เรื่ อง

:

ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา

เล่าเรื่ องโดย :

นาง พอง จองตาล

เรี ยงเรี ยงโดย :

นาย วง จองมุ่ง

ภาพประกอบ :

คัมภีร์ จองมุง้

ตรวจสานวน :

นาย วง จองมุ่ง

พิมพ์

เมษายน 2552

:

1

ฆลาย เฆ คูน บอ โจห ตาง. ยี มึห ดา อู วี, อัน กาเตา ดี เวณ ดี กาง อัน,
อัน ฮาว ยึร มาปรู ณ โตว กาดาย. โบง กาง เฆ.
เฆ บอ โยว กาง เฆ กาดูห อึม แประ ตัห บีน.

2

ดา ตี, อัน ยึร มาปรู ณ กาเตา ดี โบง กาง ปาย ตี, อัน บอ วี จอย มาปรู ณ ตึอน
ฆึห โรง อึม แประ, ดึห หลา ตัห ตับ โบง กาง มาปรู ณ ตึอน.
ปาย ตี, กาง มาปรู ณ ตู กาดูห อึม แประ ตัห บีน.

3

ฮอต ปัน ตี, บอ ฌัม อาคราว ดี มาปรู ณ เฆ ตึอน ดี โบง บลอย.
มาปรู ณ เฆ ตึอน ต็อห, “ ฮาว, เอ ฮาว แดะ ดา อี จอย เอ โบง กาง ตึอน,
แดะ อัน ตัห ลึบ บลอย โดบ เอ. โกบ อัน แฮะ จอย เอ.”

4

มาปรู ณ เฆ ตึอน, บอ วี บยอง โดว เฆ แบน ดูอี. เฆ บอ ฮาว เหรต ดา อา ตี แคง เรา.
“อาเซ มึห ดี จอย มาปรู ณ โบง กาง ดอ ฆลาย ตึอน?”
เฆ ฮาว ดีหมอด ดา อี จอย เฆ. มาแล, เฆ ตู นับ ต็อห อึณ มูห ดา ตี.
ดา อี จอย มาปรู ณ ตึอน มืร กาพา...กาพา ต็อห,
“อาเซ, อาเซ มึห ดี จอย มาปรู ณ? ออ..., โอว, อี จอย มาปรู ณ. แม โลว มาเซ?”
5

“เซ อึณ ปาย ตี, เย บาง แม ฮาว ดี บลอย เย.” ดา อา ตี บอ โดบ มาปรู ณ เฆ ตึอน,
ฮาว ลึบ แคง เรา มาปรู ณ. มาแล, ดา ตี ตู นับ ต็อห เฆ ตี มูห มาปรู ณ.
อัน ยอด มาปรู ณ เฆ ตี มูห ดูอี. แคง เรา มาปรู ณ ตี,
เฆ โบง บลอย บู ซีแง,บู หมึร.
ดา อี จอย มาปรู ณ ตึอน มืร มึห น็อห เกยา, น็อห ดาคึย.

6

ฮอต , บอ ฌัม ซีแง ดี โลว เวณ, ดา อี จอย มาปรู ณ ตึอน ต็อห ดี ฆึก อัน,
“อึย,ฆึก, แฮะ ฌัม อาคราว ดี โลว เวณ โอว.” “อาว ปาย เหมา, โอว ดี ฮาว ตึย แม ดี เรา แม.”
มาปรู ณ ตึอน ต็อห, “มาแล, อาต เวณ แม, เย มึห โกรว ปี ซี ดัว ดี แม.
แม ซี ปึ อน ครี ว, รึ อน? เย ดี ดัว.” “โอว ตู ซี ปึ อน มาเซ,
โอว ซี นับ มี โฆรห โดว ซัดดาวา.” มาปรู ณ ตึอน บอ ดัว ซี กานู ดี ดา ตี.

7

มาปรู ณ เฆ ตึอน บอ ฮาว ตึย ดา ตี แคง เรา อัน . อัน บอ วี มางัห ยอด เฆ อี ตัห ตึย อัน,
อัน อาว วี ยึร อาเซ. ซีณ ดอ อัน ตี, ดา ตี มืร นับ โฆรห โดว ซัดดาวา.
ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตี มืร ฮาว, ฮาว, ฮาว ยึร กาง แคง แปร.
8

อึณ มึห ดา ฆาย ยา กอย อา วี . อัน บอ ตัม ดี ตี.
แคง หมึร, ดา ฆาย ยา บอ ลาย กามวน,
“แฮะ เหลณ, อาย มืร ตู ดึอม มึห แคต,
อาย โลว ง็อห มาเอียน อาย แบน ฮาบ แคต อาย.”
9

“มาแล, อาย ยี มึห มาเอียน อู โดว, แดง ตี, มาเอียน อาย บอ มึห ฆอน ดีแตด.”
“อาว ปาย เหมา, อาย บอ วี เฮียง ฆอน อัน แตห อึณ ตาง,
มาเอียน ตี อาย บอ ง็อห แบน ฮาบ แคต อาย.”

มาเอียน ตึอน อีด นาเรต กาง. อัน ยี ต็อห ดี ฆอน อัน,
“อึย ฆอน โอว, โทม ดา กาณา เอ ดี ง็อห มา, กาณา เอ มึห แคต,
อัน โลว ง็อห มา แบน ฮาบ แคต ฆาย.”
10

มาเอียน บอ ต็อห ปาย ตี, “อึย ฆอน โอว ดอน โดว, เบ โลว โทม โฆรห โอว,
อาต โตต พึอม โอว, โอว อาว ลอด ยัม. เบ แกวะ แล โต็ง, โยว มาซัน ดึ ห เบ.
เบ เวณ แคง กาง, โยว ดา กาณา มัห เบ.”
ฆอน เฆ วี ต็อห ดี มาเอียน ต็อห, “เซ แม ยัม, อาเซ ดี เหรต เย โฮม?”
มา เฆ ต็อห, “ เหมา ดี ปาย, เอ ตู ปวน กาณา เอ.” อัน ดัม ฆอน อัน ปาย ตี.

11

ดา อี ตัม กาง เฆ ตึอน, อัน ยี กาเว มาเอียน. อัน ยี โทม, โทม โฆรห มาเอียน ตึอน.
อัน มืร ต็อห ดี ดา กาณา มาเอียน ตึอน, “ย็อง มาเอียน บาย ตี ดี โอว.”
“อาว ปึ อน ย็อง, ยาย โลว ง็อห แบน ฮาบ แม, ยาย แฮะ มึห ซีมา อัน, ฆอน อี ซี กอย.
ฆอน อัน ยี นับ ดี เหรต ดี ตาง.” ฆาย หมาง ดี ง็อห มาเอียน ตึอน,

มาแล, ดา อี นับ โฆรห ซัดดาวา ตี มืร แคร ตู แตห ฆาย ง็อห.
“ แคะ เหมา บาย ดี ดึห ง็อห มาเอียน บาย นี.” ฆาย บอ ย็อง ดัว ดี อัน, อู บัน ครี ว.
ฆาย ย็อง บอ มา มาเอียน บอ ฆอน เอียน บอกาเฆลียด.
12

ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตี มืร ดึห มา มาเอียน บอ ฆอน เอียน ตึอน,
ฮาว ลึบ แคง แปร โดง โต็ง ดูอี เรา ดูอี กาง.
อัน บอ ฮาว เบลห มาเอียน แคง แปร ตาง ตี.
บอ วี มึห มาเอียน แปร กอ ฌัม ดอ กานี .

13

ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตี มืร ฮาว, ฮาว,
ฮาว ยึร ดา อี แท โดง นา, ตา มาฆรัะ แท. อัน มืร กอย ยอด ดา อี แท นาเรต โดง นา.
ดา กาณา มาฆรัะ ตี, ยี เวียน มาฆรัะ, มัห มาฆรัะ อัน กอ ดีม ตาง.
ดา อี นับโฆรห โดว ซัดดาวา ตึอน, ยอด, ยอด บอ กาเว มาฆรัะ โดว ตี.

ฆอน อัน ยี หมาณ ดี ปู. มา อัน ต็อห, “ หณัม ปาว ปู, กาณา อาย แฮะ เวียน โอว กาเซา.”
ฆอน อัน มืร ตู จู หมาณ ดี ปู. “ปอ อีแจก ฮี ฌัม อาคราว ดี ดีเหลา,
โอว ดี แตห แม ปู ดี ฆีณ โดงนา, นา กัว เนณ.”
14

ฆอน มาฆรัะ ตึอน แนะ หมาณ ดี ปู. ดา กาณา อัน แนะ มัห มาฆรัะ ตึอน.
มาฆรัะ ต็อห ดี ฆอน อัน ต็อห, “โอว ดี แตห แม โฮะ ปู โดง มึห กาโละ ครี ว, กาโละ รึ อน.
เซ ดา กาณา อาย นับ, อัน มืร ตู เวียน โอว ปาย นี .”
แฮะ ฌัม อาคราว ดี ดีเหลา, ดา กาณา อัน ตึอน บอ เบลห มาฆรัะ ฆาย ฆอน อัน.

“ฮาว โฮะ นา แดง เนณ, โฮะ ดี นอน โดง มึห ครี ว เฆ รึ อน.”
มาฆรัะ ฆาย ฆอน อัน บอ โฮะ อีด โดง มึห ครี ว เฆ รึ อน.
15

ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตึอน มืร โฮะ โดง กอย ดา กาณา มาฆรัะ.
ดา กาณา มาฆรัะ วี ดีหมอด อัน ต็อห, “นา เหมา แม ตัห?” “โอว แล.” อัน ต็อห.
ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตึอน ต็อห, “โอว หมาณ ดี จึห มาฆรัะ โดว นี แฮะ ปึ อน?”
“โอว ตู ปึ อน ย็อง ดัว ดี แม โกบ โอว มึห มาฆรัะ มี อู มา.”
ดา อี นับ โฆรห โดว ซัดดาวา ตี แนะ ต็อห, “แคะ เหมา แม ดี ดึห ง็อห อัน?”
ดา กาณา มืร ต็อห, “อึร,อึร, โอว ดึห อู บัน ครี ว.”
16

ดา อี นับ โฆรห ซัดดาวา ตี, อัน มืร ฮาว ฆึห ครี ว โดง อีด มาฆรัะ ตึอน.
อัน บอ ดึห ครี ว เฆ รึ อน ปี ฆึห อัน ตี, ฮาว ดัว ดี ดา กาณา แบน ง็อห มาฆรัะ.
อัน บอ ตึณ มาฆรัะ ฆาย ฆอน ฮาว,ฮาว, บอ ฮาว เบลห แคง แปร ตาง โดง โต็ง เรา, โต็ง กาง.
โคว, อึณ กอ มึห มาเอียน แปร เฆ มาฆรัะ แปร ฌัม ดอ ตี นี.
17
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