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ABSTRACT
The objective of this research is to see how the concept of Buddhas is
explained in the Kārandavyūha Sūtra. To do so, I shall study and analyze the ideas
regarding the Buddhas, Avalokiteśvara Bodhisattva and Ādibuddha as found in the
Kārandavyūha Sūtra. The Kārandavyūha Sūtra is one of the primary sources of
Mahāyāna Buddhism composed in Sanskrit, which has been used as a basis for both
teaching and practicing Buddhism in many different Mahāyāna schools. In Tibetan
Buddhism, in particular, the Kārandavyūha Sūtra is one of the most significant texts,
as it is the source from which the syllable “Om Manipadme Hūm” is derived.
It is found that according to the Kārandavyūha Sūtra, the Buddha's nature
is clearly centred around the perfection of wisdom, as the latter is said to be the origin
of all the tathāgatas. To gain the perfection of wisdom, the text says, a bodhisattva has
to engage himself in the development of bodhicitta through the contemplation of
emptiness (Śūnyatā). Having done so perfectly, he will be liberated from samsāra.
However, in the Kārandavyūha Sūtra, there is more than one way of gaining the
perfection of wisdom, another option being obviously the use the mantra dhāranī.
Practicing the mantra dhāranī is equivalent to that of the practice of the six pāramitās.
The text also explains that practicing the recollection of the name of Avalokiteśvara
bodhisattva as dhāranī will eventually lead to the extinction of samsāra.
Manifestating oneself in many different forms is another way of
bodhisattvas that is stressed as boundless and timeless. Avalokiteśvara bodhisattva has
already reached the highest bhūmi by attaining the perfection of wisdom. He can then
manifest himself in order to help all sentient beings attain liberation. There is no selfexistence as the manifestation quality also comes from the perfection of wisdom. His
power for magical interventions in this world is boundless.
The text also shows clearly some theistic influences from the Purānic
Hindu Sanskrit literature by which Avalokiteśvara is portrayed as the one responsible
for creating the whole universe.
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและวิเคราะห เรือ่ งพุทธะ ศึกษาวิเคราะหเรือ่ ง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว และ ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรือ่ งอาทิพุทธะ ในคัมภีรก ารัณฑะวยูหะ สูตร เนือ่ งจาก
คัมภีรการัณฑะวยูหะ สูตร ถือวาเปนหลักฐานชั้นตนคัมภีรห นึ่งของพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งใชภาษา
สันสกฤตในการเขียน และ ใชเปนหลักคําสอนและหลักปฏิบัติพื้นฐานที่สําคัญในฝายมหายานนิกายตางๆ อีก
ทั้งคัมภีรการัณฑะวยูหะ สูตร เปนคัมภีรที่สําคัญคัมภีรหนึง่ ในธิเบต สืบเนือ่ งมาจากคัมภีรนี้มีทมี่ าของมันตระ
“โอม มะณิปทเม ฮูม”
จากการศึกษาคัมภีรการัณฑะวยูหะ สูตร พบวา ธรรมชาติของพุทธะ มีศูนยกลางคือปญญา
เพราะเนื่องจากปญญาเปนตนกําเนิดของตถาคต การเกิดปญญาในคัมภีรนี้ พระโพธิสัตวนั้นตองมุงมั่นในการ
พัฒนาโพธิจิต ดวยการฝกสมาธิในความวาง (ศูนยะตา) เมื่อสรางโพธิจิตที่สมบูรณแลว ก็เขาสูความหลุดพนจาก
สังสารวัฏ อยางไรก็ตามคัมภีรการัณฑะวยูหะ สูตร ไดเสนอแนวทางอื่นในการสรางปญญา ซึ่งรวมถึงการใชมัน
ตระธารณี และผลที่ ไดจากการฝกฝนมั นตระธารณี นี้เทียบเทากั บการปฏิบัติตามหลั กปรัชญาปารมิตาหก
นอกจากนี้คือการรําลึกถึงพระนามของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ซึ่งถือเปนธารณีอีกประเภทหนึ่งที่สามารถ
นําไปสูความหลุดพนจากสังสารวัฏ
การนิรมานกายสูรูปตางๆเปนอีกหนทางที่พระโพธิสัตวชี้ใหเห็นถึง ความไมจํากัดที่สุดรอบ
และ ไมจํากัดกาล พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ไดเขาถึงภูมิสูงสุดของพระโพธิสัตว โดยเขาถึงปญญาสมบูรณ
ทานจึงสามารถที่จะนิรมานกายเพื่อไปชวยสรรพสัตวทั้งหลายใหเขาถึงความหลุดพน ไมมีสิ่งที่กําเนิดโดย
ตนเอง เนื่องจากการนิรมานกายนั้นเกิดไดจากปญญาสมบูรณ อํานาจวิเศษของทานนั้นอยูในโลกที่ไรเขตแดน
อีกทั้งคัมภีรนี้ยังสะทอนถึง เทวนิยม ที่เห็นไดอยางชัดเจนวาไดรับอิทธิพลของคัมภีรฮินดู
ปุราณะ ซึ่งเปนวรรณกรรมสันสกฤต ที่บรรยายถึงความรับผิดชอบของพระอวโลกิเตศวรตอการสรางจักรวาล
คําสําคัญ : พุทธะ ในคัมภีรการัณฑะวยูหะ สูตร
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