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ดร.วิโรจน คมุ ครอง
นักวิชาการศึกษา อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ความนำ
วิหาร คือ สถานที่ที่มีสิ่งปลูกสรางเปนที่พักอาศัย ซึ่งมีผูถวายแกภิกษุสงฆ โดยมี
พระพุทธเจาทรงเปนประธาน เมือ่ ภิกษุสงฆไดทพี่ กั อาศัยแลวก็จะชวยบรรเทาความหนาวรอน
ปองกันลมแดดและฝน ปองกันสัตวรา ย ปองกันพวกสัตวทจี่ ะมารบกวน เชน ยุง งู เปนตน เมือ่
ภิกษุสงฆพกั อาศัยในสถานทีป่ อ งกันอันตรายแลว ก็สามารถประพฤติปฏิบตั สิ มณธรรมจนเห็นแจง
ได ทัง้ เปนสถานทีท่ ที่ ายกจะไดทำทาน รักษาศีล และฟงธรรมแลวเขาใจธรรม จนสามารถทำ
ั นาการโดยลำดับ เดิมทีในชวงตนแหงการตรัสรู
อาสวะใหสนิ้ ไป๑ วิหารในสมัยพุทธกาล คอยวิวฒ
เวลาภิกษุสงฆสาวกติดตามพระพุทธเจาเสด็จจาริกแสดงธรรมแกประชาชน ทานพักตามสถาน
ทีพ่ กั แรม ในคาม นิคม ชนบท ราชธานี ชวงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจาเสด็จประกาศพระศาสนา
ทรงประทับทีเ่ ทวสถานเปนสวนมาก๒ เพราะยังไมมวี หิ ารทีม่ สี งิ่ ปลูกสรางเปนทีพ่ กั อาศัยรองรับ
แนนอน จนพระเจาพิมพิสาร ทรงมอบถวายสวนปาไผเปนที่พักอาศัย๓ ถือวาเปนวัดแรกใน
พระพุทธศาสนาทีป่ ระดิษฐานตัง้ มัน่ ในกรุงราชคฤหทา มกลางเจาลัทธิมากมาย

๑
วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๐๗/๗๘, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๗/๑๑๘.
๒
ตถาคโต หิ ปฐมโพธิยํ วีสติ วสฺสานิ กทาจิ ปาวาเล เจติเย, กทาจิ สารนฺทเท, กทาจิ พหุปุตฺเต, กทาจิ
สตฺตมฺเพติ เอวํ เยภุยเฺ ยน เทวาลเยสุเยว วิหาสิ. องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๖/๒๖๕.
๓
วิ.ม. (บาลี) ๔/๕๙/๕๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑.
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๒. ความรเู บือ้ งตนเกีย่ วกับวิหาร
พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวกจึงมีทพี่ กั อาศัย แตยงั ไมมสี งิ่ ปลูกสรางทีเ่ ปนโรงเรือน
ภิกษุสงฆสาวกก็ยงั พักอาศัยอยใู นบริเวณ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ปาชา ปาชัฏ ทีแ่ จง
และลอมฟาง๔ จนมีราชคหเศรษฐี ชาวกรุงราชคฤห ขออนุญาตสรางวิหารทีพ่ กั อาศัยถวาย ซึง่
พระพุทธเจาก็ไดทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆพักอาศัยในเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือนมุง
แถบเดียว ปราสาท เรือนโลน และถ้ำ๕ เมือ่ ประชาชนไดทราบขาววาพระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหภกิ ษุสงฆพกั ในทีพ่ กั อาศัยไดจงึ พากันสรางวิหารทีพ่ กั อาศัยถวาย๖ วิหารซึง่ มีสงิ่ ปลูกสรางเปน
ทีพ่ กั อาศัยนี้ ปจจุบนั เรียกอยางเปนทางการวา อาวาสบาง อารามบาง เรียกอยางทัว่ ไปวา วัด

๓. รายชือ่ มหาวิหาร ๑๘ แหง
กรุงราชคฤห มีวหิ าร หรือวัด เรียกวามหาวิหาร ๑๘ แหง ซึง่ คัมภีรอ รรถกถา ระบุ
แตเพียงคำวา เถรา อฏฐารสมหาวิหารปฏิสงฺขรณตฺถาย หตฺถกมฺมํ ปฏิเวเทสุ แปลวาพระเถระ
ทั้งหลาย ทูลชี้แจงขอหัตถกรรมเพื่อปฏิสังขรณมหาวิหาร ๑๘ แหง๗ พระไตรปฎกนิสสยะ
(เลม ๒)๘ ไดกำหนดระบุชอื่ มหาวิหาร ๑๘ แหงไว คือ
(๒) ชีวกัมพวันวิหาร๑๐
(๑) เวฬุวนั วิหาร๙
(๓) คิชฌกูฏปพพตวิหาร๑๑
(๔) โจรปปาตวิหาร๑๒
(๕) อิสคิ ลิ ปิ ส สกาฬสิลาวิหาร๑๓
(๖) เวภารปสสสัตตปณณิคหู าวิหาร๑๔
๔
วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๙๔/๕๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙.
๕
วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๙๔/๕๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๙๐.
๖
วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๙๖/๖๑, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๖/๙๒.
๗
วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๙, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๘๓.
๘
คณะกรรมการโครงการจัดสรางพระไตรปฎกนิสสยะ,พระไตรปฎกนิสสยะ(เลม๒) ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
(ภาค ๒), (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีไอเอ เซ็นเตอร จำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๒.
๙
วิ. มหา.(บาลี) ๑/๓๘๐/๒๘๔-๒๘๕, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๐/๔๑๒-๓.
๑๐
ที.สี.(บาลี) ๙/๑๕๙/๕๐, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๕๙/๕๑.
๑๑
วิ.มหา.(บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔
๑๒
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔.
๑๓
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔
๑๔
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑.
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(๗) สีตวันสัปปโสณฑกปพพตวิหาร๑๕
(๙) ตินทุกกันทรวิหาร๑๗
(๑๑) ตโปทารามวิหาร๑๙
(๑๓) คิชฌกูฏสุกรขตเลนวิหาร๒๑
(๑๕) กัสสปการามวิหาร๒๓
(๑๗) อินทสาลาคูหาวิหาร๒๕
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(๘) โคตมกันทรวิหาร๑๖
(๑๐) ตโปทกันทรวิหาร๑๘
(๑๒) มัททกุจฉิมคิ ทายวิหาร๒๐
(๑๔) ปปผลิคหู าวิหาร๒๒
(๑๖) อินทกูฏปพพตวิหาร๒๔
(๑๘) สัปปนตี รี วิหาร๒๖

๔. มหาวิหาร ๑๘ แหงกับพระพุทธเจาและพระมหาสาวก
มหาวิหารทัง้ หมดอยใู นบริเวณกรุงราชคฤห เปนมหาวิหารทีม่ คี วามสำคัญและเหตุการณ
สำคัญเกิดขึน้ เปนทีป่ ระทับของพระพุทธเจาและไดแสดงธรรมแกพระเถระสำคัญหลายรูป เชน
(๑) พระสารีบตุ รเถระไดบรรลุพระอรหันต เพราะไดฟง ธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดง
แกทฆี นขปริพาชกทีค่ ชิ ฌกูฏสุกรขตเลนวิหาร๒๗
(๒) พระพุทธเจาทรงแตงตัง้ พระทัพพมัลลบุตร เปนผแู จกเสนาสนะและแจกภัตที่
เวฬุวนั วิหาร๒๘
๑๕
วิ.มหา.(บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, สํ.ส.อ.(บาลี) ๓/๖๙/๑๖.
๑๖
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.
๑๗
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.
๑๘
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.
๑๙
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.
๒๐
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.
๒๑
ม.มู. (บาลี) ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๑๗๙-๑๘๓, ม.มู.(ไทย) ๑๓/๒๐๑-๒๐๓/๒๓๙-๒๔๔.
๒๒
ขุ.ธ.อ. (บาลี)๒/๑๐๐, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๓๖.
๒๓
สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๘๘/๙๙, สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๘/๑๖๓.
๒๔
สํ.ส.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๓๕/๓๒๕.
๒๕
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๔๔/๒๒๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓.
๒๖
สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๒/๑๘๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓.
๒๗
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๘๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๑๒๘.
๒๘
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๐/๒๘๔-๒๘๕, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๐/๔๑๒-๔๑๓.
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(๓) ชีวกัมพวันวิหาร เปนวิหารทีห่ มอชีวกโกมารภัจซึง่ เปนนายแพทยประจำพระองค

สรางถวาย๒๙
(๔) ปปผลิคหู าวิหาร เปนวิหารทีพ่ ระมหากัสสปเถระอยจู ำพรรษาถือองคธดุ งควัตร๓๐
(๕) เวภารปสสสัตตปณณิคหู าวิหาร เปนสถานทีส่ ำคัญในการทำปฐมสังคายนา๓๑
มหาวิหารทัง้ ๑๘ แหงนี้ บางแหงไมนา จะเปนวิหารทีม่ ผี ถู วาย เพราะเปนถ้ำทีเ่ กิดตาม
ธรรมชาติตามภูเขาก็มี

๕. มหาวิหาร ๑๘ แหงกับเหตุการณสำคัญ
เวลาพระพุทธเจาประทับที่กรุงราชคฤห พระองคมิไดประทับแตที่วัดเวฬุวันที่พระเจา
พิมพิสาร ทรงมอบถวายหรือวัดชีวกัมพวันทีห่ มอชีวกโกมารภัจสรางถวาย พระองคจะประทับ
ที่มหาวิหาร ๑๘ แหง สลับกันไปตามพระอัธยาศัย และเหตุการณสำคัญก็เกิดในมหาวิหาร
ทัง้ ๑๘ แหง เชน
(๑) พระพุทธองคทรงแสดงโอวาทปาติโมกขทวี่ ดั เวฬุวนั มหาวิหาร๓๒
(๒) ทรงอนุญาตวิธอี ปุ สมบทญัตติจตุตถกรรมใหพระสารีบตุ รเถระบวชราธพราหมณเปน
ภิกษุรปู แรกทีบ่ วชดวยญัตติจตุตถกรรมทีเ่ วฬุวนั มหาวิหาร๓๓
(๓) พระพุทธองคเสด็จไปประทับอิสคิ ลิ ปิ ส สกาฬสิลาวิหาร ระหวางทางทอดพระเนตร
เห็นนาของชาวมคธ รับสัง่ ใหพระอานนทตดั ทำจีวรตามแบบคันนาของชาวมคธ พระอานนท
ไดตดั ทำจีวรตามประสงคของพระองค จีวรนัน้ ถือเปนตนแบบของจีวรทีพ่ ระสงฆ ใชกนั อยใู น
ปจจุบัน๓๔
๒๙
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๒๐๐, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๒๑๗.
๓๐
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๐๐, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๓๖.
๓๑
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑.
๓๒
ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๐/๑๑-๑๒.
๓๓
ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/๒, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔/๒, ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๓๙๑.
๓๔
วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๔๕/๑๔๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓.
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(๔) ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทใหภกิ ษุสงฆ ๑๕ วันจึงสรงน้ำได ทีต่ โปทารามวิหาร๓๕
(๕) ทรงแสดงธรรมใหทีฆนขอัคคิเวสสนะหลานชายพระสารีบุตรที่มาตอวาพระองค
พระสารีบตุ รยืนถวายงานพัดพระพุทธองค ไดฟง ธรรมจนบรรลุอรหัตตผล สวนอัคคิเวสสนะ
ไดบรรลุโสดาปตติผล ทีค่ ชิ ฌกูฏสุกรขตเลนวิหาร๓๖
(๖) ทรงแสดงธรรมเทศนาเรือ่ งทีส่ ตั วทงั้ หลายทัง้ ในอดีตทัง้ ในอนาคต และในปจจุบนั
คบคาสมาคมกันโดยธาตุ คือสัตวทมี่ อี ธั ยาศัยดี คบกับสัตวทมี่ อี ธั ยาศัยดี สัตวทมี่ อี ธั ยาศัยเลว
คบกับสัตวทมี่ อี ธั ยาศัยเลว ทีค่ ชิ ฌกูฏปพพตวิหาร๓๗
(๗) ทรงแสดงธรรมเรือ่ งทีก่ ษัตริยป ระเสริฐทีส่ ดุ ในหมชู นแตผทู สี่ มบูรณดว ยวิชชาและ
จรณะ ประเสริฐทีส่ ดุ ในหมเู ทวดาและมนุษยใหสนังกุมารฟงทีส่ ปั ปนตี รี วิหาร๓๘
(๘) ทรงแสดงอนุปพุ พิกถาใหอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึง่ เขาเฝาเปนครัง้ แรกฟง ทำใหทา น
ไดบรรลุโสดาปตติผลทีส่ ตี วันสัปปโสณฑกปพพตวิหาร๓๙
เหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในมหาวิหาร ๑๘ แหง ในกรุงราชคฤห เปนเหตุการณสำคัญ
ทีเ่ กิดขึน้ ในพระพุทธศาสนายุคแรก
เวฬุวนั วิหาร ถือวาเปนศูนยกลางของมหาวิหารทัง้ ๑๘ แหงในกรุงราชคฤห ทีใ่ ชสมี า
รวมกัน๔๐ พระสงฆที่อยูในมหาวิหารเหลานั้น เมื่อจะมาทำอุโบสถหรือสังฆกรรมตองมาทำที่
เวฬุวนั วิหาร จึงพิเศษแตกตางจากวัดอืน่ ๆ ควรคาแกการวิเคราะหวจิ ารณ วิจยั จากคัมภีรส ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและหนังสือวิชาการตางๆ แตวดั ในปจจุบนั เชนในกรุงเทพมหานคร ตาง
ก็มสี มี าแยกกันไปของแตละวัดไมเกีย่ วเนือ่ งกัน

๓๕
วิ.มหา.(บาลี) ๒/๓๕๗/๒๘๑, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๓๕๗/๔๘๓.
๓๖
ม.ม.(บาลี) ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๑๗๙-๑๘๓, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๒๓๙-๒๔๔.
๓๗
สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๙๙/๑๔๙-๑๕๐, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗-๑๘๙.
๓๘
สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๒/๑๘๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๒/๒๓๕.
๓๙
วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๐๔-๓๐๕/๗๒-๗๖, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๐๔-๓๐๕/๑๑๑-๑๑๕..
๔๐
วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.
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๗. สรุปทายบท
บทความนี้ ผเู ขียนไดคน ควาขอมูลทัง้ จากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และหนังสือ
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ทีแ่ สดงถึงความสำคัญและเหตุการณสำคัญของมหาวิหาร ๑๘ แหง
เพือ่ ศึกษาความสำคัญของมหาวิหาร ๑๘ แหง ทีป่ รากฏในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา เพือ่ ศึกษา
หลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงแกพทุ ธบริษทั ในมหาวิหาร ๑๘ แหงทีก่ รุงราชคฤห เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธของมหาวิหาร ๑๘ แหง ในกรุงราชคฤหทมี่ สี มี าเดียวกัน
ความสัมพันธระหวางมหาวิหาร ๑๘ แหง ในกรุงราชคฤห ทีม่ สี มี าเดียวกัน หมายถึง
มหาวิหาร ๑๘ แหงในกรุงราชคฤห มีสมี าเดียวกันทัง้ หมด๔๑ พระสารีบตุ รเถระเปนผผู กู สีมา
เหลานัน้ ๔๒ เวลาภิกษุสงฆทำสังฆกรรม ตองประชุมทำกันในสถานทีแ่ หงเดียวกัน ซึง่ สวนมาก
เปนทีเ่ วฬุวนั มหาวิหาร เชน ทีพ่ ระมหากัสสปเถระซึง่ พักอยทู ปี่ ป ผลิคหู าวิหาร มาทำอุโบสถที่
เวฬุวนั วิหารเพือ่ ใหเกิดความสามัคคีแกหมสู งฆ๔๓ สังฆกรรมเปนเรือ่ งสำคัญ ดังทีพ่ ระพุทธเจา
ทรงตรัสแนะนำพระมหากัปปนเถระ ซึ่งพักอยูในมัททกุจฉิมิคทายวิหารคิดจะไมไปทำอุโบสถ
สังฆกรรม ใหเห็นวา “พวกเธอ ไมสกั การะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบชู าอุโบสถ ใครเลาจักสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาอุโบสถ” ตรัสใหทา นไปทำสังฆกรรม จะไมไปไมได๔๔ แสดงใหเห็นวาพระองค
ใหความสำคัญกับการลงอุโบสถ ทำสังฆกรรมเปนอยางมาก ซึง่ ถือวาเปนหัวใจอยางหนึง่ เพือ่
ทำใหเกิดความพรอมเพรียงแกหมคู ณะ และทีส่ ำคัญประเพณีการทำอุโบสถและการทำสังฆกรรม
นั้น พระสงฆไดทำสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ และมีเหตุการณสำคัญที่เปนจุดเริ่มตนแหงการ
แตกแยกของพระสาวก คือ เรือ่ งทีพ่ ระเทวทัต ทำสังฆเภท ทานกับบริวารแยกพวกทำอุโบสถ
สังฆกรรม๔๕ ในสีมาทีร่ วมมหาวิหารทัง้ ๑๘ แหงเมือ่ กำหนดศึกษาจะทำใหทราบวา การทีภ่ กิ ษุ
กระทำการขั้นไหนจึงถือวาเปนสังฆเภท ภิกษุทั้งหลาย แยกนิกายกัน ถือวาเปนสังฆเภทหรือ
ไมเปนสิง่ ทีต่ อ งศึกษาตอไป
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.
วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.
วิ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.
วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓๗/๑๕๐, วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๗/๒๑๔.
วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๔๓/๑๓๙, วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๔๓/๒๐๒.
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