โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติเปนสุภาษิตเกาแก มีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี นักปราชญใน
ครั้งนั้นไดสรรหา คําสุภาษิตที่เปนภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มีอยูในคัมภีรตางๆ คือ คัมภีรโลกนิติ
คัมภีรโลกนัย ตลอดจนคัม ภีรพระธรรมบท แลวนํามาแปลเปนภาษาไทย โดยแตงเปนคําประพันธ คํา
โคลงทุกคาถา รวมเรียกวาโคลงโลกนิติ เปนสุภาษิตที่บรรพบุรุษของไทยนับถือ นําไปเลาเรียน สั่ง
สอน และประพฤติปฏิบัติกันอยางกวางขวาง เปนที่รูจักกันดี ในหมูประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา ทุก
สถานะอาชีพตอเนื่องกันมาชานานจนถึงปจจุบัน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ทรงปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ เมื่อป พ.ศ.๒๓๗๔
ทรงมีพระราชประสงคจะให จารึกโคลงโลกนิติลงในแผนศิลาในวัดพระเชตุพนฯ เปนธรรมทาน จึงได
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร รวบรวมโคลงโลกนิติของเกามาชําระ
แกไขใหม ใหเรียบรอยประณีตและไพเราะ เพราะของเกาที่คัดลอกตอ ๆ กันมา ปรากฎวามีถอยคําที่
วิปลาสคลาดเคลื่อนไปมาก
สุภาษิตที่ปรากฎในโคลงโลกนิติ ลวนเปนภาษิตที่นิยมนับถือกันวา เปนภาษิตที่
เหมาะสม ที่จะใชเปนหลักประพฤติปฏิบัติ และนําไปสั่งสอนกันตอไป
ครรโลงโคลงโลกนิตินี้
มีแตโบราณกาล

นมนาน
เกาพรอง

เปนสุภาษิตสาร

สอนจิต

กลดั่งสรอยสอดคลอง

เวี่ยไวในกรรณ

ทศนัขนอบนอมมิ่ง
ไตรรัตนจัดเบญจางค

อุตมางค
แจมพรอม

จักพรองโลกนิติปาง

สดับแต เดิมพอ

อรรถอื่นอางเลศลอม

ตางตองคัมภีร

ถวายกรกรรพุม
 เพี้ยง
ไตรรัตนเรียบไตรทวาร

บวรมาลยมิ่งแฮ
เวียดเกลา

โลกนิติสืบสาร

ของเกา

เตือนจิตสาธุชนเชา

ค่ําค้ําชูใจ

โลกนิติในโลกลวน

แกนสาร

คือบิดามารดาอาจารย
เชาเจาจอมใจบาณ

เจี่ยวแล
ทิตร่ํา เรียนแฮ

เบิกศิลปปรีชาแท

เลิศแลวเมธี

ปลาราพันหอดวย

ใบคา

ใบก็เหม็นคาวปลา
คือคนหมูไปหา

คละคลุง
คบเพื่อน พาลนา

ไดแตรายรายฟุง

เฟองใหเสียพงศ

ใบพอพันหอหุม

กฤษณา

หอมระรวยรสพา
คือคนเสพเสนหา

เพริศดวย
นักปราชญ

ความสุขซาบฤามวย

ดุจไมกลิ่นหอม

ผลเดื่อเมื่อสุกไซร

มีพรรณ

ภายนอกแดงดูฉัน
ภายในยอมแมลงวัน

ชาดบาย
หนอนบอน

ดุจดังคนใจราย

นอกนั้นดูงาม

ขนุนสุกสลางแหง

สาขา

ภายนอกเห็นหนามหนา
ภายในยอมรสา

หนั่นแท
เอมโอช

สาธุชนนั้นแล

เลิศดวยดวงใจ

ยางขาวขนเรียบรอย

ดูดี

ภายนอกหมดใสสี

เปรียบฝาย

กินสัตวเสพปลามี
เฉกเชนชนชาติราย

ชีวิต
นอกนั้นนวลงาม

รูปแรงดูรางราย

รุงรัง

ภายนอกเพียงพึงชัง

ชั่วชา

เสพสัตวทม
ี่ รณัง
ดังจิตสาธุชนกลา

นฤโทษ
กลั่นสรางทางผล

คนพาลผูบาปแท

ทุรจิต

ไปสูหาบัณทิต

ค่ําเชา

ฟงธรรมอยูเ นืองนิตย
คือจวักตักเขา

บทราบ ใจนา
หอนรูรสแกง

ผูใดใจฉลาดล้ํา

ปญญา

ไดสดับปราชญเจรจา

อาจรู

ยินคําบัดเดีย
๋ วมา
คือมลิ้นคนผู

ซับซาบ ใจนา
ทราบรูรสแกง

หมูเห็นสีหราชทา
กูสี่ตีนกูพบ

ชวนรบ
ทานไซร

อยากลัวทานอยาหลบ

หลีกจาก กูนา

ทานสี่ตีนอยาได

วากเววางหนี

สีหราชรองวาโอ
ทรชาติครั้นเห็นกู

พาลหมู
เกลียดใกล

ฤามึงใครรบดนู

มึงมาศ เองนา

กูเกลียดมึงกูให

พายแพภัยตัว

กบเกิดในสระใต
ฤาหอนรูรสมาลย

บัวบาน
หนึ่งนอย

ภุมราอยูไกลสถาน

นับโยชน ก็ดี

บินโบกมาคอยคอย

เกลือกเคลาเสาวคนธ

ใจชนใจชั่วชา
ใจจักสอนใจเอง

โฉงเฉง
ไปได

ใจปราชญดัดตามเพลง

พลันงาย

ดุจชางปนดัดไม

แตงใหปนตรง

ไมคอมมีลูกนอม

นวยงาม

คือสัปบุรุษสอนตาม
ไมผุดังคนทราม

งายแท
สอนยาก

ดัดก็หักแหลกแล

หอนรื้อโดยตาม

เปนคนควรรอบรู

สมาคม

สองประการนิยม
หนึ่งพาลหนึ่งอุดม

กลาวไว
นักปราชญ

สองสิ่งนี้จงให

เลือกรูสมาคม

คนใดไปเสพดวย

คนพาล

จักทุกขทนเนานาน
ใครเสพทวยทรงญาณ

เนิ่นแท
เปรมปราชญ

เสวยสุขล้ําเลิศแท

เพราะไดสดับดี

ไดเห็นนักปราชญไซร

เปนสุข

อยูรวมเรือนหายทุกข
ผูพาลสั่งสอนปลุก

ค่ําเชา
ใจดั่ง พาลนา

ยลเยีย
่ งนกแขกเตา

ตกตองมือโจร

จงนับสัปบุรุษรู

บุญกรรม

จะละหลีกพาลอัน

ชั่วราย

จงสรางสืบบุญธรรม
จงนึกนิตยชีพคลาย

ทุกเมื่อ
ดุจดวยฟองชล

คบกากาโหดให

เสียพงศ

พาตระกูลเหมหงส
คบคนชั่วจักปลง

แหลกดวย
ความชอบ เสียนา

ตราบลูกหลานเหลนมวย

ไมม วยนินทา

มดแดงแมลงปองไว

พิษหาง

งูจะเข็บพิษวาง
ทรชนทั่วสรรพางค

แหงเขี้ยว
พิษอยู

เพราะประพฤติมันเกี้ยว

เกี่ยงรายแกมดี

นาคีมีพิษเพีย
้ ง

สุริโย

เลื้อยบทําเดโช
พิษนอยหยิ่งโยโส

แชมชา
แมลงปอง

ชูแตหางเองอา

อวดอางฤทธี

ความรูผูปราชญนั้น

นักเรียน

ฝนทั่งเทาเข็มเพียร

ผายหนา

คนเกียจเกลียดหนายเวียน
กลอุทกในตะกรา

วนจิต
เปย
 มลนฤามี

กละออมเพ็ญเพียบน้ํา

ฤาติง

โองอางพรองชลชิง

เฟองหมอ

ผูปราชญหอนสุงสิง
คนโฉดรูนอยกอ

เยียใหญ
พลอดนั้นประมาณ

งาสารฤาหอนเหี้ยน

หดคืน

คํากลาวสาธุชนยืน

อยางนั้น

ทุรชนกลาวคําฝน
หัวเตายาวแลวสั้น

คําเลา
เลหลิ้นทรชน

ทรชนอยาเคียดแคน

อยาสนิท

อยาหางศัตรูชิด

อยาใกล

คือไฟถานแรงฤทธิ์
แมนดับแลวบไหม

ถือถลาก มือนา
หมนตองมือดํา

มิตรพาลอยาคบให
พาลใชมิตรอยามัก

สนิทนัก
กลาวใกล

ครั้นคราวเคียดคุมชัก

เอาโทษ ใสนา

รูเหตุสิ่งใดไซร

สอสิ้นกลางสนาม

หมาใดตัวรายขบ
อยาขบตอบตอหมา

บาทา
อยาขึ้ง

ทรชนชาติชวงทา

รุณโทษ

อยาโกรธอยาหนาบึ้ง

ตอบถอยถือความ

ลูกสะเดาน้ําผึ้งซาบ
แลวปลุกปองรสคนธ

โทรมปน
แอบออย

ตราบเทาออกดอกผล

พวงดก

ขมแหงสะเดานอย

หนึ่งรูโรยรา

พริกเผ็ดใครใหเผ็ด
หนามยอมแหลมเองใคร

ฉันใด
เซี่ยมได

จันทนกฤษณาไฉน

ใครอบ หอมฤา

วงศแหงนักปราชญได

เพราะดวยฉลาดเอง

จันทนแหงกลิ่นหอนได

ดรธาน

ออยหีบชานยังหวาน
ชางเขาศึกเสี่ยมสาร

โอชออย
ยกยาง งามนา

บัณทิตแมนทุกขรอย

เทารื้อลืมธรรม

ฝูงหงสหลงเขาสู

ฝูงกา

สีหราชเคียงโคนา
มาตนระคนลา

คลาดเคลา
เลวชาติ

นักปราชญพาลพาเตา

สีนี้ไฉนงาม

แมลงวันแสวงเสพดวย

ลามก

พาลชาติเสาะกิ่งรก
ภุมราเห็จเหินหก

เรื่องราย
หาบุษ บานนา

นักปราชญฤาหอนหมาย

หมั่นสูแสวงธรรม

เนื้อปองน้ําหญาบ

ปองทอง

ลิงบปองรัตนปอง
หมูปองอสุจิของ

ลูกไม
หอมหอน ปองนา

คนเคลิบเคลิม
้ บาใบ

หอนรูปองธรรม

กายเกิดพยาธิโรคราย

ยาหาย

แตพยศยาไปวาย

ตราบมวย

ชาติเสือหอนหายลาย
กลวยก็กลวยคงกลวย

ลบผอง
กลับกลายฤๅมี

ขุนเขาสูงรอยโยชน
ขุนปราบดวยโยธา

คณนา
ราบได

จักลางพยศสา

หัสยาก

ยศศักดิ์ใหเทาให

พยศนั้นฤาหาย

คบคนผูโฉดเคลิ้ม
หญิงเคียดอยาระคน

อับผล
รวมหอง

อยาคบหมูทรชน

สอนยาก

บัณทิตแมตกตอง

โทษสูสมาคม

ภูเขาอเนกล้ํา
บมิหนักแผนธรณี

หากมี
หนอยไซร

หนักนักแตกระลี

ลวงโลก

อันจักทรงทานได

แดพื้นนรกานต

ภูเขาทั้งแทงลวน

ศิลา

ลมพยุพัดพา
สรรเสริญแลนินทา

บขึ้น
คนกลาว

ใจปราชญฤาเฟองพื้น

หอนไดจินตจล

หามเพลิงไวอยาให

มีควัน

หามสุริยแสงจันทร
หามอายุใหหัน

สองไซร
คืนเลา

หามดังนี้ไวได

จึ่งหามนินทา

ภูเขาเหลือแหลลวน

ศิลา

หามณีจินดา
ฝูงชนเกิดนานา

ยากได
ในโลก

หานักปราชญนั้นไซร

เลือกแลวฤามี

ปาหลวงหลายโยชนพรอม

พฤกษา

หาแกนจันทนกฤษณา
ฝูงคนเกิดมีมา

ยากไซร
เหลือแหล

หาปราชญฤาจักได

ยากแทควรสงวน

มัจฉามีทั่วทอง

ชโลธร

หาเงือกงูมังกร

ยากได

ทั่วดาวพระนคร
จักเสาะสัปปุรุษไซร

คนมาก มีนา
ยากแทจักมี

ดารามีมากรอย

ถึงพัน

บเปรียบกับดวงจันทร
คนพาลมากอนันต

หนึ่งได
ในโลก

จะเทียบเทาปราชญไซร

ยากแทฤาถึง

เหมหงสเลี้ยงชีพดวย

สาคร

ชางพึ่งพนาดร
ภุมราบุษบากร

ปาไหม (ไม)
ครองราง ตนนา

นักปราชญเลีย
้ งตัวได

เพื่อดวยปญญา

นกแรงบินไดเพื่อ

เวหา

หมูจระเขเตาปลา
เข็ญใจพึ่งราชา

พึ่งน้ํา
จอมราช

ลูกออนออนกลืนกล้ํา

เพื่อน้ํานมแรง

ปาพึ่งพาลพยัคฆราย

ราวี

เสือพึ่งไพรพงพี

เถื่อนถ้ํา

ความชั่วพึ่งความดี
เรือพึ่งแรงน้ําน้ํา

เท็จพึ่ง จริงนา
หากรูคุณเรือ

ตีนงูงูไซรหาก

เห็นกัน

นมไกไกสําคัญ

ไกรู

หมูโจรตอโจรหัน
เชิงปราชญฉลาดกลาวผู

เห็นเลห กันนา
ปราชญรู เชิงกัน

มีอายุรอยหนึ่ง

นานนัก

ศีลชื่อปญจางคจัก

ไปรู

ขวบเดียวเด็กรูรัก
พระตรัสสรรเสริญผู

ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรี

คนใดยืนอยูรอย

พรรษา

ใจบมีปรีชา

โหดไร

วันเดียวเด็กเกิดมา
สรรเพชญบัณฑูรไว

ใจปราชญ
เด็กนั้นควรยอ

คนใดยืนเหยียบรอย
ความอุตสาหฤามี

ขวบป
เทากอย

เด็กเกิดขวบหนึ่งดี

เพียรพาก

พระตรัสวาเด็กนอย

นี่เนื้อเวไนย

อายุถึงรอยขวบ
ธัมโมชอันโอฬาร

เจียรกาล
บรู

เด็กนอยเกิดประมาณ

วันหนึ่ง

เห็นถองธรรมยิ่งผู

แกรอยพรรษา

มีอายุอยูรอย
ความเกิดแลความตาย

ปปลาย
ไปรู

วันเดียวเด็กหญิงชาย

เห็นเกิด ตายนา

ลูกออนนั้นยิ่งผู

แกรอยปปลาย

ธิรางครูธรรมแม
บกลาวใหหญิงชาย

มากหลาย
ทั่วรู

ดุจหญิงสกลกาย

งามเลิศ

อยูรวมเรือนผัวผู

โหดแทขันที

เวนวิจารณวางเวน

สดับฟง

เวนที่ถามอันยัง
เวนเลาลิขิตสัง

ไปรู
เกตวาง เวนนา

เวนดั่งกลาววาผู

ปราชญไดฤามี

รูนอยวามากรู

เริงใจ

กลกบเกิดอยูใน
ไปเห็นชเลไกล

สระจอย
กลางสมุทร

ชมวาน้ําบอนอย

มากล้ําลึกเหลือ

รูปชั่วมักแตงแกลง

เกลาทรง

ใจขลาดมักอาจอง
น้ําพรองกละออมคง

อวดสู
กระฉอก ฉานนา

เฉาโฉดโอษฐอวดสู

วารูใครเทียม

จระเขคับนานน้ํา

ไฉนหา ภักษเฮย

รถใหญกวารัถยา
เสือใหญกวาวนา

ยากแท
ไฉนอยู ไดแฮ

เรือเขื่องคับชเลแล

แลนโลไปไฉน

มณฑกทําเทียบทาว

ราชสีห

แมววากูพยัคฆี

แกวนกลา

นกจอกวาฤทธี
คนประดากขุกมีขา

กูยิ่ง ครุฑนา
ยิ่งนั้นแสนทวี

หิ่งหอยสองกนสู

พระจันทร

ปดเทียบเทียมรัตนอัน
ทองเหลืองหลูสุวรรณ

เอี่ยมขา
ธรรมชาติ

พาลวาตนเองอา

อาจล้ําเลยกวี

เสือผอมกวางวิ่งเขา

โจมขวิด

ไปวาเสือมีฤทธิ์
เล็บเสือดั่งคมกฤช

เลิศล้ํา
เสือซอน ไวนา

ครั้นปะปามลมคว่ํา

จึ่งรูจักเสือ

ทองเหลืองเปลื้องรายหอน

เห็นมี

ขัดเทาขัดราคี
นพคุณหมดใสสี

เลาไซร
เสร็จโทษ

ถึงบแตงตั้งไว

แจมแจงไพบูลย

พระสมุทรไหวหวาดหวย

คลองสรวล

เมรุพลวกปลวกสํารวล

ราเรา

สีหราชร่ําคร่ําครวญ
สุริยสองยามเย็นเขา

สุนัขเยาะ หยันนา
หิ่งหอยยินดี

แมวลาหนูแซซี้

จรจรัล

หมาลาวิฬารผัน

สูหลาง

ครูลาศิษยและธรรม
เสือลาปาแรมราง

คบเพื่อน พาลนา
หมดไมไพรสณฑ

จามรีขนของอยู

หยุดปลด

ชีพบรักรักยศ

ยิ่งไซร

สัตวโลกซึ่งสมมติ
ดูเยี่ยงสัตวนั้นได

มีชาติ
ยศซองสรรเสริญ

นพคุณใสเบาสูบ

แสนที

คอนเหล็กรุมรันตี

หอนมวย

บเจ็บเทาธุลี
เจ็บแตทานชั่งดวย

สักหยาด
กล่ํานอยหัวดํา

เสียสินสงวนศักดิ์ไว
เสียศักดิ์สูประสงค

วงศหงส
สิ่งรู

เสียรูเรงดํารง

ความสัตย ไวนา

เสียสัตยอยาเสียสู

ชีพมวยมรณา

ตัดจันทนฟนมวงไม
แปลงปลูกหนามรามรก

จัมบก
รอบเรื้อ

ฆาหงสมยุรนก

กระเหวา เสียนา

เลี้ยงหมูกากินเนื้อ

วารูลีลา

วัดชางเบื้องบาทรู
วัดอุทกชักกมุทมาลย

จักสาร
แมน รู

ดูครูสดับโวหาร

สอนศิษย

ดูตระกูลเผาผู

เพื่อดวยเจรจา

พระสมุทรสุดลึกลน
สายดิ่งทิ้งทอดวา

คณนา
หยั่งได

เขาสูงอาจวัดวา

กําหนด

จิตมนุษยนี้ไซร

ยากแทหยั่งถึง

ไมลมควรขามได

โดยหมาย

คนลมจักขามกราย
ทําชอบชอบหอนหาย

หอนได
ชอบกลับ สนองนา

ทําผิดผิดจักให

โทษแทถึงตน

ทรชนยากไรอยา

ทําคุณ

อยาหยิบทรัพยอุดหนุน
กอเกื้อเกือบเกินทุน

หยอนให
มันมั่ง มีนา

ครั้นคอยคลายวายไร

กลับสูดูแคลน

เทพาพันเทพเรื้อง

ฤทธิรงค

บเทาพระอินทรองค
คุณพันหนึ่งดํารง

หนึ่งได
ความชอบ ไวนา

มีโทษอันหนึ่งไซร

กลบกล้ําพันคุณ

ใครซื่อซื่อตอตั้ง

ตามกัน

ใครคดคดผอนผัน
ทองแดงวาสุวรรณ

ตอบเตา
ยังถอง เหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถา

วาโอเปนลิง

รักกันอยูขอบฟา

เขาเขียว

เสมออยูหอแหงเดียว

รวมหอง

ชังกันบแลเหลียว
เหมือนขอบฟามาปอง

ตาตอ กันนา
ปาไมมาบัง

ใหทานทานจักให
นบทานทานจักปอง

ตอบสนอง
นอบไหว

รักทานทานควรครอง

ความรัก เรานา

สามสิ่งนี้เวนไว

แตผูทรชน

แมนมีความรูดั่ง
ผิบมีคนชู

สัพพัญู
หอนขึ้น

หัวแหวนคาเมืองตรู

ตาโลก

ทองบรองรับพื้น

หอนแกวมีศรี

ราชรถปรากฏดวย
ควันประจักษแกไฟ

ธงไชย
เที่ยงแท

ราชาอิสระในไอ

สมบัติ

ชายยอมเฉลิมเลิศแล

ปนแกวเกศหญิง

กระเหวาเสียงเพราะแท

แกตัว

หญิงเลิศเพราะรักผัว
นักปราชญมาตรรูปมัว

แมน หมั้น
หมองเงื่อน งามนา

เพราะเพื่อรสธรรมนั้น

สองใหเห็นงาม

นารายณวายเวนจาก

อาภรณ

อากาศขาดสุริยจร
เมืองใดบมีวร

แจมหลา
นักปราชญ

แมวางามลนฟา

หอนไดงามเลย

เจ็ดวันเวนดีดซอม

ดนตรี

อักขระหาวันหนี
สามวันจากนารี

เนิ่นชา
เปนอื่น

วันหนึ่งเวนลางหนา

อับเศราศรีหมอง

ใครจักผูกโลกแม

รัดรึง

เหล็กเทาลําตาลตรึง
มนตรยาผูกนานหึง

ไปหมั้น
หายเสื่อม

ผูกเพื่อไมตรีนั้น

แนนเทาวันตาย

จําสารสับปลอกเกี้ยว

ตีนสาร

จํานาคมนตรโอฬาร

ผูกแท

จําคนเพื่อใจหวาน
จําโลกนี้นั่นแล

ตางปลอก
แตดวยไมตรี

ผจญคนมักโกรธดวย

ไมตรี

ผจญหมูทรชนดี
ผจญคนจิตโลภมี

ตอตั้ง
ทรัพยเผื่อ แผนา

ผจญอสัตยใหยั้ง

หยุดดวยสัตยา

คนใดคนหนึ่งผู

ใจฉกรรจ

เคียดฆาคนอนันต
ไปปานบุรุษอัน

หนักแท
ผจญจิต เองนา

เธียรทานเยินยอแล

วาผูมีชย
ั

สงครามแสวงทวยแกลว

อาสา

กลคดีพึงหา
ยามกินรสโอชา

ทานรู
ชวนเพื่อน กินนา

หาปราชญล่ําเลิศผู

เมื่อแกปริศนา

แสวงรูพึงคบดวย

บัณฑิต

แสวงทรัพยคบพาณิช

งายไซร

แสวงหายศศักดิ์ชิด
ผิใครไดลูกไซร

ชอบราช
เสพสองเมียสาว

รอยคนหาแกวนแกลว

กลางณรงค

พันหนึ่งหาปญญายง

ยิ่งรู

แสนคนเสาะคนตรง
ไมเทาคนหนึ่งผู

ยังยาก
อาจอางอวยทาน

เมื่อนอยเรียนเรงรู

วิชา

ครั้นใหญหาสินมา

สูเหยา

เมื่อกลางแกศรัทธา
ครั้งแกแรงวอกเวา

ทําแต บุญนา
หอนไดเปนการ

ความรูดูยิ่งล้ํา

สินทรัพย

คิดคาควรเมืองนับ

ยิ่งไซร

เพราะเหตุจักอยูกับ
โจรจักเบียนบได

กายอาต มานา
เรงรูเรียนเอา

คนใดโผงพูดโอ
อวดวากลาอยาฟง

อึงดัง
สัปปลี้

หมาเหาเลาอยาหวัง

จักขบ ใครนา

สองเหลาเขาหมูนี้

ชาติเชื้อเดียวกัน

สนิมเหล็กเกิดแตเนื้อ
กินกัดเนื้อเหล็กจน

ใจตน
กรอนขร้ํา

บาปเกิดแกตนคน

เปนบาป

บาปยอมทําโทษซ้ํา

ใสผูบาปเอง

ฟกแฟงแตงเตาถั่ว
หวานสิ่งใดใหผล

งายล
สิ่งนั้น

ทําทานหวานกุศล

ผลเพิ่ม พูนนา

ทําบาปบาปซั้นซั้น

ไลเลี้ยวตามตน

มีสินฤาเทาผู
ขาศึกฤาปานปุน

มีคุณ
พยาธิไซร

รักใดจัดเพิ่มพุน

รักอาต มานา

แรงอื่นฤาจักได

เทาดวยแรงกรรม

อยาโทษไททาวทวย

เทวา

อยาโทษสถานภูผา
อยาโทษหมูวงศา

ยานกวาง
มิตรญาติ

โทษแตกรรมเองสราง

สงใหเปนเอง

หมอแพทยวาไข

ลมคุม

โหรวาเคราะหแรงรุม
แมมดวาผีกุม

โทษให
ทําโทษ

ปราชญวากรรมเองไซร

กอสรางมาเอง

ดูขาดูเมื่อใช

การหนัก

ดูมิตรพงศารัก
ดูเมียเมื่อไขจัก

เมื่อไร
จวนชีพ

อาจจักรูจิตไว

วารายฤาดี

ชางสารหกศอกไซร

เสียงา

งูเหากลายเปนปลา
ขาเกาเกิดแตตา

อยาตอง
ตนปู ก็ดี

เมียรักนอนรวมหอง

อยาไววางใจ

โทษทานผูอื่นเพี้ยง

เมล็ดงา

ปองติฉินนินทา

หอนเวน

โทษตนเทาภูผา
ปองปดคิดซอนเรน

หนักยิ่ง
เรื่องรายหายสูญ

บรรทมยามหนึ่งไท

ทรงฤทธิ์

หกทุมหมูบัณฑิต
สามยามพวกพาณิช

ทั่วแท
นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล

เที่ยงแทเดียรฉาน

ราชาธิราชนอม

ในสัตย

อํามาตยเปนบรรทัด
ฝูงราษฎรอยูศรีสวัสดิ์

ถองแท
ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล

ไพรฟาเปรมปรีดิ์

ขาทานครานหลีกเจา

จากเจียร

ชีบเลาเรียนเขียน
ชาวนาละความเพียร

อานไซร
ไถถาก

สามสิ่งนี้โหดให

โทษแทคนฉิน

นกนอยขนนอยแต

พอตัว

รังแตงจุเมียผัว

อยูได

มักใหญยอมคนหวัว
ทําแตพอตัวไซร

ไพเพศ
อยาใหคนหยัน

เริ่มการตรองตรึงไว

ในใจ

การจะลุจึงไข

ขาวแจง

เดื่อดอกออกหอนใคร
ผลผลิตติดแลวแผรง

เห็นดอก
แพรใหคนเห็น

อายครูไซรถอยรู

วิชา

อายแกราชาคลา

ยศแท

อายแกภรรยาหา
อายกับทําบุญแล

บุตรแต ไหนมา
สุขนั้นฤามี

หลีกเกวียนใหหลีกหา

ศอกหมาย

มาหลีกสิบศอกกราย

อยาใกล

ชางสี่สิบศอกคลาย
เห็นทุรชนหลีกให

คลาคลาด
หางพนลับตา

คนใดละพอทั้ง
อันทุพพลชรา

มารดา
ภาพแลว

ขับไลไมมีปรา

นีเนตร

คนดั่งนี้ฤาแคลว

คลาดพนไภยัน

พายเถิดพออยารั้ง
จวนตะวันจักสาย

รอพาย
สองฟา

ของสดสิ่งควรขาย

จักขาด คาแฮ

ตระลาดเลิกแลวอา

บนอื้อเอาใคร

กานบัวบอกตื้นลึก
มารยาทสอสันดาน

ชลธาร
ชาติเชื้อ

โฉดฉลาดเพราะคําขาน

ควรทราบ

หยอมหญาเหี่ยวแรงเรื้อ

บอกรายแสลงดิน

อยาเอื้อมเด็ดดอกฟา
สูงสุดมือมักตรอม

มาถนอม
อกไข

เด็ดแตดอกพยอม

ยามยาก ชมนา

สูงก็สอยดวยไม

อาจเอื้อมเอาถึง

ถึงจนทนสูกัด

กินเกลือ

อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ

พวกพอง
สงวนศักดิ์

โซก็เสาะใสทอง

จับเนื้อกินเอง

ไกรสรแสบทองแทบ

เสียชี วิตแฮ

บภักษผลไมมี
ไกรสรซูบอินทรีย

ปากวาง
สมเพช ก็ดี

บภักษรสเนื้อชาง

ดั่งนี้ธรรมดา

อยาขุดขอดทานดวย

วาจา

อยาถากทานดวยตา
ฟงคํากลาวมฤษา

ติคอน
โสตหนึ่ง นะพอ

หยิบบศัพทกลับยอน

โทษใหกับตน

อยาชักน้ํานานเขา

คลองคู

อยาแนะศึกศัตรู
ไฟในอยาเชิดชู

สูเหยา
นําออก

ไฟนอกอยานําเขา

หมนไหมมัวหมอง

ขันขันขุยฆาไม

หนามมี

คิดพางผลกทลี

ฆากลวย

ลูกมาฆาชนนี
ลาภฆาคนโลภมวย

ลาเกิด ตนนา
ดุจไมมีหนาม

เบิกทรัพยวน
ั ละบาทซื้อ

มังสา

นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา
สองสามสี่นายมา

ไปอวน
กํากับ กันแฮ

บังทรัพยสี่สวนถวน

บาทสิ้นเสือตาย

โคควายวายชีพได

เขาหนัง

เปนสิ่งเปนอันยัง
คนเด็ดดับสูญสัง

อยูไซร
ขารราง

เปนชื่อเปนเสียงได

แตรายกับดี

ฆาควายหมายแลลม


ตัวแพง

กลัวแตเสียเครื่องแกง
เฉกเชนจักจัดแจง

หอนได
การใหญ เหยาแฮ

เกรงแตมักหมดไม

หอนไดเรือนงาม

สิกขาบทยิ่งล้ํา

คัมภีร

เปนพิษแกอลัชชี

โฉดแท

คุณธรรมสิ่งสรรพดี
เปนพิษแกพาลแล

ในโลก
หอนไดสดับจํา

ยอขายอเมื่อแลว

การกิจ

ยอยกครูยอสนิท

ซึ่งหนา

ยอญาติประยูรมิตร
คนหยิ่งแบกยศบา

เมื่อลับ หลังแฮ
อยายั้งยอควร

เปนคนคิดแลวจึ่ง

เจรจา

อยามลนหลับตา

แตได

เลือกสรรหมั่นปญญา
สติริรอบให

ตรองตรึก
ถูกแลวจึงทํา

เพื่อนกิน สิ้นทรัพยแลว

แหนงหนี

หางาย หลายหมื่นมี

มากได

เพื่อนตาย ถายแทนชี
หากยาก ฝากผีไข

วาอาตม
ยากแทจักหา

ออนหวานมานมิตรลน
หยาบบมีเ กลอกราย

เหลือหลาย
เกลื่อนใกล

ดุจดวงศศิฉาย

ดาวดาษ ประดับนา

สุริยสองดาราไร

เมื่อรอนแรงแสง

คนพาลพวกหนึ่งน้ํา
รูวาตนเปนพาล

ใจหาญ
กระดาง

พวกนี้วัจนาจารย

จัดใช พาลพอ

นับวาปราชญไดบาง

เพื่อรูสึกตน

นารีเสาวภาครูป
ชายมีความรูสรรพ

เปนทรัพย
ทรัพยได

พราหมณรูเวทยานับ

วาทรัพย พราหมณนา

ภิกษุเกิดทรัพยไซร

เพื่อรูธรรมา

พญากลัวขาศึก
ชี้บเลาเรียนเขียน

เบียดเบียน
อานไซร

ชาวนาละความเพียร

ครานเกี่ยว การนา

ทั้งสามสิ่งนี้ให

โทษแทสาธารณ

ชาติ เกิดรูปพรอม

อาการ

ชรา รางสาธารณ
พยาธิ บันดาล

เหี่ยวแหง
ตาง ตาง

มรณะ กาแรง

แยงยื้อกันกิน

สารสืบฉบับสิน
้

เสร็จสนอง

ชําระเรื่องคงของ
ผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงลอง

เกาแท
ลิขิต เดิมนา

ลวนโอวาทปราชญแท

ถี่ถวนควรถนอม

