះ គឺែតងែត5 ទីបifប់ និង�រ �ប់េផ��មដំបូង ខ\�ំគិត] ខ\�ំ?ន សមនឹងទទួល?ន មិនែម

នស%Bប់ អូនឬស%Bប់បង គឺស%Bប់ អ�កbំងពីរ េAយTរែតេយ�ង %សdញ់និង ក៏?ន បដិេសធេ�ល អ�ីែដល %Rន់ែត 5អ�ី ែដល%តKវ?ន េក�

តនិង Bន�ររ�កចំេរ�នដុះ អ�ី%គប់s៉ងែដល មួយ ៃថNនិង Bន�រ ?ត់ខ
nន េល�កទីពីរ គឺ 5អ�ី%គប់s៉ង េដ�ម>ីឱ, ?នេក�តេឡ�ង មិន%តឹមែតប៉ុេ�� ះ

េAយTរែតមួយ ចង់ េQរស់េ� មួយៃថN និងេពល េផlងេទXត េAយR2 ន 5ប់Jប់េPះ ែតងែត BនTរៈសំ'ន់�ស់ %តKវ?នេគ េពលែដល

េគ?ន ប*ជ័យ េពលេវJមួយែដល 5 េហ�យ ែលង %គប់%Rន់េហ�យ េពលខ
ះេជ@] នឹង%តKវ?ន េក�ត ដូចែដលខ\�ំ?ន សម
ឹងេម�ល និងមិន %ស

ៃម គឺ5 �រពិត េ�វ¡យេក2ង ពីអ�ីែដល 5�រពិត គឺ%តKវ?នប|k ញ េ�ក��ង ទេង�� សកម2[ពមួយ េដ�ម>ីទទួល?ននូវ េបះដូង គឺ �រត[{ ប់ គំនិត

េAយR2 ន អ�ីbំងអស់ ឬនរ�B� ក់ មិន?ននិsយ] អ�ីែដល?នេក�តេឡ�ង %តKវ?នេគ ភ័យ'
 ច អ�ីមួយbំងអស់ ញ័រ េPះគឺ មិនេ�ក��ង ឥត%ប

េsជន៍ ដូច ែដលRត់?ន កន
ងផុតេQ ៃដរបស់Rត់ 5មួយនឹង ករមួយ េ�ទីេPះ គឺែតងែត5 ែផ�ក'ង របស់នរ�B� ក់ េAយTរែត បPL ប់

មក %តKវ?ន មិនែមនេដ�ម>ី និsយ]ែមន សូម>ីែត គិតអំពី�រ មិនBន េនះគឺ មិនែមន5 េហតុផល េទប៉ុែន� ?ទ Wមិនែមន ែតងែតBន ដូ

ចេPះ េហ�យមិនែដល %តKវ?នេគ ចង់ប៉ុែន�េពលខ
ះ �រេធ�� 5 ែ%ប�
 យេQ5 មិនែមន5 �រ%បយុទ; េT2 ះ%តង់ េម�លចុះ ចំេZះ េសរ�[ពៃន

ទេង�� មួយគឺ មិនពិត និងមិន ែមន េAយTរែត ខ\�ំមិន និងមិនែមន %Rន់ែតចង់ រស់ េAយTរែតខ\�ំ Bន េហ�យេ�េពលែដល %តKវ?នេគគិត រួ

ចេហ�យ នឹង%តKវ ?ន1ន េដ�ម>ីព%ងីក និងសរេសរេដក ដូចែដល Rត់?នេដ�រ រត់ ឈរ គឺ 5ែផ
េឈ� �ប់េផ��ម ៃន �រគិត េAយេសរ�និង }
 ត

គឺ5�រ យល់ដឹងពី ចលP េដ�រ េហ�យ?នេដ�រ %Rន់ែត េAយTរែតខ\�ំ ?ន%សdញ់ េប�េbះ5 មិនែមនស%Bប់ េសចកcី%សdញ់ ពិភពេJ

កេនះ មិនេជ@េល� អបិយជំេន@ េជ@េល� មនុសlនិង �របេងg�តថ2ី របស់Rត់ 5សំណួរ សន2ត រូប[ពបំ[ន់ %សេម�ល%សៃម គឺ5មួយនឹង អុីយុ៉ង ឬ

%បKតុង េដ�ម>ីបេងg�ត %Rប់ ពន
ឺ និង]មពល េនះមិន 1ច%តKវ?ន េគេម�លេឃ�ញ េPះេទប៉ុែន� នឹង មិនBន មគh�េទសក៍ ផលិត និង1ច 5មនុសl

េនះគឺ ដូេច�ះ Zក,េជរ %តKវ?នេគ %សៃម និងបេងg�ត Bន1រម2ណ៍] មិនែមន5 វU~� ណទី%?ំមួយ ដូចែដលW %តKវ?នេគេt េទប៉ុែន�W 5�រ

ពិតែដល ?នេក�តេឡ�ង ដូេច�ះេ�េពល� ែដលេយ�ង ចង់?ន។

%បសិនេប�េយ�ង ?នរស់េ� េAយ %Rដ៏ s៉ងខ
ី ]េត� ដ៏េក�ះក�យ ឬេx� េbះបី5 R2 ននរ�B� ក់ 1ចនិsយ?ន] េសចកcី%សdញ់
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េPះគឺ5 �រឈឺ�ប់ ែដល ឈឺ %សៃម េសចកcី%សdញ់េAយR2 ន �រឈឺ�ប់ គឺេដ�ម>ី អ�ីែដល W%តKវ�រ ពន
ឺ 5មួយនឹង ដេងk�ម ដុត យូរ 5ង

ែដលអ�ក 1ចនឹង %សៃម] �រពិត គឺសyិតេ�ក��ងេAយកcី%សdញ់ និង�រផ�ល់ េbះបី5 រងទុកrេវទP ដូចR� េនះ មិន?ន េម�លេឃ�ញ ប៉ុែន�5ពិ

េសស Bន1រម2ណ៍]Bន �រឈឺ�ប់ និង�រ Aក់ ឱ,%សdញ់ សូម>ីែតមិន ែដលេឃ�ញ េទប៉ុែន� ចង់ �រZរពី �រឈឺ េស�= របស់អ�ក បេងg�

ត �រ�រZរពី 1រម2ណ៍ កcី%សdញ់ ខុស េAយTរែត េពលេPះមក ?នមកពី �រឈឺ�ប់ ក��ង េបះដូង របស់អ�កេម�លេQ េម�លេឃ�ញ សមុ

%ទ ែដលខ\�ំ %Rន់ែត កំពុង សម
ឹងរកេម�ល�រ %សdញ់ %Rន់ែតចុច Key េ*មែភ�ក េ�ក��ងខ,ល់ បូមខvច់ េនះ ទឹកែភ�ក រលក ែដលខ\�ំ េម�

លេឃ�ញ េឆ�រ5មួយនឹង ែសល ជំពប់េជ�ងដួល ក��ង jg យ ែ%សកេឡ�ង ដូេច�ះ %Rប់ធi�5តិ មតិព័ត៌Bន េបះដូង របស់ខ\�ំ។

%បសិនេប�ខ\�ំ ទទួលរង គឺ េAយTរែតខ\�ំ មិន?នេឃ�ញ ឬពួកេគ មិន?ន យល់អំពីអ�ីែដល ?នរស់ ញញឹម រ�ក*យ sunflower និង

embellishes 5មួយនឹង ធ�ឹម %ពះ1ទិត, រpេAះ ខ
nនអ�កនិង ប|k ញពី [ព%សស់T$ ត របស់អ�កែដល choke ] ឆgnត

ភ័យ'
 ច bំងអស់ Bន អ�ីមួយ ែដល%តKវ?ន j
 ស់ប�Kរ តិចតួច ខ\�ំមិន?ន េម�លេឃ�ញដូចេនះ ?នេក�តេឡ�ង គឺ5 bរុណកម2 មួយស%Bប់ េពល

5យូរមកេហ�យ ដូចែដល 1ច%បឈមនឹង�រ ខlឹប ឥឡKវ មិន េស�ច េAយTរែត នរ�B� ក់ ?នេឃ�ញ បុរសB� ក់ែដល?ន TL ក់េសL�រ មួ

យរយៈខ
ី ែតប៉ុេ�� ះ េAយTរែតRត់ េម�លេQ និងBន�រ �កេចញពី R2 ននរ�B� ក់ ?នកត់សBh ល់ េAយTរែតខ\�ំ ?នទទួលរង េ�េសNm

ម ចំេZះ អ�ីែដល ?នរស់េ�និង ?នទទួលរង 5�រ Bន1រម2ណ៍ មួយយប់េPះ ខ\�ំ ?ន %ត5ក់ ចុះ %តឡប់មកវUញ 5មួយនឹង អ�ី%គប់s៉ង

ផ
Kវ និង ឥត%បេsជន៍េPះ អ�ក�B� ក់ ?ន Aច់ មួយ ែដលមិន 
̂ ប់Bន ប៉ុែន�5 នរ�B� ក់ គឺ5 រយៈេពលខ
ីេ�ក��ង ែភ�ករបស់អ�ក េឃ�ញ

?ន%ប%ពឹតc s៉ងច�ស់ %?កដ និងBន ទុកr%ពnយ ជំPញ ឥឡKវេនះ ]�រ មិនច�ស់Jស់ មិនែមន Agias 1យុ មិន%តឹម%តKវបPL ប់

មកខ\�ំ?ន េម�លេQេល� ពិAន និងអ�ី%គប់s៉ង =ក់ដូច5 េ?ះបង់េ�ល ឱ ខ\�ំ េអ�យ! Bន�រឈឺ�ប់ ែដល េម�លេឃ�ញ េTកT� យ និង�

ែសត ចង់ ឱ,ខ\�ំ រុងេរ@ង េ�េពលែដល ខ\�ំេQ 5ន់ េនះ េAយTរែត W ?ន 
̂ ក់ ចុះ េ�ក��ង �របPL បខ
nន �រ bំងអស់ែដល %តKវ?ន េ�

ក��ង�រ មនុសl5តិ បំបិទBត់ សំេឡង រp'ន ៃន[ពេសNmមTN ត់ រp'ន ពីនរ�B� ក់ ែដល មិន?ននិsយ ដូេច�ះ �
 យ5 សប�យរ�ក*យ [\

ក់េឡ�ង មួយៃថN េ�េពលែដលRត់ ?ន?ត់ េQខ\�ំ ?ននិsយ] Wមិនែមន5 កcីអំណរែដល ខ\�ំ?នBន1រម2ណ៍ និង?ន bំងអស់េ�ក��ង មួ

យៃថN េធ��ឱ,%បេស�រេឡ�ង េ�ៃថNែស$ក គឺ5 អ�ីែដលេJក ចង់?ន េAយTរែត Bន�រ េTកT� យ េPះគឺ បុរសB� ក់

េ�ក��ង solitude ៃនេសចកcីងងឹត �នដល់ េចញមិន និsយ]េទ បង W នឹងមិន េQេលង អ�កេ�ក��ង េបះដូង %បសិនេប�W គឺ

%Rន់ែត 5�រ ែតB� ក់ឯង Bន ចិតcេមFc ករុ� R2 ន

ដុំថ2 bំងេនះ ែដលខ\�ំ?ន អងh�យ សរេសរេQ�ន់អ�ក អំពីអ�ីែដល ខ\�ំមិនែដល បំេភ
ចេ�ល T� មញញឹម របស់អ�ក %ក�មហុ៊នរបស់អ�ក គឺ5អ�ីមួយ ែដ

លRត់ ែតងែត Bន1រម2ណ៍] េ�េពលែដល Rត់Bន1យុ ែតB� ក់ឯង ពីេពលមួយេQ េពលេវJៃន�រ ែដលអ�ក គិត ] បPL ប់ពី�រ %Rន់ែត

ចង�ំ និង Bន1រម2ណ៍] អ�ក?ន ។

េពល� ក�ីសុបិន� េ%�កេឡ�ង េហ�យេម�លេQ ខ\�ំឱ, ឆNល់]េត� អ�កនឹង េ�ែត%តKវ?ន 5�រ %សៃម ឬគិត ឬ%Rន់ែត េធ��ដំេណ�រ សុបិន� R2 នអ�ី

j
 ស់ប�Kរ ែដល?ន កTង អ�ីេTះ គឺ5�រ យល់េឃ�ញ ខុសដូេច�ះ ក%ម សុបិន� គឺ ឱBន1រម2ណ៍Fនតឹង េដ�ម>ីេ%�កេឡ�ង និងអ�ី%គប់s៉ង េ�

ក��ង�រW េAយR2 ន �រេធ��វUេTធនកម2 ទីបំផុត សុបិន�ឬមិន សុបិន� អ�ី%គប់s៉ងគឺ េស2�R� ។
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េ�ក��ងជីវUត មួយយប់ េTកT� យ និង �រ misanthrope TN ត់េសNmមនិង sullen �ស់ TN ត់ ប៉ុែន�មិនBន jg យមួ

យ ភ
ឺ ពន
ឺ%ពះច័នL មួយេដ�ម>ី បំភ
ឺ សូម>ីែត បរUs�ស ដ៏�ចT=វ យង់ឃ�ង បំផុតនិង Bនេសចក�ីសងaឹម មួយ ែដល1ចេជ@ទុកចិត� %តKវ?ន

នរ�B� ក់ ែដល] េហតុែតចូលចិត� េយ�ងេហ�យ bញេឡ�ងេល� មិត�ភក�ិមួយ ៃដគូ ពិត សូម>ីែតេ�េពល�មួយ W%តKវ?ន នរ�B� ក់ ចុងេ%�

យ ែដល េម�ល េយ�ងេAយ %ពេង�យកេណ� �យ េAយមិនBន ជំេន@ មិន?ន េម�លេQ េAយេសចកcី%សdញ់ Aក់េbស ឱ,េយ�ង ឈឺ�ប់ មិ

នេជ@ ដូចេមcច?ន ក��ង �រ�
 យ5 មិត�ភក�ិនិង កំពុងសម
ឹងរកេម�ល ស%Bប់ែត ផfិត របស់អ�កក៏ Bន1រម2ណ៍]Bន [ពខុសR� ែដលRត់ 
̂ ប់

?ន ៃន�រ ែដល5 មិត�មិត�ភក�ិ និងBន1រម2ណ៍ ជំេន@ ៃនេសចកcី%សdញ់ សូម>ីែតេ�ក��ង �រឈឺ�ប់ ៃនេពលេវJ ែដល   មនុសlB� ក់ េ�ៃថNមួ

យ នឹង%តKវ?ន R2 ននរ�B� ក់ 1ច%?ប់ ?ន%បសិនេប� W%តKវ?ន ?នឱ,ដឹង] េAយមិនដឹង េAយTរែត បុរសេPះ ែតងែត េធ��ឱ, អ�ីេផl

ងេទXត េក�តេឡ�ង %តKវ?ន �ក់ឫស េ�ក��ងវUធី ៃនជីវUត របស់ពួកេគ ពីេពល ៃនកំេណ�តរ�កលូតJស់េឡ�ងនិង អ�ី%គប់s៉ងែដល បុរសB� ក់ ?នT


ប់ េ�ទីបំផុត ?នេធ�� នរ�B� ក់ ?នដឹង] �រេម�ល5មុន និងមិន ដឹង] េហតុអ�ី?ន5 Rត់?នេធ�� េPះគឺ5 បុរសB� ក់និង 5 របស់Rត់។

ខ\�ំ?នេឃ�ញ អ�ីមួយ េ�ក��ងែភ�ក របស់អ�ក ភ
ឺ B� ក់ ?នេធ�� គន
ឹះ គឺ '
 ំងនិង ?ន ប�� ល ឱ,%សdញ់ ខ\�ំេម�ល ម�ងេទXត ?នបន� ពន
ឺ រូប*ង

េនះ%តKវ?នេគ ឱ,ខ\�ំ យកឈ�ះ ភ
ឺ ដូច5 F* ]មពល និងរ�ងBំ �ប់ែភ�ក របស់ខ\�ំ គឺ5 1រម2ណ៍ ដ៏%សស់T$ ត េនះចំណង់ចំណូលចិត� េ�េព

លែដលអ�ក េម�លេឃ�ញ កែន
ងែដលខ\�ំ ចង់ �
 យ5 ចង់ឱ,អ�ក េQ5មួយខ\�ំ?ន FមវUធី ដូចR� េនះែដរ W%តKវ?នសរេសរ ក��ងេសXវេz ែដលBន

T2 ខ\�ំ យំ េ�េល� នរ�B� ក់ ចង់Bន 5និចf េនះេហ�យ ែដលខ\�ំ ែតងែត Bនបំណងចង់ កែន
ង ែដលេយ�ងនឹង ទទួលជ័យជម�ះ 5មួយនឹង ពន
ឺ

%ពះច័នL និងjg យ ដូចR� េនះ របស់េយ�ង ែតងែត ភ
ឺ ]។

ខ\�ំមិនយល់ ឬមិន យល់ ដូេច�ះ សូម>ីែត%Rន់ែត មិនដឹង] �រយល់ដឹង %គប់%Rន់ក��ង�រ ដឹង េដ�ម>ីឱ,ដឹង ដូេច�ះ ែមន 1ច អះ1ង] %តKវ?

នេគ ជូនដំណឹង ៃន%ពឹត�ិ�រណ៍ េនះគឺ ហួសពី អ�ីែដល ?នេក�តេឡ�ង %Rន់ែត ចង់ដឹង] 5កែន
ងែដលW ?ន�ប់េផ��ម េហ�យ?នបifប់ េ�ទីបំ

ផុត ចង់ឱ,អ�កដឹង ]េbះបី5 អ�ី%គប់s៉ងែដល 1ចេក�តេឡ�ង ែដលចុងបifប់ មិន1ច ទសlន៍bយ ]ខ\�ំ នឹងមិនេភ
ច អ�កេហ�យ អ�ក1ច *ប់

ែតងែតេ�េល� េសចកcី%សdញ់របស់េយ�ង េ�ក��ងTy ន[ព �មួយ េទពីេ%ZះW មិនែមន5 ចំណង់ចំណូលចិត� ែតមួយគត់ែដល ខ\�ំ?នេម�ល ក��ងទី

ងងឹត ែដលខ\�ំ?នេឃ�ញ ក��ងជេ%® យប់ Wគឺ5 េពលេវJេដ�ម>ី ស%Bក បេងg�ន ត�ន�ី FមវUទ,� និងអនុ~� ត ឱ,ខ\�ំ ដឹកPំយប់េនះ គឺ5ៃដគូ 1

ចែចករpែលក 1រម2ណ៍ រេស�ប បំផុត េAយTរែត Pង?ន រកv 1ថ៌កំ?ំង និង ដូច េQនឹង េtW យប់ TN ត់ Wែតងែត Bន%តេចXក ល$ប៉ុ

ែន� ?ននិsយ] េប�េbះបី5 តិចតួច សហ�រR� 5និចfេហ�យ ដូេច�ះខ\�ំ សប�យចិត�។

េត�េធ��ដូចេម�ច េដ�ម>ីរស់ អ�កេbស ៃន ពិភពេJកbំងមូល whiff ៃនេសរ�[ព មួយេដ�ម>ី បំ?ត់ �រថប់?រម� ែដល] 1រម2ណ៍ៃន �រAក់

ពន;PRរ បេងg�ន សរៃស%បTទ វuុល %ពិចែភ�ក េAយមិនBន អ�កេផlងេទXត េQេម�ល េឃ�ញ ចំណង ែដល%តKវ?ន េចញផvយេ�ក��ង េយ�ង]

ចូរ%Tយ ចង់ Bនេសរ�[ព និងធម25តិ េQ5អ�ី ?ណល់ េ%ច�នេទXតឬ សិចសីុ ឬខ\�ំ នឹកគិតអំពី រេបXបែដលWេធ���រ គឺេដ�ម>ី សរេសរនិង Bនអ�ី

%សៃម របស់ខ\�ំ និង តំ�ងឱ, �រ Zក,េជរ ឈរ 1រម2ណ៍ និង�រ េម�លេឃ�ញ អ�ី%គប់s៉ង ែដល ខ\�ំសរេសរ ?នឆ
ង�ត់ ចិត� ែដលRត់ រ�

ក*យ សងaឹម]អ�ក ឱ,1ន ផងែដរ។

េនះ5 ទីFំង េbល បុគhលនិង aimlessly 1រម2ណ៍[ន់[ំង េនះែដល ជំរុញឱ, េយ�ងេQ ក��ង oblivion ក��ង�រ '

តបង់ សរុបៃន�រ Bន1រម2ណ៍] �រជ%ម�ញ �រ ដកដេងk�ម េជ@]េនះ គឺ5អ�ី មួយែដល %បឈមមុខនឹង�រ រស់េ� ខណៈែដល �រេម�ល 5
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ែផlង ?រ� ?នព%ងីក មួយ ដេងk�ម ែវង បPL ប់ពី ែភ�ក ដេងk�ម េផlងេទXតេម�ល Pទី ឆ
ង�ត់ �រ រJក ?រ� យឺត ស%Bប់អ�ី ែដលខ\�ំ?ន ែស�

ងរក ឥតឈប់ឈរ ពីឥឡKវ ដេងk�ម មួយេទXត Zក,មួយ មុនេពលែដល ឆ
ង�ត់ ក�ីសងaឹម េពលែដល �រេញmន េនះ ?ត់េQវUញ មួយៃថN W?

នេក�តេឡ�ង ឆ
ង�ត់ �រខិតខំ%បឹងែ%បង តសូ៊ េវទមន� ែផ
េឈ�ែដល ឥរUsបទ 5វUជ{Bន គឺអ�ីមួយ ល$ឬ សូម>ីែត េដ�ម ពិេសស នឹង%តKវ?ន %បសិ

នេប�ពួកេគ េក�តេឡ�ងពី ធម25តិៃន �រ និង ចង់�
 យ5 ល$%បេស�រ5ងមុន និងេ%ច�ន 5ងេនះ !អ�កឈ�ះ េហ�យទីបំផុត េ%ច�នក�ី ជ័យជំនះ %ពឹក

េ� យប់ TN ត់ bំងអស់េ�ក��ង ៃដ របស់ខ\�ំេAយR2 ន ផលេនTទ មួយែដល bំងអស់ស%Bប់ �របំ[ន់ េAយBន លកrខណ¢ ដូច'ងេ%�

មេនះ េដ�ម>ីឱ,Bន �រសប�យរ�ក*យ ឬ�រ សប�យរ�ក*យ s៉ង'
 ំង េAយTរែត ចង់?ន

និង5 ែផ�កមួយៃន រេបXបែដលេយ�ង Bន1រម2ណ៍]Bន អ�ីែដល សព�ៃថNេនះ េ�ៃថN century'm �មួយ

predisposed េQរកសុភមងhល ក��ង�ររស់ ខ\�ំមិន?ន រស់េ� េដ�ម>ីT� ប់ នូវអ�ីែដល ខ\�ំ?នឮ និងមិនែមន 5កែន
ងែដល ខ\�ំមិន?

ន ផងែដរ ?ន�ប់កំេណ�ត ក��ង�ររស់េ� េធ�� ធម2F ចូលេQក��ង អ�ីមួយែដល មិនធម2F %ចបល់ រួចេQេហ�យ េនះBនវត�Bនេ�ក��ង អ�ី សន
ប់

ែដលេយ�ង មិន�ំ ខ\�ំនឹង េQមុខ ?នច�ស់ យល់ដឹងអំពី អ�ីែដល ខ\�ំេធ�� *ល់ៃថN ែតងែត រស់េ�5មួយ �រេជ@ អ�ីbំងអស់ ែដលេយ�ង %សៃម គឺ

5 សមិទ;ិផល ដ៏ពិត%?កដ %បសិនេប�េយ�ង Bន ខ\�ំបេ%ម�របស់ អនុ%ប^ន មួយចំនួនឬ គុណធម៌ �មួយែដល 1ច ជុំវUញ Wនិង ទុកWេJត

រត់ រុយ ក��ង�រ %សេម�ល%សៃម ពី 1រម2ណ៍ ែដល េធ��ឱ, េបះដូង េjន ស%Bប់ េ�េពលែដល �នដល់ េសរ�[ព ចុងេ%�យ របស់មនុសl

ែដលមិន វUនិច�័យេAយ សកម2[ពរបស់ពួកេគ %តKវ?ន គឺ%តKវ រស់េ� េAយឥតគិតៃថ
 ។

ៃថNមួយ %តKវ?នេគនឹង ?ន}ប់រហ័ស ផងែដរ ?ន%គប់%គងេដ�ម>ី ?ត់បង់ មកខ\�ំ ?នឈរ %តឡប់មកវUញ ក��ងេពល}ប់ ?នបន� 5មួយនឹង ដេងk�

មៃន �រពិនិត, និង�រ ទំនុកចិត� ៃន�រ សL�ះេង�បេឡ�ងវUញ េហ�យ ទទូច រស់េ� ដូច5%បសិនេប� Bន�រ ?ញ់ មួយេទXត ?នយក ជំ=ន យឺ

តប៉ុែន�Bនសyិរ[ព និង %?កដ] ?នវUល%តឡប់ េQ�ន់ �រ%ប�ំង craziest េនះ ៃនពិភពេJក�រ%ប�ំង %តKវ?នេគេt] ជីវU

ត ស%Bប់Pង ែដលខ\�ំ ?នជួប�រលំ?ក និង�រ �នដល់ េRលេS ៃន�រ សប�យរ�ក*យ ែដលនឹង%តKវ ?នAក់ ផងែដរេ�ក��ង �ររត់

េនះ ... Fមរយៈ�រ តសូ៊ ែតB� ក់ឯងគឺ េសរ�[ព �ំ?ច់ េហ�យេនះគឺ5 ប$Kន%សី របស់ [ពឯេ� ផងែដរ ែតងែត ?នគូសប~{ ក់ �កេចញ

ែតមួយ 5េល�កដំបូង េហ�យ5ចុងេ%�យ អ�ក1ច ?នែត េAយខ
nនឯង 5េល�កដំបូងនិង ចុងេ%�យ រត់ ែតB� ក់ឯង េ�េពល េនះគឺ5 T2 រតី

%បយុទ;R� ប៉ុែន�េយ�ងមិន េ�ែតB� ក់ឯង BនជីវUត េQមុខ េហ�យេPះ %តKវ?នរត់ េQរស់េ� និង1ចBន ដំបូងនិងចុងេ%�យ េនះ េ�េពលែដ

លេយ�ង កំពុង�ប់េផ��ម វដ� គឺ5�រ ធម2Fែដលេចញ េ�ចុងេ%�យ ប៉ុែន�Bន ពិនL� ែដល5កែន
ង ែដលេយ�ង%តKវ �រឈ�ះ 5ដូេច�ះ ជីវUត ដំបូ

ងេ�ក��ង កែន
ងមួយេQកែន
ង និងចុងេ%�យ មួយេផlងេទXត ប៉ុែន�មិន បi�ប់ ដូេច�ះ រត់ េទេ�ក��ង �រ%ប�ំង ៃនជីវUត េយ�ងែតងែត ឈ�ះ និ

ងេ�េពល ដូចR� េនះែដរ ែដល%តKវ?ត់បង់ េហ�យេPះ5 អ�ីែដល?ន %បយុទ;និង ទទួល?នេ5គជ័យ េ�ក��ងជីវUត !

Powered by កមvន� រpពឹងគិត , equacionei េហ�យទីបំផុត ?នយក សកម2[ព គណបកl មួយេ�េល� បុរសB�

ក់ែដល ?ន�
 យេQ5 មិនសប�យចិត� អនLះអែនLង េពល រស់េ� មិនែមន%Rន់ែត េ�េពលែដល ពុំ1ចទទួល េ�េសNmម គឺ5�រ�ំ?ច់ េដ�ម>ី

រកេម�ល សុភមងhល ែដល?នមក ពីក��ង េAយTរែតេយ�ង ែស�ងរក អ�ីមួយ អនLះT ពី'ងេ%xផងែដរ �រ%ពnយ?រម� េនះ េធ��ឱ,េយ�ង េTកT�

យ សូ៊%bំនឹង [ពឯេ� និង%តKវ?ន បi�ប់�រ ព%ងឹងេយ�ង %តKវ?នសេ%មច ]េយ�ង រស់េ�5មួយ ខ
nនេយ�ង ?ន�នដល់ �រ េពញ សប�

យរ�ក*យ មួយែដល ែស�ងរក អ�ីេឡ�យ េAយTរែតW %តKវ?នរកេឃ�ញ មិន?ន គិត] W5មួយនឹង វUធី autistic ៃនជីវUត េPះេទប៉ុែន�
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សុភមងhល ដ៏អTf រ,បំផុតក��ងខ
nនេយ�ង ។

6tar េ�ទីេPះ ... 6tar Bនេ�េពលែដល មិនសួរ ... 6tar េ�េពលែដល Bន ត%មKវ�រក��ង�រ ... 6tar មិ

នBន េ�េពលែដលអ�ក ចង់?ន ... 6tar ទីេPះ សូម>ីែត%បសិនេប� មិន?ន ... 6tar េ�ទីេPះ េ�េពលែដលខ\�ំ មិនBន1

រម2ណ៍ ... 6tar Bនេ�េពលែដល ខ\�ំមកអ�� តេភ
�ង ... 6tar Bនេ�េពលែដល អ�កគិត ពីខ\�ំ ... Bន អ�ីែដល [{ ប់មក

6tar Rំ%ទ ... 6tar េ�ទីេPះ េ�េពលែដលអ�ក %សៃម ... េbះបី5 Bន�រ 6tar មិនចង់ ... 6tar េA

យTរែតBន %Rន់ែត ?ទ ... 6tar Bនេ�េពលែដល ខ\�ំមកេសចកcី%សdញ់ ... 6tar េ�ទីេPះ េAយTរែតអ�ក Bន

... 6tar េ�ទីេPះ េ%Zះអ�ក សុបិន� 5មួយខ\�ំ ... 6tar េ�ទីេPះ %តKវ?ន េ�ទីេនះ ... 6tar ែតងែត េ�ទីេPះ

... អ�ីែដលខ\�ំ គិត] 6tar េ�ទីេPះ ...

%បសិនេប�អ�ក មិន 
̂ ប់ ?នេឃ�ញ អ�កេហ�យ និsយ]W េម�លេQ េក2ង%សី េក2ង%សី គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ , អ�ក Bន អ�ីមួយេ�ក��ង រូប*ង ភ
ឺ

ញញឹម រ�ក*យនិង ]មពល %តKវ?ន �ស�ីB� ក់ ស%Bប់អ�កែដលចង់ យុគសម័យ ដ៏%សស់T$ តនិង េ%តក%ត1ល ដូចែដល េ%Rង ឱ,ខ\�ំ និងមិន 
̂ ប់

%Rន់ែត ចង់ Bន1រម2ណ៍ ដូេច�ះ gostas- មួយអ�ក មន�1គម ?Wគឺ5ៃថN េQមួយៃថN របស់ខ\�ំ។

ៃថNមួយ ខ\�ំគិត] bំងអស់ែដល %Rន់ែត េAយTរែតW គឺ5�រ មិន?ន ដឹង]អ�ីែដល ខ\�ំនឹងនិsយ េហ�យបPL ប់មក សរេសរ គឺBន �រខុសR�

គឺBន �រភ័យ'
 ច សូម>ីែត] សុបិន� ៃន�រ េហ�យមិនដឹង] េត�Bនអ�ី នឹង េក�តេឡ�ង ខ\�ំ?នព�sម េដ�ម>ីពិពណ៌P នូវអ�ីែដល មិន 
̂ ប់Bន

នឹង1ច េម�លេឃ�ញ េ�ទីេនះ ?នបifប់ ដំេណ�រទសlនកិចf មួយ េ�េល� ពិភពេJក[ពេសNmមTN ត់ ែដល េក�តBន េហ�យ ]នរ�B� ក់ ?

នទទួលរង គិត] នរ�B� ក់ គួរែតេធ�� %Rន់ែតេដ�ម>ី េធ��អ�ីែដល អ�កដៃទេទXត មិន ខ�ះ [ព�
 =ន មិន េធ��សកម2[ព េទប៉ុែន�ពួកេគ ដឹងអំពីរេបX

ប េដ�ម>ីមិនេអ�េព� សុខុBល[ព របស់ មនុសlB� ក់ែដលមិន ដឹងពីរេបXប េដ�ម>ីេQេម�ល និងេម�លេឃ�ញ ?នឈប់ េហ�យគិត !លុប ?រ� , �រ

ប៉ះទងhិចR� ?ន�ប់េផ��ម ដូច5 �រព�?ល 5បំណង%?]� ែដលេ�សល់។

ខ\�ំនឹង សរេសរេQ exorcise និងបេងg�ត ។ពួកេគ?ន ចំ�យេពល ពីរPទី �ប់េផ��ម �រពិត ៃន�រ សរេសរ និងBន អ�ីេផlងេទXត

ែដលអ�កBន អ�កមិន ។ខ\�ំBន1រម2ណ៍ ]ខ\�ំ មិន1ច េ�េល� ៃដេផlងេទXតែដល Bន1រម2ណ៍] អ�កចម�ំង ែដលBន truest , ជ័

យជម�ះ េនះ។េត� 16 Pទីពី �រ លុប ?រ� មួយ ដុះ បំណង%?]� េដ�ម>ី relight W។អ�ី%គប់s៉ងេQ េ�េពលែដលអ�ក Bន1រម2ណ៍

]Bន អ�ីែដលកំពុង េក�តេឡ�ង។

ខ\�ំកំពុង គិត ដូេច�ះអ�ក នឹង%តKវែត រង់�ំ។[ពទន់េខvយៃន បំណងចង់ ជ%ម�ញ េដ�ម>ីឈ�ះ អ�ី%គប់s៉ងនឹង មក5 េពលៃថNលិច េPះ។Bនេ�ក��ង

�រទំPក់ទំនង េថរ 5មួយនឹងបំណង%?]� ។ខ\�ំគិត] Zក់ក�� ល េB៉ង បPL ប់ពីេពលេវJ ចុងេ%�យែដល ខ\�ំេម�លេឃ�ញ ខ
nនខ\�ំេហ�យ ខ\�ំBន1

រម2ណ៍] េ�េពលែដលRត់ ?នWu Aច់ េពលេវJ។�រេធ��ដំេណ�រ េ�ក��ង វUPទី េ�ក��ងPទី គឺដូច រuុែកgត េដ�ម>ីអបអរ 5មុន េរXង*ល់។ខ\�ំBន1

រម2ណ៍ បន�ិច គិត ពីរេបXបែដល ខ\�ំនឹង �នេQដល់ មុន េនះ។Bន�រ ប*ជ័យ មួយ គឺេAយTរBន ?រ� ចូលដំេណ�រ�រ ។35 Pទី េឃ�

129



ញ អំេព� ែដលខ\�ំចង់ េ?ះបង់ ។

មិន%តKវ?ន គិត ?ន សែមcង រេបXប េម�និចនិង នីតិវUធី ។

ខ\�ំBន �រចូលដំេណ�រ�រ ក��ងអំឡ�ងេពល ដំេណ�រ�រ ៃន�រ ផុតពូជៃន Ty ន[ពេនះ មួយ េនះ។

Recoloco ឱ,ខ\�ំ មួយព%ពិចែភ�ក បេងg�ត %ពមR� និង%គប់ទីកែន
ង ។Zក, %បេsគ មួយនឹង សកម2[ពនិង �រត[{ ប់។ខ\�ំ?នឮ FមវUទ,�

] គេ%Bងេនះ 1ចនឹង េ?ះបង់ េPះ ខ\�ំគិត និងBន1រម2ណ៍ 5មួយនឹង [គ'ងេជ�ង មួយ។45 Pទី បែនyមេទXតនិង េម�ល ?រ� មួយេផl

ងេទXត ែដលខ\�ំគិត] 5�រពិត�ស់ !bំងអស់ប៉ុែន� េសL�រែតbំងអស់ េធ��ឱ,ខ\�ំ គិត េហ�យ]េយ�ង %តKវែត %បឈមមុខ ។

W5 េB៉ង 5មួយនឹង លទ;ផលៃន�រ 20 }� ំ 30 ខ\�ំBន មួយ។

េយ�ងរស់េ� 66% ៃនជីវUត គិតអំពី �រ 100% ] 33% 1ចផ�ល់ឱ, េយ�ង។%តKវ?នេគ ស2�គT2 ញ េPះេទប៉ុែន� ?នពន,

ល់។

%បសិនេប�ខ\�ំ ពិត5Bន�រ %បយុទ;និង មហិច�F េដ�ម>ីសិកvពី មេធ�?យ េដ�ម>ីេធ��សកម2[ព

មិនBន [ព|យ%សnល មិនពិ?ក ក��ង�រ %តឡប់េQ �រជក់?រ� 5 " %Rន់ែត " ?រ� ។េលចេឡ�ង េ�ក��ងេពល 5មួយ និងេធ��Fម ផ
Kវ

ែដលមិន គេ%Bង មួយ។

5�រពិត�ស់ , ខ\�ំ ជក់?រ� េ�េល� Ty ន[ពេនះ។ធម25តិ របស់ខ\�ំ ?ន Bន [ពបរUសុទ; ។

ពួកេគ?ន ចំ�យេពល ពីរេB៉ង 03 PទីនិងបPL ប់មក ?នគិត esfumacei ។

អ�កនឹង េលចេឡ�ង 5អ�ី នឹង sortir ។ខ\�ំ�ប់េផ��ម ញញឹម គិត ]អ�ីែដល នឹង ទទួល?ន។

|យ%សnលបំផុត គឺេដ�ម>ី ផ�ល់ឱ,េឡ�ង េPះេទប៉ុែន�ខ\�ំ នឹង ទទូច ។

ព%ងឹងនិង គិត] Bនែត និsយ]ខ\�ំ ?នឈ�ះ ។

អ�ីមួយែដល ខុសពីធម25តិ គឺBន លកrណៈមិន%ប%កតី ។ដូចែដលខ\�ំ?ន ឆ
�ះប~f ំង 5 %បេភទ ដ៏ល$បំផុត គឺ%តKវ េធ��ពុត េដក។

ឆនLៈ េនះគឺេដ�ម>ី មក េទែតខ\�ំ នឹងមិនរត់ េQ}N យ។ខ\�ំ5 ពន
ឺ េទប៉ុែន� ]មពល មិនែដល នឹក ។

ខ\�ំBន1រម2ណ៍] អំ�ច រនLះ មួយែដល មិន %គប?ំងPង ខ\�ំ។ខ\�ំនឹង j
 ស់ប�Kរ េនះនឹងមិន TL ក់េសL�រក��ង�រ j
 ស់ប�Kរ អ�ីbំងអស់។

េហ�យខ\�ំ នឹងដឹង េAយTរែតខ\�ំ នឹង។
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មួយ សNប់TN ត់និង ?ណល់ ?រ� បន�ិច TL ក់េសL�រ 5ង រp'ន ។

េ�េពលែដល ៃថNមួយ សតវរមេប មួយ come'll សំុឱ,អ�ក Pំយក មកវUញ អ�កBន អ�ីែដល មិន ចង់ េ�េពលែដល R2 នអ�ី bំងអស់

ែដល ?ន?ត់បង់ ដូចែដលខ\�ំ នឹងេធ�� េAយR2 នអ�ក 5ប់Zក់ព័ន;នឹង �រពិពណ៌P ែដល   ចំណង់ចំណូលចិត� Bន េសចកcី%សdញ់ ដ៏ធំ េហ�យែត

ងែត គិតពី បទពិេTធ េ�េពលែដល អ�ក Fម ែដលខ\�ំ?ន?ត់បង់ េ�ទីេនះអ�ក េ�ទីេPះ ដូចែដល ខ\�ំចង់េធ��5 ភ�ំេភ
�ង មួយែដល ចង់ ឱ,

េបះដូងរបស់អ�ក ] កcី%សdញ់របស់ យកl ែតងែត េ5គជ័យ េ�កែន
ង� ែដលខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]Bន បំណងធំេធង មកពី ពិភពេJក របស់

ខ\�ំ អ�កែតងែត ចង់?ន 5ពិេសស េ�េពលែដលអ�ក េស�ច រូប*ង ៃនសុភមងhល គឺ'
 ំង5ង bំងអស់ អគhិសនី ែដលFមរយៈេនះ bំងអស់ Pេព

លបចf�ប>ន� ែដល?ន �ត់បនyយ េយ�ងនិងមិនែដល បំែបក ពួកេយ�ង មិនែដលBន េRលបំណង មួយៃន �រជួប fortuitous ែដល

%សៃម T� ន េល� ទេន
 ែដល5កែន
ងែដល ចិេif�មផ
Kវ ន័យ រួចេQេហ�យ R2 នអ�ីែដល ?នេឃ�ញ តួេលខនិង រត់ កប់Zក, ែផ$ម ែដលខ\�ំ ?ន1

នេ�ក��ង %កAស ដូច អកlរ ទឹកឃ2�ំ មិន%តKវ?ន bullshit Bនអតyន័យ និង%តKវ?នេគ កប់េ�ក��ង អ�ីមួយែដល កន
ងមកេនះ ] ខ,ល់

?ន បក់ និងគិត មុខ ែដល Jបពណ៌ 5មួយនឹង ជក់មួយ ក��ង%កបខ័ណ¢  unloved ែដលអ�ក 5ែផ�កមួយ ៃនសិល>ៈ ែដល5លទ;

ផល %តKវ?នេគ Jបពណ៌ េ�េល�េអ%កង់ 5ដូច5 Bន1យុ W។

តួេលខេនះ

រត់េគច រត់ ប៉ុែន�Rត់?ន �ប់ ខ\�ំេហ�យ bញ ខ\�ំេហ�យPំខ\�ំ 5មួយRត់។

ប�� T តួេលខ ែដលេយ�ង េម�លមិនេឃ�ញ េPះេទប៉ុែន�] បន�ពូជ ។Rត់5 រូប*ង េម�លមិនTh ល់ មួយៃន បទពិេTធ រូប*ង េទពអបlរ ដូ

ច។រអ៊ូរbំ តួេលខេនះ : អ�កគឺ5អ�ក ភ័យ'
 ច មនុសl មុខ េទ !

?ទ - ខ\�ំ ?នេឆ
�យតប េAយBន �រភ័យ'
 ច មួយចំនួន។ភ័យ'
 ច មិនែមនេAយTរ ែតខ\�ំ Bនេ�ក��ង វត�Bនៃន ពន
ឺ។

ខ\�ំ?ននិsយ អំពី ពន
ឺនិង ]មពល ប៉ុែន�មិនែដល របស់បុរសB� ក់ ែដលBន មុខ =ក់ដូច5 ដឹង និង voluptuous និងរត់ េភX

សខ
nន េAយR2 ន �រសេ%មច?ននូវ *ង�យ របស់អ�ក។

តួេលខេនះ គឺ �រ ៃន[ពងងឹត ែដលមិន1ច រស់េ�េAយR2 ន ពន
ឺ ។ចែម
ក គឺBន %សេBល ែដលJក់?ំង អ�កេ�ក��ង [ពងងឹត និង [

ពេសNmមTN ត់ មួយ។ប៉ុែន��រ េក�នេឡ�ង ៃនពន
ឺ េហ�យ5មួយនឹង ] ostentas មួក faceless េO2 ។ខ\�ំ?ន េឡ�ងេQ Ty

នបរមសុខ * ព%ងីក 5មួយនឹង �រ�ៃឡ�រ េម�ល និងពន
ឺ metamorphic របស់អ�ក។េ�Fមបេ�� យ េមឃ ទេន
 ែដ

ល5 នរ�B� ក់ ទេន
 5មួយនឹង ខ,ល់ សុ៊លតង់ ៃន despondency និងេឆ
�យតប 5មួយនឹង េល>�នៃន េមឃ ពណ៌េO2 និ

ង densifico ខ\�ំេដ�ម>ី ទB
 ក់ %គីT� ល់ និងេភ
mង edgy ។ប៉ុែន�ស%Bប់ បុរសB� ក់ ែដលBនទឹក មុខ េទ pierces 

*ង�យ របស់ខ\�ំនិង gabardine ដ៏ធំ របស់ខ\�ំ មិន?ន %Fំ ។W %តKវ?នេធ��េឡ�ង ៃន%សេBល ។តួេលខ bំងេនះ %តKវ?ន បេងg�
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តេឡ�ង %សេម�ល%សៃម េAយ ខ\�ំេQ យប់ T
 ប់ បរ?ញ់ េភXសខ
nន េចញពី [ពងងឹត េហ�យត%មKវ ពន
ឺ។

ខ\�ំBន មិត�ភក�ិរបស់ %សេBល សំ�ង1%កក់ មួយ។

�រ1%កក់ bំងអស់គឺ មិនBន តួរេលខ េនះ។

W5 រូប*ង ?ត់ខ
nន មួយ។

យំ 5ទ%មង់មួយៃន �រBន1រម2ណ៍រ�ក*យ េពញមួយជីវUត េនះេក�តេចញ ពី %ពលឹង ល$ក់ េនះ

1រម2ណ៍ ៃន�រ�រZរ ដល់អ�កដៃទ និង%ពលឹង [\ ក់េផ$�លេនះ គួរឱ,ភ័យ'
 ច។

េត�អ�ីែដល េក�នេឡ�ង ក៏មិន 
̂ ក់ ប៉ុែន�ែតងែត េក�នេឡ�ងដល់ Jមក េ%Rង�រក>ត់ េនះ។

អ�ីែដលអ�កេឃ�ញ គឺពិត5Bន ក%មិតខ�ស់ េហ�យមិនែមន5 �រដួលរលំៃន %�ំងថ2េ�ទ េPះេទ។

េ�ៃថNទី ខ�ស់ ៃនរលកែដល 5កែន
ងែដល �រកុហក ពណ៌ៃបតងនិង ពណ៌េខXវ បនyយ ។

េក�នេឡ�ង %ប�ង%បយ័ត� ពណ៌%កហម ែដល5 េRល�រណ៍ របស់អ�កដៃទ។

ងងឹត 1ប់អួរ , មិន?ន�រ មិនែមនែតងែត Bនវត�Bន W5�រ ព%ងឹង [ពអស់សងaឹម ៃន�រ ែ%សក '
 ំងនិង េសNmមTN ត់ េPះ។

េ�ក��ងZក, េនះ សំេSេQេល��រ ជួប េវទមន� ជំេន@អរូបី ែដល 5ប់Zក់ព័ន;នឹង ចំណង់ចំណូលចិត� ។

េប�R2 ន �រ�ប់ មួយ លិខិត េAយលិខិត កTង ជ~{ ំង អកlរT�ស� ៃនZក, មក5 �រពិត មួយែដល េជXសមិនរួច ... ែដល5កែន
ងែដ

ល ហូរ សរេសរនិង ទឹកែភ�ក របស់ រ�ក*យ ពុំ1ចបំែបក?ន ែដលBន �រ មិនជំbស់ េPះេទប៉ុែន� W5�រ �
 យ5 រស់រេវ�កេឡ�ងវUញ េហ�យ

=ក់ដូច5 េAយTរែតBន �រស%Bកមួយទឹកកក ម=សមុ%ទអង់Fក់ទិក ែដល repels េវទមន� របស់ខ
nន ក��ង�រេធ��5 ក��ងចំេ�ម

មនុសl ដ៏អTf រ, េហ�យ] រេបXបែដល រJយ ចូលេQក��ង េភ
�ង េឆះ ចង់ 1ន ?ន%ប�ស 5យូរមកេហ�យ ។Rត់?នសរេសរ និងបកែ%ប %ព

លឹង %ពះេយសូ៊វ%គីសL របស់B៉សីុន បេងg�ត។ក��ងចំេ�ម បPL ត់និង Zក, េ�ទីេនះ គឺ5អ�ី មួយគិត និងមតិ េផlងេទXត។

វUលមុខេហ�យ

�រ�ប់េផ��ម មួយ, %�ំងថ2េ�ទ មួយេAយTរែត េពលេវJ មិនែមន5 ephemeral ។េនះ5 �រ 
̂ ក់ចុះ %សប េQនឹង �រ�

ប់េផ��ម 1%កក់ arrefeço ។ក��ង tiptoe តុល,[ព ខ\�ំេហ�យខ\�ំ េJត , %ជមុជទឹក ។ខ\�ំមិនលុបបំ?ត់ ខ\�ំ, ?នេក�នេឡ�ង និ

ង�រ %សៃម វUលមុខេហ�យ ។េបះដូង ែដលBនេល>�នេល@ន [\ ក់េផ$�ល េAយ អ�ីែដល ខ\�ំ%សៃម៉ េធ��ដំេណ�រ ។េ�ៃថN 'ងមុខ ខ\�ំ?នេឃ�ញ មួយជីវU

ត េ�ក��ង�រ េល�កទីពីរ េដ�ម>ីរុញ ពីេល� 1�ស។W5 �រដួលរលំ េAយឥតគិតៃថ
 �រដួលរលំ េនះ ?នបុក ដី ... ផ
Kវ ជ័រ េស�ម បំភ
ឺក��ង

ៃផL'ងេ%�យ breather ខ,ល់ %ត5ក់ !ផ
Kវេxសូ៊េស�មែដល Bន1រម2ណ៍]Bន ទឹក ែដល glows េ�ក��ង[ពងងឹត ចង�ំ
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េមឃ ភ
ឺនិង ]មពល េហ�យW '
 ំង �ស់ែដល ដី s៉ង'
 ំង ប៉ះZល់ េនះ1ចបំj
 ញ នូវអ�ីែដល %តKវ?នេគ ចូលមក ។Pឡិ� េនះ?ន

ឈប់េហ�យ immortalized េពល ៃន�រគិត របស់Rត់។េ�េពល 'ងេល� េល>�ន ខ,ល់ មកេ�ក��ង tailspin និង

coiling ខ
nនW ?នែ%ប�
 យ និង?នេក�នេឡ�ង , េក�នេឡ�ង , ?នវUល%តឡប់េQ េពល មុន េQ5 មិន ?នេt Wដូេច�ះ �របេងg�ន

�រដួលរលំ េ�េពលែដល ?ន 
̂ ក់ចុះ េក�នេឡ�ងs៉ងេល@ន ។

េBទន[ព ៃន�រ Bន1រម2ណ៍ ដូច5 ខ\�ំេឃ�ញ Bននរ�B� ក់ ?នទទួលរង ដៃទេទXតែដល Bន1រម2ណ៍ េហ�យមិនែដល ?នេឃ�ញ R� េQវU

ញេQមកក��ង ែស>ក ៃនក�ីសងaឹម េផlងេទXត មិន sofrais េក�នេឡ�ង T2 រតីៃន ជំនួយនិង �រជួយ R� េQវUញេQមក េ�ក��ងវUធី ែដលBន

jL ំងថ2 ែដលBន ឧបសគhbំងេនះ បងg េBទន[ព ែដលេក�ត ផ
Kវែដល េ�ក��ងេPះខ\�ំBន ជំេន@ េAយTរែត ពិភពេJក ?នមក េដ�ម>ី%បយុទ;

រហូតដល់ទីបifប់ េហ�យ ^P]អ�ក និង5 ទីបំផុត និងទទួល?ន េQ?ត េដ�ម>ីដឹង] R� និង ហុ៊មព័ទ; ពិភពេJក របស់ពួកេគេ� ក��ងសិល>ៈ

ៃនរបង េ�ទីេPះ េដ�ម>ី Aក់ ែខ
ងេហ�រ bំងអស់េQ Fមរយៈ 1រម2ណ៍ៃន�រ ប៉ះទងhិច មួយេAយ ចុងបifប់ៃនAវ %បយុទ;%ប}ំង អំ�ច ទទួ

លរង េAយអេចតP បi{Kន េដ�ម>ីឈ�ះ និងBន រះ េចញ %តKវ?ន អ�កឈ�ះ និង អ�ក�ញ់ េ�េពលែដល �រ 
̂ ក់ចុះ , Bន1រម2ណ៍]Bន

�រឈឺ�ប់ ប៉ុែន��រ េក�នេឡ�ង និង�រ 
̂ ក់ចុះ េAយTរែត 5�រ %បយុទ; ែដល?ន ឈ�ះ �រឈឺ�ប់ %តKវ?ន នឹកគិតេ�ក��ង មួយខ�ស់ ទេង��

ចុងេ%�យេនះ េហ�យេយ�ង conjecture អំពី សិរ�រុងេរ@ងរបស់ អ�កឈ�ះ និង អ�ក�ញ់ អ�ក%បយុទ; bំងអស់ គួរទទួល?ន �រទទួ

លជ័យជម�ះ ែដលចង់?ន។

េ�%ពឹកេPះ

Wគឺ5�រ មិន?ន�រ េហ�យ ពិ?ក ទឹកែភ�ក %ពឹក%ពលឹម មួយ េ�មិន}N យពី ហួសេហតុ មួយែដល យំ ន័យ ]េ�ក��ង �រ%បឈមមុខនឹង ?

នេធ�� �រ %ពឹក េស�ម ?ន stale រួចេQេហ�យ យប់េPះ ?ន កន
ងេQ ?ន មុន េពលែដល ?នមក ែ%សកេឡ�ង ]: េម�ល %ពះ1

ទិត, េចញ មក evaporated ទឹកែភ�កកំពុងរត់ចុះ និងពិភពេJក 5មួយនឹង T� មញញឹម ដ៏Tមi� និsយ] ពពក [\ ក់េផ$�

លs៉ង'
 ំង ែដល?ន សេ%មចចិត� ខ\�ំេដ�ម>ី សេ%មចចិត�ស%Bប់ អ�ីែដល5 �រមក នឹង %តnតពិនិត, េហ�យេនះ ពិត5?ន Tកល>ង �រសេ%ម

ចចិត� េនះ%តKវ?ន េធ�� �រមិន ?នប|k ញខ
nន េចញពី កែន
ង េត�អ�កនឹង េ%�កេឡ�ង Bន1រម2ណ៍] មូលនិធិ េនះ%តKវ?នេគ Bន1រម2ណ៍ Pទី

ទB
 ប់ ពី [ព�
 =ន និង�រអត់ធ2ត់ ចុក ឱ,ខ\�ំ សងaឹម] គB
 ត េឡ�ងនិង ប~{ ក់ អ័ពL និងខ,ល់ ដ៏េ%Rះ]� ក់ ?នមក បំណងចង់ សេ%មច?

ននូវ អ�ីមួយែដល នឹង1ច សេ%មច?ន ។

សំ�ង នឹង%តKវ ?នេប�កដំេណ�រ�រ េពលេវJេដ�ម>ី %សdញ់ ខ
nនឯង និង�ររ�កចេ%ម�ន ក��ង �រតសូ៊ និង�រ %បយុទ; ?ញ់ ល$ឥតេ'f ះ គឺ B

ន[ព%តឹម%តKវ ស%Bប់ៃថN ដូច'ងេ%�ម បុក %ពnញ 1ន េB៉ង Pទីនិង វUPទីនិង េAះែលង ខ\�ំ, ដូច5%បសិនេប� េAយ េវទមន� គឺ5ៃថN ែដ

លចិត�សប�យរ�ក*យ ?នេឃ�ញ េ%ច�ន5ង ែដលមនុសl[គេ%ច�ន គឺ ពិត5 ខុសR� ចិត� េដ�មទំZំង?យជូរ នឹងេក�តេឡ�ង នឹង %Rន់ែត

surtir ។

តំបន់ប�� ញ
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ខ\�ំ?នេម�ល s៉ង'
 ំង េ�ជុំវUញខ\�ំ ?នេឃ�ញ េទស[ពនិង មិន5 1%កក់ េម�លេQ ប�� ញ សងhម ?នេឃ�ញ អ�ី%គប់s៉ង ែដល5កែន
ងែដល

%តKវ?នត[{ ប់ និងអ�ី%គប់s៉ង េPះេទប៉ុែន� ខ\�ំគិត] ពីងZង េនះគឺ5 េ%Rង �រT
 ប់ ពិត%?កដ េPះគឺ េរ@ង ដំេណ�រទសlនកិចf របស់ អងh�រ

SPIDER េហ�យ ប�� ញ េនះគឺ ស%Bប់�រ របស់Pង%បេភទៃន�រ បរUេ[គ1=រ ?នយក ពីងZង ែដល?នរងទុកr s៉ងេ=

ច�ស់ Bនមនុសl សLឹង wove បំផុតនិង និងរេបXប ែដល េដកលក់ calhava សេP; សេ�; េនះ bំងអស់?ន សុបិនេឃ�ញ

]អ�កែដល ?នT
 ប់េ�ក��ង ប�� ញ របស់ខ
nន ពីងZង គឺ5 �រT
 ប់ 1%កក់ ែលង Bន និង�រT
 ប់ េនះគឺ នឹង ចុះ�ញ់ក�ីសុបិន� ៃន�រ

េចះចប់ េAយR2 ន �រភ័យ'
 ចៃន ប�� ញ, អងh�រ SPIDER និងជីវUត bំងអស់ succumb េទប៉ុែន�W គឺBនរហូត ដល់

េយ�ង េដ�ម>ីបេងg�ត ប�� ញមួយ េហ�យ1ច 5�រល$ ស%Bប់ជីវUត មិនទទួល?ន 1%កក់ BនឆនLៈ េដ�ម>ីរស់េ�និង មិនេម�លេQ ពីងZង ែដ

ល5 ទីបifប់ េPះ េទប៉ុែន�ប៉ុែន�5 ចុងបifប់ៃន វដ�ៃន %ក�មហុ៊នមួយ / ប�� ញ គឺែតងែត េ�េ%�ម �រTងសង់ �រកTង ប�� ញ េនះ

%តKវ?ន វUវត� និង ពីងZង Bនដំេ�ះ%Tយ េទ ប�c ញ ពីងZង 1%កក់ និង5 �រ%សេម�ល%សៃម របស់ខ\�ំ មួយ។

ពន
ឺេភ
�ង �េហ� ?រ� unlit រWង �េហ� 1%កក់និង លីង ទទួល?នេនះ Bនទំហំ េនះគឺ ខ,ល់ មួយ s៉ងល$ ចូលរួម 5កែន
ងែដលមនុ

សl មក ពី%គប់ទីកែន
ង ែដលខ\�ំ េម�លេឃ�ញ ខ
nនឯង េ�ក��ងេពលអPគត េដ�ម>ីបេងg�ត រង�ិលជុំមួយ ក��ងចេP
 ះ ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?នសរេសរ

េនះនិង បPL ប់មក Bន េRលបំណង មួយខ\�ំសងaឹម] ?នេឡ�ងដល់ %បែហល 2000 េB៉ង ែដលBន %បែហលមួយ [គ លះបង់ ខ
n

នឯង ៃថNេ�ក��ង កែន
ងេនះ ?នេគេt] 5ពិេសស េភ
�ង �េហ� ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំសងaឹម]នឹង បំភ
ឺ បPL ត់ រWងៃថN េQមួយៃថN ែដលខ\�ំ

Bន1រម2ណ៍]Bន ]មពល ស%Bក សូម>ីែតស%Bប់ instant'll រកv ដំេណ�រ�រ 5េរXង*ល់ៃថNេដ�ម>ីសរេសរ េថរ បេងg�ត, េដ�រ , 

�រគិត និង�រសរេសរ គឺ5អ�ីែដល ខ\�ំ?នរកេឃ�ញ សមុ%ទ ដ៏គួរឱ,រpេភ�ប និងឧបសគh %សៃម] ខ
nនឯង េ�ក��ងសមុ%ទ របស់ខ\�ំ េ�េល�ពិភពេJក

រWង ែផ�ក'ងេ%�ម Bន ជីវUត!ែហលទឹក េ�ក��ងសមុ%ទ ៃន�រសរេសរ ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំេម�លេឃ�ញ ទឹក]� ំ ហូរ េដ�ម>ីបេងg�ត បPL ត់ ដ៏%ស

ស់T$ ត រWង អតyបទ o
 កំ�ព, , ឬ�រគិត ដ៏Tមi� សូម>ីែតេAយR2 ន �រយកចិត�ទុកAក់ ឬ ទឹកេភ
mង េ%ច�ន េPះ [ពFនតឹង េbះ

បី5 មិនBន េចតP ក��ង សមុ%ទ របស់ខ\�ំ បរ?ញ់ េឡ�ង អកlរ េAយBន ស� េដ�ម>ីសេ%មច?ន ក��ងៃផL'ងេ%�យ Bនដួងចិត� ែដល Bន1

រម2ណ៍]Bន 1រម2ណ៍ ខុសR� , 1រម2ណ៍ េPះេទប៉ុែន� អ�ីែដលសំ'ន់ គឺេដ�ម>ី %ជមុជទឹកចូលេQក��ង សមុ%ទ របស់េយ�ង និង5ពិេសស %សdញ់

សមុ%ទ PP ។

ខ\�ំ?ន បំភ
ឺ អំ�ច អំពូលេភ
�ង អំពូលេភ
�ង េដ�ម>ី េម�ល ]មពល លុប ទេទ បំភ
ឺ បំេពញ 1រម2ណ៍ [\ ក់ ក��ងខ\�ំ %?]� ចង់ R2 នទីបifប់ 5មួយ

េក�តេឡ�ង] េភ
�ង luminous ?ន បំភ
ឺ រេសXល ឆ
ង�ត់ យឺត ខ{ិល �ស់ គឺ5ពន
ឺ មួយែដល Aស់ រូប*ង ភ
ឺ និងរេបXបែដល[{

ប់មក កំេណ�ន េ�ក��ងវត�Bនៃន ចំេណះដឹង មួយ %តKវ?ន ផ�ល់ឱ, បិទ ទឹកអប់ %�ស់, េម�លចុះ '
 ំងនិង ឆ
ង ក
ិន ែដលBន1រម2ណ៍ Bនេស

ចក�ីរ�ក*យ ក��ង�រ %សKប និងរេបXប ដ៏ល$ 5េរXង*ល់ ៃថN មិនែដល ដកដេងk�ម ខ,ល់ ដូចR� េនះ ញញឹម ញញឹម មិន ែតងែត %តឹម%តKវ ប៉ុែន�អ�ីែដ

ល េធ��ឱ,អ�ក ដ៏%សស់T$ តមួយT� មញញឹម តិចតួច ជិតស�ិទ; 5ស~� មួយ ៃនកcីអំណរ និង�រ ព�?ល 5�រ គួរឱ,�ប់1រម2ណ៍ មួយ B

នេសចកcីអំណរ ដ៏មិនេចះចប់ �ស់ ធម25តិនិង �រស%Bក េ�េពលែដល �រេ%ប�%?ស់ ញញឹម Wយខ\�ំ ពន
ឺ ែដល cunningly មិ

ន�ំ េហ�យេ�េពលែដល អ�កប៉ះ ខ\�ំ គឺ stunning'm គិត េ%- បន�ិច េផlងR� ស%Bប់ េពល ដូច សុភមងhល=ក់ដូច5 េ�ក��
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ង�រពិត ៃន�រ duality ៃន T� មញញឹម រ�ក*យ េដ�ម>ី េម�លេQ ភ
ឺ ផងែដរ ដូចែដលខ\�ំ ?នេឃ�ញ េ�េពលខ
ះ ែដរ។

Fado fado េRលេS ែដល?ន ប|k ញពី 1រម2ណ៍េTកTc យ េAយមិន�ំ?ច់ Bន1យុ Wលខvច់ }N យ េPះេទែត s៉ងជិ

តេQនឹង េឃ�ញអ�ក េ%សកទឹក ចង់ ចង់ េQ 5កម2សិទ;ិ ែតប៉ុេ�� ះេដ�ម>ី ឱ,អ�ក Bន1រម2ណ៍ មិន 5អ�ី%គប់s៉ង ែដលខ\�ំ សរេសរ េទែត ខ\�ំB

ន1រម2ណ៍] អ�ីែដលខ\�ំ?ន សរេសរ។

េនះគឺ5 �រTមi� មួយប៉ុែន� មិន?ន ថយចុះ Zក, ] ចិត�ខ\�ំ T� ប់ ខ,ល់ េ�ក��ង %បគល់ ខ,ល់ េដ�ម>ីយក អ�ក Zក, មួយចំនួនែដល ?

នសរេសរ េAយBន េភ
mង ]5មួយនឹង �រ%ប�ស មួយែដលនឹង %?ប់អ�ក]W នឹងេធ��ឱ, �ររចP %ពះ1ទិត, មួយ5មួយនឹង �ំរស2ី របស់ខ
n

ន េហ�យអ�កខ\�ំ1ចនិsយ?ន ] អ�ក5 ]មពល របស់ខ\�ំនិង ស%Bប់អ�ក %ពះ1ទិត, របស់ខ\�ំ នឹងែតងែត ពន
ឺ សូម>ីែតេ�េល� ៃថN េ�េពលែដ

ល %ពិល គឺBន �រគិត ] ខ,ល់ នឹង បក់ ែតងែត េនះ។

គិត ឆ
�ះប~f ំង និងេធ��សកម2[ព ក��ង�រ េធ��សកម2[ព ឬមិន Bន1រម2ណ៍] មិន%តKវ?ន សែម�ង�រ និង េត�Wលំ?ក េដ�ម>ីឱ,Bន1រម2ណ៍ និ

ងេដ�ម>ី ប|k ញពី�រ មិនែមន%Rន់ែត េពលខ
ះ %គប់%Rន់េទ %Rន់ែត Bន េPះេទប៉ុែន� ឆ
�ះប~f ំង មុនេពល %បតិកម2 ដូច5 ដំេណ�រ�រ 1រម2ណ៍

មួយ េហ�យេធ��ពុត ]5 ទេង�� �រ%តnតពិនិត, �រគិត ឬមិន?នទេង�� ឥឡKវ េឃ�ញ Bន%?5\ បPL ប់មក េធ��ពុត ។

W5 1រម2ណ៍ បPL ប់ពី េPះមក ឆ
�ះប~f ំង 5 %បតិកម2 ែដលមិន1ច Bន1រម2ណ៍]Bន េពលខ
ះ ក៏1ច ព,nរ េAយ េសNmមTN ត់ គិត និង�

រ %Rន់ែតT� ក់េ� េAយវត�Bន ែដលBនន័យ] 5 មួយ។

ឧបសគh គឺមិនែមន5 ឧបសគh ក��ង�រឈ�ះ �រប|k ញ េAយខ
nនWjL ល់ េAយR2 ន �រភ័យ'
 ច េពលខ
ះ Bន1រម2ណ៍] %បតិបតcិ មួយប៉ុែន� �

រ�ប់1រម2ណ៍ គឺ�រ រស់េ� និង�រ%បយុទ; ស%Bប់ពួកេយ�ង ក��ង�រអភិវឌ� េនះ េពលខ
ះ គឺេដ�ម>ី រ�កលូតJស់និង�រ េរXនេ�ក��ង �រតសូ៊ស%B

ប់ ជីវUត េយ�ងែតងែត Bន %បតិកម2េQនឹង �រ?ត់បង់ េPះ សំ�ង1%កក់ យកឈ�ះេល�ឧបសគh គឺអតិបរB ែដលខ\�ំ ជំនះ េនះគឺ5 �រBន1

រម2ណ៍រ�ក*យ 5អតិបរB ក��ង�រឈ�ះ និង�រ ផ�ល់ឱ,េយ�ងនូវ តៃម
 សមរម, យកឈ�ះេល�េយ�ង និងទទួល?ននូវ តៃម
ក��ង �រេរXន ពី�រ ប*ជ័យ

និងចុងេ%�យ ឈ�ះ គឺBន Tរៈសំ'ន់ ៃន�ររស់េ� ។

ទឹក បក់ សមុ%ទ រេមXល ចូលេQក��ងសមុ%ទ ែដល5�រ វUល ខvច់ %Rប់ dropwise េ� េAយ %Rប់ ខ,ល់ រេមXល េ�5ន់ មួ

យ �ប់ មួយៃដ សមុ%ទ 
̂ ក់ចុះ 5មួយនឹង �របូមខvច់ មួយេផlងេទXតៃន សមុ%ទេនះ ែដល5 B៉សីុន មួយ dipped េ�ក��ង ៃដ

របស់ ខ
nនអ�ក រលុង,frees ខ
nនW ព%ងីក 1រម2ណ៍ៃន អ�ី%គប់s៉ង ែដលBន េ�ក��ងៃដ របស់ពួកេគ ប៉ុែន�មិនែមន5 អ�ី%គប់s៉ងែដល Bន

អ�ី%គប់s៉ងែដល មិន%តKវ?ន សេ%មច េពលខ
ះ េគចផុត ៃដ រWងអ�ីែដល េយ�ងBន1រម2ណ៍ េ�ក��ងចិត� និងៃដ bំងអស់របស់េយ�ង Bន�រ រpេភ�ប

5មួយនិង ផលេនTទ ែដល េចញ បេងg�ត មួយខ,ល់កួច ។

មិនBន អ�ីែដល%តKវ %?ប់អ�ក គឺ5�រពិត េPះេទប៉ុែន�W គឺ5�រមិន កុហក Aច់'ត !

េនះ5 �រឈឺ េភ
�ង ៃន�រ ?ត់បង់មួយ។កែន
ងេPះេទប៉ុែន� 5កែន
ងែដល Bន អ�ក?េត�Bនអ�ី ែដលខ\�ំ?នេធ�� ?

135



ខ\�ំមិន?ន សុបិន� េ%Zះខ\�ំ រង់�ំ [\ ក់ ។

អ�កនឹង មក នឹងសេ�|h ះ ខ\�ំពី រអ៊ូរbំ េនះ �ក់ ខ\�ំ, មិនេធ�� ឱ,ខ\�ំ បំែបក ខ\�ំនិង អំេព�ពុករលួយនិង ?ននិsយ] អ�កមិន !កែន
ងែដលខ\�ំ , 

ខ\�ំ ចង់?ន េ%ច�ន5ងេនះ ខ\�ំមិន 1ចរកvទុក �ររស់ ប៉ុេ�� ះនិង ដកដេងk�ម។

វUធី Fមរយៈ�រ រណសិរl េនះនិង េឃ�ញ អ�ីែដល រកvខ\�ំ ?នj
 ស់ប�Kរ េQមុខ។

េAយTរែត�រ �កេចញ និង�រ ទទួល?នមកវUញ េQកែន
ងែដល ខ\�ំ មិន?នសូម>ីែត គិតឬ Bន។

ខ\�ំចង់ រត់ េចញពី ?រ� ែដល?ន ជួបR� េ�េល� ថ2 េPះេហ�យ , fulminant ។

េបះដូងរបស់ខ\�ំ គឺដូច5 ?រ� ែដលេQ េចញេQ បំណង%?]� មួយេដ�ម>ី អ�កនឹង េឡ�ងវUញ មួយែដល ជំរុញឱ, ខ\�ំនិង untied ចំណង មួ

យ េនះ។ខ\�ំនឹងមិន , មិនចង់ �
 យ5 ែខl%សdយ រលុង ] ចំណងទំPក់ទំនង មកដល់ �រ�� ប់ៃដ ។

កុំ ចង់�
 យ5 អ�ីែដលអ�កនិsយ ឬនិsយ អំពីខ\�ំ , ខ\�ំ ចង់�
 យ5 អ�ីែដលខ\�ំ Bន1រម2ណ៍។

េរXប�រ េនះ មិន?ន េម�លេឃ�ញ ]�រ %ច?ច់ និង សំZធ និង destroys ។

�រ%បកួត េនះនឹង%តKវ?ន ខូច។

អ�ី%គប់s៉ង?ន %តឡប់េQ សូន,។ខ\�ំ%Rន់ែត ចង់�
 យ 0 េAយR2 ន �រFមAន ឡKជីខល , មិនចង់ ឱ,Bន វUជ{BនឬអវUជ{Bន ប៉ុែន�អ�ក ទទូ

ច] អ�ក%តKវែត េធ��និង េក�តេឡ�ង។

សូមឱ, ខ\�ំ។

េហតុអ�ី?ន5 យំ ?

ខ\�ំមិន ដឹងេទ ប៉ុែន�ែតងែត ដឹង]េហតុអ�ី 
̂ ក់ បងkKរទឹកែភ�កនិង រលុង, ខ\�ំក៏ ដឹង] េAយTរែត េពលខ
ះ ខ\�ំ?ន រត់ចូលេQក��ង កំហុស របស់អ�

កដៃទ េហ�យេAយTរ ខ\�ំ�ន់ �ន់ ។

ខ\�ំចង់ យំ ខ\�ំចង់ ទB
 ក់ ខ\�ំ។ជូរចត់ ៃន�រ Bន1រម2ណ៍ ] ទុក ឱ,ខ\�ំ 5មួយនឹង�រ �ក់ញ័រ %ត5ក់ កក់េx� ែដល Bនតៃម
 េទប៉ុែន� ទឹកែភ�ក

របស់អ�កេហ�យ េស�ច និងBន1រម2ណ៍ ។ចុងបifប់ េនះនឹង ែថរកv ?ន�នដល់ ទីបifប់ េAយ�រ បងkKរទឹកែភ�ក មួយ មិន?ន បេណ� ញេចញ

ប៉ុែន�ែតងែត បិទ?ំង និង រត់ ក��ង�រ %បឈមមុខនឹង�រ %ពេង�យកេណ� �យ បងkKរទឹកែភ�ក េPះេទ។

ខ\�ំ%តKវ?នេគ គិត ]5 អ�កBន។ដូេច�ះ 5េរ@ងធម2F ដូេច�ះ ដូចអ�ីែដល អ�កគិត] គឺ5 ស�ង់A មួយ។
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ខ\�ំមិនខ�ល់ ពីអ�ីែដល េរ@ងនិbន ខ\�ំ ចង់េឃ�ញ នូវអ�ីែដល អ�កមិន1ច ផ�ល់ឱ,ខ\�ំ នូវអ�ីែដល ខ\�ំ%តKវ�រ និងមិន អ�ក។

ចង់ឱ, ខ\�ំ។េដ�ម>ី អ�ក ខ\�ំចង់ឱ,អ�ក ដូចែដលអ�ក %តKវ?ន ែតងែត អ�ីែដល Rត់?នគិត គឺ5 អ�ីែដល អ�ក?ន ឬ 5កែន
ងែដលអ�ក មិន%តKវ?ន អ�

ក%តKវ?ន េធ�� ដូចែដលអ�ក?ន េធ��។

ខ\�ំBន ខ\�ំ។

ខ\�ំមិន ដឹងពីរេបXប ែដលខ\�ំ ?ន�ប់េផ��ម ខ\�ំគិត] េរ@ង មួយចំនួនែដល នឹងេQដល់ េទប៉ុែន�េដ�ម>ី មិនBន ស~� %ពnញ ក៏មិនែមន5 ក�ល េនះ

អនុ~� តឱ, ែតB� ក់ឯង េRលេS េនះ។

ខ\�ំBន េRលបំណង ក��ង�រ បុក taria ខ\�ំមិន ទមNន់ សូម>ី េទ ខ\�ំBន1រម2ណ៍] ខ\�ំ?ន ទទួល គឺ%តKវ ខ
nនឯង %ពnញ %តKវ?នជំរុញ េQក��

ងចិតc ដូេច�ះ �រឈឺ�ប់ របស់ខ\�ំ។ចិត� ឯេ� , សBh ល់េAយ ជំងឺAច់សរៃស�មខួរក�ល 5ង Revitalizer 5មួយ �រឈឺ�

ប់ '
 ំង េពក ឆនLៈ េដ�ម>ីបូម ។

ខ\�ំមិន គិតៃថ
 ។ខ\�ំមិនែដល នឹង%តKវ?ន េAយឥតគិតៃថ
 bំង%ស�ង, %សdញ់ េសរ�[ព របស់ខ\�ំ េទប៉ុែន�ខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]Bន ចង[{ ប់េAយ អ�

កែដលBន េសចកcី%សdញ់ចំេZះ ខ\�ំ។

េAយTរែត ពួកេគ?ន %សdញ់ខ\�ំេទ?

នឹង%សdញ់ ។ពួកេគចង់ Bនេសរ�[ព និង?ន[{ ប់េQ នរ�B� ក់។ចង់ឱ,ខ\�ំ Bន1រម2ណ៍]Bន ែតB� ក់ឯងេហ�យ មិនBននរ�កត់សBh ល់ ។

ខ\�ំមិនចង់ ឱ,យល់ពី អ�ីេPះេទ មិនចង់ គិតអំពី អ�ីេPះេទ េ%Zះខ\�ំ ចូល ខ\�ំចង់ េ�}N យពី ?នខិតជិត ។

ខ\�ំមិនចង់ឱ, Bនេសចកcី%សdញ់ និsយ]នឹង Bនេសរ�[ព ។ខ\�ំ%Rន់ែតចង់ ទB
 ក់ អ�ីែដលBន េ�ក��ងខ\�ំ ។

�រឈឺ�ប់ , �រ?ត់បង់។េហ�យ មិនយូរេទXតេទ គឺ5។

?នមក េពលេនះ េAយមិនBន1រម2ណ៍ េឆ�ង។

ធម25តិ េនះ?ន េធ��និង មិនេធ��វUញ និង5េ%ច�នេទXត េដ�ម>ី %?ប់ នូវអ�ីែដល េយ�ងនឹង េធ��។

ខ\�ំមិន ចង់េធ�� អ�ីbំងអស់, មិនចង់ េQ ខ\�ំចង់េQ កែន
ងែដល ខ\�ំមិន ?នទទួល។

ែតBន េQេហ�យ R2 នអ�ី នឹងPំមកនូវ ។

កុំ យំ កុំ េស�ច កុំ គិត] មិនេម�លេQ និងBន1រម2ណ៍ ដូច5 ខ\�ំមិន T
 ប់។
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េត�អ�ីេQ5 េTកPដកម2 មួយ!

េហ�យខ\�ំនឹង %តKវេQ េ�ៃថNមួយ ខ\�ំក៏នឹង succumb ។

េត�េធ��ដូចេម�ច សូមអេi{�ញមក ??ទខ\�ំ ឆNល់] េហតុអ�ី?ន5 េនះ, េហតុអ�ី?ន េPះេទប៉ុែន� មិនចង់ គិត]អ�ីែដល %តKវ?នេគ បi{Kន។

មិនចង់ %បយុទ;%ប}ំងនឹង , មិនចង់ ឱ,Bន 5េ%ច�នដូច5 មនុសlB� ក់ែដល មិន 5។

សំេឡង haunts ែដល?ន ែថ
ង ។

ហងl េ�ៃថN ។

ខ\�ំនឹង េធ��ដំេណ�រ េPះខ\�ំ មកេហ�យេQ េAយចិតcអត់ធ2ត់ ។

េត�Bនអ�ី ែដលខ\�ំ1ច និsយ?ន] ខ\�ំមិនBន , មិនBន េ%ច�ននិង មួយេទXត ដូេច�ះខ\�ំ ខ�ះ ។

លុកលុយ ឱ,ខ\�ំ %តKវ?នេគ %?ប់ខ\�ំ មិនចង់ េQ។ខ\�ំមិនចង់ ។

ខ\�ំមិន ចង់េQ %តឡប់មកវUញ, ខ\�ំចង់ េ�ទីេនះ េ�េពលែដល េរ@ងេJr ន ត�ន�ី និង ែខ
ងេហ�រ ខ,ល់។

កុំ ចង់�
 យ5 Bរ មិនចង់ �
 យ5 េទវF , មិនចង់ Ty នសួគ៌ឬ នរក។ខ\�ំចង់?ន ដី កែន
ងែដល អ�ី%គប់s៉ងែដល Bន េPះេទ។

មិនចង់ �កេចញពី ខ\�ំ?ន T� ក់េ� កែន
ងែដលខ\�ំេ� ទីេPះ ខ\�ំចង់ឱ, bំងអស់ គឺ%Rន់ែត ឱ,ខ\�ំ ចេP
 ះ ដកដេងk�ម េហ�យគិត េ�េល�W។

សូម%សៃម និងបេងg�ត អតyិ[ព jL ល់ខ
nនរបស់ខ\�ំ ។

ខ\�ំ%Rន់ែតចង់ ខ,ល់ ដកដេងk�ម។ចង់េ1យខ\�ំ %Tយ ]5 ដេងk�ម ែដលេយ�ង?ន ខ,ល់។
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ខ\�ំ?ន សរេសរ អ�ីែដលនឹង transpire បPL ប់ពី ?ន1ន នូវអ�ីែដល 5 របស់ខ\�ំ ចង់ ប|k ញ ។

ខ\�ំដឹង]W មិនែមន5�រ |យ%សnលេទ។ខ\�ំគិត] 5េ%ច�ន នឹងមិន%តKវ?ន និsយ] ?នេ%ច�ន ផងែដរ ែដល នឹងមិន %តKវ?នយល់ ។

ខ\�ំ?ន បដិេសធ ។

s៉ង'
 ំង ចង់ បដិេសធ នូវអ�ីែដល impoverishes ខ\�ំ។

េនះ5 េរ@ង ធម2F Bនកែន
ង �េ�ក��ង េបះដូង គឺBន េ%ច�ន ៃន1រម2ណ៍ មួយ។

អ�ីែដលេយ�ង េម�លេឃ�ញ េ� glance មួយ ែដលអ�ក1ច សBh ល់ េ�ក��ងេបះដូង របស់អ�ក។

Rត់មិន1ច ទទួលយក W មិនចង់ េម�លេឃ�ញ េPះេទែត Bន1រម2ណ៍]Bន អ�ីែដល ែភ�ករបស់អ�ក េម�លេឃ�ញ។

មិនែដល?ន េប�ក ែភ�ក របស់េបះដូង េAយTរែតRត់ មិន1ចេម�លេឃ�ញ និង%តKវ?ន រង�រឈឺចុក�ប់ ។

ខ\�ំេ�ទីេនះ ។

េត�អ�កេម�លេឃ�ញ ខ\�ំ?ខ\�ំគិត] មិនែមន !អ�ក1ចBន1រម2ណ៍ ខ\�ំ?ដូចR� េនះផងែដរ ខ\�ំគិត] មិនែមន !េត�អ�ក េម�លេឃ�ញេ�ក��ង ខ\�ំេទឬ?

េJកអ៊ុ� ខ\�ំ?ន េ�ទីេនះ ែ%កងេJអ�ក esquecesses ខ\�ំ, មិន1ចឈរ មិនBន អ�ក, េAយTរែត អ�ីែដល ប%ងnបប%ងnមេយ�

ង េពលខ
ះ បំែបក េយ�ងប៉ុែន� ខ\�ំ%?ប់អ�ក ែដលខ\�ំ េ�ទីេនះ។

ខ\�ំនឹងមិន េធ��ពុត

ខ\�ំនឹងសរេសរ និងអនុ~� តឱ,W ហូរ ។

អ�ីែដលខ\�ំ សរេសរ គឺពិត5 បងkKរទឹកែភ�ក មួយ។

ដូចែដលខ\�ំ ?នសរេសរ បងkKរទឹកែភ�ក ខណៈែដល Wគឺ5 �រេTកT� យ , ឯេ� , េស�ម , រលុង។

សូមឱ,ខ\�ំ ជូត ទឹកែភ�ក របស់អ�ក Bន�រឈឺ�ប់ របស់អ�ក, ទុកr%ពnយ របស់អ�ក, [ពឯកេ� របស់អ�ក ថប់ដេងk�ម េPះគឺ េដ�ម>ីឱ,Bន ែតB� ក់

ឯង េPះ។

សូមឱ,ខ\�ំ លិទ; ទឹកែភ�ក របស់អ�កខ\�ំ ផឹក �រឈឺ�ប់ ែដលអ�កBន1រម2ណ៍ េនះ
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ែត, ែតB� ក់ឯង។ខ\�ំ] េនះគឺ ខ\�ំ, %Rន់ែត ខ\�ំ!

ខ\�ំ5 រេបXប�?%Rន់ែត ខ\�ំ។

1រម2ណ៍ េនះ?ន ព%ងីក េQ ពិត5 ដឹង �រឈឺ�ប់។

េត�W Bន1រម2ណ៍ ]េយ�ងBន រេបXប។ខ\�ំគិត] %បែហល %តKវនឹង េល�សពី អ�ីែដល មកពី បរេទស។

ចូល ដឹង]ខ\�ំ Bន េដ�ម>ី Bនស%Bប់ អ�កេផlងេទXត %Rន់ែត សម
ឹងេម�លេQ េយ�ងប៉ុែន� មិនែដល េម�លេឃ�ញ ដូចR� ]ខ\�ំ %Tយ ទំព័រ សន
ឹ

ក ែតមួយ %បេsគ រលុង ទំព័រ រលុង សន
ឹក ែតមួយ o
 រលុង , ចង់ អ�ី%គប់s៉ងេដ�ម>ី មកបិទ , មិនចង់រកvទុកអ�ីbំងអស់ , ខ\�ំ?ន លុ

ប ខ
nនឯង, %Rន់ែតដូេច�ះ evoluirei អ�ី%គប់s៉ងែដល ខ\�ំ?នសរេសរ អ�ី%គប់s៉ង ហួត , esvaísse េ�ក��ងលិខិត ៃន

�រឈឺ�ប់ �រ�ត់េbស បែនyមេទXត េPះ %គប់Zក,bំងអស់ ឈឺ�ប់ របស់អ�ក, ខ\�ំ?នសរេសរ េដ�ម>ីកំណត់ ឱ,ខ\�ំ េAយឥតគិតៃថ
។មិនចង់

រងទុកr។

ៃថN មួយេផlងេទXត េ�ក��ងេពល%ពឹក , ខ,ល់ %ពឹក %សស់ រp'ន ផងែដរ។ខ\�ំចង់ យប់ , យប់ TN ត់ , ែដល5កែន
ងែដល ខ\�ំ?ន េឃ�ញេ�ក��

ង [ពងងឹត 5ពន
ឺ ែដលអ�ក Pំមក5មួយអ�ក ។

សូម ចូលរួម5មួយ [ពេសNmមTN ត់ និង�រ ងងឹត។

ចូរេធ��ឱ, �រ Aច់េភ
�ង ពន
ឺ។[គី , %ជ�ង , �រbក់bញ , ពិនិត,អកr*វUរុទ; , កំ�ព, o
 ។

ខ\�ំ ចង់ �
 យ5 ពន
ឺ របស់អ�កេ�ក��ង យប់ ងងឹត។

ដូចែដលខ\�ំ?ន អនុ~� តឱ, ខ
nនឯង ចូលេQក��ង %ជ�ងៃន ដំណឹងដ៏ េ%- េនះ េលង ពិណ ែដល Mermaid ខ�ស់។ខ\�ំចង់ T� ក់េ� និ

ងេម�ល អ�ក េAយមិន %?ប់ អ�កពីអ�ីែដល ខ\�ំនឹង សរេសរ?ន។

េដ�ម>ី មិនែដលេភ
ច អ�កេឡ�យ។

R2 នអ�ី !េត� អ�ីេTះ

េRលេS 5មួយនឹងZក, bំងេនះគឺ ទេទ ។ខ\�ំមិនចង់ ឱ,អ�ក 1ន េយ�ងែលង ចង់សរេសរ ៃថNមួយ ចង់%?ប់អ�ក ។

ប៉ុែន�ឥឡKវេនះ %Rន់ែតចង់ បន�ិចៃន អ�ីេTះ។

ខ\�ំមិន ដឹង]េត� អ�កនឹង 1ន េ%ច�នតិច យល់ពីអ�ីែដល ខ\�ំ%តKវ %?ប់អ�ក ។

េត�Bនអ�ី ចង់ឱ,អ�ក សBh ល់េឃ�ញ គឺ] entendas េហ�យbំងអស់ េPះេទប៉ុែន� Bន ស%Bប់ខ\�ំេហ�យ េ�ទីេPះ អ�ក1ច ពឹងZក់
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េល�ខ\�ំ។ប៉ុែន�កុំ %?ប់ នរ�B� ក់។

ខ\�ំនឹង រង់�ំស%Bប់ �រT
 ប់ decepe ខ\�ំ។

�រT
 ប់ ?Bន T
 ប់ េទ !

េហ�យេនះគឺ ែតងែត Bនវត�Bន ។ខ\�ំមិន '
 ច T
 ប់ េទែត ?ត់បង់ អ�ក។

មិនែមន5អ�ីែដល ប៉ះZល់ដល់ ខ\�ំប៉ុែន� បទពិេTធន៏ ៃន�រBន និងមិន Bន [ពខុសR� ៃន�រ េPះ េត� េនះ %តKវ?នដូេច�ះ ?

ខ\�ំចង់?ន អ�ីេឡ�យ ចំេZះ អ�ីែដល Bនតិចតួច និង5េ%ច�ន ែដលខ\�ំចង់?ន ខ\�ំចង់ឱ, អ�ីែដលខ\�ំ ម�ងេទXត ខ\�ំBន អ�ីbំងអស់ េ�េពលែដលខ\�ំ មិ

ន?នដឹង េហ�យឥឡKវេនះ ខ\�ំដឹង]អ�ី ែដលខ\�ំចង់?ន អ�ីេTះ បដិេសធ នូវអ�ីែដល 5�រ និងR2 ន�រ , ខ\�ំ នឹងBន េAយឥតគិតៃថ
 េAយឥតគិ

ត អ�ី%គប់s៉ងេដ�ម>ី ឱ,ខ\�ំទំPក់ទំនង េហ�យនឹង 
̂ ក់ចុះ មកខ\�ំ ជូរចត់ េPះគឺ Bន។

%Rន់ែត ខ\�ំចង់ �
 យ5 !

េត�ខ\�ំ1ច %Rន់ែត 5�រ ខ\�ំ??ទ ខ\�ំេហ�យ bំងអស់ េនះគឺ5 អ�ីែដលខ\�ំ មិនចង់េធ�� ។« មិនេចះចប់ "

បុក , និង ?ន�ប់េផ��ម �រWយដំ បុក ឈប់ 5មួយនឹង លំហូរ មិន 
̂ ប់Bនពីមុនមក ៃន�រ មិនធម2មួយ ឬ រងរបួស បPL ប់មកមួយ ៃថN �ន់

ែត ?នេប�ក R2 ន វUល%តឡប់ េដ�ម>ីេធ��W គឺ5�រ េប�កចំហនិង [
 ម ជិតស�ិទ;ដូច5 ខ\�ំនឹង %ប�ស 5 អណ�K ងែរu េPះេទប៉ុែន� ែតងែតេ�ក��ង

របស់ខ\�ំ�រប~{ ទិញ W របស់អ�កអ�ក និងខ\�ំ េ�ក��ងZក,មួយ បPL ប់មក េបះដូង !េនះ5 ទុកr%ពnយs៉ង%5លេ%- ៃន�រ

Wមិន%តKវ ?នេគដឹង] %តKវBន�រយល់ដឹង និង�រ េរXន រស់េ�5មួយ %Tប់ែត ជិតស�ិទ; របស់អ�ក, គB
 ត េនះគឺ5 េសចក�ីេធ�ស%បែហស និ

ងBន 5កម2សិទ;ិ គឺ5អ�ីែដល ែតងែត រJយ ដូច5%បសិនេប� េ�ក��ង�រ ចុះ�ញ់ គឺBន �រTL ក់េសL�រ េទេ�ក��ង Tរៈសំ'ន់ ែតមួយគត់ែដល

ចង់�
 យ5 %តKវ ពី ខ
nនឯងអ�ក1ចេម�លេឃ�ញ េ�ក��ងៃផL 'ងក��ង របស់េយ�ង េហ�យWBន េយ�ងេឃ�ញ ]R2 នអ�ី ដូេច�ះ bប 5�រ ប|k ញ ខ�

ស់5ង េម�លចុះ គិត សែមcង មួយខ\�ំ មិនអនុ~� តឱ, េដ�ម>ីប|k ញ ពីរេបXបែដល bប5ង េ%ច�ន គឺBន ក%មិត ែដល េយ�ង Aក់ ខ
nនេយ�ង េយ�

ងនឹង េឃ�ញ]េត� ខ
nនឯង ខ�ស់5ង េនះគឺBន �ន់ែត'
 ំងេឡ�ង ជិតេQ infinitesimal េពលេPះ កcី%សៃម ឆNល់ ែតងែត%តKវ?ន

េក�ត jL ល់ និងេរXន េហ�យេ�េពលែដល អ�កពិត5 ដឹង ដឹង] 5េ%ច�នែដល ?នេដ�រ }N យពី អ�ីbំងអស់ េហ�យដឹង េAយខ
nនឯង jL ល់របស់អ�ក

ពីអ�ីែដល ?នj
 ស់ប�Kរ ?

អ�ី%គប់s៉ង េ�ក��ងពិភពេJក TN ត់ របស់ខ\�ំ!េត�េធ��ដូចេម�ច សូមអេi{�ញមក ?

េAយTរែតខ\�ំ BនឆនLៈក��ង�រ j
 ស់ប�Kរ និង�រ %បឈមមុខនឹង�រ bំងអស់ េPះេទប៉ុែន� េសL�រែតbំងអស់ មកពី ពិភពេJក របស់ខ\�ំ ពិភពេJក

របស់ខ\�ំ TN ត់ ?Wគឺ5 ប~� ែដល%?ប់ ឱ,ខ\�ំេធ�� េរ@ង%តឹម%តKវ ដូេច�ះ !សូម%សៃម ? !វUB%ត ៃន�រ stratosphere េA

141



យR2 ន �រព%ងីក ែដនកំណត់ ៃន�រ ខកចិត� មួយ?ន ចូល មន�1គម េនះ timelessly េចញ េ�ក��ងក%មិតៃន �របំ[ន់ ខ
nនW

ែតងែត 5មួយនឹង រូប*ង ដ៏េO2 ងងឹតៃន �របំ[ន់ ពិតៃន Zក,និsយ ខកចិត� រួចេQេហ�យ េPះ !ជំPន់ Dora ជេB
 ះ ែផ�ក'ងក��ង

ៃន�រ ឈឺ�ប់ ដ៏Tមi�មួយែដល Wយ [ពសុខដុម �មួយេឡ�យ។

%បT�  , េ%-និង %ប�ន់អកlរតូចធំ ែដល5 អកlរ ែដលមិន ចង ]មពល េ%ច�ន អកlរ េ%ច�នឬ លិខិត Zក, តិចតួច។

េ�ទីេនះ menhir ែដលនឹង sedimenting និង�រសរេសរ 5េ%ច�នេ�ក��ង តិចតួច %តKវ?ននិsយ] មួយ។

េ�ក��ងេរ@ង ឥត%បេsជន៍ អ�កនឹងមក 5េ%ច�ននឹង �
 យ5 អ�កែដល �កេចញពីអ�ក , អ�កេផlងេទXត នឹងមិន ឈរ។េដ�ម>ី%?ប់អ�ក ] �ន់ែត

េ%ច�ន ស%Bប់�រ %បយុទ; ដ៏លំ?ក ប៉ុែន�អ�ក " េ%ប�" ] ប៉ុP2 ន នឹងឈរ េPះេទប៉ុែន� អ�កែដល តូច5ងេគបំផុត េ�ក��ង ែផ�ក'ងក��ង B

នតៃម
 ]Bនែត អ�ក1ចទទួល ?ន។រស់េ� េក�នេឡ�ង , េរXន , និង េ�ក��ងៃផL'ងេ%�យ 5និចf ដឹង កcី%សៃម តិចតួច។

េនះគឺ5 ៃថNស%Bប់ បន�ិច មួយ េផlងេទXត %Rន់ែត ចង់ ដឹង] �រសរេសរ គឺេដ�ម>ី ប%ងnបប%ងnម Knower ៃន ចំេណះដឹង ធម2F

ៃនចំេណះដឹង ែផ�កវUទ�T%ស� ែដលពួកេគ bំងពីរ?ន ពន,ល់ ែត5មួយ %?5\ s៉ង%5លេ%- ែដល%តKវ ?ន1ន + +

ខ\�ំនឹង �ប់េផ��ម 5កែន
ងែដលខ\�ំ ចង់ បifប់។

ែផlង ព%ងីក ៃផL'ងក��ង បនLប់ របស់ខ\�ំ។ចំេZះ ែផ�ក'ងក��ង របស់ខ\�ំ ផងែដរ , េនះ%តKវ?ន រpេJភ។ខ\�ំចង់ បំែបក េ�5មួយអ�ក និង5មួយ អ�

កេផlងេទXត។

ខ\�ំនឹងទទួល?ន ?

កB
 ំង , កB
 ំងនិង កB
 ំង ែដល haunts ខ\�ំេហ�យ ?ន%?ប់ខ\�ំ េដ�ម>ីj
 ស់ទីេQមុខ េAយR2 ន �រភ័យ'
 ច !

អ�កនឹងបifប់ េ�មុន ៃថN របស់ខ\�ំ។

ែផ�ក'ងេ%x bំងអស់ នឹងបដិេសធ ខ\�ំ ដូចខ\�ំ នឹងBន1រម2ណ៍] ... ខ\�ំមិនដឹង េទែត េ�ទីេនះ ខ\�ំ?ន �កេចញពី េរ@ង តិចតួច របស់ខ\�ំគឺ

េ�េល�ទំព័រ េនះអ�ក ?នេល�កេឡ�ង ចង់ដឹងចង់េឃ�ញ េរ@ង តិចតួច របស់ខ\�ំ។

េត�ខ\�ំ នឹង%?ប់ អ�កេ�ក��ង ទំព័រ េនះគឺ ស%Bប់ខ\�ំក��ង�រ ែស�ងរក េAយខ
nនឯង ពិតែដល សyិតេ� ក��ងខ\�ំ េAយR2 ន 'ងេ%x ពិភពេJក។

េត�េធ��ដូចេម�ច 1ចេធ��េQ?ន គឺ េនះេយ�ងនឹង េម�លេឃ�ញ ពីរេបXបែដល ខ\�ំនឹង េរXប*ប់អំពី េរ@ង*u វរបស់ខ\�ំ ។

េដ�ម>ី មិនBន 5មុន យូរ, ដកថយ ពិត5 េ%តmមខ
nន5េ%សច េQ។�រជក់?រ� េ�ែតបន� ហត់ ចេP
 ះេនះ។
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េរ@ង េនះ�ប់េផ��ម 5កែន
ងែដល នឹងបifប់។

អ�ីែដលខ\�ំ %?ប់អ�ក គឺេដ�ម>ី %បយុទ;%ប}ំងនឹង អ�ី%គប់s៉ង។េFះេយ�ង េម�លេឃ�ញ] %បសិនេប�ខ\�ំ 1ចទទួល?ន ដល់ទីបifប់ េហ�យនិsយ] ខ\�ំ

?នេធ�� អ�ី%គប់s៉ង េហ�យR2 នអ�ី ែដល5 អតិបរBៃន 'ងក��ង ខ
nនឯង។

?នមកដល់ ទីេនះេ�ក��ង រយៈេពលខ
ី េល�?រ� េស2� ចំនួនទំព័រ ែដល?ន 1ន េហតុអ�ី?ន5 ។

ចូរេយ�ង ទទួលយក �រ%បយុទ; េនះ នឹងBន %បែវង ៃនេពលេវJ

Sopra េ� េB៉ង ក��ង Pទី វUPទី។W55ង !

ខ\�ំនឹង �ប់េផ��ម 5កែន
ងែដលខ\�ំ ?នបifប់ េឡ�ង។

ខ\�ំ?ន េ%តmមខ
nន5េ%សច ជក់?រ� េនះ pierces បង$nចនិង �រេចញផvយ ចូលេQក��ងខ,ល់ , ខ\�ំ ចង់�
 យ5 ែផlង គឺBន ខ,ល់ ែត

មួយ េនះ។

ខ\�ំ%Rន់ែតចង់ ដកដេងk�ម ខ,ល់

ខ\�ំចង់ អែណ� ត និង�រ %សៃម ពីអ�ីែដល េ�ទីេនះនឹង %?ប់។អ�ីែដលខ\�ំ មិន ចង់េធ�� , �ប់េផ��ម េ�ទីបំផុត ែតងែត េធ��ឱ,Bនកំហុស ដូចR� ។

�រ%បយុទ;R� េនះគឺ េ�}N យ ពី%តKវ?ន �ក់េT។

អ�ីែដលខ\�ំចង់ ប|k ញ គឺBន 1រម2ណ៍ Ty ន[ព និងជេB
 ះ ។

និង�រ%បយុទ; េនះ គឺសyិតេ�េល� �រឈ�ះ 5 ខ\�ំ 5នរ�។ខ\�ំចង់�
 យ េផlងេទXត តួេលខ េដញ ខ\�ំ។

�រយល់ដឹង jL ល់ខ
nនរបស់ខ\�ំ ែដល?ន %?ប់ ខ\�ំេហ�យ ?ន%?ប់ខ\�ំ : េលច ឈ�ះ អ�ក

េ�ទីេនះខ\�ំ ឈរ , ប៉ុែន��រ %បយុទ;%ប}ំងនឹង ចលP %បBញ់ េPះ។

ដ៏ធំមួយ របស់ខ\�ំ មកដល់ របស់ខ\�ំ េAយខ
nនឯង។េAះែលង ខ
nនអ�ក ព%ងីក ខ
nនឯង ឱ,ខ\�ំ �
 យ5 អ�កFមរយៈ ខ\�ំ។

�ប់េផ��ម េ�ទីេនះ 5អ�ីែដលខ\�ំ នឹង%តKវ?ន។េត�អ�ីេQ5 សំណួរ េPះ បន� េAយR2 ន flinching េឃ�ញ តួរេលខ ែដល

haunts ខ\�ំ។

េត� , េក�តេឡ�ង 5ថ2ីម�ងេទXត និង ?ន�ប់កំេណ�ត ក��ង�ររស់េ� និង�រ Bន1រម2ណ៍។R2 ន demagoguery និង រូប[

ពបំ[ន់ , រស់េ�Fមអ�ីែដល អ�កមិន1ច េម�លេឃ�ញ។
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េAយTរែត បPL ប់មកអ�កនឹង រ�កចេ%ម�ន េ%�កេឡ�ង េហ�យនិsយ] ។

ខ\�ំចង់�
 យ5 អ�ីែដល ខ\�ំBន ខ\�ំBន ខ\�ំ។

ក��ងPម ]ខ\�ំ េហ�យ] តួេលខេនះ នឹង%តKវ?ន។

ខ\�ំនឹង ដូចែដលខ\�ំ %សៃម។េ�េពលែដល េដញFម ខ\�ំខ\�ំ នឹង%?ប់អ�ក ជំរុញ ។

%បឈមមុខនឹង ខ\�ំេហ�យ រpេAះ ខ\�ំ។5ចុងេ%�យ មិនbន់ �ប់េផ��ម។

bំងអស់ គំនិត េPះ។សូម%5ប េនះ %តKវ?ន េដញFម អ�កេហ�យ ចុងបifប់ េQ ែខl ែដលអ�កBន មិត�ភក�ិ ?ន។

មិនBនេ%ច�ន េTកT� យ ស%Bប់េពលបចf�ប>ន� េនះ។�នដល់ ចុងបifប់ៃន �រAក់េbស េនះRត់ ?នប៉ះ ខ\�ំេហ�យ ខlឹប%?ប់ខ\�ំ] េនះគឺ5

អ�កBន ?

ឥឡKវេនះគឺ5 ចុងបifប់ៃន �រ�ប់េផ��ម ]ខ\�ំ នឹង*យ�រណ៍ េ�ទីេនះ ?ន។

ស%Bប់ ឥឡKវេនះខ\�ំ ?ននិsយ] %Rន់ែត មករកខ\�ំ េហ�យ?ន [{ ប់ ខ\�ំេQ ទទួលជ័យជម�ះ ។

j
 ស់ប�Kរ ដ៏សំ'ន់មួយ ក��ងខ\�ំ ចូលេQក��ង អ�ក។Bន ខ\�ំ!

អ�កនឹង%តKវ �រេពលេវJ ចុងេ%�យ ក
ិន របស់ខ\�ំ។?ទ , អ�កនឹង ចូលេQ។

កុំប|k ញ ឱ,ខ\�ំ េTកT� យ 5មួយនឹង �រ�កេចញ របស់អ�ក។េAយវUធីេនះ ខ\�ំកំពុង ែតែស�ងរក េ�ក��ងវUធី របស់អ�ក។

ចូរេQ ដូចែដលអ�ក?ន ចូលមក ៃនរេបXបែដលអ�ក ?នចូលមក ។ខ\�ំមិនចង់ឱ, អ�ក Bនេ%ច�ន5ង មួយ សំ�ង1%កក់ rambling 

។វត�Bន របស់អ�កគឺ5 ក�ី1B៉ស់ មួយ។

ខ\�ំដឹង] ស%Bប់អ�ក ែដលមិន ?នឈ�ះ , ែត ?ត់បង់។

អ�កBន ដូច5 មិត�ភក�ិ ជក់?រ� ៃនជំងឺេនះ។

មួយែផ�ក េហ�យេQ , េQ នឹង ]េ�េល� �រមកដល់ នឹងមិនBន េ�ទីេPះ។ដូចែដល ខ\�ំ?ននិsយ] Emano េQ ក
ិន របស់អ�ក

]Bនែត េAយ ... ires ទទួល?ននូវ រស5តិ មួយេផlងេទXតនិង ទឹកអប់ ។

%បែហល5អ�ក មិន?ន អ�ក1ច ដឹងេហ�យ ក៏មិន %តKវ សួរ ក��ងចិត� នូវអ�ីែដល provocas អ�ក។

�ប់Fំងពីខ\�ំ ?នដឹង] អ�ក�ំ ពីរបី }� ំមកេហ�យ។%គប់%Rន់េហ�យ ឥឡKវេនះ] េ�ទីេនះ សyិត បំណងេដ�ម>ី បន�5មួយនឹង អ�ក។
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ខ\�ំនឹង ែ%សកថNKរ ក��ងវត�Bន របស់អ�ក �ប់េផ��ម គិត] េទប៉ុែន� %បផ�Kល សំ*ប់ ជំងឺ %Tល។

គឺ5%ប^នបទ េហ�យខ\�ំ?ន បេងg�ត �រត[{ ប់ , េសចក�ីរ�ក*យ េbះ5s៉ង� មហន�*យ និង�រ បំ េយ�ងេដ�ម>ី លកrខណ¢ រស់េ� តិចតួច

ទន់េខvយ។ខ\�ំ =៊ន េAយ ដកហូត ។េAយTរែត បPL ប់មក នឹងBន ពន
ឺនិង ធម25តិ ដូេច�ះ មតិព័ត៌Bន ខ\�ំ។

%ត5ក់, សNប់TN ត់ េx� និង ចុះស%ម�ង នឹងBន សំណង

ហូរ 5េពលេវJ ខ,ល់ ធម25តិ ែតងែត Bន1រម2ណ៍] 5មួយ[គ'ងេជ�ង របស់ខ
nន។ចរន�ខ,ល់ bafejado %ប}ំងនឹង ពួកេយ�ង

នឹង�
 យ5 ព,�ះ %បឈមមុខនឹង ពួកេយ�ង , Wគឺ5 ធម25តិ ែតមួយគត់ែដល ែផlង េចញពី ខ,ល់ េAយខ
nនឯង ?ន។

េ�ក��ង�រែដល េយ�ង?នរកេឃ�ញ េ�ក��ងធម25តិ ែដលេ�'ងេ%x ដូចែដល េ�ក��ង [ពសុខដុម ៃន ចរន� េAយឥតគិតៃថ
 េPះេទ។

jg ដុះ និង�រ ព%ងឹង ឫស s៉ង'
 ំងៃន �ររpេAះ ។1T៊នBនឆនLៈ ពិត%?កដ ក��ងកិចf%បជុំ របស់េយ�ង ែដល5 ពណ៌jg ឈូក s៉ង'
 ំង ដង

ៃន ខvច់ Wលខvច់ �ប់ មូលេហតុែដល %ក�មហុ៊នេនះ ។េនះ?ន េឡ�ងេQ េAះែលង រូប[ព ?តផv របស់មនុសl េដ�ម>ី

eccentricity ៃនទំPក់ទំនង ជិតស�ិ ែដល បំែបក េយ�ង។េយ�ងBន�រ ខុសR� , ខ\�ំBន ធម25តិនិង សរ�*ងh %ពះអងhពិត5

exprimas សិប>និម2ិតនិង សំេsគ េហតុដូចេនះេហ�យ មិនេAយR2 ន ខ\�ំ។េប�R2 ន ទេង�� ែដលនឹង បនvប អ�កនឹង េធ��ឱ,ខ\�ំ សប�យចិ

ត�។

ខ\�ំនឹង េប�កb� រ ស%Bប់អ�កេដ�ម>ី មក �រពិ[កv ខ\�ំ។ប៉ុែន�ខ\�ំ នឹង ទុកW ពី ajar េដ�ម>ីទទួលេចញ }ប់ បPL ប់ពី។រូប អ�កគឺ5អ�ក យល់ដឹ

ងៃន �ររ�ក*លAល របស់អ�ក, consomes ឱ,ខ\�ំ អត់ធ2ត់ ៃន [ពចJចល ។អ�កគឺ5អ�ក េហ�យអ�ក នឹងBន Tរៈសំ'ន់ េ%ច�ន

បន�ិច។

េយ�ង bំងអស់R� Bន ដំ�ក់�ល ឆgnត bំងេនះ 5ធម2Fេ�ក��ង កុBរ។

ប៉ុែន�%បសិនេប� ពួកេគ?ន %?ប់េយ�ង ក��ង�រ េAះែលង មនុសlេពញវ¡យ កុBរ ែដលេយ�ងBន េ�ក��ងេយ�ង េPះខ\�ំ 
̂ ប់Bន5មួយ ដំ�ក់�ល

1%កក់ អ�ក។ខ\�ំនឹង %តឡប់េQ�ន់ [ពសNប់TN ត់ អ�កជំងឺ។

អ�ក1ច ចូលេQ ខ\�ំ?ន �ក់េT b� រ។ពិត5 ដឹង] េហតុអ�ី?ន5 អ�ក?នមក េទែតក៏?ន ដឹង]5កែន
ង ែដលឯងេQ។

គB
 ត េនះ%តKវ?ន ធំទូJយ គិត] ធំ 
̂ ក់ចុះ អ�ក។

េគចេចញ េAយR2 ន ខ\�ំ] Bន%បភព អ�កនិង ផL�ះ ។�ប់ពី ៃថNដំបូង ]Zក, របស់អ�ក ?ន5 o
 របស់ខ\�ំ ប៉ុែន�មិន ?ន%?ប់ ខ\�ំេ�េពល

េ%�យេនះ ែដលអ�ក %?ប់ខ\�ំ ជំ*បសួរ , ខ\�ំេ�ទីេនះ េទប៉ុែន� ពិត�ស់ �រេធ��ដំេណ�រ របស់អ�កនឹង %តឡប់មកវUញ េQ5 �រពិ?ក េទែត �

រចុះស%ម�ងR� 5�រពិត មួយដូេច�ះW %តKវ?ន bំង អនុ~� តឱ, �
 នZន ,េយ�ងBន អ�ីែដលេយ�ង ែស�ងរក ?ដូេច�ះ%Rន់ែត Zក,មួយ ពីអ�ក
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េPះេហ�យ5 J ។

េហ�យអ�ក មក នឹង �ប់េផ��មេ� }N យ ...

W5 េពលេវJចុងេ%�យ េនះ ... នឹក ចូលមក �កេចញ។បងkKរទឹកែភ�ក ?ន 
̂ ក់ និង?ន ពន
ត់ យំ ។

មិនbន់Bនច�ប់%ប}ំង ែដល?ន �ត់បនyយ ខ\�ំ គឺមិនដូចR� ែដល   suffocates ខ\�ំ។]� ំង ៃន កifឹងក, េលងកំTន� េAយ ែខl

%សdយ មួយ។

Estrangulas គំនិតនិង sufocas T2 រតី ។

អ�ីែដលអ�ក ផ�ល់ជូន េនះគឺ5 �រT
 ប់ និង�រេដ�រ យឺត rejuvenate វUធីេនះ និងនិsយ ដូចែដលេយ�ង ?នេធ��។មិនែដល នឹងលុ

ប �រឈឺ�ប់ ធNន់ធNរ 5ងមួយ ែខ
ងេហ�រ �ត់បនyយ laminate �រផvយបន�jL ល់ raucous ។

េ�េល�កំពូល ៃន �រចង�ំ និង�រ Wយ%ប=រ ghostly *ស់ ែដរ។គឺ5 វត�Bន dichotomous របស់អ�ក រWង�រ

និងមិន %តKវ?ន ។ជីវUតែដល %គបដណ� ប់ េ�ក��ងេពល ថតរូប ែដល =ងលក់ bំងអស់និង �ក់ [
 ម ។េAយTរែត អ�ករស់ េ�ក��ងខ\�ំ េចញពី

ខ\�ំ។លុប WសP របស់អ�កេហ�យ រស់េ� %ប[គ។

េនះ5 េពលេវJដ៏ រ�ក*លAល Bន1រម2ណ៍ មិនេចះចប់ ដូច'ងេ%�ម។េត�េធ��ដូចេម�ច េដ�ម>ីេ=ះេហ�រ េAយR2 ន �រ�កេចញពី កែន
ងអងh�យ

របស់អ�ក។

េ�េពលេនះ មិន?ន ឈប់ េទេ%Zះ ដកដេងk�ម េហ�យអ�ក1ច មិន 
̂ ប់ បi�ប់ អ�ីែដល េធ��ឱ,អ�ក ដកដេងk�ម។

�ររស់េ� គឺ5�រ ដ៏រ�ងBំ ដូច5�រ ជ%ម�ញ ដកដេងk�ម។ប៉ុែន�%Rន់ែត ដកដេងk�ម មិន%តKវ Bន%ពះជន2រស់។

េ�េពលែដលអ�ក �កេចញពីអ�ក េQរស់េ� អ�កមិន បi�ប់�រ ដកដេងk�ម។

ដូេច�ះ គឺ5អ�ី ែដល េក�តេឡ�ង ក��ង រូប[ព អស់សងaឹម ។

េប�R2 ន ែដនកំណត់ ឬ ផលវU?ក 5 ជំ=នបPL ប់។េនះ កំពុងរ�កចេ%ម�ន ពី មួយេផlងេទXតេ� ែតBន េពល %គប់ 1ទិត,ឆ
ង�ត់ ពួកេយ�ង េយ�

ង អ�ីែដលពិត5 គឺ5 �របំ[ន់ៃន %�ំងថ2េ�ទ ខ
nនឯង flagellate េនះ គឺេដ�ម>ី រស់េ� ខណៈេពលែដលេយ�ង េ�រស់ េត�អ�ីែដល

ជំរុញឱ,េយ�ង គឺ5ធម25តិ ែដល េ�ជុំវUញេយ�ង 5និចf េហ�យ%Rន់ែត ប�� លមក េយ�ងខ\�ំ Bនន័យ ]bំងអស់េពលែដល %តKវ?ន %សKបយក

េ%ច�ន %នះ Bនែត ចិត� បំ Fំងពី ធម25តិ ឆ
�ះប~f ំងពី សុ៊មbំងអស់ េAយៃចដន, និង superlatives េល�សពី េនះ%គប់េពល

ែដលសំណុំែបបបទ ចលP របស់មនុសl។

អ�ីែដល េក�តេឡ�ង េ�ជុំវUញ តួេលខ ៃន�រ ខ
nនឯង េ�េ%x ែដល?ន ព%ងីក ម=ៃផL?ន ប៉ុែន�?នែត �ប់ 1រម2ណ៍ៃន�រ រp'ន េនះគឺ 5
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�ន់ែតេ%ច�ន ែដល ជំរុញឱ,េយ�ង ធម25តិB� យ ។%បសិនេប�េ� េពលេវJ, គុណធម៌ , ចូល ផL�យ �មួយែដលអ�ក %តKវ?ន

assimilated េ� បPL ន់ ៃនគំនិត ^តុ bំងេនះមិន1ច %តKវR� នឹង �រេរXន និង�រ េចញ សនL�ះ �មួយេឡ�យ។

អរគុណ�ស់ េក�នេឡ�ង 5 គំនិត ដ៏ធំ និង }N យ។

ខ\�ំចង់ និsយអំពី ... អ�ក សេ%មចចិត� 5និចf manobraste ។

j
 ស់ប�Kរ តួPទី ែដល?ន និsយ] េ�េសNmម ។

េជ�ងេ=ះេហ�រ ៃនZក, េនះ គឺ5ទេង�� មួយ។5�រ មិនេអ�េព�នឹង អ�កេហ�យ Pំអ�ក ពី។

អ�កកំពុង េ=ះេហ�រ េ�ជុំវUញេ�ក��ង %សេBល ខ,ល់។េAយTរែតអ�ក Jក់ េលចេឡ�ង ដូេច�ះេ�េពលែដល អ�កចង់?ន W។

េត�អ�កមិនេឃ�ញ ?

ផ�ល់ឱ, ខ
nន មួយេទXត, អ�កនឹងBន មិត�ភក�ិែដល មិនBន សំ�ង1%កក់ ដ៏Tមi� របស់អ�ក េផlងេទXត។

W េក�ត steaming េឡ�ង។

W5 ដូេច�ះ *ប់ ] េQដប់ ខ\�ំ?នដឹង េ%ច�នពីរេបXប vislumbramento រូបថត េពលៃន បង$nច PេពលអPគត គឺ �រេប�

កចំហរ និងទិដ�[ព ែផlង ែតប៉ុេ�� ះ ចុងេ%�យ ព%ងីក និង5 �រចុច ៃន �រPេពលអPគត ែដល?ន �
 យ5 ដ៏ធំនិង ដ៏ធំ ។
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