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Preface
On the 13th October 2016 His Majesty Somdet Barom Raja Sambhara
Somdet Phra Paramindra Maha Bhumibol Adulyadej King Rama IX
passed away, causing great sorrow and grief for the Thai people across
1

the entire country. Ever since the government first began allowing
people the opportunity to pay respects to the royal remains, they
have been thronging in large numbers to the palace day after day,
without any noticeable decrease in numbers.
The Thai people’s expressions of kind recollection and gratitude
for His Majesty’s goodness and numerous royal initiatives performed
over a long period of time for the wellbeing of his subjects is
praiseworthy.
Having said this, on this momentous occasion, the expression of
gratitude (kataññū) should generate the additional fruit of repaying
kindness (kataveditā) through earnest and resolute action. Thai people
should be vigilant and committed to engaging in those actions
answering to His Majesty’s royal pledge and fulfilling his heartfelt
desire. By doing this the people themselves will improve their lives,
cultivate virtue, and practise the Dhamma. The end result will be
greater stability and prosperity for the nation. This booklet is aimed
to assist people in this development of truth and virtue.
I offer my thanks to the faithful and devoted laypeople who have
given the gift of Dhamma by publishing and distributing this
discourse with goodwill towards the country and all its citizens. May
the Dhamma spread far and wide, extending the reach of wisdom for
the consummate welfare of all people at all times in the future.
P. A. Payutto (Somdet Phra Buddhaghosacariya)
1

Trans.: King Bhumibol Adulyadej Rama IX: reign: 9 June 1946 – 13 October 2016.

ทําอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า

“เรารักในหลวง”
ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมา วันที่ ๕ ธันวาคม ไดเปน
มหามงคลสมั ย แห ง วโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ที่
ประชาชนชาวไทยไดเฉลิมฉลอง มีความสุขสดใสราเริงเบิกบาน
ครั้นมาบัดนี้ เพียงประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเศษ ที่ผานมา
ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภาร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จสู
สวรรคาลั ย เป น เหตุ ใ ห ป ระชาชนชาวไทยทั่ ว ทั้ ง พระ
ราชอาณาจักร และที่พํานักอาศัยในนานาประเทศ เศราโศก
อาลัยสุดบรรยาย แตดวยพระราชกรณียกิจที่ไดทรงบําเพ็ญไว
เพื่อประโยชนสุขของทวยราษฎรนานัปการ แมจะไดเสด็จลับ
แรมไป ก็ยังเหมือนทรงสถิตอยูในดวงใจของมวลพสกนิกร
บัดนี้ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเปนวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ ในพระองคสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เปนวันบรมมหาราชานุสรณสําคัญยิ่ง
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
อุทิศถวาย นําใหปวงประชานิกรนอมรําลึกพระคุณ เตือนใจตน
ใหบําเพ็ญคุณความดีสืบสานพระราชปณิธานใหยั่งยืนสืบไป

Honouring the Claim

‘We Love the King’

For many decades, December 5th has been an auspicious occasion
marking the anniversary of the King’s birthday, celebrated with joy
and delight by the Thai people across the nation.

2

About one and a half months ago, on 13 th October 2016, His Majesty
Somdet Barom Raja Sambhara Somdet Phra Paramindra Maha
Bhumibol Adulyadej King Rama IX passed away, causing immense
sorrow and grief for Thai people throughout the kingdom as well as for
those Thais living abroad. Yet due to the king’s myriad royal initiatives
that he performed for the wellbeing of his subjects, although he has
departed, it is as if he resides within the hearts of the people.
Today, the 5th of December 2016, is the anniversary of His Majesty
King Bhumibol’s birthday, an historic royal commemoration for
the late king. His Majesty Somdet Phra Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun King Rama X has been performing
meritorious deeds in dedication of the deceased, acting as a leader for
the Thai people in recollecting the goodness of King Bhumibol and in
cultivating spiritual virtue so as to carry on the late king’s royal pledge
in an enduring way into the future.

2
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Trans.: In Thailand, the king’s birthday is set as Father’s Day.
Trans.: King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Rama X. He accepted the
throne on 1st December 2016 but will not be crowned formally until after the cremation of
his father.

1

๒

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระองคนั้น แมเสด็จสูสวรรคาลัยแลว แตเหมือนยังประทับอยู
ในฟากฟาบรรยากาศที่ปกแผทั่วผืนแผนดินไทย เปนมิ่งขวัญอยู
ในดวงหทัยของมวลประชาราษฎร ดวยพระราชกรณียที่ไดเสด็จ
ไปทรงบําเพ็ญไวแผขยายกระจายอยูทั่วผืนแผนดิน สมดังพระ
ปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศในวันบรมราชาภิเษกวา
“เราจะครองแผ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน สุ ข
แหงมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการ ที่ไดทรงประกาศนั้น นับวาได
เปนพระราชปณิธานยั่งยืนนานมาตราบจนตลอดรัชกาล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเสียสละ
พระองคเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจทั่วผืนแผนดินไทย
เคยไดยินชาวบานในชนบทหางไกล ซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทําไรทําสวนของเขา พูดเลาขานวา เมื่อเขาขับรถ
นําพืชสวนพืชไรไปสงไปขาย เปนตน ในที่ที่เขาเดินทางผาน
มองออกไปไกลๆ เขาไดเห็นพระเจาอยูหัว หรือในหลวงของเขา
ประทั บ ยื น อยู บ นผื น แผ น ดิ น ที่ แ ห ง แล ง ในถิ่ น ที่ โ ล ง แจ ง
กวางไกล ในที่นั้น กลางแสงแดดที่รอนแรงแผดจา ในหลวง
ของเขาเสด็จไปมาดวยพระบาททั่วบริเวณ ทรงสั่งงาน ทรงจัด
ดําเนินการตางๆ สรางอางเก็บน้ํา ใหชาวถิ่นชาวบานพนจาก
ทุกขภัยของความแหงแลงกันดารขาดน้ํากินน้ําใช

Honouring the Claim ‘We Love the King’

Although His Majesty King Bhumibol has passed away, it is as if he
still dwells in the heavens above Thailand. He is greatly beloved by his
subjects for the royal acts he performed extending over the entire
kingdom, corresponding to the first royal decree he proclaimed on
the day of his coronation:

I will rule righteously, for the benefit and wellbeing
of the Siamese people.
This first royal decree was indeed his royal pledge, which he
maintained throughout his entire reign.
His Majesty King Bhumibol devoted himself to performing acts of
service across the entire nation. I have heard farmers from remote
parts of the country recount how they would be driving to the market
to sell their crops and from afar they would see their monarch
standing in a vast arid and parched landscape, exposed to the
scorching sun. His Majesty would traverse the entire area on foot,
organizing and directing work projects, and building reservoirs so that
the local people could escape the affliction of barrenness, drought, and
water shortages.
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๓
อางเก็บน้ําที่นี่เสร็จแลว ก็เสด็จไปทรงสํารวจและสราง
อางเก็บน้ําอยางนั้น ในที่อื่นๆ ตอไป
บางแหงทรงนําและทรงแนะนําใหปลูกพืชตัวอยาง ทรงนํา
ใหทําการพัฒนา ใหมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่จะแกไขปญหา
แมในที่รกที่หลมที่ดอนในปาบนเขา ที่กันดาร แสนไกล
ไมมีถนนหนทางที่จะไปถึงดวยยานพาหนะใดๆ ก็เสด็จดําเนิน
ด ว ยพระบาท ไปทรงเยี่ ย มเยี ย นช ว ยเหลื อ แก ป ญ หาให แ ก
ราษฎรที่ยากจนขาดแคลน หรือชาวบานที่อดอยากยากไรในที่
หางไกล ยากที่ใครๆ จะไปถึงได
จากถิ่ น นี้ ไปถิ่ น นั้ น จากภาคนั้ น ไปภาคโน น ทั่ ว ทั้ ง
ประเทศ ทรงเพี ย รพยายามจะให ร าษฎรมี ถิ่ น อาศั ย ที่ อุ ด ม
สมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหาร มีแหลงน้ํากินน้ําใชไมแหงแลง
ยามฝนแลง ขาดแคลนน้ํา ก็พระราชทานฝนหลวง ยาม
น้ําหลากไหลทวมมา มีปริมาณเกินไป ก็ทรงนําทรงแนะใหรูจัก
แบงระบายน้ํานั้น ดังที่ไดรูจักกันในเรื่องการทําแกมลิง สวนใน
ที่น้ําทวมน้ําไหลน้ําเก็บไมได เก็บไมอยู ก็ทรงสํารวจตรวจดู
และทรงนําทางแกปญหาในทุกประการ
แมกระทั่งวา เมื่อน้ํามากน้ํานองไหลหลั่งทวมทน แผนดิน
จะทรุดหรืออาจถลมพังไป ก็ไดทรงพระราชดําริคิดคนทดลอง
ทรงนําและทรงแนะนําชาวบานราษฎรใหรูจักปลูกพืชที่จะได
อาศัยตน อาศัยรากรักษาดิน เชนการปลูกหญาแฝกยึดหนาดินไว
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Having completed the construction of a reservoir in one location
His Majesty would then travel to a new location to build another
reservoir.
His Majesty occasionally introduced and proposed new methods of
growing crops, leading to developments and adaptations to solve
problems in the field of agriculture.
He would travel on foot to desolate and wilderness areas, and to
mountainous areas, where no roads existed for any vehicle to pass,
visiting and aiding poor and destitute villagers in places almost
impossible to access.
He travelled from one place to another, from one region to another,
across the entire country, endeavouring to ensure that his subjects
had lands flourishing in agricultural crops, fertile fields, and
an adequate water supply.
In times of drought he implemented the Royal Rain-Making
4

Project. In times of flooding he introduced the idea of detention
basins to drain off excess water; whenever floods threatened parts of
the country he would take stock of the situation and lead in attending
to the problem meticulously.
In places where flooding created the risk of erosion or mud slides,
he devised and recommended means for villagers to plant vegetation
whose stems and roots can preserve the soil, for instance by planting
vetiver grass in order to retain and fasten the ground surface.

4

Trans.: the Thailand Royal Rainmaking Project was initiated in 1955 by King Bhumibol. To
resolve the effects of drought he implemented the technique of artificial rainmaking, or
cloud seeding.

3

๔

ทรงทําทุกอยางทุกประการอันเกี่ยวของกับการที่จะให
ประชาชนชาวถิ่นชาวบานมีชีวิตอยูผาสุก สะดวกสบายดี ที่จะ
เปนอยูกินอยูไดอยางพอเพียง
ในชนบท และถิ่นหางไกล ที่เสด็จไป นอกจากการทรงงาน
ตางๆ แลว ก็ไดทรงพบปะเยี่ยมเยือน ทรงไถถามสุขทุกขของ
ราษฎร โดยเฉพาะผูเฒาผูชรา เปนที่ชื่นจิตชูใจและซาบซึ้งใน
พระมหากรุณา กับทั้งในถิ่นไกลเชนนั้น ก็ไดเสด็จไปทรงเยี่ยม
เยือน ทรงสนทนาธรรม กับพระเถระ หลวงปู หลวงตา ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของประชาชน นอกจากเปนพระราชอัธยาศัยที่ทรง
ใฝธรรมแลว ก็เปนการที่ไดทรงทราบความรูสึกนึกคิด ความ
เชื่อถือ และความเปนอยูของชาวบานในถิ่นนั้นๆ พรอมกันไป
มิใชเฉพาะในชนบทและถิ่นหางไกลปลายแดนเทานั้น ที่
ทรงแผพระมหากรุณาธิคุณไปทั่วถึง แมในเมืองหลวงและกลาง
กรุง ก็มิไดทรงทอดทิ้ง ดังที่ไดทรงเปนตนพระราชดําริบาง ทรง
แนะนําบาง ในการสราง การเสริม ดูแลจัดสรรถนนหนทาง ใน
กาลสมัยที่สําคัญ ก็ทรงนําใหเกิดมีสะพานขามแมน้ําเจาพระยา
อยางยาวสูงใหญ เชื่อมถิ่นที่สําคัญ ใหเดินทางกันไดโดยสะดวก
แมใ นวาระที่ รัฐ บาลกราบบั ง คมทู ล ว า จะขอสร า งพระ
บรมราชานุสาวรียถวาย พระองคก็ไดรับสั่งใหสรางถนนเปน
หนทางสัญจรของประชาชนแทน เปนอีกเหตุหนึ่งซึ่งทําใหเกิดมี
ถนนเพิ่มขึ้นมา ดังที่ชาวประชาสัญจรกันอยูในบัดนี้
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He did everything in his power to guarantee that his subjects could
live in comfort and at ease, endowed with sufficient and adequate
resources.
In rural and remote areas, beside undertaking various development
projects, His Majesty would meet with the local people—in particular
the elderly—and inquire about their wellbeing, encouraging and
delighting them with his great compassion. In these remote areas he
also visited with distinguished elder monks venerated by the local
people. He had a natural disposition of aspiring to truth and being
keen on Dhamma. By having these meetings and conversations he also
learned more about the thoughts and feelings, the beliefs, and the
ways of life of the inhabitants of these districts.
It was not only in rural and remote frontier regions that His
Majesty extended his royal grace and kindness. He also attended to the
capital Bangkok and to other cities by initiating and directing building
projects, urban development strategies, and the organization of roads
and highways. Marking special occasions, he initiated the construction
of prominent bridges over the Chao Phraya River, linking key city
districts and facilitating commuting and transportation.
On an occasion when the government informed His Majesty of their
plan to build a monument in his honour, he directed the government
officials to construct a road in the capital instead, an important
thoroughfare used by the citizens of the city to this day.
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๕
มีบาลีภาษิตที่พระพุทธเจาตรัสเลาแสดงไว วาดวยการ
ปกครองบานเมือง วา
“อุปสฺสุตึ มหาราช รฏฺเฐ ชนปเท จร” ดังนี้เปนตน
แปลความวา ขอองคพระมหาราช ทรงดําเนินเสด็จเที่ยว
สดับดูความเปนอยู ความเปนไป ในแวนแควนแดนชนบท ครั้น
ไดเห็นไดฟงแลว จึงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ
พระเจ า อโศกมหาราช พระมหาธรรมราชายิ่ ง ใหญ ใ น
ประวัติศาสตรแหงพระพุทธศาสนา ผูไดทรงสงพระศาสนทูตไป
ประกาศพระพุท ธศาสนา ๙ สาย รวมทั้ง ที่ มาถึง สุ วรรณภูมิ
ดินแดนที่ตั้งของประเทศไทยดวยนั้น ไดทรงประกาศไวในศิลา
จารึ ก ของพระองค ที่ ช มพู ท วี ป เมื่อ ๒,๓๐๐ ป ก อ นโน น ใน
จารึกศิลา ฉบับที่ ๘ มีความวา
ตลอดกาลยาวนานที่ ล่ ว งไปแล้ ว พระราชา
ทั้ ง หลายได้ เ สด็ จ ไปในการวิ ห ารยาตรา คื อ การ
ท่องเที่ยวหาความสําราญ เช่น มีการล่าสัตว์ และการ
แสวงหาความสนุกสนานบันเทิงต่างๆ
ครั้ น ถึ ง สมั ย ของพระองค์ (คื อ พระเจ า อโศก
มหาราชนั้น) ได้ทรงริเริ่มใหม่ คือ เมื่ออภิเษกแล้วได้
๑๐ พรรษา ได้เสด็จไปสู่สัมโพธิ (ที่ตรัสรูของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่ปจจุบันเรียกวาพุทธคยา) จาก
เหตุการณ์ครั้งนั้น จึงเกิดมีธรรมยาตราขึ้น
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In the Pali Canon there is a teaching by the Buddha on the subject
of governing a nation, beginning with the following line:
Upassutiṃ mahārāja

raṭṭhe janapade cara...

5

This teaching can be paraphrased as: ‘May the king travel around
the realm learning about the way of life and the affairs of his subjects.
Having observed and listened, he should then attend to his royal
responsibilities.’
2,300 years ago in India, Emperor Asoka—a mighty Buddhist
‘righteous monarch’ (dhamma-rājā) who sent out nine missions of
religious emissaries (sāsana-dūta) to promulgate the Buddhist teachings, including to Suvaṇṇabhūmi, the location of present-day Thailand
—set down proclamations on stone inscriptions. The eighth such stone
inscription contains the following passages:
Since ancient times, the kings of the past set out touring for
recreation and amusement (vihāra-yātrā), travelling in search
of pleasure and delight, e.g. by going hunting and pursuing
other forms of entertainment.
Having reached the time of His Majesty (i.e. Emperor Asoka),
ten years after the accession to the throne a tour was made to
Sambodhi (i.e. to the place of the Buddha’s awakening,
now called Bodh Gaya). As a result of this event, the tradition
of ‘Dhamma pilgrimage’ (dhamma-yātrā) was born.

5

JA. 520.
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ในการธรรมยาตรานั้น ย่อมมีกิจดังต่อไปนี้ คือ
การเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ สมณพราหมณ์ และถวาย
ทานแด่ ท่ า นเหล่ า นั้ น การเยี่ ย มเยี ย นท่ า นผู้ เ ฒ่ า
ผู้สูงอายุ และการพระราชทานเงินทองช่วยเหลือ การ
เยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท การสั่งสอนธรรมและ
ซักถามปัญหาธรรมแก่กัน
พระพุทธพจนขางบนนั้น ก็ตาม พระจริยาวัตรของพระ
เจาอโศกมหาราชนี้ ก็ดี สําแดงความวา สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชจริยา
วัตรแหงองคพระมหาราช ในหลักธรรม และในประวัติศาสตร
แหงพระพุทธศาสนา ที่มวลราษฎรพึงชื่นชมยินดี และเหลา
พุทธบริษัทพึงปติปลื้มปรีดา
อนึ่ง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีประกาศพระปฐม
บรมราชโองการ วา “เราจะครองแผน ดินโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” นั้น มีประเพณีที่ให
กลาวอางอิง หลักธรรมที่ พ ระสั มมาสัมพุท ธเจ าตรั ส แสดงไว
สําหรับการปกครองแผนดิน ๔ หมวด คือ
๑. ทศพิธราชธรรม ธรรมประจําพระองคของพระราชา
๑๐ ประการ ที่เอยอางกันอยูเปนประจํา
๒. ขั ต ติ ย พละ พระกํ า ลั ง ของพระมหากษั ต ริ ย ๕
ประการ
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During Dhamma pilgrimage the following activities are undertaken: visiting monks, renunciants, and brahmans, and
providing them with offerings; visiting the elderly; making
royal financial donations and providing other forms of
assistance; visiting citizens in rural areas; teaching the Dhamma;
and engaging in Dhamma inquiry.
Whether in relation to the Buddha’s words mentioned above, or in
relation to Emperor Asoka’s code of practice, it is clear that His
Majesty King Bhumibol was endowed with royal conduct in harmony
with Buddhist teachings and with Buddhist historical tradition. Due to
this fact, all Thai citizens should rejoice and all Buddhists should
derive great satisfaction and delight.
During the coronation ceremony, at which time His Majesty
declared his principal royal edict: ‘I will rule righteously, for the benefit
and wellbeing of the Siamese people,’ he also followed the royal
custom of quoting the Lord Buddha’s fourfold teaching on governing
a nation, namely:
1. Dasa-rājadhamma: the ten royal virtues, frequently mentioned in
relation to state leaders.

6

2. Khattiya-bala: the five royal powers.

6

7

7

Trans.: 1. generosity (dāna); 2. moral conduct (sīla); 3. self-sacrifice (pariccāga); 4. integrity
(ājjava); 5. gentleness (maddava); 6. self-control (tapa); 7. non-anger (akkodha); 8. nonviolence (avihiṁsā); 9. patience (khanti); 10. non-deviation from righteousness (avirodhana).
J. V. 378.
Trans.: 1. strength of arms (bāhā-bala; kāya-bala); 2. strength of wealth (bhoga-bala);
3. strength of ministers (amacca-bala); 4. strength of high birth (abhijacca-bala); 5. strength
of wisdom (paññā-bala). J. V. 120.
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๗
๓. จักรวรรดิวัตร พระราชจริยาวัตรขององคจักรพรรดิ
ราช ที่ทรงบําเพ็ญปฏิบัติเปนหนาที่ประจํา ๑๒ ประการ และ
๔. ราชสั ง คหวั ต ถุ หลั ก การที่ อ งค พ ระราชาทรง
สงเคราะหรวมใจประชาชน ๔ ประการ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงเจริญ
พระคุณสมบัติ ทรงมีพระราชจริยาวัตร และทรงบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจ เปนไปตามหลักธรรมของพระองคผูทรงครอง
แผนดิน ทั้ง ๔ หมวด ๓๑ ประการ ที่อางถึงนั้น
จําเพาะที่กลาว ณ ที่นี้ เนนในหลัก ราชสังคหวัตถุ ๔
ประการ อันมี
๑. สัสสเมธัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุง
พืชพันธุธัญญาหาร ขอนี้คงเปนงานเดนที่ทรงเนนมาก เนื่อง
ดวยความเหมาะควรกับสภาพของแผนดินนี้ และวิถีทางของ
ประเทศชาติสังคมไทย
๒. ปุริสเมธัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุง
ขาราชการ ทั้งทหารและพลเรือน สงเสริมคนดี ผูมั่นคงในกิจ
หนาที่ ใหประชาชนมีความมั่นใจ
๓. สัมมาปาสัง ทรงพระปรีชาสามารถฉลาดในการผูก
ผสานรวมใจประชาชน ดวยการสงเสริมสัมมาชีพ เชน ชวยให
คนจนตั้งตัวได และ
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3. Cakkavatti-vatta: the twelve constantly practiced observances of
8
a great ruler.
4. Rāja-saṅgahavatthu: the four royal acts of service making for
9
national integration.
His Majesty King Bhumibol cultivated spiritual qualities, followed
a code of conduct, and performed his royal responsibilities in accord
with the thirty-one principles contained in the fourfold teachings on
righteous sovereignty referred to above.
Here, the focus will be limited to the teaching on the four royal acts
of service, or the four virtues making for national integration (rājasaṅgahavatthu), namely:
1. Sassa-medha: insight, proficiency, and skill in agricultural
promotion. Due to the aptness of agricultural promotion in light of
Thailand’s natural features and the traditional customs of Thai society,
His Majesty gave special emphasis to this important work.
2. Purisa-medha: insight, proficiency, and skill in the promotion of
government officials—both members of the military and civil servants
—by supporting those virtuous individuals who perform their work
with integrity and thus instil confidence in the general public.
3. Sammā-pāsa: insight, proficiency, and skill in uniting and creating
solidarity in people, by promoting right livelihood; for instance, by
helping poorer citizens to establish themselves financially.
8

9

Trans.: 1. supporting the royal households and the armed forces (antojanasmiṃ
balakāyasmiṃ); 2. supporting rulers of vassal states (khattiyesu); 3. supporting nobles and
members of the royal entourage (anuyantesu); 4. protecting priests and royal ministers
(brāhmaṇagahapatikesu); 5. protecting the nation’s citizens and residents (negamajānapadesu); 6. protecting renunciants and brahmans (samaṇabrāhmaṇesu); 7. protecting
wild animals (migapakkhīsu); 8. preventing corrupt, unrighteous behaviour (adhammakārapaṭikkhepo); 9. caring for the poor and deprived (adhanānaṃ dhanānuppadānaṃ);
10. seeking out and asking questions from renunciants and brahmans (samaṇabrāhmaṇe
upasaṅkamitvā pañhāpucchanaṃ); 11. refraining from iniquitous sexual cravings (adhammarāgassa pahānaṃ); 12. refraining from unbridled greed (visamalobhassa pahānaṃ). DA. III. 851.
Trans.: E.g.: S. I. 76; A. II. 42; A. IV. 151; It 21; Sn. 303. See below.
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๔. วาชไปยั ง ทรงมี พ ระวาจาดู ด ดื่ ม ใจ ตรั ส ปราศรั ย
อํานวยธรรม อํานวยปญญา ดังมีพระบรมราโชวาทมากมาย
อันแสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยประชาชน โดยเฉพาะ
คนหมูเหลาตางๆ ที่จะพึงใสใจปฏิบัติหนาที่ของตนอยางจริงจัง
สุจริต และใหสัมฤทธิ์ผลดี ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของตนๆ
ทั่วทุกตัวบุคคล
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงมีพระ
ราชจริยาวัตรที่ดําเนินตามธรรมอยางงามสงา และทรงบําเพ็ญ
พระราชกิจกรณียเพื่อประโยชนสุขของประชาราษฎร โดยทรง
คํานึงหวงใยไมวางเวนเวลา ทรงเสียสละอยางไมเห็นแกความ
เหน็ดเหนื่อยยากลําบาก เอาพระทัยใสในการแกปญหาบําบัด
ทุกขบํารุงสุขของทวยราษฎร ทุกถิ่นทุกที่ ทุกหมูเหลา ดังกลาว
มาฉะนี้
ประชาชนชาวไทยไดรูเห็นเปนประจักษอยางสม่ําเสมอ
ตลอดกาลเวลานานแสนนาน ความจงรักภักดีและซาบซึ้งใน
พระคุณแหงพระมหากรุณา และภาพแหงพระราชจริยาวัตรที่
งดงามนั้น จึงสนิทติดตรึงตราอยางลึกซึ้งเปยมดวงใจ เมื่อถึง
คราเสด็จสวรรคตจากไป จึงพากันเศราโศกอาลัย ร่ําไหปริเท
วนาการ และพากันหาทางแสดงออกซึ่ง น้ําใจที่มีสํานึกแห ง
กตั ญ ุ ต าธรรม คื อ ความกตั ญ ู ด ว ยประการต า งๆ
หลากหลาย มากมาย
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4. Vāja-peya: being endowed with kind and convincing speech,
which promotes justice and fosters wisdom. This quality is clearly
evident in the late king’s many royal exhortations, conveying his
heartfelt concern for his subjects, urging all people to fulfil their duties
and responsibilities honestly, attentively, and resolutely, in order to
achieve true success and prosperity.
His Majesty King Bhumibol’s behaviour and conduct was full of
splendour and beauty. He performed his royal affairs for the wellbeing
of his subjects, with continual care and consideration. He sacrificed his
time and energy without concern over personal fatigue or discomfort,
and he put his heart into alleviating suffering and increasing
happiness for people everywhere.
For decades the Thai people have felt constant devotion and
inspiration for the goodness and compassion of His Most Gracious
Majesty. His impeccable conduct left them with an indelible mental
impression and a profound sense of loyalty and allegiance, overflowing
in their hearts. When the time came for his passing away, they thus
experienced great sorrow and lamentation, and they have discovered
myriad ways to express their love, appreciation, and gratitude.

10
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Trans.: e.g.: providing volunteer medical care, free food, and free shelter to mourners at
the Grand Palace, singing the Royal Anthem in unison, waiving entrance fees to museums
and historical parks, organizing musical tributes, etc.
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๙
พระคุ ณ ในพระองค ส มเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชนี้ มิใชแตประชาชนชาวไทยเทานั้น ที่สํานึกรําลึก
และมี ค วามซาบซึ้ ง เชิ ด ชู ดั ง ปรากฏชั ด เมื่ อ ข า วการเสด็ จ
สวรรคตแพรออกไป พระราชามหากษัตริยและผูนําในนานา
ประเทศ รวมทั้งองคการสหประชาชาติ ไดกลาวคําสํานึกรําลึก
เชิดชูพระคุณความดี เปนกรณีโดดเดน อยางยากจะหาที่ไหน
ปรากฏมี บางพระองคถึงกับทรงเทิดทูนถือเปนแบบอยาง เปน
เกียรติยศของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วกัน สมดัง
พระพุทธดํารัสที่ตรัสไวสั้นๆ วา “ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ” อัน
แปลวา “ราชาเปนสงาแหงแควน”
ดวยอํานาจแหงพระคุณที่ไดทรงบําเพ็ญ พระบรมฉายา
ลักษณแหงพระองคสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในเครื่องทรงอันงามสงาขององคพระมหากษัตริยนั้น จึงมิใชมี
ความหมายเพียงเปนเครื่องแสดงถึงความเปนพระราชาตาม
พระราชอํานาจราชศักดิ์แลวจบไปเทานั้น แตเปนสัญลักษณที่
สื่อไปยังพระคุณที่แผไพศาล ตลอดทั่วทั้งแผนดินไทย
คนไทยชาวบาน เมื่อชมหรือมองดูพระบรมฉายาลักษณ
ในใจก็สามารถนึกโยงออกไปใหมองเห็นภาพพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว หรือในหลวงของตน ที่ทรงรอนแรมเสด็จไปทรง
เยี่ยมเยือนราษฎร และทรงงานในทองถิ่นทั้งหลายทั่วไปทั้งใกล
และไกล

Honouring the Claim ‘We Love the King’

It is not only the Thai people who have acknowledged and shown
respect for His Majesty King Bhumibol’s goodness and eminence.
When the news spread of His Majesty’s passing away, monarchs and
government leaders of various countries sent their words of high
praise and admiration for his kindness and merits. This was an almost
unprecedented occurrence. Some monarchs even venerated him to
the extent of saying that they will take him as a standard of righteous
sovereignty. This is a great honour for the Thai nation and its people,
conforming to the Buddha’s adage: Rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ—‘The king
represents the dignity of the land.’
Through the power of the goodness performed by His Majesty King
Bhumibol, the popular photograph of him with his magnificent royal
regalia is not merely a sign of kingship and regal authority. It has
become a symbol conveying his excellence and virtue extending
throughout the nation of Thailand.
When Thai people bring up the image of their king in their minds,
they can clearly perceive him travelling across the entire country, in
regions both near and far, visiting his subjects and undertaking
various royal projects.

9

๑๐

เมื่อตามองพระบรมฉายาลักษณที่อยูเบื้องหนา ในใจจึง
อาจเห็นขยายออกไปเปนภาพที่ปรากฏพระองคในทุกถิ่นที่ทั่ว
ทั้งประเทศ สมพระนามแหงความเปนพระเจาแผนดินไทย
อีกทั้ง พรอมกันนั้น ก็สมกับความที่ไดทรงสละพระองค
โดยทรงใชพระกําลัง ทั้งกําลังพระวรกาย กําลังพระราชหฤทัย
พระราชดําริ และกําลังพระปรีชาญาณ ในการทรงบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อประโยชนสุขของปวงชนทั่วแผนดินไทย ทรง
เปนพลังแหงแผนดิน คือพลังที่สรางสรรคแผนดิน อันเปนถิ่น
ที่ตั้ง เปนหลักแหลงที่อาศัย ของประเทศชาติและประชาชน
สมตามพระปรมาภิไธยวา “ภูมิพล”
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ทรงพระคุณเปยมลน ดังไดยกสวนหนึ่งมาพรรณนา ประชาชน
ชาวไทย ในหมูพวกของตน จึงไดซาบซึ้งประจักษใจและจงรัก
หนักแนนตรึงตรา และในระดับสากล เมื่อมองกวางออกไป ก็มี
ความภูมิใจ ที่องคพระราชาของตน ทรงเปนที่ชื่นชมยกยองเชิด
ชูกวางไกลในนานาประเทศ
ความมีใจจงรักซาบซึ้งเชิดชูบูชาพระคุณ ที่เปนไปในมวล
ประชาภายใน ก็ดี ความภูมิใจตอเสียงแสดงความชื่นชมนิยม
นับถือจากสากล ที่รายลอมขางนอก ก็ดี เปนความสุขความ
ภาคภูมิใจ ซึ่งผอนเบาความโศกเศราลงไปไดบาง
แตอยางไรก็ดี ความชื่นใจ ความภูมิใจทั้งหมดนี้ แมจะ
เปนคุณความดีที่มีคาสูง ก็รวมอยูในระดับของจิตใจ

Honouring the Claim ‘We Love the King’

By generating this mental image of His Majesty they can visualize
him as abiding throughout the kingdom, worthy of the designation
‘King of Thailand.’
His Majesty exercised great self-sacrifice and applied all his
strength and energy—physical, emotional, and intellectual, as well as
the power of his insight—in performing his royal acts of service for
the welfare of all Thai people. He was the force of the country—
building the nation and acting as its shelter and foundation—and thus
deserving the royal title ‘Bhumibol.’

11

His Majesty King Bhumibol was overflowing with goodness and
virtue. Thai people from all walks of life were thus deeply moved by
and intensely loyal to their king. And from a wider, international
perspective, Thai people are very proud that their king has been
extolled and honoured by nations across the globe.
Both personal gratitude, devotion, and reverence for His Majesty’s
virtue and excellence, and the pride felt by witnessing admiration and
respect expressed by the international community, can be a source of
joy and self-dignity for the Thai people, reducing their grief and
sadness.
Yet although these forms of joy and pride are virtuous and to be
treasured, they are still limited to the domain of emotions.

11

Trans.: from the Pali bhūmibala, literally ‘power of the earth.’
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๑๑
ในการปฏิบัติตอพระคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช คนไทยไมควรพอใจอยูเพียงเทานั้น แตควรกาว
ตอขึ้นไป ใหถึงขั้นของปญญา และการกระทํา
ในขั้ น ของปญ ญานั้ น คื อ การที่ จ ะรู เ ข า ใจ ตระหนั ก ใน
คุ ณ ค า เหตุ ผ ล และความมุ ง หมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ของ
พระคุณความดีงามทั้งหลาย โดยสํานึกรูวา พระราชกรณียกิจ
ที่ไ ด ท รงบํ าเพ็ ญทั้ ง หมดทั้ ง ปวงนั้ น ก็ ด ว ยทรงมุ ง หมายที่ จ ะ
แกปญหา ปลดเปลื้องทุกขภัยของประชาชน ใหพนจากความ
ลําบากเดือดรอน เชนความยากไรขาดแคลน ใหมีอยูมีกินมี
ความสุข รวมแลวก็คือเพื่อประโยชนสุขของปวงชน ตามพระ
ราชปณิธานที่เปนหลักเปนแกนนั่นเอง
จากปญญา ที่รูเขาใจคุณคา เหตุผล และความมุงหมาย
แลว ก็ตอขึ้นไปสูปญญาที่จะไดรวมปฏิบัติจัดทําดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปจนลุถึงจุดหมาย กลาวคือ เมื่อรูเขาใจตระหนักใน
คุณคาและความมุงหมายอยางนี้แลว ก็มารวมจิตตั้งใจที่จะทํา
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ นส ว นของตนๆ อั น จะออกผลรวมร ว มกั น ให
สัมฤทธิ์ผ ลสมความมุงหมายที่จ ะแกไ ขปญหานั้น ๆ ได และ
สัมฤทธิ์ผลใหเกิดมีประโยชนสุขเปนจริงขึ้นมา
พระราชปณิธ านเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของปวงประชาชาว
สยามนั้น เปนความมุงหมายรวมอันเปนหลักใหญ หรือเปน
แกน ของการบํา เพ็ญพระราชกรณีย กิ จโดยรวม ทั่ วทั้งหมด
ทั้งสิ้น

Honouring the Claim ‘We Love the King’

In regard to reciprocating His Majesty King Rama IX’s goodness and
virtue, Thai people should not rest content with these emotions.
Rather, they should progress to the level of wisdom and active
engagement.
With wisdom one discerns and understands the true value,
significance, and purpose of the king’s goodness and virtue. One
recognizes that the king’s royal deeds were performed with
the intention to solve people’s problems, to ease their suffering, to
eliminate afflictions like poverty, and to enable people to live happily.
In sum, he acted for the people’s welfare and benefit, according to his
royal pledge—the essential guideline for his conduct and behaviour.
Having understood the value, significance, and purpose of
the king’s inherent virtue, one elevates to the next stage of wisdom
that urges one to participate in carrying out good deeds in order to
reach the goal of true happiness. By recognizing the value and
objective of goodness, one aspires to carry out personal responsibilities; this in turn produces collective results. One’s actions are
effective at rectifying personal and social problems, and they lead to
the benefit and welfare of all.
The king’s royal pledge for the benefit of all Thai people has
a collective goal and objective. It can be seen as a cardinal tenet lying
at the heart of his performance of royal duties, bestowing blessings on
everyone without exception.
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แตพระราชกรณียกิจทั้งหลายนั้นแยกยอยเปนแตละงาน
แต ล ะรายการ กระจายออกไป ดั ง ที่ จั ด ตั้ ง เป น โครงการ
พระราชดําริ ซึ่งมีมากมายทั่วประเทศ นับวาเกินกวา ๔,๐๐๐
โครงการ
ป ญ ญาของประชาชนที่ ต ระหนั ก รู ดั ง กล า วนั้ น จึ ง
หมายถึงการที่ชุมชนนั้นๆ ถิ่นที่นั้นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
พระราชดํารินั้นๆ อันเปนที่ซึ่งจะไดรับประโยชนตามความมุง
หมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ จะตองตระหนัก รูจัก เขาใจ
เหตุผล คุณคา ประโยชน ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ
โครงการนั้ น ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ตนเอง และพึ ง ร ว มทํ า งาน ทํ า
หนาที่ และปฏิบัติการ ที่จะใหโครงการหรืองานนั้นสําเร็จผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการพระราชดํารินั้น ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ตน จนกวาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของโครงการ
จากนั้น อีกดานหนึ่ง เพื่อใหการปฏิบัติจัดทําดําเนินการ
ทั้งหลาย เปนเรื่องของการทําได ทําเปน ทําถูกตอง เปนจริง ผู
ที่ปฏิบัติ ก็ตองมีคุณสมบัติอันใหพรอมที่จะปฏิบัติได และทํา
ไดดี ทําไดถูกตองดวย
ประชาชนจึงควรสํารวจตรวจสอบพิจารณาและพัฒนา
ตนเองใหมีคุณสมบัติที่จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ ตั้งแตมี
กําลังความตั้งใจชวยเหลือรวมมือ กําลังความเพียรพยายาม
กําลังความรูความสามารถ ที่พรอมจะรวมทํางาน รวมดูแล
รักษา รวมใชรวมไดประโยชนจากโครงการหรือกิจการงานนั้นๆ

Honouring the Claim ‘We Love the King’

The king’s royal duties can be divided into separate projects and
activities, organized into more than 4,000 Royal Initiative Projects
established throughout the country.
Members of each local community directly affected by and
benefiting from an individual Royal Initiative Project should recognize
and understand the rationale, value, and advantages of the project.
This is precisely the wisdom referred to above. Furthermore, they
should work together to manage the project so that it reaches
completion and meets its objectives, bearing wholesome fruit for
everyone involved.
Another matter to take into account is that, for the work to be
achievable, and for it to be done skilfully, effectively, and properly,
the individuals performing the work need to be fully endowed with
the correct qualifications and attributes.
People should engage in self-inquiry and self-improvement to
ensure that they possess these qualifications and are thus, by
definition, individuals of virtuous quality. These qualifications include:
the power of sincere cooperation, the power of perseverance, and
the power of proficiency and knowledge. Possessing these attributes,
they will be accomplished at working together to perform and
supervise these activities, and share in their rewards and blessings.
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๑๓
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดทรงพระราช
นิพนธวรรณคดีพระพุทธศาสนาในหมวดแหงชาดก ชื่อเรื่อง
“พระมหาชนก” อันวาดวยการบําเพ็ญพระวิริยบารมี ของพระ
โพธิสัตว ที่จะไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” นี้ นําใหเห็นชัดวา
พระองคทรงถือเปนสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาชนเปนคนมี
ความพากเพียร พยายามมุงหนาทําการใหสําเร็จ ไมยอมระยอ
ทอถอย
พระมหาชนกนั้นตรัสแสดงคติธรรมไววา การงานใดไม
ทํ า ให จ บสิ้ น ไปด ว ยความพากเพี ย ร ก็ ไ ร ผ ล เป น คน ก็ ค วร
พยายามเรื่อยไป ไมยอมทอแท
คนไทย เมื่อรักในหลวง ก็ควรพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติ
เชนความเพียรพยายามนี้ ใหสมดังที่ไดทรงหวัง ไดทรงสั่งสอนไว
ประชาชนชาวไทยไดยินพูดกันทั่วไปวา “เรารักในหลวง”
เมื่อรักในหลวง ก็คือจะพยายามทําใหสมพระราชหฤทัย โดยนัย
ที่ไดบรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดวารักพระองค โดยมี
การแสดงออก ๔ ประการที่ไดกลาวมา ตามลําดับ กลาวคือ
๑. กตั ญ ู สํ า นึ ก รู เ ข า ใจมองเห็ น ซาบซึ้ ง ในพระคุ ณ
นานัปการที่ไดทรงบําเพ็ญ อันสมดังพระราชปณิธานวาจะทรง
ครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม

Honouring the Claim ‘We Love the King’

His Majesty King Bhumibol composed a Buddhist literary work
titled ‘The Story of Mahajanaka,’ based on an original story in
12

the Jataka Tales. This story describes the cultivation of the perfection
of effort (viriya pāramī) in a previous life by the Bodhisatta, who would
later be awakened as the Perfectly Enlightened Buddha.
This royal composition clearly portrays the importance that His
Majesty gave to encouraging people to be diligent—to persevere and
devote themselves to accomplishing and fulfilling their work and
activities, undaunted and undeterred.
Mahajanaka uttered the maxim: ‘Any activity carried out without
effort is fruitless. We should endeavour unremittingly, not succumbing
to despondency.’
As Thai citizens who love the king, we should develop ourselves in
these superior qualities, e.g. determined effort, so as to conform with
His Majesty’s royal wishes and instructions.
Everywhere you go you hear the slogan ‘We Love the King.’ If we
truly love the king, we will endeavour to fulfil His Majesty’s wishes in
the way described above. In this context, people can clearly express
their love for the king by cultivating the following four qualities:
1. Expressing gratitude (kataññū): experiencing deep appreciation
for His Majesty’s countless virtuous undertakings, corresponding to
his royal pledge: I will rule righteously, for the benefit and wellbeing of
the Siamese people.
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Trans.: the previous life stories of the Buddha.
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๒. อั ต ถั ญ ู มี ป ญ ญารู คุ ณ ค า ความหมาย เหตุ ผ ล
ตระหนักในความมุงหมาย และวัตถุประสงค ทั้งที่เปนพระราช
ปณิธานอันเปนขอหลักใหญ และพระราชประสงคจําเพาะของ
โครงการพระราชดําริ หรือกิจการงานที่เกี่ยวของมาถึงตน
๓.ปฏิบัติบูชา เมื่อรักพระองค จะยกยองเทิดทูน ก็ทํา
อยางที่พระสอนวา ใหบูชาพระองคดวยการปฏิบัติ โดยรวมมือ
รวมแรง ทํากิจหนาที่ของตน เพื่อใหสําเร็จบรรลุผลที่มุงหมาย
จนไดถวายความสําเร็จนั้นเปนเครื่องบูชาพระคุณ
๔. ภาวนาปธาน สุดทาย เพื่อใหทําไดปฏิบัติไดอยาง
นั้ น จึ ง จะต อ งไม อ ยู อ ย า งเรื่ อ ยเป อ ยเฉื่ อ ยชา แต พ ยายาม
พัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียร
พยายาม มี ส ติ ป ญ ญาความสามารถ ให เ ป น ประชาชนที่ มี
คุณภาพ ผูไดพัฒนาแลวอยางดี
เมื่อทําดังวามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันตางๆ
มากมาย จึ ง จะเป น ของจริ ง จั ง มี ค วามหมาย มิ ใ ช เ ป น ของ
เสียหายหรือสูญเปลา
ดังไดกลาวย้ําบอยครั้งวา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ ได ท รงบํ า เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ
ทั้งหลาย เชนที่ตั้งเปนโครงการพระราชดําริตางๆ มากมาย ก็
เพื่อความมุงหมายที่มั่นแนวเปนหนึ่งเดียว คือเพื่อแกไขปญหา
บําบัดทุกข ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

Honouring the Claim ‘We Love the King’

2. Unde
r
s
t
a
ndi
ngt
her
a
t
i
ona
l
e(atthaññū): discerning the value,
signi:cance, and purpose of His Majesty’s undertakings; recognizing
the aims and objectives of His Majesty’s royal pledge—the chief
principle guiding his actions—and of his intentions behind each Royal
Initiative Project or each special activity, and knowing how these
principles have a bearing on one’s own personal life.
3. Appl
yi
ngde
vot
e
de
f
f
or
t(paṭipatti-pūjā): wishing out of love to
honour His Majesty, one follows the teaching practised by monks in
regard to the Buddha, namely, one venerates him through one’s
conduct and behaviour, by working together to ful:l one’s
responsibilities in order to reach desired success. Whatever fruits
reaped by this success one bestows as a devotional o=ering to His
Majesty.
4. Ende
a
v
our
i
ngt
oc
ul
t
i
va
t
ewhol
e
s
omequa
l
i
t
i
e
s(bhāvanā-padhāna):
:nally, in order to accomplish one’s tasks, one needs to beware of
indi=erence and apathy. Instead, one makes e=ort to improve oneself
by developing virtue, moral conduct, self-discipline, determination,
and discernment. By doing this one becomes a mature and honourable
person.
By cultivating these four qualities, people’s expressions of grief,
devotion, and loyalty will be valid and meaningful—Fawless and
genuine.
In sum, His Majesty King Bhumibol undertook his royal
responsibilities by setting up numerous Royal Initiative Projects with
a resolute and unwavering goal, namely, to solve people’s problems
and alleviate their hardship, and to generate wellbeing and blessings
for all.
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๑๕
เมื่อไดทรงเพียรพยายามแกไขปญหา ทรงนําพาชาวถิ่น
ชาวบานทั่วไปในการที่จะรูจักพึ่งพาชวยตัวเองแลว ครั้นเสด็จ
เยื อ นท อ งถิ่ น ใดๆ ทอดพระเนตรเห็ น ประชาชนเป น อยู ดี ขึ้ น
พระองคก็ยอมทรงชื่นชมยินดี เรียกทางธรรมวาทรงมีมุทิตา
ถาประชาชนคนไทยชาวถิ่นชาวบานจะเจริญรอยพระ
ยุคลบาท โดยปฏิบัติมุทิตาธรรมขอนี้ เปนขอเริ่มแรก ก็จะไดชื่อ
วากระทําปฏิบัติบูชา และจะพาใหทองถิ่นดินแดนประเทศไทย
นี้เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ
การเจริญมุทิตาอยางแชมชื่นเบาใจ ทํางายๆ เปนอยางไร
ชาวถิ่นชาวบานนั้น เมื่อใดขึ้นเขา หรือเขาปา มองไปเห็นตนไม
มีลําตนสมบูรณแข็งแรง ใบเขียวสด ดอกสะพรั่ง มีผลดก แผกิ่ง
กานขยายกวางขวางรมรื่น ไดเห็นแลวก็มีใจยินดี ชื่นชม ตั้งใจ
หวังดีขอใหตนไมนี้สมบูรณแข็งแรงอยูตอไป และเจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป แลวนึกคิดตอไปอยากใหมีตนไมที่งอกงามสมบูรณ
อยางนั้นมากมายทั่วแถบ ทั่วถิ่น เมื่อยังไมมี ก็คิดวาจะปลูก
เพิ่มขึ้น ขยายออกไปๆ แล ว ชวนกั น ปลูก ช วยกัน บํ ารุ ง รัก ษา
ส ว นการที่ จ ะกิ น จะใช ก็ ทํ า ไปตามที่ ส มควรแก เ หตุ ผ ล โดย
พยายามไมใหเปนการรุกรานเบียดเบียนพืชพันธุของธรรมชาติ
การที่จะไดมุทิตานั้น ก็หมายถึงวา เมื่อไดชวยกันทําให
พืชพันธุงอกงาม แผนดินอุดมสมบูรณดีขึ้น ทุกคนก็จะไดชื่นชม
ยิน ดีกับชุมชนและทองถิ่ นของตนๆ นั่นเอง ที่เจริ ญงอกงาม
ขึ้นมา มีความผาสุก

Honouring the Claim ‘We Love the King’

After His Majesty put forth determined effort to solve specific
difficulties and helped people to develop self-reliance, he would visit
the regions and districts involved and rejoice when he saw how much
the people’s lives had improved. In Buddhism this is called
experiencing appreciative joy (muditā).
If Thai people follow in His Majesty’s footsteps by generating this
quality of appreciative joy, they can already be recognized as applying
devoted effort. They will be honouring him through their conduct and
behaviour and leading the country of Thailand to prosperity.
Let us look at an easy method for cultivating appreciative joy with
a lighthearted and cheerful attitude. When one climbs a mountain or
enters a forest one may encounter a large sturdy tree, abounding in
fresh leaves, blossoms, and fruit, with wide branches casting
refreshing shade. Seeing this tree one experiences delight and
satisfaction, and one harbours the wish: ‘May this tree remain healthy
and continue to thrive!’ One then considers how gratifying and
fortunate it would be to have such healthy and flourishing trees
growing over the entire land. Here, one’s appreciation turns to direct
action and conservation. If there is a shortage of such trees one aims to
plant more, and one persuades others to participate in planting and
protecting the woodlands and forests. If people need to use these trees
for timber, then one does so in a reasonable and sustainable way,
ensuring that one is not exploiting the country’s natural resources.
By joining forces to nurture woodlands and forests, the entire
country will become more prosperous and bountiful. Everyone can
then delight in the growth and prosperity of his or her local district
and share in the collective peace and wellbeing. This is what it means
to generate appreciative joy.
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ด ว ยการปฏิ บั ติ เ พื่ อ เจริ ญ มุ ทิ ต าดั ง กล า วมาฉะนี้ ก็ จ ะ
บั น ดาลให ผื น แผ น ดิ น ไทยอุ ด มสมบู ร ณ อํ า นวยพื ช พั น ธุ
ธั ญ ญาหารให อ ย า งเพี ย งพอ ทํ า ให ไ ด อ ยู ไ ด กิ น กั น อย า ง
พอเพียง
ชาวถิ่นชาวบานเจริ ญมุทิ ตาธรรมตอแผน ดินไทย โดย
สามารถชื่นชมยินดีตอทองถิ่นที่อุดมและชุมชนที่อยูกันดีของ
ตนเองไดอยางนี้ ก็จะเปนการถวายปฏิบัติบูชา ที่จะนําพาทุก
ถิ่นดินแดนทั่วประเทศไทยใหเจริญพิไลสุขสมบูรณ สนองพระ
จํานงแหงพระราชหฤทัย
เมื่อปฏิบัติดังนี้ จึงควรแกการนับการถือวาไดบําเพ็ญบุญ
อุทิศถวายเปนพระราชกุศล อยางเยี่ยมยอดเลิศอุดม สมแก
การที่จ ะไดชื่อวารักในหลวง ดวยการช วยกั นสนองพระราช
ปณิธาน ดังไดบรรยายมา

Honouring the Claim ‘We Love the King’

Such methods of cultivating appreciative joy generate abundance
and plenty for Thailand, fostering sufficiency in agriculture and
forestry and promoting a life of balance and moderation.
If Thai people cultivate this appreciation for the kingdom of
Thailand, delighting in the abundance and shared wellbeing of their
own local communities, they will as a matter of course be making
an offering of devoted effort. This will lead to the boon and good
fortune for every region of the nation, fulfilling His Majesty’s heartfelt
wishes and desires.
By acting in this way, i.e. by carrying out His Majesty’s royal
pledge, people can validly maintain that they are performing a supreme
meritorious deed in honour of His Majesty, and their actions will
justify the claim: ‘We love the king.’
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บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์การแปล
ขอแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปว่า เนื่องจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพเป็น
งานธรรมทาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีคา่ ลิขสิทธิอ์ ยู่แล้ว เมื่อท่านผู้ใดเห็นคุณค่า
และมีบญ
ุ เจตนานำาไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอัง กฤษ หรือภาษาอื่นใด ก็เ ป็นการช่ว ยกันเผยแพร่ธ รรมบำา เพ็ญ
ประโยชน์ให้กว้างออกไป
ผูท้ ี่ทำางานแปลนั้น ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแปล โดยสละเรี่ยวแรง
สละเวลามิใช่น้อย ถ้าผลงานแปลนั้นทำาด้วยความตั้งใจ น่าเชื่อถือหรือเป็นที่วางใจได้ ในเมื่อ
อาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ์ในงานต้นเรื่องนั้นอยู่แล้ว ลิขสิทธิฉ์ บับแปลนั้นๆ ก็ย่อมถือได้ว่า
เป็นของผู้แปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั้น โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคำาแปลของตน
และเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการทีจ่ ะให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำาฉบับแปลของตนไปดำาเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือพิมพ์จำาหน่าย ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทั้งนี้ สิ่งที่ผแู้ ปลจะพึงร่วมมือเป็นการแสดงความเอือ้ เฟื้อ ก็คือ ทำาการให้ชัด มิให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่า อาตมภาพได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพ
ในฐานะเจ้าของเรื่องเดิมได้ทราบทุกครั้งที่มีการตีพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ น่าจะมอบหนังสือที่
ตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เล่ม เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลทางสถิติต่อไป
อนึ่ง ผู้แปลอาจแสดงนำ้าใจเอือ้ เฟื้ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดข้อหนึ่ง หรือ
ทุกข้อ ต่อไปนี้
ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรือ่ งต้นเดิมนั้นก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนั้น
เผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ข) ให้อาตมภาพ อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทเี่ ป็น
การพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้น
เผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

Memorandum on Translation Copyrights
This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines for prospective
translators. As all my books are meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and
happiness of the people, and are already royalty free, when anyone on seeing their merits
wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into
Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the
promulgation of the Dhamma and furtherance of the public good.
Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and
ability in their undertakings by putting in no small amount of effort and time. If their
translation outputs are produced with attentiveness and are credible or reliable, and since I
do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those
translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the
translated texts. The translators themselves are to be in charge of and responsible for their
own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to grant permission to
any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free
distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.
In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of
courtesy, is to make things clear so as to prevent the misunderstanding that I accept
remunerations or any other benefits. They are also requested to notify me, as the original
author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of
each published work should be given to me as evidence of the publication and for record
keeping purposes.
In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any
one or all of the following:
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for
free distribution as gifts of the Dhamma;
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to
publish the translations exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of
the Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009
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Venerable P. A. Payutto (Somdet Phra Buddhaghosacariya) is one of
Thailand’s most revered monks. Besides being acknowledged as one of
Thailand’s outstanding scholar monks, with a profound knowledge of
the scriptures, he is venerated by many as embodying the teachings:
as having assimilated them and made them practically accessible to
others. He is a proli:c writer, having composed more than 300 literary
works. In December 2016 he was elevated to one of the nine most
senior positions in the Thai ecclesiastical order. His previous
ecclesiastical titles include:
•
•
•
•
•

Phra Srivisuddhimoli
Phra Rajavaramuni
Phra Debvedi
Phra Dhammapitaka
Phra Brahmagunabhorn

For many years his monastery of residence was Wat Nyanavesakavan in Nakhon Pathom province, but for health reasons he now
spends most of his time in smaller monastic residences further away
from Bangkok.
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Please note that transliterating the Thai ecclesiastical title พุทธโฆษาจารย์ into the Roman
alphabet can be done in di=erent ways, including: Buddhaghosacariya, Buddhaghosacharya, and Phutthakosajarn.

