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ตวัอยา่ง คาํผญา ที�ใชบ้อ่ย

1. กกบเ่ตื�อง ตงิตายแตห่งา่ หงา่บเ่ตื�อง ตงไดแ้ตใ่บ
ความหมาย เปรยีบเหมอืนระบบการทํางาน ที�มเีจา้นาย/ลกูนอ้ง หากเจา้นายไม่
นําพา คนที�เป็นลกูนอ้งกไ็ดแ้ตค่ดิ แตไ่มม่อํีานาจในการตดัสนิใจใดใดเลย

2. กาบม่กัทา่นํ �าสมทุรหลวงกะบว่า่ กาบม่กัทา่นํ �ากะตามถอ้นชา่งกา
ความหมาย แลว้แตก่ารตดัสนิใจของคนอื�น

3. การงานนี�อปุสรรคแสนหมู ่เกดิเป็นคนตอ้งสู ้อยา่ถอยรน่หลกีหนี
ความหมาย เกดิเป็นคนตอ้งหนักเอาเบาสู ้

4. กนิแกงแขค้างกะแจปากบล่ ั�น กนิกะทา้งคางกระดา้งปากบเ่ป็นซ ั�นบอ้
ความหมาย ไดก้นิแลว้ไมพ่ดูไมจ่า

5. เกลี�ยงแตน่อกทางในเป็นหมากเดื�อ หวานนอกเนื�อในสม้ด ั�งหมากนาว
เกลี�ยงปากทางไหทางในเป็นปลาแดก เกลี�ยงปากบ ั�งขงัขอ้ปากกะทอ
ความหมาย ของบางอยา่งดขูา้งนอกอาจดดูสีวยงาม แตข่า้งในไมม่ปีระโยชน ์ใน
ทางกลบักนั ของบางอยา่งดภูายนอกอาจไมส่วยงาม แตข่องที�อยูภ่ายในลว้นมี
มลูคา่

6. เกลี�ยงฮอดใบใสฮอดลกู เกลี�ยงฮอดเขา้ปลกู เกลี�ยงฮอดเขา้ปดัลาน
ความหมาย ของบางอยา่งดตูน้แบบหรอืตน้ทางกส็ามารถมองเห็นผลลพัธไ์ด ้

7. เกา้แมนํ่ �าสบิแมนํ่ �า สหิยอ่เป็นแผน่ดนิเดยีว คราวสบิคนืซาวคนื สหิยอ่เป็น
ดอกคราวมื�อ
ความหมาย เป็นคําที�ฝ่ายชายพดูเกี�ยวพาราสกีบัทางฝ่ายหญงิ

8. เกา้สฆิา่สบิสฆิา่ใหเ้อาแกน่คะยงูต ีอยา่ไดเ้อาบาลตีอ่ยตตีางฆอ้น
ความหมาย จะฆา่ใหต้ายกฟ็าดดว้ยไมเ้นื�อแข็ง อยา่ฟาดฟันดว้ยความรู ้

9. ไกลไปหนา้ หากนิปลาวงัใหม ่วงัเกา่น ั�นแสนสบิอ้นกะบง่ม
ความหมาย มากชูห้ลายเมยี เบื�อแลว้ทิ�ง คบคนใหมเ่รื�อยไป ไมส่นใจใยดคีนเกา่

10. ของบเ่ป็นตาจํ �า อยา่สจิุม่ลงตกั ของบเ่ป็นตากดั อยา่กนิสคิวนทอ้ง ของที�
เป็นตาสม้ อยา่กนิสสิม้ปาก มนัสยิากคอบทอ้ง เทยีวขี�หยา่งคนื
ความหมาย ไมค่วรกนิตามใจปาก อยากตามใจทอ้ง ทา่นสอนใหพ้จิารณาเรื�อง
การกนิ
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11. ขอใหอ้ดสาสูเ้พยีรไปใหถ้กืป่อง คณุอาจารยย์กใสเ่กลา้ คะนงิไวอ้ยา่สลิมื
ความหมาย อดทนสูใ้นสิ�งที�ถกูตอ้ง ยกยอ่งคณุอาจารย์

12. ขดุดนิด ั�น สรรหาแตบ่อ่นกิ�ว แนวสิ�วไม ้ประสงคไ์งแ้ตบ่อ่นบาง
ความหมาย เป็นคนที�หนักไมเ่อา เบาไมสู่ ้ชอบทํางานเอาเปรยีบผูอ้ื�น

13. ขดุดนิด ั�นประสงคห์าแตบ่อ่นกิ�ว แนวสิ�วไมป้ระสงคไ์งแ้ตบ่อ่นบาง
ความหมาย ของแตล่ะอยา่งมจีดุประสงคก์ารใชง้านตา่งกนั

14. คนผูม้คีวามฮู ้ซูซเีฮ็ดบแ่หมน่ ความฮูม้ทีอ่แผน่ฟ้า เป็นบา้ทอ่แผน่ดนิ
ความหมาย มคีวามรูท้ว่มหวัแตเ่อาตวัไมร่อด

15. คบคนใหเ้บิ�งหนา้(ดหูนา้) ขาวงามๆอยา่ฟ้าวปลงใจเซื�อ บาดเพิ�นขม
เคยีดแคน้ สอิกุแนน่อ ั�งทรวง
ความหมาย กอ่นคบคนควรพนิจิ พจิารณา ไมค่วรมองที�หนา้ตา

16. ความคดิมบีแ่พ ้ทนุสคิา้ฮ ั�นแมน่บม่ ี
ความหมาย เศรษฐกจิหรอืสภาพคลอ่งทางการเงนิในตา่งจังหวดัไมด่ ีจงึทําให ้
คนตา่งจังหวดัมธีรุกจิเกดิขึ�นนอ้ย แตใ่ชว่า่ความคดิความอา่นทําธรุกจิจะดอ้ยกวา่
คนในเมอืงหลวง ตดิที�มเีงนิทนุไมพ่อที�จะทําอะไรใหเ้ป็นเม็ดเป็นหน่วย
ตา่งหากหละ่

17. ความตายนี�แขวนคอทกุบาดยา่ง ไผก็แขวนออ้นตอ้นเสมอดา้มดงัเดยีว
ความหมาย ความ ตาย ตดิตามเหมอืนเงาตามตวั ไมม่ผีูใ้ดหลดุพน้

18. คนัควมฮกัควมมกัคอืเขา่ สเิอากนิใหม้นัอ ิ�ม คนัคอืนํ �าบแ่กว้สลิงลา้งอาบ
สรง แทแ้หลว้
ความหมาย เป็นคําที�ทางฝ่ายชายใชพ้ดูจาเกี�ยวพาราสหีญงิสมยักอ่น

19. คนัเจา้ไดก้นิซี�น อยา่ลมืแหง่คณุหมา ฮา่ขโมยมาเฮอืนสเิหา่หอนใหม้นัยา้น
บาดฮา่กวางฟานเตน้ ตามทางสไิดไ้ล ่บาดเทื�อไดต้อ่นซี�น ยงัสโิออ้า่วหา
ความหมาย เมื�อไดส้ ิ�งของที�ตนเองรัก/ชอบใจ ไมค่วรลมืคนที�อยูข่า้งกาย

20. คนัเจา้ไดข้ ี�ซา้งก ั�งหม่เป็นพะยา อยา่ไดล้มืเสนาผูแ้ฮต่ามตนีซา้ง
21. คนัเจา้ไดข้ ี�ซา้งก ั�งฮม่เป็นพระยา อยา่ไดล้มืคนทกุขผ์ูข้ ี�ควายคอนกลา้

ความหมาย ถา้ไดด้บิไดด้แีลว้ก ็อยา่ไดล้มืคนที�อยูข่า้งหลงั
22. คนัเจา้ไดข้ ี�ซา้งก ั�งฮม่สปัทน อยา่ไดล้มืคนจนผูแ้หนํ่าตนีซา้ง

ความหมาย ถา้ไดด้บิไดด้หีรอืไดเ้ป็นใหญแ่ลว้ก ็อยา่ไดล้มืผูค้นรอบขา้ง
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23. คนัเจา้ไดอ้ยูย่อดฟ้าผาสาทประดบัมขุ อยา่ไดล้มืเฮยีนทกุขผ์ูข้ ี�ควายคอน
กลา้
ความหมาย ถา้ไดด้บิไดด้แีลว้ก ็อยา่ไดล้มืคนที�อยูข่า้งหลงั

24. คนัไดก้นิปลาแลว้ อยา่ลมืปปู๋าป่อย(ปลอ่ยปละ) บาดยามปลาขาดคอ้งยงัสิ
ไดป่้นปู
ความหมาย เมื�ออยูด่กีนิด ีไมค่วรลมืปลารา้ปลาเจา่ที�เคยกนิมา เมื�อหมดอํานาจ
วาสนา อาจตอ้งกลบัไปกนิปลารา้ไหเดมิ

25. คนัไดก้นิลาบซิ�นอยา่ลมืแจว่แพวผกั ไดก้นิพาเงนิพาคาํ อยา่ลมืกระเบยีน
ฮา้ง
ความหมาย ถา้ไดด้บิไดด้แีลว้ก ็อยา่ไดล้มืสิ�งของที�อยูข่า้งหลงั

26. คนัแมน่มคีวมฮูเ้ต็มพงุเพยีงปาก โตสอนโตบไ่ดไ้ผสยิอ่งวา่ดี
ความหมาย ความรูท้ว่มหวัเอาตวัไมร่อด

27. คนัวา่ไดด้แีลว้อยา่ลมืคณุพอ่แม ่เผ ิ�นหากเลี�ยงแตน่อ้ยถนอมใหใ้หญส่งู
ความหมาย ไดด้แีลว้อยา่ลมืบพุการี

28. คนัสเิทยีวทางกวา้งใหห้าฮม่บงัหวั คนัสไิปทางไกลไถถ่งใหม้พีรอ้ม คนัสิ
เทยีวทางเว ิ�งหาทงิบ ั�งใหญ ่คนัสขิ ึ�นตน้ไมใ้หห้าทา้งปลอ่งลง
ความหมาย จะทําอะไรใหว้างแผน

29. คนัสเิทยีวทางเว ิ�งใหห้าทงิบ ั�งใหญ ่คนัหากเป็นมะลดืทดืเทา้เซาถอ่นอยา่ไป
ความหมาย โบราณทา่นกลา่วไว ้กอ่นออกเดนิทางไปคา้ขายสมยักอ่นทา่นให ้
สงัเกตดุนิฟ้าอากาศ

30. คาดสไิด ้บนิมาคอืนกเจา่ คาดสบิไ่ด ้บนิเจย้เจดิหนี
ความหมาย ถงึคราวจะได ้โชค ลาภ กว็ิ�งเขา้มาหาเอง แตถ่งึครวาจะไมไ่ด ้กจ็ะ
พลาดหวงัอยา่งไมน่่าเชื�อ  ทั �งนี�อาจเป็นเพราะตั �งหวงัใจไวม้ากเกนิไป เวลาไมส่ม
หวงัจงึคดิอยา่งนอ้ยใจ

31. คาํบผ่ดั สามปีเป็นแห ่พี�นอ้งบไ่ปหามาแหว ่สามปีเป็นเพิ�น
ความหมาย ความเหนิหา่ง อาจทําใหค้วามเป็นญาต/ิพี�นอ้งกลายเป็นคนอื�นไป

32. คาํสอนพอ่แมน่ี�หนกัเก ิ�งธรณี ผูใ้ดยาํเยงนบหากสดิเีมอืหนา้
ความหมาย ผูใ้ดเคารพคําสั�งสอนพอ่แมจ่ะเจรญิกา้วหนา้

33. คดิถงึนอ้งนอนบอ่ ิ�มเต็มตา บไ่ดเ่หนหนา้เหนอแุอง่นํ �ากะยงัดี
ความหมาย คดิถงึนอ้งนอนคอ่ยไมห่ลบั  ถงึจะไมไ่ดเ้ห็นหนา้ ขอเพยีงไดเ้ห็นโอง่
กย็งัด ีคอืขอแคไ่ดม้องลอดผา่นเขา้ไปในบรเิวณบา้นกพ็อใจ
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34. เจา้ผูน้กกะแดดเดา้หากนิไกลเขต เจา้มาลมืพี�นอ้งเจา้มายอ่งผูอ้ ื�นด ีต ั�งแต่
กี�เจา้กะวา่มงัๆ จกัวา่ฟงัความไผจ ั�งไดไ้ลลมืชู้
ความหมาย คนที�ออกไปทํางานหา่งไกลบา้นเกดิ ดนัมาลมืญาตพิี�นอ้ง ไปยกยอ
ผูอ้ื�นดกีวา่เมื�อกอ่นกว็า่ด ีๆ แตไ่ปฟังใครมาถงึไดล้มืความหลงั

35. ใจบโ่สดาดว้ยเวา้แมน่กะเป็นผดิ ใจบโ่สดาดอมเวา้ดกีะเป็นฮา้ย
ความหมาย แมน้ไมส่บอารมณแ์ลว้จะพดู อยา่งไรกไ็มม่ทีางถกูใจได ้

36. ใจบห่วงัทาํสรา้ง หากนิกะบค่อ่ง(คลอ่ง) ใจบใ่สตอ่ฆอ้งตไีดก้ะบด่งั
ความหมาย จติเป็นนาย กายเป็นบา่ว หากจติใจไมด่แีลว้ ทําอะไรกม็กัไมสํ่าเร็จ

37. ใจประสงคส์รา้งกลางดงกะวา่ทง่ ใจขี�ครา้นกลางบา้นกะวา่ดง
ความหมาย ถา้ใจสู ้(ขยนั) อยูก่ลางป่าดง กเ็หมอืนกลางทุง่ ถา้เกยีจครา้นแมอ้ยู่
กลางหมูบ่า้นกเ็หมอืนในกลางป่า

38. ชาตทิี�ควายเห็นกลา้ กาเห็นกลว้ย สกิรายหนเีสยีเปลา่ เป็นฤา คนับก่นิอ ิ�ม
ทอ้งสาแลว้แมน่บห่นี
ความหมาย ชายหนุ่มเจอหญงิสาว ไมไ่ดเ้ป็นคูจ่ะไมย่อมเลกิรา

39. ชาตทิี�เงนิคาํแกว้ มนับแ่หมน่ของไผ ผูใ้ดมใีจเพยีร หากสหิลงหลอนพอ้
ความหมาย เงนิทองใครๆ กห็ามาไดถ้า้มคีวามขยนัหมั�นเพยีร

40. ชาตทิี�เป็นชายนี� คาํพาทคีอืเกยีรต ิคาํปากวา่ออกแลว้ ประกนัดว้ยชาติ
สกลุ
ความหมาย เป็นการพดู เพื�อใหฝ่้ายหญงิยนิยอมพรอ้มใจ

41. ชื�อวา่แนวความเวา้ของคนมนัเกนิงา่ย ไดเ้ทงิหงายและควํ�าความเวา้บอ่ยู่
ความ เขาฮกัเขาก็ยอ่ง เขาซงัเขาก็วา่ คอืด ั�งบกัเคา้เมา้ หมาเฒา่เหา่แตเ่ขา
คนัเฮาทาํดแีลว้เขาซงัก็ตามซา่ง คนัเฮาเฮ็ดแมน่แลว้ หยนัหยอ่ก็ซา่งเขา
เขาสพิากนัทว้ง ท ั�งเมอืงก็บเ่ง ี�ยง เขาสติทิ ั�งคา่ย ขายหนา้ก็บอ่าย
ความหมาย ถา้ทําดแีลว้กอ็ยา่อยา่สนคําคนอื�นนนิทา

42. ชื�อวา่แนวเด็กนอ้ย ตากอความคดึหมอ่ ไดก้อขอขอ้หลอ่ ความเวา้ผดัอยู่
ดาว
ความหมาย เด็กนอ้ยอวดฉลาด

43. ชื�อวา่โลกยีก์วา้งเมอืงคนมนับเ่ที�ยง มนั หากเงี�ยงซอ่ยงอ่ยคอืคอ่ยตลิ�งของ
ลางเทื�อแนวเด็กนอ้ยสอนคนหวัดอ่น ลางเทื�อลกุไพรบ่า้น สอนทา้วพอ่พญา
ก็มี
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ความหมาย โลกนี�ไมเ่ที�ยงหนอ วนันี�ลกูหลานอาจสอนพอ่แม ่พอ่เมอืงยงัตอ้ง
เชื�อชาวบา้น

44. เชื�อชาตจิอ้ง(รม่)คนักอ่งกะยงัหบุ ชาตาหลบุ หลบูลงคอืจอ้ง ยามเมื�อชาตา
ขึ�นขวางคอืขอนกะยงัลอ่ง บาดสลิม้ดงึหญา้กะบฟ่งั
ความหมาย สรรพสิ�งทั �งหลาย ไมเ่ที�ยง ชวีติมขี ึ�น/ลง

45. เชื�อชาตแิฮง้ เหม็นสาบกนัเอง ปสูอนป ูใหย้า่งตรง หอ่นฤสทิาํได้
ความหมาย ตวัอยา่งที�เลวหรอืจะทํา ใหผู้อ้ ื�นทําดไีด ้

46. เด็กนอ้ยมคีวามฮูส้องสามความมนัก็อง่ ผูใ้หญฮู่ต้ ั�งลา้นก็อาํไวบ้ค่อ่ยไข
ความหมาย ความรูม้เีพยีงนอ้ยนดิ อยา่หยิ�งผยองอวดรู ้

47. เดนิทางบอ่สดุเสน้ อยา่ถอยหลงัใหเ้ขาเหยยีบ ตายขอใหต้ายหนา้ พุน้ เขา
สเิอ ิ�นวา่หาญ
ความหมาย นักสูต้อ้งสูไ้มถ่อยใหต้ายอยา่งวรีบรุษุ

48. ไดข้ ึ�นเฮอืแลว้ อยา่ลมืแพป้องไมไ้ผ ่ไดเ้ป็นใหญแ่ลว้ อยา่ลมืขา้ผูพ้ลอย
ความหมาย ถา้ไดด้บิไดด้แีลว้ก ็อยา่ไดล้มืคนที�อยูข่า้งหลงั

49. ตกกะเทนิ วา่ไดก้าํคอแฮง้ สกิาํแฮงๆใหฮ้ากมนัออก สหิลอนกาํแกง่แกใ้ห้
คอแฮง้ขาดคา
ความหมาย เมื�อตั �งใจจะกระทําสิ�งใดแลว้ จะตอ้งทําจนถงึที�สดุใหบ้รรลเุป้าหมาย
หรอืวตัถปุระสงค์

50. ตกกะเทนิ วา่ไดล้งมอืค ั�น งมปลาหาเตา่ เอาใหเ้บ ิ�ดซุซง้ ลงใหเ้บ ิ�ดซุดา้น สา
แลว้จ ั�งสเิซา
ความหมาย เป็นคนที�มคีวามมานะ พยายามสงู เมื�อลงมอืทําสิ�งใดแลว้ มกัทําจน
สําเร็จ

51. ตกกะเทนิวา่ไดล้งลายมว้น บเ่ป็นบงุกะเป็นตา่ บเ่ป็นฮงัไกฮ่า้ง บเ่ป็นคอ้งใส่
หอยยบุอ้
ความหมาย หมายถงึ เมื�อไดล้งมอืทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งแลว้ตอ้งพยายามจนสดุความ
สามารถไมว่า่ผลจะออกมาเป็นเชน่ไรกต็าม อยา่งนอ้ยกค็งเป็นประโยชนบ์า้งไม่
มากกน็อ้ย

52. ตกกะเทนิวา่ไดสู้บ้ถ่อยหลงัใหเ้ขาวา่ นบัแตม่ื�อสกิา้วไปหนา้บถ่อย
ความหมาย เมื�อไดสู้แ้ลว้ไมม่ถีอยใหใ้ครดถูกูได ้
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53. ตกกะเทนิวา่ไดเ้ฮยีนแลว้ สเิฮยีนเหมดิสูซ่อ่ง เฮยีนใหเ้ผิ�นไดย้อ่ง เหมดิ
ถว้นคูสู่แ่นว
ความหมาย มโีอกาสไดเ้รยีนแลว้ตอ้งเรยีนใหรู้จ้รงิ ทกุอยา่ง

54. ตา่งคนตา่งกนิเขา่ ภาษาเฮากะเลยตา่ง ตา่งคนตา่งอาบนํ �า กะเลยเกี�ยงตา่ง
กนั
ความหมาย ทา่นสอนใหรู้ว้า่ ในโลกนี�มมีากมายหลายเชื�อชาติ / ศาสนา การกนิ
อยูท่ี�ตา่งกนั มทีั �งคนขาว/ดํา

55. ตแิตค่วายบกัเลฮา้ย ปกัตสูวนผดับฮ่ ี� ตแิตแ่มงหมี�(แมลงหวี�)ฮา้ย ตนีซิ�นบ่
ลํ�าเพยีง
ความหมาย คนที�ชอบตําหนติติงิผูอ้ื�น ทั �งที�ตวัเองกไ็มไ่ดด้ไีปกวา่ใครเขาเลย

56. ตเีจ็บแลว้แสนสอิอยกะปานดา่ แมน่วา่เวา้จอ้ยจอ้ยกะปานไมแ้ดกตา
ความหมาย เมื�อถกูตเีจ็บแลว้จะปลอบประโลมปานใดกไ็มห่ายเจ็บ

57. ตื�นเซา้ขี�ใกล ้ตื�นสาย ขี�ไกล
ความหมาย หมายถงึ คนที�นับถอืพระพทุธศาสนาอนัสงูสง่ เมื�อรูต้ ื�น รูเ้บกิบาน
ดว้ยธรรมที�พทุธองคท์รงตรัสไวด้แีลว้ ยอ่มมโีอกาสมากกวา่ผูท้ี�ยงัหลงอยูใ่นวฏัฏะ
วนสามฉะนี� แล

58. ทางหลายเสน้ ตามใจสเิลอืกไตเ่อาแหลว้ มกัเสน้โคง้โงเงี�ยวกะหากมี
ทางหลวงกว้ง(กวา้ง)สงัมวัเทยีวแตท่างขอก หมกปลาแดกต ั�งโจโ้ก ้สงัมวั
จํ �าต ั�งแตต่อง
ความหมาย ทา่นเปรยีบไวก้บัการนับถอืศาสนา ที�มมีากมายหลายหลาก ตามแต่
ใจหรอืจรติของผูใ้ดจะเลอืกหา แตพ่ระพทุธศาสนาอนัสงูสง่คนกลบัมกัจะมองขา้ม
ไป

59. ทกุยากฮา้ยปากกํ�ากนิมนัหมก ค ั�นบก่นิหมกมนัปากบด่าํปานนี�
ความหมาย ยากจน ตอ้งกนิมนัเผา (มนัเทศ) ถา้ไมก่นิรมิฝีปากคงไมดํ่าขนาดนี�

60. เทยีวทางเว ิ�งเหงิหลายมนัสคิํ�า คนัหากเป็นมะลดืทดืเทา้เซาถอ่นอยา่ไป
ความหมาย โบราณทา่นกลา่วไว ้จะออกจากบา้นตอ้งรูจั้กสงัเกตดุนิฟ้าอากาศ

61. นกเขาเปิดเขา่(เบื�อขา้ว)นกกาเหวา่เปิดไข ่นกไซเ่ปิดดว้ง สงิอเงี�ยวตอด
โกน
ความหมาย เป็นลกัษณะของคนที�มกัเบื�ออะไรงา่ยๆ ชอบเรยีกรอ้งความสนใจ
จากคนรอบขา้ง พอไมม่ใีครสนใจกม็กัพาลกบัตวัเอง
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62. นุง่ผา้ลายหมาเหา่ เวา้ความเกา่ผดิกนั
ความหมาย ธรรมชาตขิองสนัุขชอบเหา่คนนุ่งผา้ลาย ทํานองเดยีวกนักบัคนที�
เมื�อพดูความหลงัมกัจะนํามาซึ�งความบาดหมางกนัได ้

63. แนวนาบส่มเขา่(ขา้ว) เสาเฮอืนบส่มขื�อ ผอืบส่มสาดเหี�ยน งวัเกยีน(เกวยีน)
บส่มแอก ตาแฮกบส่มไกต่ม้ งมเลี�ยงกะบก่นิ
ความหมาย ชาตนิี�เกดิมา พี�กบันอ้งไมค่วรคูก่นั(ลกัษณะหญงิ/ชายเกี�ยวพาราสี
กนั)

64. แนวนํ �าตาลปากหมอ้ ขอฮอ(บอระเพ็ด)ฮองลุม่ ชาตทิี�หวานปากบ ั�งขงัขอ้
ขื�นขม
ความหมาย ปากหวาน/กน้เปรี�ยว หรอืปากหวาน/ใจดํา

65. บย่อ้มบแ่ดง บแ่ปลงบใ่หม่
ความหมาย ตอ้งลงมอืทํา จงึจะเกดิผล

66. บญุนี�บแ่หมน่ของแบง่ได ้ปนัแจกกนัแหลว่ บอ่หอ่นแยกออกได ้คอืไมผ้า่
กลางคอืจ ั�งเฮากนิขา้ว เฮากนิเฮาอิ�ม บแ่หมน่ไปอิ�มทอ้งเขาพุน้ผูบ้ก่นิ
ความหมาย บญุ ผูใ้ดสรา้งผูนั้ �นไดรั้บ ไมส่ามารถแบง่ปันไดเ้หมอืนสิ�งของ เหมอืน
ขา้วผูใ้ดกนิผูนั้นอิ�ม

67. ปลาดกุปิ� งเต็มไฟบอ่ยาก พากนัดะด ั�นด ิ�น อยากกนิเขา่บา่ยเกลอื
ความหมาย เปรยีบเหมอืนสงัคมยคุปัจจบุนั คนวิ�งหาที�พึ�งทางใจกราบไหว ้ตน้ไม ้
ใบหญา้สารพัด ทั �งที�มพีระพทุธศาสนาอนัสงูสง่ แตก่ลบัมองขา้มไป

68. ไปหาพระใหเ้อาของไปถวาย ไปหานายใหเ้อาของไปตอ้น
ความหมาย ไปหาใครกเ็อาของตดิไมต้ดิมอืไปดว้ย

69. ไผผูม้วัเมาครา้น การงานต ั�งตอ่ บม่วีนัสพิบพอ้ เงนิลา้นคา่แพง
ความหมาย ถา้เกยีจครา้น กอ็ยา่หวงัมั�งมี

70. ไผผูเ้ฮยีนฮํ�าฮู ้วชิาปราชญท์างใด ก็ใหม้ใีจจดเผิ�งวชิาที�ตนฮู ้
ความหมาย เรยีนรูใ้หเ้ชี�ยวชาญเป็นวชิาเลี�ยงตวั

71. ฝนตกยงัฮูเ้อ ื�อน นอนกลางคนืยงัฮูต้ ื�น ความทกุขย์งัฮูเ้ต ื�อง มขี ึ�นเมื�อลนุ
ความหมาย ฝนตกยงัซาได ้นอนหลบัยงัรูต้ ื�น ความทกุขก์ม็โีอกาสกลายเป็นสขุ
ในวนัขา้งหนา้ (ถา้พยายาม)

72. ฝนตกโหง่ ไหลโฮมแตน่าโคก บอ่นขุม่มบีแ่พ ้สงัมาโหง่ต ั�งแตโ่นน
ความหมาย คนที�รํ�ารวย มอีนัจะกนิ ยิ�งรวยกย็ิ�งมเีพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ แตค่นที�จน
ตํ�าตอ้ยกลบัไมม่โีอกาสอยา่งนั�นบา้งเลย

7



73. เพิ�นวา่ เก็บจากหนอ่ย(นอ้ย)คอยไปเตมิหมู ่เก็บเทื�อเล็กเทื�อนอ้ย คอยได้
ตื�มเต็ม
ความหมาย ทา่นสอนใหรู้จั้กประหยดั อดออม

74. เพิ�นวา่ เซื�อซาตแิฮง้เหม็นกยุฮอดกระดกูแมน่สปิลกูดอกซอ้นเทยีมขา้งกะ
บห่อม
ความหมาย หมายถงึ คนที�มคีวามผดิ แลว้พยายามปกปิดความผดิของตน แมค้น
อื�นจะไมอ่าจรับรูไ้ด ้ แตไ่มอ่าจจะหลอกตนเองได ้

75. เพิ�นวา่แกงเต็มหมอ้ เหลอืกนิบอ่ ิ�ม ซดแตนํ่ �าคาแขว่เกอืบตาย
ความหมาย ทา่นเปรยีบไวว้า่ เมื�อมเีงนิ/ทอง มากมาย หากไมรู่จั้กนํามาใช/้จา่ย
ใหเ้กดิประโยชน ์เงนิ/ทองนั�นกห็าไดม้คีวามหมายไม่

76. มมีอญ บม่มีอ้น(หมอ่น/ไหม)สสิญูเสยีประโยชนเ์ปลา่ มนีา คนัมกีลา้แกบ่ ั�ง
ดาํไดก้ะบง่าม
ความหมาย ทา่นสอนใหรู้จั้กพึ�งพา อาศยักนั

77. ยามยงันอ้ยใหห้ม ั�นฮูเ้ฮยีนคณุ บญุเฮามสียิศสงูเพยีงฟ้า
ความหมาย ตอนนี�เรายงัเด็กควรตั �งใจเรยีนเขา้ไว ้

78. ลกูฮกัเอาไสข้า้งหลงั ลกูซงัเอาไวข้า้งหนา้ เอาปลาป้อนหมา่ม ลกูผู ้
ฮกักะดอ้ บห่ลยีวหนา้ลํ�าแล
ความหมาย ทา่นเปรยีบไวก้บัคนที�นับถอืศาสนา เชน่ ปากบอกวา่ นัยถอืศาสนา
พทุธ แตก่ลบัไปวิ�งตามกระแสสงัคม ทรงเจา้เขา้ผกีบัเขาไป สว่นพทุธศาสนาอนั
สงูสง่กลบัไมส่นใจใยดี

79. สบิคนเกื�อบถ่อ่เนื�อไข
ความหมาย หลายสบิคนชว่ยเหลอืมบีญุคณุ กไ็มเ่ทา่ญาตพิี�นอ้ง

80. สบิสลงึอยูฟ่ากนํ �า อยา่โออ้า่วคะนงึหา สตางคแ์ดงมามอืใหค้อ่ยกาํเอาไว้
ความหมาย ทา่นสอนวา่ ใหพ้อใจในสิ�งที�ตนมอียู่

81. สบิสฮิา่งหรอืซาวสฮิา่ง
ความหมาย อะไรจะเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรกต็ามแต่
สบิสฮิา่ง ซาวสฮิา่ง = สบิครั �งจะรา้ง ยี�สบิครั �งจะรา้ง

82. หญงิฮปูฮา้ยครองวตัรพางาม ชายฮบูทรามวชิาพาฮุง่
ความหมาย หญงิแมร้ปูชั�ว แตจ่รยิาวตัรทําใหง้ดงามได ้ชายแมร้ปูทราม วชิา
ตดิตวักส็ง่ใหเ้จรญิรุง่เรอืงได ้
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83. เห็นดงเป็นบา้น เห็นเมอืงเป็นป่า เห็นดา่นดา้วดงกวา้งวา่แปน หมายถงึ เห็น
ดาํเป็นขาว เห็นขาวเป็นดาํ เห็นผดิเป็นชอบ
ความหมาย เห็นดําเป็นขาว เห็นขาวเป็นดํา เห็นผดิเป็นชอบ

84. เห็นวา่มเีฮอืแลว้ อยา่บมืแพฟากไมไ้ผ ่เห็นวา่เป็นใหญแ่ลว้ อยา่ลมืซูผู้อ้ยู่
คอง
ความหมาย ไดด้แีลว้ อยา่ลมืตวั(คนลมืตวั ววัลมืตนี)

85. เห็นเสอืเฒา่ จาํศลีอยา่ฟ้าวเซื�อ ลางเทื�อเห็นหมูเ่นื�อ ศลีสมิา้งแตกกระเด็น
ความหมาย ทา่นสอน อยา่ไวใ้จทาง อยา่วางใจคน หรอื อยา่เพิ�งเชื�อใครงา่ย ๆ

86. ใหค้อ่ยตกัคอ่ยขอ่น สเิห็นตอ่นแกงปลา ใหค้อ่ยวดิ คอ่ยสาอยา่สเิซาวางไว้
คนัหากเป็นตาหยํ�า ใหท้าํกนิฟ้าวฟั�ง อยา่ไดน้ ั�งเคา้เมา้ มวัเวา้บด่ ี
ความหมาย ทา่นสอนใหทํ้า มากกวา่พดู

87. ใหเ้จา้คอยเพยีรสรา้ง เสมอแตนแปงซอ่ ใหส้รา้งกอ่สบืไว้ เสมอเผิ�งสบืฮงั
ความหมาย ใหข้ยนัสรา้งตวัเหมอืนผึ�งสรา้งรัง

88. ใหเ้จา้เอาความฮู ้หากนิในทางชอบ ความฮูม้อียูแ่ลว้ กนิไดช้ ั�วชวีงั
ความหมาย มคีวามรูอ้ยูก่บัตวัหากนิอยา่งสจุรติได ้ชั�วชวีติ

89. อยา่มาตกกลา้ไวเ้ทงิโพนใหนํ้ �าแซ ่อยา่มาหมา่กลา้ไวใ้นนํ �าใหป้ลวกกนิ
ความหมาย อยา่เอาเรื�องไมจ่รงิมาพดู เพื�อใหอ้กีฝ่ายหลงเชื�อ(เป็นลกัษณะ ชาย/
หญงิ เกี�ยวพาราศกีนั)

90. อยา่มาปลกูดอกหวา่น แทนหนานผกับ ั�ว ของเกา่ยงับท่นัไดกู้ ้สงัมาปลกู
ใหมแ่ทน
ความหมาย เมยียงัอยูท่ั �งคน พี�อยา่หกัหาญนํ�าใจ เรายงัไมเ่ลกิราหยา่ขาดกนั

91. อยา่สไุลเสยีถิ�มพงษพ์นัธุพ์ ี�นอ้งเกา่ อยา่สลุะเผา่เซื�อไปยอ่งผูอ้ ื�นดี
ความหมาย อยา่ไดล้มืญาตพิี�นอ้งของตวัเอง ไปยกยอ่งวา่ผูอ้ื�นดกีวา่

92. อศัจรรยใ์จขอ้ย หลงคอยแตซู่เ้พิ�น เมยีโตมอียูบ่แ่พ้ ผดัตาสม้ใสแ่ตส่าว
ความหมาย แอบชอบเมยีชาวบา้น

9


