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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนมี้ ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องพุทธวิวรณที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา
และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในสังคมไทยปจจุบนั เกีย่ วกับความเขาใจ
เรื่องพุทธวิวรณตามหลักพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องพุทธวิวรณ ความสําคัญของพุทธวิวรณเพื่อ
การหลุดพน ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธระหวางความเขาใจ ความเชื่อและความสําคัญของ
พุทธวิวรณเพือ่ การหลุดพน
การศึกษานีเ้ ปนการวิจัยเอกสารและวิจยั ภาคสนาม
การวิจัยเอกสารไดคนควาจาก
พระไตรปฎกอรรถกถา และคัมภีรที่เกีย่ วของ สําหรับการวิจยั ภาคสนามไดใชแบบสัมภาษณ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาทัศนคติในเรื่องดังกลาวทั้งสิ้น ๗ คน/รูป ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
จากการวิจัยเอกสารเรื่องพุทธวิวรณในพระพุทธศาสนาพบวา พุทธวิวรณจัดเปนปาฏิหาริย
อยางหนึ่งในปาฏิหาริย ๓ พุทธวิวรณนี้เกี่ยวของกับความสําคัญของการแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย
กลาวคือ เปนอุบายเพื่อจูงใจ เพื่อขมขู เพือ่ ชักจูง หรือเพื่ออวดอางใหผูปฏิบัติคลอยตาม ยอมรับเขา
เปนฝกฝายของตน และเพือ่ สนับสนุนสงเสริม หรือชวยเหลือชี้ทางใหผูบําเพ็ญเพียรใหไดบําเพ็ญ
เพียรใหถูกตอง ชัดเจนและวองไวขึน้ อาจกลาวไดวาพุทธวิวรณเปนปาฏิหาริยอยางหนึ่ง เพื่อเปน
พื้นฐานไปสูความหลุดพน
จากการวิจัยภาคสนามพบวา นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา มีความเขาใจ ความเชือ่ และ
ความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพุทธวิวรณ มีทัศนคติเกีย่ วกับพุทธวิวรณ ทั้งประเภทเห็น
ดวย, ประเภทเห็นดวย-แบบมีเงื่อนไข และ ประเภทไมเห็นดวย
ขอเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ พุทธศาสนิกชนควรมีความเขาใจ ความเชื่อ และความ
ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพุทธวิวรณใหถูกตอง และสรางสรรค เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมความเขาใจในหลักศาสนาบําเพ็ญเพียร นอกจากนั้นยังเขาใจพุทธวิวรณไดถูกตอง อาจ
เสริมสรางการเรียนรู ความเขาใจ ความสมานฉันท และสันติสุขระหวางศาสนิกชน ซึ่งเปน
ความสําคัญในสถานการณปจจุบัน
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is first to study the concept of Revelation in
Buddhism (Buddhavivarana) in terms of definition, meaning and characteristics as
found in the Tipitaka; second, to study selected Buddhist scholars’ attitudes to the
concept of Revelation in Buddhism (Buddhavivarana) in contemporary Thai society.
The study aims at finding Buddhist scholars’ understanding of the concept of
Revelation in Buddhism (Buddhavivarana), their beliefs, and how they perceive the
importance of Buddhavivarana as a mean for liberation and lastly, to ascertain the joint
relationship between understanding, belief and importance for liberation. The research
procedure is based on two methods: documentary research and field research. On
documentary research the Buddhist scriptures - Tipitaka, Commentaries, and other
important Buddhist Texts are studied. For field research, seven Buddhist scholars
were interviewed.
The findings of the documentary research are: Buddhavivarana (Buddhist
Revelation) is defined as - to place upright what has been overturned, to reveal what
has been hidden, to point out the way which is lost and to set out a lamp in the
darkness so that those with eyes might see form. Buddhavivarana is one of the three
miracles – the Miracle of Instruction. Buddhavivarana is concerned with the
importance of conveying the Miracle of Instruction - which is a means of persuasion,
leading and setting an example for others to follow, to convert, to support, to promote,
to assist in pointing out the right direction for the practitioner to practice effectively
and quickly toward Enlightenment/Awakening.
On fields research, the finding concludes that Buddhist scholars’ attitudes to
the concept of Revelation in Buddhism (Buddhavivarana) are found to have good
understanding and belief; and do see the importance of Buddhavivarana. The attitudes
towards Buddhavivarana are: full agreement, partial agreement and disagreement.
In conclusion, Buddhist followers ought to have a proper and correct
understanding or belief of Buddhavivarana. They ought to realize the importance of
Buddhavivarana and have a progressive attitude in promoting a proper understanding
of both the core principles and practice of Buddhism. Having the right understanding
of Buddhavivarana can promote the integration of knowledge , and understanding,
reconciliation, and peacefulness among followers of differents faiths, which is of
paramount importance in the present situation.
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