โลกนิติอีสาน

นําเสนอโดย วัฒน ศรีสวาง

๑
โลกนิติ
กาพยภาษาไทยอีสาน

กาพยโลกนิตภิ าษาไทยอีสานนี้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (สิรจิ ันโท จันทร) ไดประพันธขึ้น จากคํา
สอนของพระพุทธโฆษาจารย ซึ่งเรียบเรียงไว จํานวน ๑๐๐ คาถา แตตนฉบับขาดหายไป ๔ คาถา จึง
รวบรวมไดเพียง ๙๖ คาถาเทานั้น ตามเจตนารมยของทานนั้น ตองการ
เผยแพรคําสอนนี้แกอนุชนรุน หลัง ดังในบทนํา ทานกลาวไววา
. . . เฮาจักแตงแปลจากบาลี
บใหผิดใจความฟงงาย
สืบลูกหลานตอวงศเมือหนา

ในคัมภีรซื่อโลกะนิติ์
บซื้อจายแตงไวเปนทาน
ลูกหลานขาฟงแลวฮิ่นตรอง. . .

ผูเรียบเรียงเห็นวาเปนคําสอนที่มีประโยชนตอการดําเนินชิวิต โดยเฉพาะดานการศึกษาเลาเรียน
เรียกไดวา เปนแนวทางสูการเปน "นักปราชญ" โดยแท การนําเสนอคําสอนนั้น เปนการประพันธดวย
กาพยภาษาไทยอีสานที่ไพเราะ สละสลวยยิ่ง นับเปนวรรณกรรมอีสานชิ้นหนึ่งที่ควรคาแกการอนุรักษและ
เผยแพรใหเปนที่รูจกั กวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดนํามาเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูอ ักษรธรรมอีสาน โดยได
จัดพิมพอักษรธรรมอีสานประกอบไวดวย ดังตอไปนี้
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