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ชนท่ีดีและซ่ือ
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ามช่ืนชมยินดี
มยินดีดังกล่าว
ร, ๑ – ๒)   
ยนิดีของเราต่อ
ค์ลงมาเป็นเค ื
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ทธ์ิสาํหรับเรา
ละชีวิต ไม่มีผู้
ดมาให้พิจารณ
ามีความสุขทีแ่
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คาํเปิดประชุม
มพลงัเพื่อให้
อพระอาณาจกั
ช่ืนชมยินดีแห

 
มภพ  และปีใ

อ

        (พระ
               

 

หน้า 2�

ทุกคนไดรั้บก
บัหมู่คณะ โด
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