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ผะหยาเกีย้ ว
เรียบเรียงโดย วัฒน ศรีสวาง
.......................เสียงแคน....................................
บทนํา (พิธีกรกลาว) สวัสดีพี่นอง สาวหนุมซุมอีสาน แตบูฮานสืบมา จายผะหยา
กอนเกี้ยว บาวสาวเทียวไปเลน นํากันเวามวน ตามสมควรฮีตเคา ความเวากลาวจา
บไดพากันเลน ผิดคองผิดเพศ บไดเปนเหตุฮอน ซิงซูเ สื่อมเสีย เพิ่นนั้นคัดเคงแท
ฮีตบานคองเมือง จึงเจริญฮุงเฮือง มาฮอดเฮาเดียวนี้
ฟงเยอ พี่นอง ผองหมูไทยอีสาน มาฟงผยาโบฮาน หนุมสาวกลาวแก
ฟงใหเห็นของแท อีสานเฮาแตปางกอน เพิ่นจีบกันแบบนี้ เชิญเจาฮับฟง ไดแลว...
.......................เสียงพิน....................................
๑) นางเอย เจาผูงามโตงโหลง อายผูห ลงทางมา สังบเอิ้นใสแน
อายขอแวกินน้ํา พอสิไดแนบนอ
๒) อายเอย คันบติวานองทุกขไฮ ฮูปชั่วหัวหยอง คันอยากลองผะหยานาง
กะแวมาตี้อา ย
๓) นางเอย อายนี้คือจั่งไกผูนอย พอแตกอเฮียนขัน ตบปกขึ้น ตนโตกะยังออน
ปากบทันแกกา จาเจากะบเปน ดอกนาง
๔) อายเอย นองนี้คือดั่งบัวหวังน้ํา สิไปนําเทาซั่ว คันแมนน้ําแกงขึ้น บัวสิยื้อยืดนํา นั่นแลว
๕) นางเอย อายนี้คนขี้ฮาย ลีอ้ ยูคือกบ เห็นคนมา ปอมปแลมลงน้ํา ซั่นแลว
๖) อายเอย นองนี้คือดั่งปลาเข็งขอน หนองนาน้ําเขินขาด ฝนบมาหยาดให
สิตายแลงแดดเผา นั่นแลว
๗) นางเอย อายนี้คือดั่งเซื้อซาดแฮง เหม็นสาบกุยผง บแมนแนวหงสคาํ
สิหอนเทียมพระจันทรได ดอกนา
๘) อายเอย นองนี้คือดั่งพลูลามคาง ปลายซานเหี่ยวแดด คันบตักน้ําพรม
คันบ อมน้ําพูด พลูสิแหงเหีย่ วตาย ใดอา ย
๙) นางเอย อายนี้คือดั่งไซหลังหลา บหมานปลานําเพิ่น ถืกกะใสไว บถืกกะใสไว
พอไดเที่ยวยาม คันแมนมีปลาเขา ยังสิพอไดปน ยานมีแตขี้เยื้อ เปอะไวปากไซ
นั่นแลว
๑๐) อายนี่เปนผูโก คือดั่งลีงกัง หางกะบมี ดากแดงบอายบาน เพิ่นบอ
๑๑)นองนี่เปนผูโก คือดั่งวันทอง แนมเบิ่งหัวเพิ่นหยอง ปานฝอยขัดหมอ
๑๒)อายเอย ความผะหยาเจา จามาใหมันคอง ขอยสิจับใสของ ขังไว ดังกะปู นี้แลว
๑๓) นางเอย ความผะหยาเจา สิหยามากะตามซาง ยานแตหยาหมากหญา
ปกขาโสงพี่ซาย นี้แลว
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๑๔) อายเอย ความผะหยาเจา จามาใหมันคอง คันแมนจักบถือขอ หยอบถืกปอง
มันสิเสี้ยวใสมือ เดออาย
๑๕) นางเอย ความผะหยาเจา ยานคือควายตายหา ยานแตฝูงหมูแ ฮง
ลงทื้นซากผะหยา เจาแลว
๑๖) อายนี้ ความผะหยาขอย เต็มโกนไมดอกอึ่ง กึ่งใสน้ํากะเหลือ กึ่งใสเฮือกะหลม
กึ่งใสเจา ตายจอยสูบไหว ซัน่ แลว
๑๗) สาวนี้ ความผะหยาเจาเต็มโกนไมบาก หนาผากเจา แนมแลวแมนขี้ตั๋ว แทเลย
๑๘) อายนี้ ความผะหยาเจา จามาอยาคุยอวด อยาสิโสวาทเวา
ผะหยาเฮี้ยนคาขอมือ ทอนี้ (ทําขอนิ้วมือใหดูดวย)
๑๙) นางเอย ขออภัยนองหลา เฮามาจากันใหม ขอใหละอายไว
พอไดนั่งนํา แนถอน อายนี้ใจประสงคนา้ํ จั่งคอนคุมาหา ใจประสงคปลา จั่งแบกแห
ลงหวย อยากสิถามนางนอง มีคนปองแลวไป ในใจเจามีใผเฝา แลวบนอ
๒๐) อายเอย บอกแลวเด วาคือปลาเข็งคอน หนองนาน้ําบขาด คันฝนบหยาดให
บตายแลงแดดบเผา นองนี้ทุกขยากใฮ บมีใผบเหลียวเบิ่ง ดอกอาย มีพอแมเฒาๆ
กับนองอีกสิบคน ทอนั้น
๒๑) นางเอย บุญของอายไดยินนางตานกลาว อายกะปลอดออยซอย เสมอดั่งตองตัด
ผัดแตเปนบาวมา บมีเมียสามซอน ผัดแตเปนกอขึ้น บมีเครือบเกี้ยวอุม
ผัดแตเปนพุมไม เครือบเกี้ยวแมนบมี ดอกนาง
๒๒) อายเอย คันอายเวาจั่งซั่น กะใหแมนคําสา คันแมนซาตามี สิใหญสงู คือเจา แนวนาม
ขอย บักหอยนาหนาต่ํา มันบสมส่ําเซื้อ เครือเคาบาวพี่ชาย ดอกตี๊
๒๓) นางเอย ใจประสงคแลว เมืองแกวกะดั้นฮอด ใจประสงคยอดแกว ในถ้ํากะกนหา
ใจประสงคใสมอน จั่งคอนมอนนําสง ประสงคเฮ็ดนาฮวมแลว จั่งคอนกลาแขงฝน
ใจประสงคโสง แพงปานใดกะซื้อใส คันบมแี ทๆ ใบไมสนิ ุงแทน กะได
ใจประสงคตอ เจา ใผกวนกะบขุน ใจมันใสตอเจา ใผตองขุนบเปน ดอกนาง
ใจประสงคตงั้ นํานางทุกบาดยาง สิบวางนาดนอง ใลถิ่มใหแกใผ ซัน่ แลว
ใจประสงคตงั้ หวังซมแกมออน ใผสิซมกอนอาย คองถาเบิ่งมือ อายสิเพพังมาง เสาเฮือน
ใหขาดทอง สิเตะกกหมากพาวกลางบานใหขาดกลาง ถาเบิ่งดู อายสิอาสาเลีย้ งพอแม
ยายตา สิเฮ็ดนาฮั้วสวนปลูกแปงไถมาง อายสิเพียรหาเลี้ยง คําแพงเจาออน....บัดนองสาวเจา
นั้น... ใหญแลวใหพี่ขอ...สาเดอ
๒๔) อายเอย อยามาตี๋แถลงเวา เอาเลามาปลูก บแมนเซื้อซาดออย กินไดกะบหวาน
อยามาตีแ๋ ถลงหลม ตมบมีคะลาดหมืน่ อยามาติคะลาดลม เดือนหากอนฝน
อยามาตีแ๋ ถลงหลม ตมบมีคะลาดหมืน่ อยามาตี๋วาทเวา ลวงขอยแลวบเอา
อยามาตีแ๋ ถลงแปง แปงเปนหลายวาด อยามาตั๋วอีนอง ใหนอนแลงอยูดาย
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ใผสิหลิงเห็นไส หัวใจนกขี้ถี่ ทางปากฮองทืดทื่อ ใจเลี้ยวใสกะปู
ใผสิหลิงเห็นฮู ภายในปลองไมไผ ลางเทื่อดวงอยูหั้น สิไปฮูฮอมใด
แนววาใจผูชายนี้ คือกวยกะตาหาง ทิ่มลงน้ํา ไหลเขาสูท าง นั่นแลว
นองสาวขอย มีอยูเถิงหก คันอยากเห็นนาฮก ก็เลือกเอาตี๊อาย ลองเบิ่ง
๒๕) นางเอย ใจอายนี้ คือหินหนักหมื่น ทิ่มลงน้ํา จมหมิ่งบฟู
ซาดที่เปนหงสแลว บลดต่ําลงเปนกา คําที่พาทีไข บหลอกลวงตั๋วเจา
คําวาเอานัน้ คือสัจจะหมัน่ พะยาหงสผสู ูงสง บลดความไดเวา ใหเขาเอิ้นวากา
ซาดที่เปนซายนี้ คําพาทีคือเกียรติ คําปากวาออกแลว ประกันดวยซาดสกุล ซัน้ แลว
๒๖) อายเอย ซาตานองนั้น ยานคือแตงกลางใฮ อายหากกินหนวยแลว
สิไลถิ่มแตเครือ นั่นตี๊ คันบจริงเจาอยาเวา คันบเอาเจาอยาวา ยานคือตอกมัดกลา
นาแลวเหยียบใสตม นั่นแลว ยานแตคองคอยเจา คือกบเขียดคอยฝน คือคนจนคอยรวย
ยานแตตายบเห็นจอย แนวเวาซูตางบาน ยานแตถืกของเขา วาสิเอาแตวาจา สวนใจบมี
เตื้อง เจาอยาเก็บดอกหวาน บานเพิ่นมาบาน ใหเมือ งอยซานเก็บ ดอกกะเจียวกลางบาน
เจาพูนเดอ
๒๗) นางเอย อายนี้ วาสิแปงขัวขวม สะพานทองเทียวไต ตางใหมีพี่นอง เที่ยวยื้อยองยาม
วาสิปลูกดอกซอน ซอนดอกกะดังงา แมนวามีหลายซาย สิยาดเอาจนได วาสินําเงินพรอม
นําคํามาแตง วาแตเจาเปดปองให สิพาเฒาสูขอ นองแลว
๒๘) อายเอย นองเปนผักอีตูเตี้ย ตนต่ําใบบดก กกบทันฝงแนน บอยากจีจูมดอก ฮากบทัน
หยั่งพื้น บอยากปนปงใบ นองนี้ยังออนนอย ยังอยากเฮียนเขียนอาน อาจารยประวิทย
เพิ่นฮาย หลายปหนาจั่งคอยมา เดออายเดอ
๒๙) นางเอย คันบเปนตาสอน สิคอนหวิงเมือตาก สิคอนดากขี้โม เมือตอนปาหมากยาง
บอยากพลัดพรากนอง อายจําจองใจตก พอเมื่อไกขันกก อายสิไกลไลเจา คันแมนบุญเคย
สราง ผลาเฮาเคยไดฮวม คันแมนคาดไดรวม ไปแลวกะตาวคืน ดอกนา คันแมนคึดฮอดอาย
ใหแนมเบิ่งเดือนดาว สายตาเฮาจวบกันอยูเทิ่งฟา ตี ๒ แลว สิไลลาเมือกอน มื้อหนาพูน
จั่งมาพอพบกัน........ เมือกอนเดอสาวหัวหยอง
๓๐) เมื่อสา อายกนขี้โม
....................เสียงแคน...............................
บทตาวลา
พี่นองเอย ความผะหยานี้ มีหลายเหลือขนาด โบราณตั้งแตงไว สอนใหลูกหลาน
คันบเอามาเวา ความผะหยาสิสูญคา ภูมปิ ญญาเกากี้ ลูกหลานตองสืบสาน อาจารยวัฒน
เพิ่นสืบคน ความเกาภาษา ไทยอีสานของเฮา ขึ้นมาใหเฮียนฮู ฮักษามูลมังเคา ไทยอีสาน
ใหคงอยู สืบตอไว ลูกหลานไดภาคภูมิ ซั้นแลว
สวัสดี

