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Eqkvnmyf
ເພ�� ອ ເເກ	ໄຂ ບ ນຫາ ອ ນຮ�ບດ �ວນ ເເລະ ກະທນຫນ ຂ 	າພະເຈ �	າ ຂ� ອ�ທ� ດ ຜ �ນງານ ເລກນ	ອຍ ອ ນນ�	 ໃຫ	  ເເກ� ຄ �ນ 

ໃນ ຄອບຄ �ວ ຂອງ ຜ" 	 ທ��  ໄດ 	 ລ �ວງລ ບ ໄປເເລ	ວ ເເລະ ຂ� ວ ��ງວອນ ເອ�າ ສ �� ງ ສ ກສ�ດ ຈ �ງ ມາ ບ ນດ �ນ ບ ນດານ ໃຫ	  ດວງ 
ວ �ນຍານ ຂອງ ເພ�� ນ  ໄປ ເກ�ດ ໃນ ສ�ຄະຕ� ດ 	ວຍເຖ�	ນ ສາທ�
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ເນ��ອງຈາກ ມ� ຄ �ນລາວ ເມ�ອງນອກ ຕາຍຫລາຍ ໃນ ປ ດຈ�ບ ນນ�	 ຍ	ອນ ສາຍເຫດ ທ��  ລາງຄ �ນ ກ�  ໄດ 	ເມ�ອ ຢາມ 
ບ	ານເກ�ດ ເມ�ອງນອນ ຂອງ ຕ �ນ ຈ )�ງ ໄດ 	ຖ�ກ ຢາເບ�� ອ ເມ�� ອ ກ ບມາ ບ��  ພ�  ເທ�� າໃດ ກ� ຕາຍໂລດ ອ �ກປະການນ)� ງ ຄ �ນລາວ 
ສ �ວນຫລາຍ ທ��  ໄດ 	ອ �ພຍ �ບ ຫລ �ບຫນ� ມາ ກ� ໄດ 	 ເກ�ອບ ໔໐ ປ� ເເລ	ວ ພວກເພ�� ນ ຈ )�ງ ມ� ອາຍ� ສ ງຂານ ເຖ�	າເເກ� ຫລາຍ

ຄ �ນລາວ ອ �ພຍ �ບ ລາງຄ �ນ ກ� ໄດ 	ເອ�າ ຄ �ນອ��ນ ມາ ເປນພ�� ເປນເເມ� ຫລ� ເປນອ 	າຍເປນນ	ອງ ຍ	ອນ ບ��  ມ� ໃຜ ເມ�� ອ ຕ �ນ 
ເມ�ອ ຢາມອ 	າຍ ຢາມນ	ອງ ທ��  ບ	ານເກ�ດເມ�ອນອນ ຂອງ ຕ �ນ ບ�ອນຝ ງສາຍເເຮ � ບ�ອນເເພ�ສາຍບ� ຄ �ນ ໃນ ທ	 ອງ ດຽວກ ນ 
ຍ ງ ສາມາດ ເປນ ເເນວໃຫມ� ໄປ ໄດ 	 ເເລະ ດ 	ວຍເຫດໃດ ? ຍ�� ງ ໄປ ກວ �ານ 	ນ ລາງຄ �ນ ກ� ໄປ ຖ� ເອ�າເຈ ກ ເອ�າເເກວ ມາ 
ເປນອ 	າຍ ເປນນ	ອງ ທງໆ ທ��  ອ 	າຍນ	ອງ ຄ�ງໆ ຂອງຕ �ນ ກ ບເມ�ອຢາມ ເເມ	ເເຕ� ຄວາມສ �າຄ ນ ພຽງ ເມດງາດຽວ ກ� ຍ ງ ບ��  ມ� 
ໃນ ສາຍຕາ ຂອງ ລ"ກ ພ�� ເເມ� ດຽວກ ນ

ເມ�� ອ ມອງເຫ ນ ການຈາກກ ນ ຢ�າງ ກະທນຫນ ດ �ງນ�	 ຜ" 	 ທ��  ເປນ ກ �າພ	າພ�� ກ �າພ	າເເມ� ເເລະ ຜ" 	 ທ��  ຂາດ ຊ ພຍາກອນ 
ຕ�າງໆ ທ��  ບ��  ມ� ບ�ອນ ເພ�� ງພາອາໄສ ກ� ບ��  ສາມາດ ທ��  ຈະ ເເຕ�ງ ຂ �າວຄາວ ພາຍໃນ ເວລາ ອ ນດ �ວນ ເພ�� ອ ສ ��ງ ໃຫ	  ຄ �ນອ��ນ 
ຊາບນ �າ ດ 	ວຍເຫດນ�	 ຂ 	າພະເຈ �	າ ຈ )�ງ ໄດ 	ຕ ດສ�ນໃຈ ຂຽນ ເເບບຢ�າງ ໃບຂ �າວ ຫລ� ບ ດຂ �າວ ອ ນນ�	 ເພ�� ອ ໃຫ	  ຄ �ນລາວ ທ��  
ຕ �ກ ຢ"� ໃນ ກ�ຣະນ� ດ �ງ ທ��  ໄດ 	ກ�າວມາ ຂ 	າງເທ� ງນ�	 ສາມາດ ກ�າຍ ເອ�າ ເເບບຢ�າງ ອ ນນ�	 ເເລະ ນ �າໄປ ຂຽນ ຫລ� ໄປ ດ ດເເປງ 
ເພ�� ອ ໃຫ	  ເຂ�	າ ກ ບ ຄວາມຕ	ອງການ ຂອງ ທ� ານ

ກ ດຕ� ຜ" 	ເເຕ�ງ ຂ �າວ ສ �າລ ບ ເຣ�� ອງນ�	 ຄວນ ຈະ ເຫນ 	ນຫນ ກ ໃສ � ສ ��  ອ ນ ສ �າຄ ນ ສ ��  ຢ�າງ ຄ� ຊ ��  ຜ�ຕາຍນ)� ງ ວ ນເເລະເວລາ 
ສ ��ງສະການນ)� ງ ຊ ��ປ�າຊ 	ານ)� ງ ເເລະ ບ�ອນຢ"� ຢ�າງ ຄ �ບຖ 	ວນ ຂອງ ສະຖານທ��  ເເຫ� ງ ການຄ �ບງ ນ ຫລ� ບ�ອນຢ"� ເຮ�ອນດ�ນ)� ງ ອ ນ 
ສ ��  ໔ ຢ�າງ ນ�	 ຕ	ອງ ໃຫ	  ຜ" 	ອ �ານ ເເນມເຫ ນ ຢ�າງ ເເຈ �ມເເຈ 	ງ ຊ )�ງ ຄ �າວ �າ ເເຈ �ມເເຈ 	ງ ກ� ເພາະວ �າ ເຮ�າ ຢ"� ປະເທດ ທ��  ຂຽນ ດ 	ວຍ 
ຫນ ງສ � ລາຕ�ນ ສະນ 	ນ ກ ດຕ� ຜ" 	ເເຕ�ງ ຫນ ງສ � ລາວ ປ �ນ ກ ບ ຫນ ງສ � ລາຕ�ນ ນ�	 ຕ	ອງ ສ )ກສາ ການອ �ານວຍ ຄວາມສະດວກ 
ໃຫ	  ເເກ� ຜ" 	ອ �ານ ສເມ� ເເລະ ຫວ ງວ �າ ເເບບຢ�າງ ອ ນເລກນ	ອຍ ຂ 	າງລ� �ມນ�	 ຄ �ງ ຈະ ເປນ ປໂຍດ ໃຫ	  ເເກ� ສ ງຄ �ມລາວ

ຈຽງ – ຫ�ວຂ�	 ຂອງ ຂ �າວ ( ຂ �າວ ມ�ຣະນະກ ມ )
ຕາມທ�� ຈ �ງ ເພ�� ນ ຈະ ໃຊ 	 ຄ �າ ສະເພາະເຈາະຈ �ງ ສ �າລ ບ ຜ"	ຕາຍ ເເລະ ຄ �າ ດ �ງກ�າວນ 	ນ ຈະ ອ �ງເອ�າ ຕາມ ຖານະ ເເລະ 

ຫນ	າທ��  ຂອງ ເເຕ�ລະຄ �ນ ເມ�� ອ ຄາວ ທ��  ເພ�� ນ ຍ ງ ມ� ຊ �ວ �ດ ຢ"� ເຖ�ງຢ�າງໃດກ�ດ� ຄ �ນລາວ ເມ�ອງນອກ ນ�ຍ �ມກ ນ ໃຊ 	 ຄ �າ ຂ �າວ 
ມ�ຣະນະກ ມ ໃນ ບ ດ ຫລ� ໃບເເຈ 	ງຂ �າວ ຊ )�ງ ຄ �າ  ຂ �າວ ຈະ ບອກ ໃຫ	  ຜ" 	 ທ��  ໄດ 	ຮ ບ ບ ດ ດ �ງກ�າວນ 	ນ ເຂ�	າໃຈ ວ �າ ບ��  ມ� 
ການຈ �າເປນ ທ��  ທ� ານ ຈະ ປະຕ�ບ ດ ຕາມ ຂ �າວ ດ �ງກ�າວນ 	ນ ເເລະ ກ� ບ��  ໄດ 	ຫມາຍເຖ�ງ ການເຊ �ນ ປະການໃດ ທງສ �	ນ 
ເພາະ ຄ �າ ຂ �າວ ຫມາຍເຖ�ງ ການບອກ ໃຫ	  ຄ �ນໃດຄ �ນນ)� ງ ຊາບ ເຣ�� ອງຣາວ ເທ�� ານ 	ນ

ຂ �າວ ມ�ຣະນະກ ມ
Faire-part de décès

ຂ �າວ ມ�ຣະນະກ ມ – Faire-part de décès

ມ ນ ບ��  ມ� ຣະບຽບ ເເລະ ກະຕ�ກາ ຕາຍຕ �ວ ກ�ຽວກ ບ ເຣ�� ອງນ�	 ມ� ເເຕ�ວ �າ ເຮດ ໃຫ	  ການລ �ງ ເນ�	ອຄວາມ ໃນ ຫນ	າເຈ  	ຽ 
ງາມ ເພ�� ອ ໃຫ	  ຄ �ນອ �ານ ສາມາດ ຊອກຫາ ສ ��  ອ ນ ສ �າຄ ນ ໄດ 	 ງາຍດາຍ

ຖ	າ ຂຽນ ໃບເເຈ 	ງຂ �າວ ເປນ ພາສາ ລາວ ເເລະ ພາສາ ຝຣ �ງ ບ�ອນໃຜ ບ�ອນມ ນ ຫລ� ຫນ	າໃຜ ຫນ	າມ ນ ບ ນຫາ ຈະ 
ມ� ຫນ	ອຍ ເເລະ ຖ 	າ ເຮ�າ ຂຽນ ພາສາ ທງສອງນ�	 ປ �ນກ ນ ມ ນ ຈະ ຫຍ� 	ງ ຫລາຍເຕ�ບ
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ກ�ຣະນ� ທ��  ຂຽນ ພາສາ ລາວ 
ກ ບ ພາສາ ຝຣ �ງ ບ��  ປ �ນກ ນກ�ຣະນ� ທ��  ຂຽນ ພາສາ ລາວ 

ກ ບ ພາສາ ຝຣ �ງ ປ �ນກ ນ



 

ຍ��  – ເຈ �	າພາບ ຜ" 	ສ ��ງຂ �າວ ຫລ�  Les proches du ou de la défunt(e)

1. ຊ �� ເເລະ ນາມສະກ�ນ ຂອງ ຜ" 	 ເປນພ��  ເປນເເມ� ຂອງ ຜ"	ຕາຍ ( ເອ�າ ຂ )	ນ ກ�ອນ ) ຫລ�

2. ຊ �� ເເລະ ນາມສະກ�ນ ຂອງ ຜ" 	 ເປນ ຫມ	າຍ ( ເອ�າ ຂ )	ນ ກ�ອນ ) ພ	ອມດ	ວຍ ລ"ກເຕ�	າ ທ�ກຄ �ນ ຕາມດ	ວຍ ຂ�	 1.

• ຝຣ �ງ ນ�ຍ �ມ ຂຽນ ຣາຍຊ �� ພວກ ທ��  ຍ ງ ເປນ ໂສດ ຕາມຫລ ງ ພວກ ທ��  ມ� ຄອບຄ �ວ ສ �ວນ ຄ �ນລາວ 
ພດ ນ�ຍ �ມ ຂຽນ ຣາຍຊ �� ຜ" 	 ທ��  ມ� ອາຍ� ສ"ງ ຂ )	ນ ກ�ອນ ຫມ" � ເເຕ�ຫາກວ �າ ທ� ານ ສາມາດ ຕ ດ ບ ນຫາ 
ຄວາມສ �າຄ ນ ອ ນນ�	 ອອກ ໄດ 	 ຄ� ໃຫ	  ທ� ານ ຂຽນ ຣາຍຊ �� ຕາມ ອ ກຂຣະ ລ �າດ ບ

3. ຊ �� ເເລະ ນາມສະກ�ນ ຂອງ « ຜ"	 ເປນ ອ 	າຍເອ �	ອຍນ	ອງ » ຍາດຕ�ພ�� ນ 	ອງ ເເລະ ເພ�� ອນມ�ດ ທ��  ໃກ	 ຊ �ດ

Tableau 1 / ເເຜງ ໑

ຣະວ ງ : ສ �າລ ບ ຂ 	າພະເຈ �	າ ເເລ	ວ ເຮ�າ ບ��  ຄວນ ໃຊ 	 ຄ �າ ວ �າ ຄອບຄ �ວ ໃນ ກ�ຣະນ� ທ��  ມ� ເຈ �	າພາບ ຫລາຍຄ �ນ ກ� ໃຫ	  
ຂຽນ ຣາຍຊ �� ຕ�� ໆ ກ ນໄປ ໃນ ເເຖວ ດຽວກ ນ ດ �ງນ�	 ເເລະ ຖ 	າ ຂຽນ ເເຖວໃຜເເຖວມ ນ ເນ�	ອຄວາມ ຈະ ເກ�ນ ຫນ	ານ)� ງ ເພາະ 
ຍ ງ ຈະ ມ� ພາສາ ຝຣ �ງ ເພ�� ມເຕ�ມ ຊ )�ງ ການໃຊ 	 ຖ 	ອຍຄ �າ ກ� ມ� ຢ"� ດ 	ວຍກ ນ ຫລາຍຢ�າງ ຄ�

• ຍານາງ ຫມ	າຍ ລອດຕາຍ ອ ��ຫລ� ພ	ອມດ	ວຍ ລ"ກເຕ�	າ ຊ )�ງ ລ"ກ ທງຫລາຍ ມາເຕ�	າ ມາໂຮມ ກ ບ ຜ"	 ເປນ ເເມ�
• ທານ ລ"ກນ	ອຍ ຕ �ກນ �	າຂອງ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ ( ບາລ�. ພະຣ�ຍາ ) ເເທນທ��  ຈະ ວ �າ ຄອບຄ �ວ ຂອງ ທ� ານ …

• M. Louknoy Toknamkhong et son épouse ເເທນທ��  ຈະ ວ �າ Monsieur et Madame Louknoy 
Toknamkhong  ເຖ�ງຢ�າງໃດກ�ດ� ຜ" 	  ເປນ ພຣຍາ ບ��  ໄດ 	ຊ ��  ລ"ກນ	ອຍ ເເຕ� ຖ� ນາມສະກ�ນ ຜ �ວ ຂອງ ເພ�� ນ 
ຢ�າງດຽວ ເເຕ�ຫາກວ �າ ຄ �ນລາວ ລາງຄ �ນ ກ� ນ�ຍ �ມ ເອ�າ ຊ �� ຜ" 	 ເປນ ເມຽ ຂ )	ນ ກ�ອນ ຊ �� ຂອງ ຕ �ນ ທງນ�	 ກ� ເພາະວ �າ 
ຜ"	 ເປນ ເມຽ ມ� ຖານະ ສ"ງ ກວ �າ ເເລະ ຄ �ນ ທງຫລາຍ ກ� ຮ" 	 ເມຽ ຂອງ ເພ�� ນ ດ� ສ �ວນ ພວກຝຣ �ງເເລ	ວ ເຂ�າ ຈະ 
ເອ�າ ຊ �� ຜ" 	ຊາຍ ຂ )	ນ ຫນ	າ ສເມ�

• ທ� ານ ລອຍນ �	າຂອງ ລ"ກຖ�ກຍ�ງຕາຍ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ ຜ"	 ເປນ ອ 	າຍ ເເລະ ເອ �	ອຍໃພ	 ( ບ��  ຄ�ອຍ ໃຊ 	 )

ລາງຄ �ນ ກ� ຈະ ຂຽນ ຊ �� ຕາມດ	ວຍ ນາມສະກ�ນ ຕາມດ	ວຍ ຄ �າ ຜ"	 ເປນ ນ	ອງ ຫລ� ຜ"	 ເປນ ລ"ງ ອ �ງຕາມ ເຊ�ນ ຂອງ ເພ�� ນ ໃນ 
ໂຄດ ດຽວກ ນ ສ �ວນ ຫມ" �ເພ�� ອນ ທ��  ຖ� ເປນ ຍາດຕ�ພ�� ນ 	ອງ ເເລະ ຄ �ນຮ ກເເພງ ສນ�ດສນ �ມກ ນນ 	ນ ເພ�� ນ ຈະ ຂຽນ ຢ�າງ 
ດຽວກ ນ ເເຕ� ຕາມດ	ວຍ ຄ �າ  ສ �ຽວ ຫລ� ນ 	າບ�າວ ນ 	າສາວ ຊ )�ງ ອ �ງ ຕາມ ຄວາມນ ບຖ� ທ��  ມ� ເເລະ ໄດ 	ມ� ຢ"� ຮ �ວມກ ນ ກ ບ 
ຜ"	ຕາຍ ເເລະ/ຫລ� ກ ບ ຄອບຄ �ວ ຂອງ ຜ"	ຕາຍ

ສາມ – ເນ�	ອຄວາມ ການປ�າວ ຂ �າວ ຂອງ ການຕາຍ ຫລ� Annonce de décès

1. Ont la douleur de vous faire part de décès de

2. Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de ( ໃນ ກ�ຣະນ� ທ��  ຕາຍ ໃນ ສນາມຣ �ບ ຫລ� ຕາຍ ເເບບ ຮ�ນເເຮງ ປ�າເຖ��ອນ )

3. Ont  l'honneur  de  vous  faire  part  de  la  perte  douleureuse  qu'ils  viennent 
d'éprouver en la personne de ( ກ�ຣະນ� ທ�� ວໄປ ສ �າລ ບ ຄ �ນລາວ ຄ �ງ ຈະ ເຫມາະສ �ມດ� )
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• ມ� ຄວາມເສ�	າສລ �ດໃຈ ຂ� ເເຈ 	ງຂ �າວ ມາຍ ງ ທານ ຜ" ມ�ກຽດ ຍາດຕ�ພນອງ ເເລະ ເພອນມ�ດ ທ ຮ ກເເພງ ຜ" ທ 
ຢ"� ໃກ	 ເເລະ ຢ"� ໄກ ໃຫ	  ຊາບ ທວເຖ�ງກ ນ ວາ

• ມ� ຄວາມເສ�	າສລ �ດໃຈ ຂ� ເເຈ 	ງຂ �າວ ມາຍ ງ ທານ ຜ" ມ�ກຽດ ຍາດຕ�ພນອງ ເເລະ ເພອນມ�ດ ທ ຢ"� ໃກ	 ເເລະ ຢ"� 
ໄກ ໃຫ	  ຊາບ ທວເຖ�ງກ ນ ວາ

• ມ� ຄວາມເສ�	າສລ �ດໃຈ  ຈ )�ງ ຂ� ເເຈ 	ງຂ �າວ ມາຍ ງ ທານ ຜ" ມ�ກຽດ ຍາດຕ�ພນອງ ເເລະ ເພອນມ�ດ ທງຫລາຍ 
ໃຫ	  ຊາບ ວາ

Tableau 2 / ເເຜງ ໒

ໃຫ	  ເລ�ອກ ເອ�າ ປໂຍກໃດປໂຍກນ)� ງ ຂ 	າງເທ� ງນ�	 ທ��  ເປນ ພາສາ ຝຣ �ງ ເເຕ�ວ �າ ຕ	ອງ ຂຽນ ຕ �ວໂອ[O] ເປນ ໂຕໃຫຍ� 
ດ �ງ Ont ຢ�າງນ�	 ເເລະ ເພ�� ນ ຈະ ບ��  ຈ �	າ ເມດ ຫລ� ສອງເມດ ໃສ � ທ	 າຍ ປໂຍກ ນ�	 ຫລ ງຈາກ ຄ �າ de ສ �ວນ ປໂຍກ ທ��  ເປນ 
ພາສາ ລາວ ນ 	ນ ໃຫ	  ທ� ານ ເລ�ອກ ເອ�າ ຕາມ ໃຈຊອບ ເພາະ ເກ�ອບ ຈະ ບ��  ມ� ທາງ ເລ�ອກ ຍ	ອນວ �າ ຄ �າ ທ��  ເພ�� ນ ໃຊ 	 ນ 	ນ 
ມ� ຄ �າດຽວ ຄ� ຄ �າ ເສ�	າສລ �ດໃຈ ນອກຈາກນ 	ນ ກ� ບ��  ມ� ຄ �າອ ��ນ ເເລະ ຖ 	າ ມ� ໂອກາດ ຂ 	າພະເຈ �	າ ພ)� ງ ຈະ ລອງ ເເຕ�ງ ປໂຍກ 
ໃຫມ� ທ��  ເຫມາະສ �ມ ຂ )	ນ ມາ ໃຊ 	

ສ��  – ຊ �� ຂອງ ຜ" 	ຕາຍ ຫລ� L'identité du ou de la défunt(e)

Tableau 3 / ເເຜງ ໓

Civilité ຫມາຍເຖ�ງ ທ	 າວ ທ� ານ ນາງ ຍານາງ ຍາເເມ� ຍາພ��າ ຍາພ�� ເຖ�	າ ຊຽງ ທ� ດ ຈານ ຈານຊາ ຈານຄຣ" ຈານທ� ານ 
ພຍາ ພນະທ� ານ ຕ�� ໆ ໄປ ດ �ງນ�	 ເເຕ�ວ �າ ພາສາ ຝຣ �ງ ຈະ ມ� ພຽງ ຄ �າ Monsieur Madmame Mademoiselle ເເລະ 
ຈະ ເເຕກຕ�າງ ກ ບ ພາສາ ລາວ

Prénoms ຫມາຍເຖ�ງ ຊ ��ເເທ	  ຊ ��ເຕມ ຊ ��ຫລ�	ນ ພ	ອມດ	ວຍ ຊ �� ທ��  ຄ �ນ ທງຫລາຍ ຮ" 	ຈ ກ ເເລະ ຢ�າ ລ�ມ ຊ �� ຂອງ ຜ" 	 ທ��  
ມ� ຊ ��ລາວ ເເລະ ຊ ��ຝຣ �ງ

Nom ຫມາຍເຖ�ງ ນາມສະກ�ນ ເເຕ�ວ �າ ຖ 	າ ເເມ�ນ ເເມ�ຍ�ງ ທ��  ໄດ 	ໃຊ 	 ນາມສະກ�ນ ຂອງ ຜ �ວ ຕອນນ 	ນ ຜ"	ຂຽນ ບ ດຂ �າວ 
ຕ	ອງ ຕ�� ມ ນາມສະກ�ນ ຂອງ ຜ" 	ລ �ວງລ ບໄປເເລ	ວ ໃສ � ຂ 	າງ ນາມສະກ�ນ ຜ �ວ

Quelques …  ຫມາຍເຖ�ງ ຫຣຽນ ຄ �າຊອບ ເເລະ ນາມຍ �ດ ຕ�າງໆ ຖ 	າ ຍ ງ ບ��  ທນ ໄດ 	ກ�າວເທ�� ອ ໃນ ບ 	ນ Civilité 
ເເຕ� ສ ມບ ດ ດ �ງກ�າວນ�	 ຕ	ອງ ຂຽນ ໃສ � ກ �	າ ລ� �ມ ຂອງ ຊ ��  ຜ" 	ຕາຍ ເຊ �ນ  Médecin chef, Officier de la Légion 
d'honneur, Croix de guerre ດ �ງ ຕ �ວຢ�າງ ຂ 	າງລ� �ມນ�	 ( ການຣຽບຣຽງ ພາສາ ຝຣ �ງ ຈະ ເເຕກຕ�າງ ກ ບ ພາສາ ລາວ )

ພຣະຫລ ກຄ �າ ສ�ວ ນນະບ�ຣ�ສ �ຄະນາຈານ ( ຝ 	ນ ຕ�ດສະວ ງໂສ )
ມະຫາ ເກ�	າ

ອະດ�ດ ເລຂາ ຂອງ ອ �ງສ �ມເດດ ພຣະສ ງຄະຣາດ
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M. Chao Sacksy Nachampassak
Médecin Chef

Officier de la Légion d'honneur
Croix de guerre

Tableau 4 / ເເຜງ ໔

ຫ	 າ – ຄວາມສ ມພນ  Le lien ou la relation
ຄວາມສ ມພນ ຫມາຍເຖ�ງ ຄວາມຮ ກເເພງ ເເລະ ການ ທ��  ເປນ ພ�� ນ 	ອງກ ນ ກ ບ ຄອບຄ �ວ ຂອງ ຜ" 	 ທ��  ໄດ 	ລ �ວງລ ບ 

ໄປເເລ	ວ ຫລ� ກ ບ ຜ"	ກ�ຽວເອງ ວ �າ ພວກ ເຈ �	າພາບ ເປນ ໃຜກ ນເເທ	

• ຜ"	 ເປນສາມ� ເປນພ ເປນອ 	າຍ ເເລະ ເປນເພອນ ຂອງ ພວກ ຂ 	າພະເຈ �	າ ໄດ 	ເຖ�ງ ເເກ� ມ�ຣະນະກ ມ ໄປ ເເລ	ວ 
ໃນ ວ ນ ອ ງຄານ ທ�  ໑໑ ຕ�ລາ ໒໐໑໑ ຢ"� ບ	ານພກ ຂອງ ທານເອງ ທ ປາຣ�ສ ຄ�ມ ໑໘ ຮວມ ອາຍ� ໄດ 	 ໔໘ ປ�

• leur  époux,  père,  frère,  ami,  professeur,  décédé subitement  le  mardi  11 
octobre 2011 au camp samana, à Attapue, Laos, dans sa 84ème année.

• leur époux, père, frère, ami, professeur, survenu le mardi 11 octobre 2011 en 
son domicile, 77 rue Laos, 7515 Paris, à l'âge de 84 ans. ( l [ເເອລ] ນ	ອຍ )

Tableau 5 / ເເຜງ ໕

ຫ�ກ – ເຮ�ອນດ�  Le lieu des veillées traditionnelles
ຕ	ອງ ບອກ ບ�ອນຢ"� ຢ�າງ ຄ �ບຖ 	ວນ ຂອງ ເຮ�ອນດ� ທ��  ຈະ ມ� ການຄ �ບງ ນກ ນ ຊ )�ງ  ເປນ ບ�ອນ ທ��  ຄ �ນ ທງຫລາຍ 

ໄປພ�ບໄປງ ນກ ນ ໄປກ�ນທານນ �າເພ�� ນ ເເລະ ອ ��ນໆ ອ �ກ ເເຕ� ການຄ �ບງ ນນ�	 ຈະ ບ��  ເເມ�ນ ໂຮງເຢນ ເພາະ ສ �ວນຫລາຍ 
ເພ�� ນ ງ ນກ ນ ຢ"�ວ ດ ຫລ� ຢ"�ບ	ານ ( ຢ"� ເຮ�ອນ ) ດ �ງ ຕ �ວຢ�າງ ຂ 	າງລ� �ມນ�	

ການຄ �ບງ ນ ຕາມ ຮ�ດຄອງປະເພນ� ໄດ 	ຈ ດຂ )	ນ ຢ"� ທ ວ ດ …
Les veillées traditionnelles lao aura lieu ( ou sont organisées ) à la Pagode …

Tableau 6 / ເເຜງ ໖

ເຈ ດ – ປ�າຊ 	າ ເເລະ ບ�ອນ ເຜ�າສ �ບ  Le crématorium
ຜ"	ຂຽນ ບ ດຂ �າວ ຫລ� ໃບຂ �າວ ຕ	ອງ ຫມາຍ ບ�ອນຢ"� ຄ �ບຖ 	ວນ ເປນ ທງ ພາສາ ລາວ ເເລະ ທງ ພາສາ ຝຣ �ງ ສ �ວນ 

ພາສາ ລາວ ນ 	ນ ເພ�� ນ ຈະ ກ�າວ ເຖ�ງ ຄ �າ ຊາປະນະກ�ດສ �ບ ຊ )�ງ ຫມາຍເຖ�ງ ການເຜ�າສ �ບ ຫລ� ການເເຫ�ສ �ບ ໄປ ເຜ�າ ທ��  
ປ�າຊ 	າ ນ 	ນເອງ ດ �ງ ຕ �ວຢ�າງ ຂ 	າງລ� �ມນ�	

 

ພ�ທ�  ຊາປະນະກ�ດສ �ບ ຈະ ໄດ 	 ຈ ດຂ )	ນ ວ ນ ຈ ນ ທ�  ໓໑ ( ເດ�ອນ ໑໐ ) ຕ�ລາ ໒໐໑໑
Les obsèques auront lieu

le lundi 31 octbre 2011

de  14 h 00  à  15 h 00
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ເບ�� ງ ຄ �າ ຢ"� ບ  	ນທ	 າຍ



 
 

Cimetière des Joncherolles

95 rue Marcel Sembat - 93430 Villetaneuse
Tel : 01 4971 2098

Tableau 7 / ເເຜງ ໗

ສລ�ບຄວາມ
ການຂຽນ ຂ �າວ ກ�ຽວກ ບ ເຣ�� ອງນ�	 ເປນ ພາສາ ລາວ ເເລະ ພາສາ ຝຣ �ງ ຮ �ວມກ ນ ຈະ ຂ )	ນ ກ ບ ຄວາມສະດວກ ເເລະ 

ຄວາມຕ	ອງການ ຂອງ ໃຜລາວ ຫລ� ຂອງ ເຈ �	າພາບ ນອກຈາກນ�	ເເລ	ວ ສ �� ງ ສ �າຄ ນ ຢ�າງນ)� ງ ກ� ຄ� ການເຂ�	າຫນ	າ ຊ )�ງ ພາສາ 
ຝຣ �ງ ວ �າ  La mise en page  ເພ�� ອ ໃຫ	  ການຂຽນ ທງຫມ �ດ ງາມຕາ ເເລະ ອ �ານອອກ ໄດ 	 ສະດວກດ� ເຊ �ນວ �າ ເຮ�າ 
ຄວນ ຂຽນ ພາສາ ລາວ ເເລະ ພາສາ ຝຣ �ງ ປະປ�ນ ກ ນ ບ� ? ຂຽນ ຫນ	າໃຜ ຫນ	າມ ນ ບ� ? ຫລ� ຂຽນ ພາສາ ລາວ ກ ບ 
ພາສາ ຝຣ �ງ ໃສ � ຫນ	າດຽວກ ນ ເເຕ� ຄຽງຂ 	າງກ ນ ໄປ ດ �ງນ�	 ເປນຕ �	ນ

------ oOo ------

( ເບ�� ງ ເເບບຢ�າງ ໂຕທ� ນ)� ງ ຂ 	າງລ� �ມນ�	 )
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ໂຄງຮ �າງ ການຂຽນ

ຫ�ວຂ�	

ejkV OqiKoKdaO  Faire-part de décès



 

ຍານາງ ຫມາຍ ພດຖ��ນ ອ ��ຫລ� ພ	ອມດ	ວຍ ລ"ກເຕ�	າ Mme veuve Phatthinh Ylhie et ses enfants

ທານ ອ �ພຍ �ບ ລອດຕາຍ M. Oppha-Gnop Lottay

ທານ ລ"ກນ	ອຍ ຕ �ກນ �	າຂອງ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ M. Louknoy Toknamkhong et son épouse

ທານ ສ �ພາຍ ກອງຫລອນຍ�ງ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ M. Siphay Konglone-Gning et son épouse

ທານ ກ �າພ	າ ເເຜ�ນດ�ນ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ M. Kampha Phaendinh et son épouse

ທານ ໂກHຍ ສ ມປະທານ ພ	ອມດ	ວຍ ພຣຍາ M. Koy Sampathane et son épouse

ມ� ຄວາມເສ�	າສລ �ດໃຈ ຈ )�ງ  ຂ� ເເຈ 	ງຂ �າວ ມາຍ ງ ທານຜ"ມ�ກຽດ ຍາດຕ�ພນອງ ເເລະ ເພອນມ�ດ ທ��  ຢ"� ໃກ	 ເເລະ ຢ"�  ໄກ 
ທງຫລາຍ ໃຫ	  ຊາບ ທ�� ວເຖ�ງກ ນ ວາ

ພຣະຫລ ກຄ �າ ສ�ວ ນນະບ�ຣ�ສ �ຄະນາຈານ ( ຝ 	ນ ຕ�ດສະວ ງໂສ )
ມະຫາ ເກ�	າ

ອະດ�ດ ເລຂາ ຂອງ ອ �ງສ �ມເດດ ພຣະສ ງຄະຣາດ

ຜ"	 ເປນສາມ� ເປນພ ເປນອ 	າຍ ເປນເພອນ ເເລະ ເປນຄຣ"ອາຈານ ຂອງ ພວກ ຂ 	າພະເຈ �	າ ໄດ 	ເຖ�ງ ເເກ� ມ�ຣະນະພາບ ໄປ 
ເເລ	ວ ໃນ ວ ນ ອ ງຄານ ທ�  ໑໑ ຕ�ລາ ໒໐໑໑ ຢ"� ສ"ນສ ມນາ ເເຫ� ງ ເມ�ອງ ອ ຕປ� ຮວມ ອາຍ� ໄດ 	 ໘໔ ພນສາ

ປະເພນ� ການຄ �ບງ ນ ຈະ ໄດ 	 ຈ ດຂ )	ນ ຢ"� ທ ວ ດ
ໂສກປ�າຫລວງ ເເຫ� ງ ເມ�ອງ ປາຣ�ສ

ພ�ທ�  ຊາປະນະກ�ດສ �ບ ຈະ ໄດ 	 ຈ ດຂ )	ນ ໃນ ມ�	 ວ ນສ�ກ ທ�  ໒໘/໑໐/໒໐໑໑ ເດ�ອນ ຕ�ລາ ພສ. ໒໕໕໓
ເລ�	ມ ເເຕ� ໑໔ ໂມງ ຮອດ ໑໕ ໂມງ ທ ປ�າຊ �າ Des Joncherolles ເເຫ� ງ ເມ�ອງ Villetaneuse

------ oOo ------

Ont l'honneur de vous faire part de la perte douleureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne du

Vénérable Khamfanh Titsavangso
Docteur en bouddhisme

Secrétaire Général du Sangha du Royaume du Laos

leur époux, père, frère, ami, professeur, décédé subitement le mardi 11 octobre 2011 au 
camp samana, à Attapue, Laos, dans sa 84ème année.

Les veillées traditionnelles lao auront lieu à la Pagode Sok Palouang - 77 rue Laos – 75015 
Paris.

Les obsèques auront lieu 

le vendredi 28 octbre 2011
de  14 h 00  à  15 h 00

Cimetière des Joncherolles
95 rue Marcel Sembat - 93430 Villetaneuse

Tel : 01 4971 2098
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sIUVjk
en son domicile

Mhk Fkp PNj gSUvo

sIUVjk
à l'âge de 84 ans.

ejkV OqiKoKdaO  Faire-part de décès



 

ຜ"	ໃຫຍ� ຕາຍ ຫລ�ວ �າ ຜ" 	ນ 	ອຍ ຕາຍ
1. ປະຣ�ນ�ບພານ ຫລ� ນ�ບພານ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ພຣະພ�ທເຈ �	າ ພຣະປດເຈກ ເເລະ ພຣະອ�ຣະຫນ

2. ສວ ນນະຄ �ດ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ພຣະເຈ �	າ ເເຜ�ນດ�ນ

3. ທ� ວ �ງຄ �ດ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ວ ງຫນ	າ ມະເຫສ� ບ�ດສ �ມເດດພຣະເຈ �	າ

4. ສວ ນນະຄາໄລ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ວ ງຫລ ງ ເເລະ ພຣະວ ງ ສາມ ພຣະວ ງ ຄ� ຣາຊບ�ດ ຣາຊສ ມພນທະວ �ງ ເເລະ 
ຣາຊພາຄ�ໄນ

5. ສ�	ນ ພຣະຊ �ນ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ເຈ �	ານາຍ ຝ�າຍ ເຈ �	າກ �ມ ( ຫລ� ເຈ �	າກຣ �ມ )

6. ສ�	ນ ຊ �ບຕ ກໄສ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ຫມ�ອມເຈ �	າ

7. ເຖ�ງ ເເກ�ພ�ລາໄລ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ສ �ມເດດເຈ �	າພຍາ ເເລະ ເຈ �	າປະເທສຣາດ ( ຫ�ວເມ�ອງຂ )	ນ )

8. ເຖ�ງ ເເກ�ອະສ ນຍະກ ມ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ເຈ �	າພຍາ ເເລະ ເຊ �	ອ ພຣະວ �ງ

9. ເຖ�ງ ເເກ�ກ ມ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ພຍາ ເເລະ ເພ ຽ

10.ເຖ�ງ ເເກ�ມ�ຣະນະພາບ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ພຣະ ກ ບ ສ ມເນນ

11.ເຖ�ງ ເເກ�ອະນ�ດຈະກ ມ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ຂ 	າຣາຊການ ຜ"	ນ 	ອຍ

12.ຕາຍ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ຣາສດອນ

13.ລ �	ມ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ສ ດ ເດຽຣະສານ ຂອງ ຫລວງ ລ 	ຽງ

14.ຕາຍ ໃຊ 	 ສ �າລ ບ ສ ດ ເດຽຣະສານ ຂອງ ຣາສດອນ
Source : Document manuscrit en lao recueilli par le professeur Paul LEVY vers 1937 

et édité par Khamphéo Phouphetlinthong en 1987, 122 pages.
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ຊ �� ສ ມນະສ ກ ຂອງ ພຣະສ �ງ ລາວ
1. ໃຜ ບວດ ເປນ ສ ມເນນ ເພ�� ນ ຮຽກ ຈ �ວ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ຊຽງ 

2. ໃຜ ບວດ ເປນ ພຣະ ເພ�� ນ ຮຽກ ເຈ �	າຫ�ວ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ທ� ດ

3. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອນ)� ງ ເພ�� ນ ຮຽກ ສ �າເດດ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ຈານ 

4. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອສອງ ເພ�� ນ ຮຽກ ຊາ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ຈານຊາ 

5. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອສາມ ເພ�� ນ ຮຽກ ຄຣ" ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ຈານຄຣ" 

6. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອສ ��  ເພ�� ນ ຮຽກ ທ� ານ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຮຽກ ຈານທ� ານ 

7. ຖ	າ  ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອຫ	 າ ເພ�� ນ ຮຽກ ພຣະຫລ ກຄ �າ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຄ �ງ ຈະ ຮຽກ 
ຈານທ� ານ ເຊ�ນດຽວກ ນ

8. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອຫ�ກ ເພ�� ນ ຮຽກ ພຣະລ"ກເເກ	ວ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຄ �ງ ຈະ ຮຽກ 
ຈານທ� ານ ເຊ�ນດຽວກ ນ

9. ຖ	າ ເຈ �	າຫ�ວ ຖ�ກ ຫ�ດ ທາງການ ເທ�� ອເຈ ດ ເພ�� ນ ຮຽກ ພຣະຍອດເເກ	ວ ເມ�� ອ ສ �ກ ອອກ ມາ ເພ�� ນ ຄ �ງ ຈະ ຮຽກ 
ຈານທ� ານ ເຊ�ນດຽວກ ນ ພ	ອມດຽວກ ນນ 	ນ ເພ�� ນ ກ� ຄ �ງ ຈະ ຮຽກ ຕາມ ລ �າດ ບ ຄວາມສ �າຄ ນ ຂອງ ຕ �າເເຫນ�ງ 
ໃນ ຫນ	າທ��  ທາງ ຄນະ ສ �ງ

gvdlko Sources
1. ປະເພນ� ລາວ ພ	ອມ ຕ �າຣາ ຢາ ບ"ຮານ ລາວ ຂອງ ອ �ງສ �ມເດດ ພຣະສ ງຄະຣາຊ ຮ�ບໂຮມ ເເລະ ຣຽບຣຽງ ໂດຍ 

ພຣະອາຈານ ມະຫາ ປາລ ອານ ນໂມ – ຈ ດພ�ດ ເພ�� ອ ຫາ ທ) ນ ສ �ມທ�ບ ສ 	າງ ວ ດ ມ�ຄະທາຍະວ ນອະໄພຽຄ�ຣ� 
ມະຫາ ວ �ຫາຣ ( ບ	ານ ຫນອງພະຍາ ວຽງຈ ນ ) – ພ�ທສ �ກ  ໒໕໑໗ – ໑໑໐ ຫນ	າ – ຫນ	າ ໗໖

2. ສາສນາວ ທນະທມລາວ - Religion Cultural Lao - ເພ�� ອຊ �ວຍເຫລ�ອລາວອ �ພຍ �ບ - ຮ�ບໂຮມ ໂດຍ ພຣະ 
ຫລ ກຄ �າ ສ�ວ ນນະບ�ຣ�ສ �ຄະນາຈານ ( ຝ 	ນ ຕ�ດສະວ ງໂສ ) - ອະດ�ດ ເລຂາ ຂອງ ອ �ງ ສສ �ມເດດ ພຣະສ ງຄະຣາດ 
ເເຫ� ງພຣະຣາຊອານາຈ ກລາວ - ພ�ມເທ�� ອທ� ນ)� ງ ໕໐໐໐ ເຫລ	ມ - ໑ ພຣ)ສພາ ໒໕໒໑ (໑໙໗໘) - ຫນ	າ ໖໕

sOkpgsf
ການໃຊ 	 ຖ 	ອຍຄ �າ ອ ນ ເເປກປລາດ ຂ 	າງເທ� ງ ກ� ເພ�� ອ ເຮດ ໃຫ	  ຄ �ນລາວ ຫນ ມາ ສ �ນໃຈ ການອ �ານ ພາສາ ລາວ 

ຫລາຍ ຂ )	ນ ກວ �າເກ�� າ ທງນ�	 ກ� ເພາະວ �າ ຄ �ນລາວ ມ ກ ຟງ ເຣ�� ອງ ເເປກປລາດ ເທ�� ານ 	ນເອງ ເເລະ ວ �ສາມ ນນາມ ຕ�າງໆ 
ຂ 	າງເທ� ງນ�	 ເປນ ພຽງ ການຜລ�ດຄ�ດເເຕ�ງ ຂ )	ນມາເອງ ຈ )�ງ ຂ� ໃຫ	  ເຂ�	າໃຈ ໄປ ໃນ ທາງນ�	

ໂດຍ ຄ �າເເພວ ພ"ເພ ຊຣລ�ນທອງ ( K. Phouphetlinthong )

ເມ�� ອ ວ ນທ�  ໒໑/໑໐/໒໐໑໑ ເດ�ອນ ຕ�ລາ ພສ. ໒໕໕໔ ເເຫ� ງ ເມ�ອງ ປາຣ�ສ ທ��  ປະເທດ ຝຣ �ງ
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