“ระลึกบรรพบุรุษ”
คริสตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์
นับเป็ นครั้งแรกในรอบ 116 ปี ที่คริ สตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชี ยงใหม่ หรื อชื่ อ
เดิมที่ต้ งั มาสมัยมิชชัน่ นารี ในปี ค.ศ. 1880 คือคริ สตจักรแม่ดอกแดง ได้จดั พิธีระลึกบรรพบุรุษ และคง
เป็ นครั้งแรกในหมู่บา้ นนี้มีการจัดพิธีดงั กล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1996 โดยมี ศจ.สาราญ กวงแหวน
ประธานสภาคริ สตจักรฯ ซึ่ งเป็ นลูกหลานของคริ สตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์ เป็ นประธานในพิธีและเทศนา
รู ปแบบของการจัดพิธีเป็ นการนาภาพถ่ายของพ่อหม่อนแม่หม่อนพ่ออุย้ แม่อุย้ (ปู่ ย่าตายาย) ที่
ท่านเสี ยชี วิตไปแล้ว รวมทั้งหัวหน้าครอบครัวและพี่น้องที่ลาลับไปอยู่ยงั ปรโลก มาตั้งไว้บนแท่นที่
จัดทาขึ้ นใครไม่มีรูปของผูท้ ี่ ล่ วงลับ ก็ใช้วิธี เขี ยนชื่ อใส่ กระดาษแข็งตั้ง ไว้ให้เห็ นจนเต็มไปมดมี การ
ประดับประดาอย่างดี ทาให้มีสีสรรเพื่อลบล้างบรรยากาศความเศร้ าอาลัย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีคน
ร้องไห้น้ าตาปริ่ มตั้งแต่วนั แต่งโบสถ์แล้วแสดงถึงจิตใจของคนไทยที่มีความผูกพันบรรพบุรุษยากที่จะ
ตัดขาดได้
การจัดพิธีระลึกบรรพบุรุษสร้างความตื่นเต้นแก่สมาชิ กไม่แพ้งานคริ สตมาสพิเศษกว่านั้นก็คือ
เป็ นการรวมญาติครั้งใหญ่ของคริ สตจักรทั้งที่ยงั เป็ นคริ สเตียนและสายญาติที่ห่างเหิ นคริ สตจักร ไปนับ
ถือศาสนาอื่นแล้ว โดยปรกติท่านเหล่านั้นบางคนไม่เคยมาร่ วมงานคริ สตจักรเลย แม้กระทัง่ งานคริ สต
มาสก็ตาม แต่วนั ระลึกบรรพบุรุษต่างเต็มใจมาร่ วมพิธีราลึกความหลังเล่าเรื่ องบรรพบุรุษและกันไปด้วย
ความซาบซึ้ งตื้นตัน
บรรยากาศของการจัดพิธีระลึ กบรรพบุ รุษได้ทาให้เป็ นแบบพื้นบ้านมากที่ สุด มี การตกแต่ง
สถานที่และโบสถ์ดว้ ยกระดาษสายรุ ้งไทย (กระดาษย่น) ใช้ดนตรี พ้นื เมืองสะล้อซอซึ งบรรเลงขับกล่อม
และสร้างบรรยากาศที่คนเมืองคุน้ เคยมีการอ่านบทกวีสดุดีบรรพบุรุษ เล่าถึงคุณงามความดีของท่าน จุด
ที่แสดงอารมณ์ สูงสุ ดของพิธีน้ ี อยู่ที่ผูร้ ่ วมในพิธีออกไปวางช่ อดอกไม้ซ่ ึ งเตรี ยมมาจากบ้านไว้ที่หน้า
ภาพถ่ายของบรรพบุรุษ เพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงบุญคุณท่านเหล่านั้นที่จากไป หลายคนสะอื้นให้และ
หลายคนปล่อยน้ าตานองหน้าในใจอย่างสุ ดอาลัยยิง่
การทาพิธีเช่ นนี้ อาจจะสร้ างความหมิ่นเหม่ต่อการถูกกล่าวหาว่าผิดต่อหลักความเชื่ อหรื อผิด
จารี ตประเพณี ของคริ สเตียน (เรื่ องการไหว้รูปเคารพ) แต่สิ่งที่แสดงออกและการตอบสนองของบรรดา
เครื อว่านญาติพี่น้องของคริ สตจักรในขณะนั้น คงเป็ นพยานถึ งความรักและความผูกพันตามหลักคา
สอนของพระเยซู คริ สต์เป็ นอย่างดี เพราะนานที (คงเป็ นร้อยปี ทีเดียว) ที่พวกเขาจะมีโอกาสได้กระทา
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การเช่นนี้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและรวมญาติกบั พร้อมหน้าจริ ง ๆ สักครั้งหนึ่ ง ยังมีอะไร ๆ
ที่ลึกกว่านั้นอีก โดยเฉพาะอย่างน้อยก็เป็ นการสื่ อถึงความเชื่อเรื่ อง “บุญคุณ” ของพระเจ้า ซึ่ งคานี้ ไม่อาจ
สื่ อความหมายได้ในภาษาอังกฤษอันเป็ นภาษาหลักของเหล่ามิชชันนารี ที่นาคริ สต์ศาสนามาสอนพวก
เราชาวไทย

บ้ านดอกแดงและคริสตจักรสุ วรรณดวงฤทธิ์
บ้านดอกแดงหรื อแม่ดอกแดงในอดีต เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชี ยงใหม่ สมัยก่อนถ้าจะเดินทางจากเวียงเชี ยงใหม่มาหมู่บา้ นนี้ ตอ้ งใช้มา้ หรื อช้าง และใช้เวลาเดินทาง
หนึ่งวัน กาเนิดของหมู่บา้ นนี้ไม่มีคนทักว่าเกิดขึ้นเมื่อไร แต่เข้าใจว่าเป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่มีอายุราว 200 ปี
เดิมทีมีชาวลื้อจากเชี ยงแสนอยูท่ ี่หมู่บา้ นนี้ แต่เมื่อราวเกือบ 120 ปี ที่แล้วต้องอพยพกลับไป “สร้างบ้าน
แปงเมือง” ที่เชี ยงแสน ตามนโยบายฟื้ นฟูบา้ นเมืองของพระมหากษัตริ ยก์ รุ งเทพฯ จากนั้นคงมีคนจาก
ลาพูนอพยพหนีความแห้งแล้งมาอยูท่ ี่บา้ นแม่ดอกแดง ดังที่ผเู ้ ฒ่าผูแ้ ก่กล่าวถึงชื่อเดิมของหมู่บา้ นว่า “แม่
ดอกแดงสันลาพูน” ปั จจุบนั ชาวบ้านดอกแดงถือตนเองว่าเป็ นคนเมืองเชียงใหม่
คริ สต์ศาสนาเข้ามาสู่ บา้ นดอกแดงราวปี ค.ศ. 1875 เมื่อศาสนาจารย์ดาเนี ยลแมคกิลวารี หรื อที่
ชาวบ้านเรี ยกว่า “พ่อครู หลวง” ผูม้ าบุกเบิกประกาศคริ สต์ศาสนาในเชี ยงใหม่ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1867 ได้ชกั
นาแสนคาหัวหน้าข้าทาสของเจ้าเทพไกรสร (พระชายาของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชีย งใหม่)
ให้หนั มานับถือคริ สต์ศาสนา แต่ท่านยังไม่รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนเพราะเจ้านายและญาติพี่นอ้ งไม่ยินยอม
ช่ วงเดี ยวกันนี้ ก็มีคนบ้านแม่ดอกแดงสนใจคริ สต์ศาสนา เช่ นหนานปั ญญา หนานอิ นต๊ะ และหนาน
สุ วรรณ แต่คนที่รับเชื่อเป็ นคริ สเตียนคนแรกคือ หนานสุ วรรณ
หนานสุ วรรณเป็ นผูส้ ื บเชื้ อสายชาวลื้อ เชี ยงแสน ที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยเจ้ากาวิละ ท่าน
รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1877 เจ้าอุปราชเชี ยงใหม่มาร่ วมในพิธีให้ศีลบัพติสมา
เป็ นคริ สเตี ยนของท่านด้วย ปี ต่อมาป้ าเรื อนคา ลู กสาวท้าวแก้ว หัวหน้าหมู่บา้ นดอกแดง ภรรยาของ
หนานสุ วรรณ ได้รับศีลบัพติศมาเป็ นคริ สเตี ยน แต่ในปี ค.ศ. 1879 ครอบครัวของหนานสุ วรรณต้อง
อพยพไปตั้งบ้านเรื อนประกาศคริ สต์ศาสนาที่ เชี ยงแสนพร้ อมกับชาวเชี ยงแสนจากเชี ยงใหม่ ลาพูน
ลาปาง จานวน 2,500 คน ดังนั้น ชื่อของท่านจึงเหมือนเป็ นตานานของคริ สตจักรเพราะไม่มีผสู ้ ื บเชื้ อสาย
ลงมาถึงปัจจุบนั
มีชาวบ้านแม่ดอกแดงและใกล้เคียงรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนต่อมา มิชชันนารี จึงได้รวบรวมแล้วตั้ง
เป็ น “คริ สตจักรแม่ดอกแดง” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1880 มีคริ สเตียนเริ่ มแรก 6 คน โดยหนึ่ งในคน
นั้นคือลุงด้วง คริ สเตียนคนแรกของบ้านป่ าป้ อง (อยู่ห่างบานดอกแดงประมาณ 3 กิ โลเมตร) วันรุ่ งขึ้น
มีคริ สเตียนผูใ้ หญ่อีก 10 คน เด็ก 2 คน มิชชันนารี ที่มาตั้งคริ สตจักรคือ ศาสนาจารย์โจนาธานวิลสัน
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นายแพทย์แมเรี ยน ชีค และนางสาวเอ็ดนา โคล์ คริ สตจักรนี้ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลจากมิชชันนารี หลาย
ท่า นเจริ ญขึ้ น พ่อครู หลวง แมคกิ ลวารี ไ ด้บนั ทึ กถึ งคริ สตจักรแม่ดอกแดงว่า เป็ น “เพชรน้ าเอกแห่ ง
ล้านนา”
เมื่อสื บสาวประวัติคริ สตจักรแม่ดอกแดงพบว่า ต้นตระกูลสาคัญของคริ สตจักรที่ยงั สื บเชื้ อสาย
มาถึงปั จจุบนั นี้ คือ ตระกูลมณี ศกั ดิ์ ตามคาบอกเล่ากล่าวว่า แม่อุย้ ออน ได้พาบุญปั๋ นพร้อมกับน้องอีก 2
คน คือแปงและดี อพยพ จากบ้านสันต้นม่วง มายังบ้านแม่ดอกแดง เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1880 เนื่ องจาก
บิดาคือหนานยศ เสี ยชีวติ และแม่อุย้ ออนรู ้สึก “หน่ายผี” ที่ตนเลี้ยงอยู่ ในระยะนี้ ครอบครัวแม่อุย้ ออนได้
พบกับมิชชันนารี และคงได้รับการเชื่อเป็ นคริ สเตียนหลังจากนั้นไม่นาน
นายบุ ญปั๋ น มณี ศกั ดิ์ หรื อภายหลังได้เป็ นแสนเรื องบุญ และขุมฉิ มพลี เรื องบุ ญ ผูน้ าปกครอง
หมู่บา้ นที่สาคัญคนหนึ่ งในเขตดอยสะเก็ด ท่านเกิ ดเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1867 ที่บา้ นสันต้นม่วงทางใต้
บ้านแม่ดอกแดง ในสมัยเด็กมีสภาพชี วิตที่ยากลาบากเนื่ องจากบิดาเสี ยชี วิตคณะที่บุญปั๋ น อายุได้ 13 ปี
ต้องทามาหารับจ้างเพื่อเลี้ยงน้อง มิชชันนารี ได้มองเห็นถึงความดีและความขยันขันแข็งจึงได้ให้เงินมา
ซื้ อนาไว้เป็ นที่ทากิน นายบุญปั๋ น แต่งงานครั้งแรกกับนางจันทร์ สม คริ สเตียนบ้านป่ าป้ องใต้ร้องมีบุตร
ด้วยกัน 3 คน คื อนางชุ่ มใจ๋ นายคาปั น และนางสุ ดใจ๋ ต่อมานางจันทร์ สมเสี ยชี วิต นายบุ ญปั๋ นจึ งได้
แต่งงานครั้งที่สองกับนาวสาวยอด เมื่อปี ค.ศ. 1902 มีบุตรสองคนคือนางศรี มุกข์และนางศรี ทอง
แม่ยอดหรื อยอดเฮื อน เป็ นบุ ตรสาวกของนายมา นางหน้อย ชาวบ้านป่ าป้ องเกิ ดเมื่ อปี ค.ศ.
1877 ครอบครั วเป็ นพุ ทธแต่มี ลุงคนหนึ่ งที่ เป็ นคริ สเตี ยนและมี ส่วนทาให้เด็กหญิ ง ยอดสนใจคริ ส ต์
ศาสนาขณะที่ท่านอายุได้ 8 ขวบ ได้หนี ตามครอบครัวพ่อครู แมคกิลวารี เข้าไปอยูใ่ นเวียงเชี ยงใหม่ และ
เข้า เรี ย นหนัง สื อ ที่ โรงเรี ย นสตรี ข องมิ ช ชั่น เมื่ อเรี ย นอยู่ช้ ันสู ง ได้เป็ นครู ช่ วยสอนในโรงเรี ย นด้ว ย
นางสาวได้ใช้ชีวิตของการเป็ นนักเรี ย นและครู ที่โรงเรี ยนสตรี ของมิชชันนารี ถึง 17 ปี จึงได้กลับมาอยู่
บ้านเกิดและแต่งงานกับนายบุญปั๋ น
ยังมีสายตระกูลสาคัญอีกตระกูลหนึ่งคืออินทะพันธ์ สื บเชื้ อสายมาจากเฒ่าแก่หนานอินต๊ะ คริ ส
เตียนคนแรกในล้านนา ท่านได้ยา้ ยครอบครัวจากคริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็ม บ้านปากกอง สารภี มาตั้งรกราก
ใหม่ในบริ เวณใกล้กบั บ้านแม่ดอกแดงในปี ค.ศ. 1882 แต่ยงั ไม่ได้ยา้ ยสมาชิ กภาพมาอยู่คริ สตจักรแม่
ดอกแดง เนื่ องจากท่านล้มป่ วยลงและถึงแก่กรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม ปี เดียวกัน และเข้าใจว่าป้ าเป็ ง
ภรรยาหม้ายของหนานอินต๊ะได้ยา้ ยไปอยูบ่ า้ นป่ าสักน้อยไม่ห่างจากที่เดิมนัก
เมื่อปี ค.ศ. 1904 มิชชันนารี ได้ไปเยี่ยมป้ าเป็ ง ที่บา้ นป่ าสักน้อย ขณะนั้นมีลูกหลานของเฒ่าแก่
หนานอินต๊ะ เป็ นคริ สเตียนจานวนกว่า 70 คน ภายหลังต่อมา (ไม่ทราบปี ที่แน่ ชดั ) คริ สเตียนลูกหลาย
ของเฒ่าแก่หนานอินต๊ะคงย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในที่แหล่งทากินแห่ งใหม่ และมีนายตาคาคริ สเตียน
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สายตระกูลอิ นทะพันธุ์ ที่ ย งั อยู่บ ้านป่ าสั ก น้อย ได้แต่ งงานกับ นางจันทา คนบ้า นท่ า แม่อี๊ มี บุ ตรคื อ
นางสาวค าปั น นายมี นายยอดตาและนายบุ ญเรี ย บ ภายหลังยังมี คริ ส เตี ยนจากตระกูล อื่ น ๆ เข้ามา
เกี่ยวพันโดยการแต่งงาน และมีบทบาทในคริ สตจักรแม่ดอกแดงต่อมาเช่นตระกูลอุสุยะ กวงแหวนเจริ ญ
บุญ เขตแก้วเวียงจันทน์ โชติวงศ์ศรี วเิ ศษ สวอนสัน และพงศ์อุดม เป็ นต้น
การดูแลคริ สตจักรแม่ดอกแดงในสมัยก่อนนั้น มีมิชชันนารี หลายท่านเข้ามารับผิดชอบ แต่ผทู ้ ี่
คอยดูแลเป็ นประธานหรื อ “หัวเจิ้ด” นานที่สุดคือ ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮริ ส หรื อ “พ่อครู แฮริ ส” ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1898 จนถึ ง ค.ศ. 1964 ท่านได้ส่งเสริ มให้คริ สตจักรตั้งโรงเรี ยนขึ้นด้วย คริ สตจักรนี้ มีศิษยาภิ
บาล คนแรกคือศาสนาจารย์นอ้ ยวงศ์ ลูกเขยเฒ่าแก่หนานอินต๊ะ และตลอดประวัติศาสตร์ นบั ร้อยกว่าปี
ของคริ สตจักร มีศิษยาภิบาลจริ ง ๆ เพียง 2 ท่านเท่านั้น
ในปี ค.ศ. 1933 ผูน้ าคริ สตจักรได้เปลี่ย นชื่ อคริ สตจักรแม่ดอกแดงเป็ น “คริ สตจักรสุ วรรณดวง
ฤทธิ์ ” โดยตั้งชื่ อเป็ นอนุ สรณ์แก่หนานสุ วรรณกับนายด้วงผูเ้ ป็ นคริ สเตียนเริ่ มแรก รวมทั้งพ่อครู แฮริ ส
ผูด้ ูแลคริ สตจักรตลอดมา เดิ มทีคริ สตจักรนี้ มีสมาชิ กส่ วนใหญ่จากบ้านป่ าป้ องด้วย แต่เมื่ อถึ งปี ค.ศ.
1949 คริ สเตียนบ้านป่ าป้ องได้แยกออกไปตั้งเป็ นคริ สตจักรของตนเอง ที่มาของคริ สตจักรสุ วรรณดวง
ฤทธิ์ จึงมีเช่ นนี้ แล (ศึกษารายละเอียดทางประวัติศาสตร์ ได้ในหนังสื อ “ป้ อเก๊า แม่เดิ ม” ประวัติศาสน
ศาสตร์ ชุ ม ชนคริ ส เตี ย น ดอยสะเก็ ด เขี ย นโดย อาจาย์ป ระสิ ท ธิ์ พงศ์อุดม ฝ่ ายประวัติศ าสตร์ สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
โอกาสนี้ ขอยกบทกวีสดุ ดีบรรพบุรุษที่แต่งโดยใช้ฉันทลักษณ์ ลูกผสมระหว่างกาพย์ยานี 11
ของไทยกับฉันทลักษณ์คล้ายซอล้านนา และใช้พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวงตรวจทานคา
เพื่อคริ สตจักรหรื อหมวดอื่นจะนาไปประยุกตร์ใช้เป็ นประโยชน์บา้ ง)
บทกวีสดุดีบรรพบุรุษ
นบน้อมวันทา เตวาพระเจ้า พระองค์เป๋ นเค้า เยียะแป๋ งโลก๋ า
แป๋ งตัว๋ มนุสส์ สุ ดเลี้ยงบรรดา สัตว์ไม้ทวั่ หล้า ซ้ าว่างามดี
วันนี้วนั ศีล วันกิ๋นเอาบุญ ราลึกพระคุณ ผูห้ ้ื อชีวี
ตึงลูกตึงหลาน มากัน๋ วันนี้ ฮ้องสดุดี หื้ อต้านได้ยนิ
บรรพะบุรุษ ท่านเอื้อเกื้อหนุน แป๋ งไว้เมื่อลูน ปอเฮาอยูไ่ ด้
ต้านสัง่ ต้านสอน ต้านสอนต้านไหว้ หื้ อเฮานี้ไซร์ มีอยูม่ ีกิ๋น
กอยต้อมตะล่อม บ่ยอมใจ๋ หิ้น จ๋ นต้านเสี ยงสิ้ น ลาอานิจจัง๋
มีคาเปิ้ นว่า ว่าจ๋ าจ้าดเหมาะสม เป็ นกาไพเราะ ไว้เมื่อหนหลัง
งัวความจ๊างม้า ต๋ ายแล้วเหลือหนัง ดูกเขาเอ็นยัง เอ๋ าใจก๋ ารได้
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จากลวงสุ ด แม้ปุ๋มแลไส้ ยังแก๋ งจี่ไฟ กิ๋นลาอิ่มต้อง
มนุสส์เฮ่ตาย สหายพี่นอ้ ง ไผบ่ห่วงข้อง เอิ้นหาอาลัย
สุ ดแต่ดูกพัวะ ยังเอาควางไกล๋ กลัว๊ ปิ๊ ดหลัว๋ ปัย กลัวผีหลอกบ้าน
คาเปิ้ นว่าอี้ไจ้ลวดเถิงต้าน บ่ไจ้วา่ อั้น หม่อนอุย้ นายเฮย
หมู่เฮาลูกหลาน ไจ้ซว่านละเลย หม่อนอุย้ นายเหย ต๋ นต้านนั้นดี
ลูกหลานระนึก เถิงบุญคุณต้าน จึ่งได้ปากัน๋ ฮ่วมสู ดตี้นี่
พระคุณของท่าน นั้นใหญ่หลวงนัก เป๋ นที่ฮจู ้ กั คนใหญ่ละอ่อน
นับได้บ่เสี้ ยง ใหญ่เปี่ ยงสิ งขร ลูกหลานอุย้ หม่อน ต่างเล่ากล่าวขาน
หม่อนอุย้ ปิ ต๋ า มารดาเป๋ นเถ้า ขอหื้ อพระเจ้า โปรดฮับวิญญาณ
ไปเมืองบรม สุ ขเกษมสานติ์ บ่มีภยั พาล ทุกข์โศกหม่นไหม้
เฮามาพร้อมหน้า สังคญา-ติ ยะถาสัพพี อธิษฐานให้
สาธุ อาเมน เป๋ นคานบไหว้ ขอพระองค์ไท้ หื้ อสุ ขนิรันดร์
วันนี้วนั ดี วันที่ระนึก หมู่เฮาราลึก ไคว่เมืองสวรรค์
สุ ขาวดี บรรพ์บุรุษนั้น ท่านอยูท่ ี่อ้ นั ม่วนแต๊นกั หนา
ขอน้อบนบไหว้ เทพไท้พระเจ้า จ่งหื้ อหมู่เฮา ตี้ในโลกหล้า
ส่ งจิตระนึก เถิงคนโลกหน้า ตี้เฮานี้นา ฮ่วมสดุดี
ขอเฮาทั้งหลาย มาในวันนี้ ดาเนินชีวี เต๋ มด้วยพระคุณ
ขอหื้ อคาพระ พรมาเกื้อหนุน จ้วยค้ าจ้วยจุน มัน่ คงชัว่ กัลป์ มัน่ คงชัว่ กัลป์
แต่งโดย ผป.ประสิ ทธิ์ พงศ์อุดม
คาแปล
เป๋ นเค้า = เป็ นประธาน
เยียะแป๋ ง = สร้าง, ทา
สุ ดเสี้ ยง = ทั้งหลาย, ทั้งหมด
สัตว์ไม้ = สัตว์และพืช
วันศิล = วันพระ, สะบาโต
หื้ อต้าน = ให้ท่าน เมื่อ
ลูน = ภายหลัง
กอยต้อมตะล่อม = รวบรวมเป็ นหมู่, ให้อยูใ่ นกรอบ
บ่ยอมใจ๋ หิน = ไม่ยอมให้มีจิตใจดุร้าย
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จ๋ นต้านเสี้ ยงสิ้ น = จนท่านเสี ยชีวติ
เอ๋ าใจ๊ก๋ารได้ = ใช้ประโยชน์
จาลวงสุ ด = พูดถึงที่สุด
ปุ๋ มแลใส้ = ทองและลาใส้
แก๋ งจี่ไฟ = แกงและย่างไฟ
ลาอิ่มต๊อง = เอร็ ดอร่ อย อิ่มหนาสาราญ
ไผบ่ห่วงข้อง = ไม่มีใครคิดถึง
เอิ้น = เรี ยก
คาเปิ้ นว่าอี้ = ความที่เขากล่าว
ไจ้ลวดเถิงต้าน = ไม่ใช่เลยถึงท่าน
บ๋ ใช่เช่นนั้น = ไม่ใช่เช่นนั้น
หม่อนอุย้ = ปู่ ตาหรื อย่ายาย
ไจ้ซว่าน = ไม่ใช่กระวนกระวาย
ต๋ นต้าน = ตัวท่าน
ระนึก = ระลึก
เถิง = ถึง
ฮ่วมสู ด = มาร่ วมนมัสการ
จ้าดดี = อย่างดี
คนใหญ่ละอ่อน = ผูใ้ หญ่และเด็ก
นับได้บ่เสี้ ยง = นับไม่หมด
ใหญ่เปี ยงสิ งขร = ยิง่ ใหญ่เทียมขุนเขา
ปิ ต๋ า = บิดา
เป๋ นเถ้า = เป็ นดิน, เป็ นผุยผง
ยะถาสัพพี = คากรวดน้ าส่ งบุญของศาสนาพุทธ
ราลึกไคว่ = นึกไปถึง, คิดถึง
คนโลกหน้า = ผูท้ ี่ตายไปแล้ว
จ้วยค้ าจ้วยจุน = ช่วยค้ าชู, อุดหนุน

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 65 ฉบับที่ 557 พฤศจิกายน 1996, หน้า 37-40.

6

