
  สุภาษิตลา้นนา  ผะหญาคนเมือง 

                                                                                              ผูป้ระพนัธ์          จารุวรรณ  เหมืองจา 
  

ก าโบราณ เมินนานวา่ไว ้       เอามาใจ๊ได ้ ไร้ขอ้กงัขา 
ก าสุภาษิต คิดตวยเต๊อะหนา สามารถน ามา ประยกุตใ์จ๊ได ้
ก าสอนดีดี บ่มีฮอ้นไหม ้         ลูกหลานเจิญไป วเิคราะห์ 
    

ก าอูดี้ดี ก าต้ีไพเราะ เสนาะโสตหว้ง        ภวงัค ์
อูห้ื้อเป้ินฮกั ยากนกัจกัหวงั อูห้ื้อเป้ินจงั  ก าเดียวก่ได ้
ขอนบ่มีเห็ด       ไผตึงบ่ใกล ้ บ่มาหยื้อไจ         ผอ่ไร้ 
    

กบใกลป้ากงู หนูใกลบ้อกไม ้ จายญิงอยูใ่กล ้ เก่ยดงั 
ยากจะหา้มหกั อารมณ์สมหวงั จ ๋าตอ้งระวงั ป้องกัน๋ก่อนหนา้ 
เผยีบคร่ังใกลไ้ฟ ไขใกลแ้ดดจา้ หา้มยากพ่องนา ป้ีนอ้ง 
    

ก าก๊ึดบางคน บ่สนเป้ือนป๊อง ประกาศกึกกอ้ง ละกอน 
วา่คนใหญ่แลว้ บ่ตอ้งมาสอน จ้ีหีดแมงจอน ไผสอนมนัเตน้ 
ต๋อนอยูส่บาย ญาติหลายเป๋นเส้น ตุ๊กขย์ากล าเขญ็ หายหมด 
    

หมัน่ฮิหมัน่หา ก๋ายาห้ืออด ห้ือผดเยยีะสร้าง แป๋งงาน 
คนหมัน่ยากไร้ มีคนสงสาร ข้ีคร้านแอวยาน ไผบ่ผอ่หนา้ 
อยูดี่มีสุข เกา้ป้าสิบป้า ป้ีนอ้งหมัน่มา          ตวายตัก๊ 
    

คนเฒ่าปากหวาน ลูกหลานก่ฮกั ปากนกัลูกเตา้ ร าคาญ 
บางคนยิม้แยม้ แต่งแตม้ก าขาน ต้ีแต๊เป๋นมาร ปากหวานกน้ส้ม 
ต่อหนา้อูดี้ เฮาหนีจ่ีตม้ ยอกเฮาจ๋นยม อ่อนล ้า 

 
 



ป้ีนอ้งผดิกัน๋ เหมือนพร้าฟันน ้า อยา่ไดผ้กูมัน่ ตือเวร 
สลิดสะลกั ติดตน้บ่าแกว๋น บ่ใจก๋้รรมเวร มนัตึงบ่ได ้
บ่ใจกู้ก้ ัน๋ แมห้วนักัน๋ใกล ้ ตึงบ่อาลยั ขอ้งแวะ 
    

เน้ือกูเ้ตียมองค ์ อยูด่งป่าแพะ ยงัแตะตอ้งได ้ เร็ววนั 
ขดมาเพเ้ต๊อะ นัง่เมอะอิงกัน๋ ไผหนัจา้งมนั ของเฮาหลา้งได ้
เป้ิงป้ีเจบ็ต๊อง เป้ิงนอ้งเจบ็ไส้ จ๋าเป้ิงคนใด ใจ๋ลา้ 
    

เป้ินวา่บ่ดี ต๋ีกล๋องแข่งฟ้า แมจ้ะเก่งกลา้ ม๊อกใด 
ก าลงัเฮานั้น สู้กัน๋บ่ไหว เยยีะหยงัอนัใด ห้ือผอ่ตัว๋เจา้ 
หนัดวงตะวนั วิง่ขนัสู้เขา้ ทั้งทั้งต้ีเฮา ข่ีมา้ 
    

จีวติจกัเสีย นวัเนียต่อยต๊า อยากเป๋นคนกลา้ แสดง 
คนเฮามนุษย ์ บ่ดีหวัแขง็ ห้ือร ่าเปิงแยง ต๋ามธรรมพระเจา้ 
จะไปหวัแขง็ ล ้าแฮงแบบเบา้ หากหลึกก่อเพลา เป้ือนป๊อง 
    

คนฟังก าเมีย มกัเสียป้ีนอ้ง มกัฟังก าถอ้ง ส่อนาย 
หากเอาผวัผดิ คิดจ๋นตัว๋ต๋าย แป๋งเฮือนผดิลาย เสียดายอยูห่ั้น 
ตัณ๋หาฮกัเมีย เหมือนเจือกมดัฟ้ัน     เหนียวแน่นผกูพนั เก่ียวก๊อง 
    

เป้ินวา่คนเฮา ก๋ินห้ือปอต๊อง จะหยอ้งก่อห้ือ ปอดี 
เถิงเป๋นเจา้ฟ้า มหาเศรษฐี หากเยยีะบ่ดี บ่มีไผอา้ง 
หมัน่ท าความดี บุญต้ีหมัน่สร้าง เป๋นแสงน าตาง สู่ฟ้า 
    
ต้ีสุดต๊ายเฮา คือเขา้ป่าจ๊า บ่วา่เก่งกลา้ คนดงั 

ววัควายจ๊างมา้ ต๋ายแลว้เหลือหนงั กระดูกเขายงั ไวใ้จ๊ก๋านได ้
ร่างก๋ายคนเฮา ผเุน่าเหล่าไส ้ เป้ินยงัเอาไป เผาซ ้ า 
    



เกิดมาทั้งที เอาดีเขา้ก ๊า แมอ้ยูเ่ถ่ือนถ ้า ดงรี 
เฒ่าแก่คา้ว บ่าป้าวหวัสี จ่องใจ๊มนัมี ขดูใส่ขา้วตม้ 
เฒ่าแก่บ่ดาย หงายหงายกม้กม้ บ่น่าภิรมณ์ ลองนึก 
    
มหาสมุทร ต้ีสุดหยัง่ลึก คนยงัหยัง่ได ้ ก าเดียว 

มนุษยลุ่์มฟ้า โลกหลา้ใจ๋เหลียว ลึกขอ้มือเดียว ไผหลอนหยัง่ได ้
สมุทรคงคา แม่น ้าต  ่าใต ้ จกัลึกเปียงใด หยัง่ต๊ึก 
    
จะอูก้บัไผ ห้ือไดส้ านึก คนหลึกอูไ้ด ้ แต๊กา 

อูค้นใบน้ั้น เหมือนผา่ไมต๋้า คนมีปัญญ๋า เหมือนผา่ไมป้ลอ้ง 
อูก้ ัน๋เร่ืองไหน ตึงไหลหลอ้งหลอ้ง น ้าลายเป๋นฟอง ไหลเล๊ียะ 
    
สร้อยแหวนก าไล จะไปอวดเป๊ียะ แบบเนียะยะห้ือ เสียลูน 

หางหมาลอดฮั้ว ถุดถูถุ้ดถุน คนเนรคุณ ฮา้ยหลงัดีหนา้ 
จา้งวอกลอกแลน อาวอาป้ีป้า        ลบัหลงัเฮากา จั้งฮา้ย 
    
ก าอูดี้ดี เป๋นศรีก่อคลา้ย มดักัน๋ดว้ยดา้ย บ่ปอ 

กนัวา่จะมดั บ่ตอ้งมดัป๋อ ก าปากก าคอ มดักัน๋ก่อได ้
ใจ๋ใสเป๋นบุญ เก้ือหนุนน าใกล ้ ใจ๋บาปขุ่นไคล ป้อกเปอะ 
    
ป้ีนอ้งวงศเ์ครือ ใตเ้หนือก่อเพอะ หากเจอะคนอู ้ ปากคนั 

ต๋ามีหนา้แต ๊ ผอ่หนา้บ่หนั เผยีบคนเอ๋กนนั กระสันจ้ืนสู้ 
ใส่ร้ายป้ายสี คนอ่ืนจุผู ้ แต่ความผดิก ู ปิดไว ้
    
ระวงัห้ือดี เนอ้ศรีนาฏไท ้ น ้าต๋าคงได ้ ไหลริน 

เอาของขวา้งซดั ตัด๊ต้ีแขง็หิน ระวงัจะบิน สะต๊อนใส่หนา้ 
นกมนับ่บิน บงัคบัปีกอา้ ข่มเขาโคกา ยากนกั 
    



มนุษยส์ัมพนัธ์ ห้ือหมัน่เอ้ินตัก๊ คนฮกัทัว่แควน้ พารา 
ปะคนข้ีจ๊ิ ไผบ่ถามหา ปะคนเมตตา ไปไหนบ่กั้น 
จะเยยีะอนัใด ไผก่จว้ยป้ัน บ่มีเดือนนนั ทะเลาะ 
    
เร่ืองอูเ้ร่ืองจ๋า กนัวา่ไพเราะ เสนาะโสตหว้ง       หทยั 

ก าปากวา่แลว้ ก่อแลว้ตึงใจ๋ ก าปากวา่ใด ใจ๋วา่จะอั้น 
ภาษิตก าเมือง เล่าเร่ืองบ่สั้น บรรยายเจด็วนั บ่หมด 
    
ภาษิตก าสอน วอนห้ือจ ๋าจด สะกดห้ือได ้ ก๊ึดตวย 

หากบางก านั้น ค่าวดั้นบ่สวย ขอท่านอ านวย อภยัห้ือเจา้ 
ม่อนหนอ้ยชาลี แม่ศรีนอ้งเหนา้ ขอจบก าเอา เตา้น้ี 
    
ปะกัน๋เร่ืองใหม่ อยา่ไกล๋หลีกล้ี วนัน้ีเตา้อ้ี  จบก า 

ค่าวระบ า จบก าเตา้อ้ี เตา้น้ีวาดวางลง       ก่อนแหล่นายเฮย 
                
                                                                        
                                   
 
                                     
                                         
 
 
 
 

 


