
 

លខិិតនិមនតនិងអញ ជ្ ើញបណុ្យភជុុំបិណ្ឌ  

     ខ្ញុំព្រះករញណា អាត្មា ភារព្រះតេជគញណ អ ៊ួង សខុ សរវថ្ងៃជាព្រះតៅអធិការ វតតមងគលញោភ័ណ្ឌ  និងជាព្រធាន 

សមាគមព្រះសងឃខ្ខែរកមពជុាញព្ោម ព្បចុំអឺរ  បុ ព្រមទុំងគណៈកមាការ អាចារយវេតចុំណញ ះតជើង វតតមងគលញោភ័ណ្ឌ  
តខេតរល៊រស ព្រចាុំព្រតេសបារុំងទុំងមូលនិងេួតៅេវីរអឺរ  ញរ ។ 

 មានកិេតិយសសូមនិមនតព្រះតងរនញតងរៈព្គរ់ព្រះអងគព្រមទុំងញាេិតញាមសរបញរសជនឧបាសកឧបាសិកា ទយក 
ទយិកា អស់តោក តោកស្សីអនកនាងកញ្ញា រញេធររស័ិេទុំងជិេឆ្ងៃ យចូលរមួរញណយភ្ញុំរិណឌ ដែលជាព្រថ្រណីេុំតនៀមេមាល រ់ 

ដខារតយើងេួតៅ និងព្បាររធតធវើតៅសាលរញណយ ៖ SALLE BEAUCE Maison Municipale de Vienne ; 1 rue Dupré ; 

41000 BLOIS .Tél Fixe : 02 54 56 00 96 ; Mobile : 06 64 59 87 84 ; E-mail : uoongsok@gmail.com  

Facebook : sokuoong ; Website :http://watmangkolsophon.blogspot.fr 

 តៅថ្ងៃតៅរេី៍ ២០ ដខ ០៩ (កញ្ញា ) ឆ្ងន ុំ ២០១៤ កមាវេថញ ៖តព្រះវេតមងគលតសាភ័ណឌ មានការខវះខាេជាខាល ុំង ។ 

កមែវិធីបុណ្យ 

ព្រឹកថ្ងៃតៅរេី៍ ២០ ដខ ០៩ ឆ្ងន ុំ ២០១៤ 

តមា ង ០៩ ៖ ០០ នាេី តភ្ៀវអត្្ើញមកែល់ ។ តមា ង ១០៖០០នាេីជួរជញុំរញេធររស័ិេជិេឆ្ងៃ យនមសសការព្រះរេនៈថ្ព្េ 

សមាទនសិល ររ់បាព្េ ព្រះសងឃសាវ ធាយរញេធជ័យមងគល តវរភត្មត ហារព្រតគនព្រះសងឃ ។ តមា ង ១១៖០០នាេីព្រះសងឃ 

តេសនានិងនិមនតព្រះសងឃឧេទិសកញសលែល់មាត្មរិត្មនិងរញរវរញរសដែលបានតធវើមរណៈកាលតៅភរខាងមញខ ។ តមា ង 
១២ ៖៣០ នាេីតភ្ៀវរិសារតភាជនាហារជញុំគ្នន ជាកិចចសតព្មចរញណយ ។ តមា ង ១៤៖០០រហូេែល់តមា ង១៦៖០០សននិបាេ 

ព្រះសងឃសូមរវារណាចង្ហា ន់ញាេិតញាមផងតព្រះ ថ្ងៃរញណយតនាះមាននិមនតព្រះសងឃនិងអនកែុំណាងតផសងៗមកចុំនួនតព្ចើន 
ព្រះសងឃព្រដហលតលើសជាង ៣០ អងគនិងររូនិងសននិបាេសងឃ ជារិតសស ៖ សូមអុំរវនាវរញេធររស័ិេតៅតខេតរល៊រសតខេតេួរស 

និងតខេតរួ៊កសជួយបាយេឹកតភ្ៀវតៅោៃ ចថ្ងៃេី ១៩ ដខ ០៩ ឆ្ងន ុំ២០១៤ កនញងមួយព្គសួារមួយឆ្ងន ុំងៗតអាយបានព្គរ់គ្នន ផង ។ 

តរលយរ់ ៖ ចារ់តផតើមរីតមា ង ២០ យរ់ នាេីសញនទរៈកថាតមា ង២០៖៣០នាេី និងមានកមាវធីិរុំតលងជាមួយ NON STOP 

រុំតលងកុំសានត រហូេែល់តមា ង ០២ ភលឺ ។ រចច័យតកាល ងទវ រចូលត្មមសទធ ព្ជះថាល  ! សូមកេ់ចុំណាុំថា៖ មាូរមានលក់តៅ 

និងកដនលង ថ្ងលលាមសមរមយ បានរចច័យព្រតគនចូលវេត សូមរងរអូនយកឌីវឌីីឬវសីញឌីីថ្នខលួនមកផង ។ សូមអរគញណ..! 

mailto:uoongsok@gmail.com
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FÊTES DES PHCHUM BEN 

Le                      Président  ’ ssociation Moine  ouddhisme  hmer Du  ampuchea-Krom 
En Europe à l’honneur  de vous inviter à la cérémonie de           BON PHCHUM BEN  qui aura lieu Samedi le 

 20 / 09 / 2014  et  Cérémonie  Kathinadean Samaki Samedi le 01/11/2014  . Dans du SALLE BEAUCE ; Maison 

Municipale de Vienne ; 1 rue Dupré ; 41000 BLOIS . Tél Fixe : 02 54 56 00 96 ; Mobile : 06 64 59 87 84 ; E-

mail : uoongsok@gmail.com Facebook : sokuoong ; Website : http://watmangkolsophon.blogspot.fr 

Invitation Mme . TEP VANNY Président  Communauté Boeung Kak  ET Mme. KHEK CHAN REASMEY Trésoriés 

Communeauté Boeung Kak à Phnom Penh ( Cambodge ) .  

PROGRAMME DES FÊTES 

09h00 Arrivé des Invités  

10h00 Cérémonie religieuse :  écitation du Paritta  ffrandes d’aumônes- Transmission  des Mérites . 

11h00 Offrandes au Triple Joyau ; Dhamma Tesna . 

12h30 Dejeuner  

14h00  éunion Jusqu’au 16h00 à la Fin . 

20h00 Parole , 20 h30 : Soir dansante Jusqu’au à 02h00 Dimanche  le 21 / 09 / 204. 

 Nous vous prion des bien vouloir venir nombreux assister à cette cérémonie et prendre part à cet acte 
méritorie pour la pérennité de l’ nseignement du  oudha . 

INVITATION 
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លខិិតអញ ជ្ ើញបុណ្យភជុុំបិណ្ឌ តាមព្បពរណី្ព្រះរុទ្ធោសនាខ្ខែរញេរៈវាទ្ 

អាត្មា ភារជាព្រះតៅអធិការវេតមងគលតសាភ័ណឌ  តខេតរល៊រស ព្រតេសបារុំង ។  

មានតគ្នលរុំណងជួរជញុំគ្នន មតងតលើកេីមួយតៅរញណយភ្ញុំរិណឌ  តៅថ្ងៃតៅរេី៍ ២០-០៩-២០១៤ តលើកេី 

រីររញណយកឋិនទនសាមគគីតៅថ្ងៃេី ០១-១១-២០១៤ សូមអត្្ើញទុំងរីររញណយតយើងព្េូវដសវងរកគ្នន  

តែើមបីសិកាា សាោនិងសិកាចុំតណះែឹងេួតៅ ។ 

សូមអត្្ើញ ៖  អនកព្ស ីញទ្រ វណ្ណី  ព្បធានសហគមន៍បឹងកក់ 

សរវថ្ងៃសាន ក់តៅ ៖ សហគមន៍បឹងកក់ 

អាស័យដ្ឋា ន ៖ #181B1/PH-22/SK.SRAH CHAK DAUN PENH /PHNOM PENH 

តលខេូរស័រវ ៖ 012 60 46 48 តអដម ល: tepvanny@ymail.com,tepvannybkl@gmail.com  

 តហវសរ៊ញក ៖ Tep Vanny រញណយព្រព្រឹេតតធវើតៅសាល ៖ SALLE BEAUCE ; Maison Municipale 

de Vienne ; 1 rue Dupré 41000 BLOIS . តៅថ្ងៃតៅរេី៍ ២០ ដខ ០៩  ( កញ្ញា  ) ឆ្ងន ុំ ២០១៤  ។  

Tél Fixe : 02 54 56 00 96 ; Mobile : 06 64 59 87 84 ; E-mail :uoongsok@gmail.com 

Facebook : sokuoong ; Website ៖ http://watmangkolsophon.blogspot.fr 

សូមតមត្មត មកសាលរញណយឬតៅេីវេតរល៊រសតែើមបីតធវើកិចចរិភាកសកនញងព្រះរញេធសាសនានិងសងគម
ព្រមទុំងតរើកវគគសិកាា សាោ ។ តែើមបីជាព្រតោជន៍ែល់ជនានញជននិងរចាា ជនតៅខាងតព្កាយតធវើ 

េព្មារ់ត្មមតអាយបានលអផង ។ សូមអត្្ើញតដ្ឋយការព្ជះថាល ..! 

សូមរឹងឯកឧេតមសាថ នេូេជួយសុំរលួតដ្ឋយតសចកតីអនញតព្គ្នះ សូមអរគញណ..! 

តធវើតៅវេតមងគលតសាភ័ណឌ  ថ្ងៃេី ២៥ ដខ ០៨ ឆ្ងន ុំ ២០១៤ ហេថតលខា ព្រះតេជគញណ អ ៊ួង សខុ 

mailto:tepvanny@ymail.com,tepvannybkl@gmail.com
mailto:uoongsok@gmail.com
http://watmangkolsophon.blogspot.fr/


 

លខិិតអញ ជ្ ើញបុណ្យភជុុំបិណ្ឌ តាមព្បពរណី្ព្រះរុទ្ធោសនាខ្ខែរញេរៈវាទ្ 

អាត្មា ភារជាព្រះតៅអធិការវេតមងគលតសាភ័ណឌ  តខេតរល៊រស ព្រតេសបារុំង ។  

មានតគ្នលរុំណងជួរជញុំគ្នន មតងតលើកេីមួយតៅរញណយភ្ញុំរិណឌ  តៅថ្ងៃតៅរេី៍ ២០-០៩-២០១៤ តលើកេី 

រីររញណយកឋិនទនសាមគគីតៅថ្ងៃេី ០១-១១-២០១៤សូមអត្្ើញទុំងរីររញណយតយើងព្េូវដសវងរកគ្នន  

តែើមបីសិកាា សាោនិងសិកាចុំតណះែឹងេួតៅ ។ 

សូមអត្្ើញ ៖  អនកព្ស ីខ្ខក ចន ់រសែ ីហរិ ញ្កឹសហគមន៍បឹងកក ់

សរវថ្ងៃសាន ក់តៅ ៖ សហគមន៍បឹងកក ់

អាស័យដ្ឋា ន ៖ #119/ST.70/SK.SRAH CHAK DAUN PENH /PHNOM PENH 

តលខេូរស័រវ ៖ 012 60 46 48 តអដម ល: tepvanny@ymail.com,tepvannybkl@gmail.com   

 តហវសរ៊ញក ៖ Raksmey Bkl រញណយព្រព្រឹេតតធវើតៅសាល ៖ SALLE BEAUCE ; Maison 

Municipale de Vienne ; 1 rue Dupré 41000 BLOIS . តៅថ្ងៃតៅរេី៍ ២០ ដខ ០៩  ( កញ្ញា  ) ឆ្ងន ុំ 

២០១៤  ។ Tél Fixe : 02 54 56 00 96 ; Mobile : 06 64 59 87 84 ; E-mail  : uoongsok@gmail.com 

  Facebook : sokuoong ; Website ៖ http://watmangkolsophon.blogspot.fr 

សូមតមត្មត មកសាលរញណយឬតៅេីវេតរល៊រសតែើមបីតធវើកិចចរិភាកសកនញងព្រះរញេធសាសនានិងសងគម
ព្រមទុំងតរើកវគគសិកាា សាោ ។ តែើមបីជាព្រតោជន៍ែល់ជនានញជននិងរចាា ជនតៅខាងតព្កាយតធវើ 

េព្មារ់ត្មមតអាយបានលអផង ។ សូមអត្្ើញតដ្ឋយការព្ជះថាល ..! 

 សូមរឹងឯកឧេតមសាថ នេូេជួយសុំរលួតដ្ឋយតសចកតីអនញតព្គ្នះ សូមអរគញណ..! ។ 

តធវើតៅវេតមងគលតសាភ័ណឌ  ថ្ងៃេី ២៥ ដខ ០៨ ឆ្ងន ុំ ២០១៤ ហេថតលខា ព្រះតេជគញណ អ ៊ួង សខុ 

mailto:tepvanny@ymail.com,tepvannybkl@gmail.com
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លខិិតបវារណាេវិោជ៊ួយឧបតថមភព្រះសងឃនិមនតមករ ៊ួមបុណ្យភជុុំបិណ្ឌ  

អងគខ្ញុំព្រះករញណា អាត្មា ភារព្រះនាមព្រះតេជគញណ អ ៊ួង សខុ សរវថ្ងៃជាព្រះតៅអធិការ 

 វតតមងគលញោភ័ណ្ឌ  តខេតរល៊រសព្រតេសបារុំងនិងជាព្រធាន សមាគមព្រះសងឃខ្ខែរកមពុជាញព្ោម 
ព្បចុំអឺរ  បុ ។ 

 សូមព្រតគននិងជុំររព្រះតងរនញតងរៈព្រមទុំងសរបញរសជនជិេឆ្ងៃ យថា ៖ តៅថ្ងៃេី ២០ ដខ 
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