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โลกนิต ิ
กาพยภาษาไทยอีสาน 

 
 กาพยโลกนิตภิาษาไทยอีสานนี้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิรจิันโท จันทร) ไดประพันธขึ้น จากคํา
สอนของพระพุทธโฆษาจารย ซึ่งเรยีบเรียงไว จํานวน ๑๐๐ คาถา แตตนฉบับขาดหายไป ๔ คาถา จึง
รวบรวมไดเพียง ๙๖ คาถาเทานั้น ตามเจตนารมยของทานนั้น ตองการ 
เผยแพรคําสอนนี้แกอนุชนรุนหลัง ดังในบทนาํ ทานกลาวไววา 

 . . . เฮาจักแตงแปลจากบาลี ในคัมภีรซ่ือโลกะนิติ์ 
 บใหผิดใจความฟงงาย  บซ้ือจายแตงไวเปนทาน 
 สืบลูกหลานตอวงศเมือหนา ลูกหลานขาฟงแลวฮิ่นตรอง. . . 

 ผูเรียบเรียงเหน็วาเปนคําสอนที่มีประโยชนตอการดําเนินชิวิต โดยเฉพาะดานการศึกษาเลาเรยีน 
เรียกไดวา เปนแนวทางสูการเปน "นักปราชญ" โดยแท  การนาํเสนอคําสอนนั้น เปนการประพันธดวย
กาพยภาษาไทยอีสานที่ไพเราะ สละสลวยยิ่ง นับเปนวรรณกรรมอีสานชิ้นหนึ่งที่ควรคาแกการอนุรักษและ
เผยแพรใหเปนที่รูจกักวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดนํามาเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูอักษรธรรมอสีาน โดยได
จัดพิมพอักษรธรรมอีสานประกอบไวดวย ดังตอไปนี้ 
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 ws:;yNmk  r6gm?kvA"g]bX  ใหววันทา พุทโธองคเลิศ 
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 1xฐky 2kzUirqนme  อุปฐาก อยาผอนเพียรทํา 

 2k5q\8e  W8̂[klUi'kq  อยาเถียงคํา ครูบาสอนงาย 

 2k[q\[kq  s|A[s|uddkN'kN  อยาเบี่ยงบาย หลบหลีกการงาน 

 Wrvk0kN  lUiTyB.sV̂  พระอาจารย สอนธรรมใหฮู 



           โลกนิติอีสาน  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสวาง ๔

 vAFlkl̂  .0oU,sByirqน  อดสาสู ใจนอมหมั่นเพียร 
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ยังมีตอ โปรดติดตาม 


