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សន�ឹកេឆា�តេនាះ ជាវិធស�សែដលមិនបានផ

xiii
12

េ្រពះថា្របជាក�ុងេពលបច�ុប្បន វយតៃមគណបក្

នេយាបណាមួយ តស�នភេសដ�កិច�្រគ�សពួកេគ។

xiv
13

ដូេច�ះ អ�ីែដលសំខន់េនាះគឺ អ�កនេយគួរែត

ពច
ិ រឲ្ដិតដល់ ចំេពកផា�ស់ប�ូក�ុងសង�ម និងតក់ែតកម�វិធនេ
ី យាប ឬេគាលនេយា្របា

និយម

ែដលឆ�ុះប�� ំងពត
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