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เลอซอมแ’ล เลอเวือะ ภาคท่ี 1 
เลอ ซอม กาม ค-ูอิฮ (ความอยาก ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน) 

 
1.1 โบด กอ-แอ ลอง ชึด แซม (บทฝ้ายคนเมอืง) 
 ฝ่ายชายเป็นผูร้อ้ง มลีกัษณะการเกีย้วพาราสฝ่ีายหญงิ เปรยีบเปรยความรกัของตนเองทีม่ต่ีอฝ่ายหญงิ  
 

กอ-แอ  ลอง   ชืด    แซม      ’ญวด เลอ ’ญวด 
ฝ้าย     ด า    ยอ้ม   คนเมอืง   
 

เกยอ-อิฮ   โทะ   ฮวต  มะ  ’มอ เลอ ’มอ 
สาว        น้อย    ตาม  แม่  (การเล่นค าทีจ่ะขึ้นต่อบทอืน่) 
 

อีด   พืน  เอะ  เตฮ     โรง  เซอ  ’นะ 
แลว้   ได ้   เรา   แยก      ลกูสาวคนโต 

อีด   พืน   เอะ   จะ      กยะ  เออ-อีญ  โ’นง 
แลว้   ได ้ เรา  แน่วแน่  ทาง   กลบั   เดยีว 
 

เซอโตง  โกลง  โจก  เ’ฆอ-อืน  ชวง  คยา-แอ 
  กุง้         หว้ย   ขา้ม    กา้ม       เทา้    ทองค า 

เลอไฮ     โกลง  จอง  เซอ ลอง  งา-แอ  มา-อือ 
ปลาขาว   หว้ย    จอง    ลกูตา        ตา       เงนิ 
 

อีด  พืน   เอะ   ฟิญ   แฮ  เซอ โมะ 
แลว้  ได ้  เรา    สวงิ    แร่      หนิ 

อีด พืน  เอะ  โระ  โตะ  เลอ อา-อมุ 
แลว้ ได ้  เรา   จบั   ใน             น ้า 
 

กวน   กะ   พืน  ดีด  ตอง  ทุง  โ’ระ 
 ลกู    ปลา   ได ้  ดิ้น    ใน    บ่อ   ลกึ 

ดิด  เลียก  ปลอ ปลอ  กอ  เซอ เนียง 
ดิ้น    เขา้     แรง   แรง   แขง็  กิง่   ไมไ้ผ ่
 

กวน เกลียง พืน เฮมอ-อืด  เลอ ลา-ลึง   โคะ โซง 
 ลกู    แรง้    ได ้     จบั              ใน            ขา้วฟ่าง 

ลา-แอ  ฮะ แลน  โปยจ ’ลงั  ซา-แอฮ  นัง ซือ 
กาง       ด ู    ปีก     ยาว           เขยีน    หนงัสอื 
 

กวน   มวั     พืน   โกยฮ  โตฮ  ’ดมุ ’ลงั 
 ลกู   กระทงิ    ได ้  ตอ้น    สบ   ดุม ยาว 

พืน  จา-อบุ  ซา-แอ  ฮงั   ตงั    ซา-แอ  โอก 
ได ้    ซวม     สาย    หาง  แทน     สาย      อก 
 

พืน  จา-อบุ ซา-แอ โอก เลียก  ซา-แอ ซา-แอ 
ได ้     ใส ่      สาย     อก    เขา้        เรือ่ยๆ 

กวน ซงั  เซอ  ไปยา-แอ  ’นา-แอ โบยก เวียง 
ลกู    ชา้ง  วยั      สาว           ใน     เมอืง เชยีงใหม่ 
 

อีด   พืน  ยวงกอก มอก อา-อึง ฆยุง 
แลว้   ได ้  บา้นกอก   ฟัน     ไว ้    รัว้ 

มอก อา-อึน ฆยุง ’ลงั  โตฮ คยาง แจม 
ฟัน       ไว ้    รัว้   ยาว   สบ   ร่อง  แจม่ 
 

กวน  ซงั  พืน  ซอน  เนอ-อมุ เจียง ฮา-แอ 
 ลกู    ชา้ง  ได ้   สอน     จาก      เชยีงราย 

อีด  พืน เอะ ทา-แอ บา-แอ  ลอง โกด 
แลว้  ได ้ เรา    ถ่าย     ใบ       แสตมป์ 
 

อีด     พืน   เอะ  ทา-แอ บา-แอ เซอ แตม 
แลว้   ได ้     เรา     ถ่าย     ใบ       แสตมป์ 

ทา-แอ บา-แอ เซอ แตม  เคือฮ  แซม    ซา-แอฮ 
ถ่าย       ใบ       แสตมป์     ให ้   คนเมอืง    เขยีน 
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ซา-แอฮ  นอ-แอะ  ซา-แอฮ  นาน  ฮมนั  เลอ ซอม 
เขยีน         น้อย        เขยีน     หนนั    ยดึ    ค า   พดู 
 

ตา-อึด  ละ  กวน เจก  เตก  อา-อึง   ทา 
  แจง้     ให ้   ลกู   จนี    ปัม๊     ไว ้      ตรา 

กวน  เจก   กลูา  เตก   ทา  โคะ   
 ลกู     จนี     ฝรัง่   ปัม๊    ตรา   ไม ้
 

พืน  ตี     ทา   โคะ   ยวั  โตฮ  ฮราน   
ได ้  ปัม๊   ตรา   ไม ้   สกั    สบ    คาน 

พืน    ตี    ทา    นาน    ซาน    บาน  โทง   
ได ้    ปัม๊  ตรา    ก านนั    ศาล     บา้นทุ่ง  
 
 

พืน   ตี   ทา    โ’นง    โ’ลง   เลอ เวือะ  
ได ้  ปัม้  ตรา   คนเดยีว  เรอื   เลอเวอืะ 
 

มา-อือ  แทบ  เญือะ  เกยอ-อิฮ  แตม  เอียก  ดอก 
   เงนิ     แถบ   บา้น       สาว        ต ี      พี ่    ลวดลาย 
 

มา-อือ แทบ  เญือะ  เกยอ –อิฮ ตอก เอียก  ทา 
 เงนิ    แถบ    บา้น          สาว     ปัม๊    พี ่     ตรา 
 

พืน ตอก  เอียก ทา   โคย-อิญ  เซอเงะ 
ได ้   ปัม๊     พี ่   ตรา       ทุก          วนั 
 

อีด   ตอน   เซอ  แตบ โม-อิญ อีด โฮ-อิจ 
แลว้   มัน่     สนิท    ค า      แลว้      ผ่าน 
 

อีด  แรบ   เซอ   อวั  เบยะ อีต โ’รม 
แลว้  ตดิ    สนิท   ฟาง  แลว้    มดั 
 

อีด  โ’รม  เซอ  ลฮั    เลอกฮั  เฌาะ  พืน  
แลว้   มดั   จะ    แน่น      แยก      ไม่    ได ้
 

ติด  เฆยะ โจง    ทอง   เลอ ซา-อิจ เฌาะ  บฮั 
ตดิ    ยาง    มุม     ย่าม          ลา้ง       ไม่    ออก 
 

ตอก บยฮั นึง โกะ เลอกฮั เฌาะ พืน 
ตอ้งการ     ที ่  เธอ   แยก     ไม่    ได ้
 

กฮั   นึง  เว-อิจ  ลอม    ฆอม   เลอ เฆือง 
แยก   ที ่   ดาบ    แหลม    พรอ้ม     ฝักดาบ 
 

เอะ  ปัง  ฌา-อีม  กลา-แอฮ  ตา-แอฮ  อีด  ลอน 
เรา   ถงึ     ห่วง       กลบัใจ         เหด็    บาน  เกนิ 
 

ลอน ตา-แอฮ  โฮ-อิจ  เฮละ เคะฮราม  โ’นง 
บาน     เหด็       หลงั      ฝน    หลงัไม ้    ขอน 

ปัง ญา-อีม  เลอ  เบ     เซอ เม      โอ-อิจ  เปลอ-อิ 
ถงึ     คดิ      โน้ม        มะขามป้อม       หมด      ผล 
 

เซอ เม       ตอง กอ-อิจ     เด     ฮอ-อิจ  โนง 
มะขามป้อม    โดนแดด      หวาน       ถงึ     เมด็ 
 

ญกั  เปอะ พืน  กฮั  ฮมา  เวือน แปล 
ไม่     อาจ  ได ้   แก ้  ตอก    มดั    คาน 
 

กฮั  ฮมา  เวือน แปล เลอ แ’ม  โคย-อีญ เตะ 
แก ้  ตอก    มดั    คาน     คนื        ทุก      รอบ  
 

กฮั  ฮมา  เวือน   แวะ  เลอ แ’ม  โคย-อีญ  เญียง 
แก ้  ตอก     มดั    ซา้ย       คนื         ทุก        เสน้  
 

ดดุ   เมะ  ’มา-แอ  เอะ  โ’มะ  พวน   เวือ 
ขาด   เธอ    กบั      เรา   เชอืก    พนั   เกลยีว 
 

ดดุ   โ’มะ  พวน   เวือ    กา  เ’ญือง   พวน 
ขาด   เชอืก   พนั   เกลยีว     ก่อนทีจ่ะ      พนั 
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อิด เคือ   ’มา-แอ   เมะ  เซอเงะ  พ-ูอี  เฮอ-อืน 
เสยีเวลา      กบั       เธอ    วนั        คน      เยอะ 
 

เซอเงะ  บาน  เมอืง   กาเญือง  กอก 
  วนั       บา้น   เมอืง    ก่อนทีจ่ะ   เรยีก 
 

เฟือฮ  เบยะ  โฮ-อิจ มอก ชนั  ตอก      กยะ 
หลงั      ฤด ู   เกบ็    เกีย่ว  ไป    หา    ทาง (ญาตพิีน้่อง) 
 

เฟือฮ  เบยะ  ’รงั  แก ชนั  แม ทุ-อี 
หลงั      ฤด ู      เกบ็เกีย่ว     ไป  ซื้อ 

เญาะ  พืน  เซอ ตา-อึด  ดดุโ’มะ  พยาม 
 ไม่      ได ้       ต่อ            ขาด      เชอืก 
 

เญือะ เอะ  พืน   มอง  ฮอาม  ’รอง   เญือะ 
บา้น   เรา   ได ้           ผุ           เสา     บา้น 
 

เคอ-อิ  มมั  เคอ-อิ  เออ-อืน  เคอ-อิจ   โซม  ฮา-ออก 
เดอืน   ไหน   เดอืน      เอย       เดอืน       กนิ       ขึ้น 
 

ดิ   เคอ-อิ  โซม  ฮา-ออก  รา-ออก เมือน   โพม 
ยงั    เดอืน    กนิ       ขึ้น          จนัทรุปราคา 
 

เนอ-อมุ  มมั  เนอ-อมุ  เออ-อืน   เนอ-อมุ  โซม  โวก 
 ปี         ไหน      ปี      ไหน       ปี       กนิ    ครบ 
 

มฮั  เนอ-อมุ   โซม   โวก   เลอ โยง  เมืยน    คือ 
ใช่       ปี          กนิ    ครบ     รุง้        เหมอืน    คอื 
 

เคอ-อิ  โซม  เลอ  โชก   บา-อือ  เทีย  แ’ลฮ 
เดอืน     กนิ    จะ    ซอ้น     ทดั     ดอก  แ’ลฮ 
 

เนอ-อมุ  โซม   เลอ แจฮ  บา-อือ  เทีย   เทียง 
ปี              กนิ      แบก         ทดั     ดอก    เทยีง 
 

เนอ-อมุ  โซม  เลอเกียง  อา-อีด  ทิ  เญือะ 
ปี            กนิ      จะมา        อยู่    หนึง่  บา้น 
 

อา-อืด  ทิ   เญือะ   ระ     จะ  เลออวั 
อยู่      หนึง่  บา้น     ใหญ่   มเีตา 3  เตา 
 

เมะ  มอง  แลน ฮา-ออก  เคอ-อิ   ซงั ซงั 
เธอ    รอ     ด ู      ขึ้น       เดอืน     ซงั ซงั 
 

ดฮั  เอะ โยะ  ’รงั  เซอ ฆยงั  โซ-อิจ  โซ-อิจ 
ถา้   เรา  เหน็  แสง     ดาว      ระยบิ    ระยบั 
 

จวน  ตอฮ  ฆิ เตอ-อี  เกอ-อี กา-อีญ  ’ยวง 
เหน็    แสง       จุด         ทาง     หวั        บา้น 
 

ซา-อบุ  เตอ-อ ู เอะ  อา-อืด  โจง  ตะ  เ’มียก 
หา           ไม่      เรา    อยู่       มุม    ลี้    ลบั   
 

ซา-อบุ  เตอ-อ ู เอะ  อา-อืด  เฟียก ตะ  ว ู
หา         ไม่        เรา    อยู่        มดื 
 

เซอ  อา-อืด  เญือะ  กยอฮ  นา-ออก  โคยญ  ซะ 
จะ       อยู่      บา้น      คา้ง        เตม็      ทุก    เชา้ 
 

โง-อี  เญือะ  เลอ งะ  นา-ออก  โคยญ  บ ู
อยู่      บา้น    เล่น        เตม็        ทุก   เยน็ 
 

เซอ  อา-อืด  เญือะ  อ ู โคยญ  พ ู  เพยะ 
จะ      อยู่       บา้น   พดู   ทุก     เยน็    
 

ฆอ  โกะ  เตอ-อมุ  ดิด   เพียะ  รา-ออ  ปยาง 
รุ่น    เรา       มา      ดดี     ซงึ       บน     หลงัคา 
 
 

ฮอ-อิจ  ปลา-อึง   ละ  เอะ  ’ฆา-ออง1  รา-ออ  เญือะ 
   มา         เป่า       ให ้ เรา      ปี             บน      บา้น 
 

                                                           
1 เครื่องดนตรชีนิดหนึ่ง ส าหรบัเป่า 
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ดิด   เพียะ  จมุ   ซมั   มวน   กมั  ดี 
เล่น    ซงึ    ชุด    สาม   สนุก    ไพเราะ 
 

ดิด  เพียะ  จมุ   ซี   มวน  ดี งาม 
เล่น   ซงึ     ชุด     สี ่  สนุก   ไพเราะ 
 

ดฮั  อิด  ฮมอง   ดิด  เพียะ  รา-ออก   ปยาง 
ถา้   ได ้   ยนิ      ดดี     ซงึ      บน        หลงัคา 
 

เซอ  เฟือก  เลอ  เลอ-อิญ  เกลอ-อิญ  เกอ  ’ฆา-แอฮ 
จะ     หยบิ    เลอ    กงัหนั      ปัน่ฝ้าย     ที ่   ชานบา้น 
 

ท-ูอี ฮละ  เลอปา-แอฮ  กา-แอฮ   อา-อึง  กยาม 
ซื้อ    ใบ      ไมก้วาด          กวาด       ไว ้      ขยะ 
 

กา-แอฮ  กยาม    ชวง    โบง   โ’ญง    พ-ูอี  ฮา-ออก 
กวาด        ขยะ      บนัได    รู ้                คน      ขึ้น 
 

กา-แอฮ อา-อึง เคือฮ  บา-ออก  เญือะ  ฮา-ออก  ’ฆอ 
กวาด         ไว ้      ให ้    สะอาด      บา้น        ขึ้น      รุ่น 
 

ดฮั  เมะ โซม   เตอ-อมุ   ทิ      เซอ  ตอยจ 
ถา้    เธอ กนิ         ถงึ     หนึง่    อย่างจงิจงั 

โต โยง  เญือะ  อา-อิจ    ทิ    เญือะ  กอยฮ 
ไม่  รู ้     บา้น    นอน       หนึง่   บา้น    นอน 
 

’งอด  ฮมอง  เลอ เลอ-อีญ  เกลอ-อิญ  เอะ  กอ-แอ 
ฟัง     เสยีง         กงัหนั            ปัน่ฝ้าย    เรา   ฝ้าย 
 

โต โยง   เญือะ   ตา-อีญ  ทิ     เญือะ   ชิญ 
ไม่   รู ้    บา้น      ทอผา้   หนึง่   บา้น    เยบ็ 
 

’งอด  ’ลอ-แอฮ ปละ ตา-อีญ  เ’นอ-อมุ  กา-อีญ   โบง  
ฟัง        เสยีง         ทอผา้          จาก          หวั      บนัได 
 

ดฮั  เอะ  ฮมอง  เชียก  เซอ  คลิฮ  ฌา ฌา 
ถา้   เรา    ไดย้นิ    รอ้ง    นก 
 

ดฮั  โอ   ฮมอง   จา  ซอ   ซา-อีญ  ซา-อีญ 
ถา้   ไม่      ยนิ         รอ้ง       อเีหน็     อเีหน็ 
 

เตอ-อมุ  แปน  เซอฆมุทมุ   เฌียง  กยะ 
 มา          เป็น    นกกาเหว่า     รมิ    ทาง 
 

ฮอ-อิจ  แปน  พี   บยะ  อา-อืด  เฌียง  ’ยวง 
มา        เป็น    ผ ี  ขโมย    อยู่      ขา้ง   บา้นเมอืง 
 

เตอ-อมุ  เตอ-อกุ  เตะ  เวะ    เจียง  เปอ เจียง 
มา            จงู         มอื   ซา้ย    ขา้ง 
 

ฮอ-อิจ  เยียง  เตะ   ดอม   ชอม   เลอ   อวั 
มา         จงู      มอื    ขวา     งาม    เท่า  สาม 
 

เลอ   นัน   เซอ  วงุ   เยียง  เรอ-อกุ  เตะ 
น้อง    สาว   ห่าง   จงู    ขา้ง      พา      มอื 
 

เลอ  นัน   เลอ เคะ  เซอ  เปยะ  เรอ-อกุ  เคยอ-อึง 
น้อง  สาว   สดุทอ้ง     จะ   รวม      มา        เสื้อผา้ 
 

เปยะ  เรอ-อกุ  พยุ  ฮอบ  ตา-อีม  ตอบ  แนบ 
รวม       มา      ผา้ห่ม           เกา้      วา     พบั 
 

ตา-อีญ  ตอบ  ตา-อีญ แตบ เลอ  แซป  โปย-อิจ  ตวั 
ทอ          วา      ทอ          มดั      กระซบิ     ปีก     ฟ้า 
 

ดฮั  เมือน  โม-อีญ  แคย-อิจ  ยุฮ  ตะ  เน 
ถา้   เหมอืน    ค า       กล่าว 
 

ดฮั  เมือน   โม-อีญ  เบย   ชอม    ตะ แ’นต 
ถา้   เหมอืน     ค า     กล่าว    ของ      ผู ้ด ี
 

เมะ  เญือม  กมั  ค-ูอิฮ    ทิ     เซอ ยวก 
เธอ   เมือ่     เธอ   ตอ้ง   หนึง่       การ 

 

กอ-แอ  ปลา-ออ  ค-ูอิฮ  เอีย  เลีย เวฮ  ฌะ 
  ม ี          ไม่        อยากคุย         ความจรงิ   
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ค-ูอิฮ  ปลา-ออ  เลอ งะละ  เคอ   เนอ-อืน 
อยาก      ไม่           เล่น       ไว ้      เปล่าๆ 
 

ค-ูอิฮ  ปลา-ออ นึง  มฮั  เกยอ-อืน  พี   ฮอ-อิจ 
อยาก      ไม่      ถงึ    ใช่     พดู        คน     มา 
 

ค-ูอิฮ  ปลา-ออ นึง  มฮั   ปอ-อิจ  พี   โทง 
อยาก      ไม่      ถงึ   ใช่       เธอ     ผู ้    ด ี
 

’ญกั   ค-ูอิฮ  ลกั  รอก  ฌึด ’มา-แอ  เออ-อมู 
หกั     อยาก   ขา้ง        จุม       กบั        เคม็ 
 

’ญกั    ค-ูอิฮ  ลกั  เนอ-อมู   เฌอ-อมู  มา-แอ  นัด 
หกั       อยาก  ขา้ง    จรงิ         ปลกู         กบั    นาด 
 

เลอ   โดฮ   ละ  เมะ  พืน  นึง  เยืยม 
บอกกล่าว   ให ้ เธอ    ที ่    บท   รอ้ง 
 

 
บทฝ้ายคนเมือง 
(ผูช้ายรอ้งตอบ) 
สาวน้อยตามแมไ่ปทุกที ่ เปรยีบเสมอืนฝ้ายทีค่นเมอืงยอ้ม   
เราไดแ้ยกแม่จากลกูแลว้  เราไดพ้รากตอนทีเ่ขาเดนิทางคนเดยีว   
กุง้2 หว้ยจุก มกีา้มทองค า ปลาขาวในหว้ย ทีม่ตีาเป็นสเีงนิ เราไดส้รา้ง ไปร่อนหนิ   
เราไดจ้บัปลาในน ้าลกึ  ลกูปลาทีว่่ายอยูใ่นน ้าลกึจนแขนงแขง็เหมอืนไมไ้ผ่   
ลกูอแีรง้ เราไดจ้บัท่ามกลางตน้ขา้วฟ่าง  กางปีกยาว  มลีวดลายคลา้ยหนงัสอื   
ไล่ตอ้นลกูกระทงิในสบน ้าดุม3  ไดส้ามสายอก  สายหาง  ลากลกูกระทงิ   
ชา้งวยัรุ่นในเมอืงเชยีงใหม่  ชาวบา้น บา้นกอกไดล้อ้มรัว้ไวแ้ลว้   
ไดล้อ้มเป็นรัว้แนวยาวจนถงึสบแม่น ้าแจม่   
ลกูชา้งไดฝึ้ก  ไดส้อนจากเชยีงราย  เราไดจ้ดทะเบยีนชา้งแลว้   
เราไดถ่้ายแสตมป์ เสยีภาษแีลว้ใหค้นเมอืงเซน็   
ใหค้นทีเ่ขยีนได ้(เณรน้อย – หนาน) แจง้ใหล้กูจนีปัม๊ตราไว ้  
ไดปั้ม๊ตรา4 ไมส้กัทีศ่พหว้ยคนั  ไดปั้ม๊ตราสารบา้นทุ่ง   
ไดปั้ม๊ตราคนเดยีว เรอืละวา้   
เงนิแถบบา้นผูห้ญงิทีไ่ดต้ลีวดลายแลว้5  เงนิแถวบา้นสาวไดต้อกตราทุกวนั   
ค าทีไ่ดก้ล่าวมานี้ถอืเป็นค ามัน่สญัญา มัน่คง แน่นสนิท  
เหมอืนมดัฟางขา้งตดิกนั ไม่สามารถแกไ้ด ้ ยางไมร้กัตดิมุมย่าม6  
ผมีาร เป็นผไีม่ใหม้ลีกู แมจ้ะแนกดว้ยดาบทีค่มกรบิ กแ็ยกไม่ออก 
ถงึแมเ้ธอจะเปลีย่นใจ กไ็มท่นัแลว้ เหมอืนเหด็ทีบ่านเน่า กนิไมไ่ด้ 
ถงึแมอ้ยากจะโน้ม กเ็หมอืนกิง่มะขามป้อมทีไ่ม่มผีล 
มะขามป้อมทีโ่ดนแดดเผา จะหวานถงึเมลด็ 
ไม่อาจแกไ้ขไดเ้หมอืนตอกมดั 

                                                           
2 กล่าวถงึ กุง้ ปลา ชา้ง เปรยีบเหมอืนผูห้ญงิ เช่น ถา้เธอเป็นชา้ง ฉนัจะท ารัว้ไวไ้มใ่หอ้อกไปไหน 
3 สบน ้าดุม คอื ชื่อล าน ้า 
4 ปัม๊ตรา หมายถงึ การแสดงความเป็นเจา้ของ 
5 เปรยีบผูห้ญงิ เหมอืนเงนิแถบ หมายความว่า ฉนัจะตตีราเธอเป็นลวดลายทีส่วยงาม 
6 ยางไมร้กั ตดิมมุย่าม ตดิแน่น ลา้งไม่ออก 



74 
 

ถา้แกต้อกมดัดว้ยมอืซา้ย มนัจะคนืทุกเสน้ 
เธอกบัฉนั อยู่ดว้ยกนัแนบแน่น ถา้จะขาด กข็าดดว้ยกนัเหมอืนเชอืกเสน้เดยีวกนั 
หลายคนเสยีเวลากบัเรามากแลว้ ก่อนวนัทีบ่า้นเมอืงจะเรยีกมา 
ถา้หลงัฤดเูกบ็เกีย่ว จะไปสูข่อ ตอนทีแ่ตงเหลอืงสกุจะไปสูข่อ 
ต่อเชอืกทีข่าดไม่ไหวแลว้ รอไมไ่หวแลว้ เหมอืนเสาบา้นทีผุ่ 
เดอืนขา้งขึน้ ฉนัจะไปขอเธอ ขออย่าใหม้วีนัจนัทรุปราคา7 เพราะรอไม่ไหวแลว้  
ขออย่าใหม้อีุปสรรค อยา่ใหม้พีายุ จนกลายเป็นไฟ 
ถา้ถงึเดอืนนัน้ ขอใหเ้ธอเอาดอกแลฮไปทดัห ูปีนัน้จะทดัดอกเทยีง 
ฉนัจะเลีย้งมาอยู่บา้นผูช้าย 
อยู่บา้นหลงัใหญ่ ทีม่เีตาไฟ 3 เตา 
เธอรอดเูดอืนขึน้8 ถา้เราเหน็ดาวประจ าเมอืงระยบิระยบั 
ถา้วนันัน้ด ีฉนัจะไปรบัเธอ ขออย่าใหเ้ธออยูใ่นทีล่ีล้บั หรอือยูใ่นทีม่ดื 
ขอใหเ้ธอนอนทีบ่า้นทุกคนื อย่าไปนอนบา้นญาตคินอื่น 
อยู่บา้นนัง่เล่นทุกคนื อยู่บา้นทีเ่ราคุยกนัทุกเยน็ 
ฉนัจะมาดดีซงึ ถา้ผูห้ญงิมาเป่า ’ฆา-ออง ดดีใหเ้ราไดย้นิดว้ยเสยีงทีไ่พเราะ 
ถา้ไดย้นิเสยีง ’ฆา-ออง บนบา้น จะควา้กงัหนัปัน่ฝ้ายทีช่านบา้น 
จะเอาไมก้วาด กวาดบา้นไว ้กวาดขยะทีต่นีบนัได ทีเ่ป็นทางขึน้ ลง 
(ผูห้ญงิรอ้งตอบ)  
ถา้เธอยงัไม่รูเ้รานอนทีไ่หน  ขอใหฟั้งเสยีงกงัหนัทีเ่ราปัน่ฝ้าย 
ถา้ไม่รูว้่าเราอยู่ทีไ่หน ใหฟั้งเสยีงกระตุกผา้ 
ถา้เราไดย้นิเสยีงนกรอ้ง ไม่ไดย้นิเสยีงอเีหน็ จะมาเป็นนกกาเหว่าหมอบรมิทาง 
มาเป็นขโมยอยู่ขา้งหมู่บา้น มาจงูมอืซา้ยขา้ง ๆ มาจงูมอืขวาอยา่งสง่างาม 
น้องสาวของฝ่ายชาย จะมาเกบ็ขา้วของฝ่ายสาว 
เอาผา้ห่มมา 9 พบั ทอผา้ลวดลายปีกไก่ฟ้า 

   
  

                                                           
7 วนัจนัทรุปราคา ถอืเป็นวนัไม่ด ี
8 ถา้เหน็เดอืนขึน้ หมายความว่า เราเตรยีมตวัจะมา “จบัสาว” 
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1.2 โบด ค-ูอิฮ เอีย (บทปรารถนา) 
 ฝ่ายผูห้ญงิจะมคีวามคดิว่า กลวัสิง่ทีพู่ด (ในบทที ่1) จะไม่เป็นความจรงิ อาจเพราะฝ่ายชายเป็นคนปากหวาน 
หรอืเป็นผูร้อบรู ้สิง่ทีพ่ดูไปอาจจะไม่ไดจ้รงิ ฝ่ายชายจงึตอบโตใ้นบทที ่2 นี้ 
 

ดฮั  เมือน  โม-อีญ  แคย-อิจ  ยุฮ   ตะ เน 
ถา้  เหมอืน   ค า        พดู    ของ   ตะเน 
 

ดฮั  เมือน  โม-อีญ  เบย  ชอม  ตะ แ’นต 
ถา้   เหมอืน    ค า     กล่าว     ??? 
 

เอะ  เญือม กาม  ค-ูอิฮ ทิ   เซอ ยวก 
เรา    เมือ่   ความ  ปรารถนา  (อย่างหนกัหนา) 
 

เอะ  เญือม  กาม   ควก  ทิ  เซอ วีญ 
เรา    เมื่อ   ความ  (ปรารถนาอย่างดงีาม) 
 

มฮั   เตอ-อ ู  ค-ูอิฮ    เอีย   เลีย  เซอ  ฌะ 
ไม่    ใช่     ตอ้งการ  เล่น   ลวด   จะ  คลาย 
 

ค-ูอิฮ   เตอ-อ ูเลอ    งะ ละ เคอ เนอ-อืน 
ตอ้งการ    ไม่    เล่น    ใหเ้ป็น   ธรรมเนียม 
 

ค-ูอิฮ   เตอ-อ ู นึง  มฮั  เกยอ-อืน  พี  ฮอ-อิจ 
ตอ้งการ   ไม่      ที ่  เป็น      พดู   คล่อง/เก่ง 
 

ค-ูอิฮ  เตอ-อ ู นึง  มฮั  เลอ  ปอ-อิจ  พีโทง 
ตอ้งการ  ไม่      ที ่  เป็น   ?     ? 
 

ค-ูอิฮ   เตอ-อ ู นึง  มฮั  เกยอ-อืน  พี  โยง 
ตอ้งการ    ไม่     ที ่   เป็น   ค าพดู        ผูรู้ ้
 

ค-ูอิฮ   เตอ-อ ู นึง  มฮั  เลอ โพง  พี  แกฮ 
ตอ้งการ    ไม่     ที ่   เป็น   ค าพดู     คน เป็น 
 

ค-ูอิฮ     ตาม  ลกั  รอก   ฌึด  ’มา-แอ  เออ-อมู9 
ตอ้งการ   ตาม  ที ่   (ฤทธิ)์  ชุบ      กบั    เออ-อมู 
 

ค-ูอิฮ      ตาม   ลกั    เนอ-อมู  เฌอ-อมุ  ออ-แอ  นัด 
ตอ้งการ   ตาม   ความ     จรงิ       ปลกู     ออ้ย สบัปะรด 
 

ค-ูอิฮ     ตาม  ลกั   ตดั  นาม  ปัด  จี 
ตอ้งการ    ตาม   ที ่    ชี้     ขาด  น ้า  มนต ์
 

ค-ูอิฮ     ตาม  ลกั  มี   ปี  ดอก  ซอน 
ตอ้งการ  ตาม  ที ่  ม ี   ป๋ี   ดอก   สอน 
 

ค-ูอิฮ    ตาม  ลกั  ตอน  ริด   ’มา-แอ  โกลง 
ตอ้งการ   ตาม  ที ่    มัน่   จารตี   และ  กฎหมาย 
 

บือ  ปลา-ออ  เพยะ เบยอ-อมู โคย-อีญ เ’นอ-อมู โคะ 
มาก   เปล่า        ป่า    เหล่า         ทุก          กอ      ไม ้
 

บอื   ปลา-ออ  กวน    โปะ    โคย-อีญ  โฆะ  พ-ูอี 
มาก     เปล่า     ลกู   ลุง(พ่อตา)   ทุก      ตวั    คน 
 

ปัง  กอ-แอ  กวน    โปะ        ฮละ   เทือง  ปอ 
ถงึ     ม ี        ลกู   ลุง(พ่อตา)  ใบตอง  ทัง้  มว้น         
(ถงึจะมลีกูสาวของลุง) 
 

ปัง   กอ-แอ   กวน   กอ   ฆอ        โพะ    ลงั 
ถงึ     ม ี          ลกู     ป้า   รุ่น(เรา)   ที ่     ควร  
 

ฆอ  เอะ  โพก  พา-อมู  ลา-อมู  โอ  ลงั 
รุ่น   เรา    ถูก    ใจ        แกลง้     ไม่    ควร 
 

ฆอ   เอะ   โพะ    ลงั    เซอลิด    ซงั  ซอน 
รุ่น     เรา      ผู ้    ควร   (เซอลดิ)  ชา้ง  สอน  

พืน   เตอ-อ ู เอะ   ออน    ซอน  ซงั  แซม 
ได ้      ไม่      เรา   อ่อนขอ้   สอน   ชา้ง   ไต   

                                                           
9 เออ – อมู คอืยางไมท้ีม่พีษิ ใชส้ าหรบัทา / ชบุ ลกูศร ส าหรบัยงิสตัว ์
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มา-อิจ ’รอง ’มา-แอ แปล   ทู   รา-ออก   โบก 
ด/ีงาม    เสา    กบั     คาน   ดอย     ป่า      ไมก้่อ 
 

มฮั    โอ-อิจ   ลกั   โพก    พา-อมู   เอะ   เดียก 
ใช่      หมด      ที ่     ถูก    ใจ      เรา      ?   
 

โพก  พา-อมู  เอะ  เดียก  เลียก  เจน    ’งา-แอ 
ถูก      ใจ        เรา     ?       เขา้   หนึง่ช่วง   สายตา 
 

เลียก ’งา-แอ เซอ ลอง    เลอแกน    ’รอง   เวือด 
เขา้       ตา      แกว้ตา       ลวดลาย   เสา    วดั 
 

เอะ     ตอก    นึง    เมะ    ทิ เลอ ดงั 
เรา    ตอ้งการ   ที ่   เธอ      (ทเิลอดงั) 
 

ปัง    เมิน   โอ    เชอ-อึก    ทิ ตะ ฆงั 
ถงึ     แม ้    ไม่       ควร        (ทติะฆงั) 
 

ปัง    เมิน    โอ   ลงั    ทิ ตะ เฆือะ 
ถงึ     แม ้    ไม่   ควร    (ทติะเฆอืะ) 
 

เซอ    มอก   ปอน      บ ู  เลอ ด ู กวน  ซงั 
จะ       ฆา่    กนิ/กบั    (บ)ู    ขนาด   ลกู   ชา้ง  
 

เซอ      จฮั          เซอ     องั    ตงั      เนะ  โกะ 
จะ     เซ่นดว้ย   กระดกู  แทน   เนื้อ   
 

มอก     เอะ    นึง    ทู           บู    เลอเลียก 
ฆา่/ฟัน  เรา     ที ่ ยอดดอย   (บ)ู     สบัสน 
 

จฮั       โคย-อีญ   โตะ เงียก  เ’มียก   โซม   กยกั 
เซ่น-บน    ทุก     กิว่เขา       เ’มยีก     กนิ    ควาย 
 

เ’มียก   โซม   กยกั  เพ-อีญ    เลอ ฌีญ   รงั   เคอ-อิ 
เ’มยีก     กนิ    ควาย     เพอืก    สอ่ง         แสง  จนัทร ์
 

เอะ   ตอก     นึง    เมะ   ทิ เลอ ดงั 
เรา   ตอ้งการ   ที ่    เธอ     (ทเิลอดงั) 
 

ตอก     นึง    เวือฮ   ปัง   ’มา-แอ   โคะ เชือะ 
ตอ้งการ  ที ่    กวา้ง    กอ      กบั      ไม ้  เป้า 
 

ฮาน        นึง    เวือฮ    เดือะ   ’มา-แอ   เลอ  อา-อมู 
ปรารถนา   ที ่   กวา้ง       ขนุ       กบั             น ้า 
 

ตอก     นึง   มา-อิจ   พา-อมู     เญาะ   เซอ ’มอ 
ตอ้งการ   ท ี       ด ี     ใจ        ไม่        โกรธ 
 

เกยาะ     ฮอ-อิจ    ทู    เตะ   ซา    เลอ มอน 
พอด ี        ถงึ        แขน    -      ขาว   (เลอมอน) 
 

เกยาะ  ฮอ-อิจ   ทู ชวง   ฮอน เซอ  โฆยฮ 
พอด ี     ถงึ   น่อง    (ฮอนเซอโฆยฮ) 

ทู เตะ     เซอ เร     โปง       เบล      ซา-แอฮ 
แขน      (เซอเร)   เหมาะกบั  ก าไล   แกะลวดลาย 
 

โปง          เบล     ซา-แอฮ      แซม   แตม   เลอ เลียก 
เหมาะกบั  ก าไล  แกะลวดลาย  คนไต   ต ี        สลบั 
 

เกยาะ   ฮอ-อิจ   เฮลาะ   ’งา-แอ   แจ      เลอ โอง 
พอด ี        ถงึ      เปลอืก      ตา     จิง่หรดี     ตะโกน  
 

เกยาะ  ฮอ-อิจ   เลอ โฌง   โพะ   แกฮ   อฮั 
พอด ี ถงึ       ความสงู     กบั     เก่ง    พดู 
 

แกฮ   ซา     เซอ   กยกั   โคะ   มกั  ตาน 
ช่าง   ผวิขาว  แดง  ควาย  เขี้ยว  หม ู   ตนั 
 

แกฮ    ซา    เซอ นาน    คา-ออ   ฟัน      แม 
ช่าง     ขาว   (เซอนาน)      เขา   ฟาน/เกง้  แม ่
 

โยะ     แ’รฮ    เ’รียง ๆ    เอาะ     เฌียง   ท ู
เหน็         ?         ?           ไมไ้ผ่      ขา้ง    ภูเขา 

รอ-แอฮ  เรอ-อกุ   พี   พ ู     ละ         ฆ ู       เตียน 
เลอืก       เอามา     ที ่  หนา   ส าหรบั   หล่อ   เทยีน 
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โยะ    แ’รฮ    ’งอม ๆ   ออ    ฆอม   พ ุ
เหน็       ?      อ่อนโยน    พี ่      และ    น้อง 
 

รอ-แอฮ  เรอ-อกุ    พี     เฮียง    ละ    เตียง   เญือะ 
เลอืก  เอามา     ที ่    ฉลาด   ส าหรบั   ครอง   เรอืน 
 

ละ       เตียง    เญือะ    ระ       จะ     เลอ อวั 
ส าหรบั   ครอง  เรอืน    ใหญ่    เตาไฟ   สามเตา     
 

เอะ   ตอก     นึง    เมะ   ทิ เลอ ดงั 
เรา  ตอ้งการ    ที ่   เธอ    ?  ?   ? 
 

ตอก      นึง     ’งอม ๆ    ชอม  เซอ ลิด 
ตอ้งการ   ที ่       นิง่ๆ       งาม     นิสยั 
 

แกฮ    ชอม    เซอ ลิด   เลอ โกะ    พิด         เดอ-อมู 
ช่าง     งาม     นิสยั        ขา้วสาร   ขา้วเหนียว    แช่น ้า 
 

ตอก      นึง     มา-อิจ    กิด    ’มา-แอ    แอ    ตงั 
ตอ้งการ   ที ่ ด ี       (กดิ)       กบั     ไก่     ตัง้ 
 

ฮาน       นึง      มา-อิจ    ฮงั    จา-ออ    เลอ    ยูม 
ปราถนา   ที ่       ด ี         หุ่น      ชาว      เมอืง   ยวม 
 

มา-อิจ   ฮงั     มา-อิจ    ฮนู    คนู    เมือง   กอก 
งาม       ร่าง     งาม        รปู     ขนุ      เมอืง    กอก 

เลอ โดฮ     ละ    เมะ   พืน   นึง   เยือม 
บอกกล่าว   ให ้    เธอ    ที ่     บท    รอ้ง 
 

บทปรารถนาจริง 
(ผูช้ายรอ้งตอบ) 
ถา้เหมอืนดงัค าพดู เมื่อเราปรารถนา ไมใ่ช่พดูเล่น 
ไม่ใช่คุยเพราะพดูคล่อง หรอืช่างพดู ไมใ่ชพ่ดูเพราะเป็นค าคม 
ไม่ไดแ้กลง้หลอกเธอ เพราะเราเป็นคนมคีวามรู ้
ฉนัพดูตามความจรงิ เหมอืนดัง่ยาพษิทีม่ฤีทธิแ์รงไวฆ้า่สตัว ์
ตอ้งท าตามค ามัน่สญัญา ตามจารตีประเพณี 
ป่าทีท่ าไรห่มุนเวยีน ป่าทุกกอไม ้
เราเหน็สาว เราจะไม่หลายใจ 
ถงึจะมลีกูลุง ลกูป้าทีเ่หมาะสมกบัเรา10 ฉนักจ็ะไม่สนใจใครอื่น 
สาวทีค่วรจะแต่งงานกบัเรา นิสยัยงัไม่ถูกใจเรา 
เราไม่อดทนพอทีจ่ะสอนชา้ง 
ตน้เสาในป่ากอ งดงาม เป็นทีถ่กูใจเราหมด เขา้ตา เหมอืนเสาวดัทีม่ลีวดลายงดงาม 
เราตอ้งการเธอ  ถงึจะไม่คู่ควรกไ็ม่เป็นไร 
เลีย้งบเูพื่อป้องกนัตวัจะเป็นผกีะ11  จะเซ่นดว้ยกระดกู แทนเน้ือตวัเอง 
จะเลีย้งบบูนยอดเขา จะเลีย้งทุกกิง่เขา 
ผเี’มยีก กนิควายเผอืก สอ่งแสงจนัทร ์
เราตอ้งการเธอ เพราะคอกวา้งเหมอืนตน้ไมเ้ปลา้ 
เราตอ้งการเธอ เพราะเธอจติใจกวา้งขวางเหมอืนตาน ้า 
เราตอ้งการเธอ เพราะเธอใจด ีและไม่โกรธ 
เราตอ้งการเธอ เพราะรปูร่างงาม ทัง้แขนและน่อง 

                                                           
10 ชาวเลอเวอืะเชื่อวา่ คู่ทีเ่หมาะสมกนั คอืจะตอ้งแต่งงานกบัลกูของลุง 
11 มคีวามหมายว่า ฉนัจะดแูล และปกป้องเธอเป็นอย่างด ี
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แขนของเธอเหมาะสมกบัก าไลทีค่นเมอืงท าลวดลายซบัซอ้น 
หนงัตาของเธอ งดงามเหมอืนจิง้หรดีชนิดหนึ่ง 
สว่นสงูของเธอพอด ีและช่างพดู 
ผวิเธอขาวแดงเหมอืนเขีย้วหมตูนั 
เหน็คนอื่น แกว่งไปมา ไม่อยู่นิง่ เหมอืนไมค้า้งดอย 
เลอืกไมท้ีถู่กใจทีส่ดุ เพื่อหล่อเทยีน 
พีแ่ละน้อง รอบคอบ สขุมุ อ่อนโยน 
เราเลอืกคนทีฉ่ลาดมาครองเรอืน ส าหรบัครองเรอืนใหญ่ มเีตา 3 เตา 
เธอช่างงาม เหมอืนขา้วสาร ขา้วเหนียวทีแ่ช่น ้า12 
ฉนัตอ้งการเธอ เพราะเธอมพีลงัด ีเหมอืนไก่ตัง้13 
ฉนัปรารถนาเธอ รปูร่างงาม เหมอืนชาวบางกอก14 
   
  

                                                           
12 ขา้วหมาก 
13 ไก่ตัง้ เมื่อสง่เสยีงรอ้งขนั จะท าใหไ้ก่ป่ามา 
14 คนกรุงเทพ ฯ 


