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๑. ความนำ
วิหาร คือ สถานท่ีที่มีสิ่งปลูกสรางเปนที่พักอาศัย ซึ่งมีผูถวายแกภิกษุสงฆ โดยมี

พระพุทธเจาทรงเปนประธาน เมือ่ภกิษสุงฆไดทีพ่กัอาศัยแลวกจ็ะชวยบรรเทาความหนาวรอน
ปองกันลมแดดและฝน ปองกนัสตัวราย ปองกันพวกสตัวทีจ่ะมารบกวน เชน ยงุ ง ูเปนตน เมือ่
ภกิษสุงฆพกัอาศยัในสถานทีป่องกนัอนัตรายแลว กส็ามารถประพฤติปฏบิตัสิมณธรรมจนเห็นแจง
ได ทัง้เปนสถานท่ีทีท่ายกจะไดทำทาน รกัษาศีล และฟงธรรมแลวเขาใจธรรม จนสามารถทำ
อาสวะใหสิน้ไป๑ วหิารในสมยัพทุธกาล คอยววิฒันาการโดยลำดบั เดมิทใีนชวงตนแหงการตรสัรู
เวลาภกิษสุงฆสาวกตดิตามพระพทุธเจาเสดจ็จารกิแสดงธรรมแกประชาชน ทานพกัตามสถาน
ทีพ่กัแรม ในคาม นคิม ชนบท ราชธานี  ชวงปฐมโพธิกาล พระพุทธเจาเสด็จประกาศพระศาสนา
ทรงประทับทีเ่ทวสถานเปนสวนมาก๒ เพราะยังไมมวีหิารท่ีมสีิง่ปลูกสรางเปนทีพ่กัอาศัยรองรับ
แนนอน จนพระเจาพิมพิสาร ทรงมอบถวายสวนปาไผเปนที่พักอาศัย๓ ถือวาเปนวัดแรกใน
พระพุทธศาสนาท่ีประดิษฐานต้ังมัน่ในกรุงราชคฤหทามกลางเจาลัทธมิากมาย
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ดร.วโิรจน คมุครอง
   นกัวิชาการศกึษา อภิธรรมโชตกิะวทิยาลยั

                                                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

๑  ว.ิจ.ู (บาล)ี  ๗/๓๐๗/๗๘,  ว.ิจ.ู  (ไทย)  ๗/๓๐๗/๑๑๘.๒ ตถาคโต หิ ปฐมโพธิยํ วีสติ วสฺสานิ กทาจิ ปาวาเล เจติเย, กทาจิ สารนฺทเท, กทาจิ พหุปุตฺเต, กทาจิ
สตตฺมเฺพต ิเอว ํเยภยุเฺยน เทวาลเยสุเยว วหิาส.ิ อง.ฺตกิ.อ. (บาลี) ๒/๑๒๖/๒๖๕.๓  ว.ิม. (บาล)ี  ๔/๕๙/๕๐,  ว.ิม.  (ไทย)  ๔/๕๙/๗๑.
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๒. ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัวหิาร
พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวกจึงมทีีพ่กัอาศัย แตยงัไมมสีิง่ปลูกสรางท่ีเปนโรงเรือน

ภกิษุสงฆสาวกกย็งัพกัอาศยัอยใูนบรเิวณ ปา โคนไม ภเูขา ซอกเขา ถ้ำ ปาชา ปาชฏั ทีแ่จง
และลอมฟาง๔ จนมรีาชคหเศรษฐ ี ชาวกรงุราชคฤห ขออนุญาตสรางวหิารทีพ่กัอาศัยถวาย ซึง่
พระพุทธเจาก็ไดทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆพักอาศัยในเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือนมุง
แถบเดยีว ปราสาท เรอืนโลน และถ้ำ๕ เมือ่ประชาชนไดทราบขาววาพระพทุธเจาทรงอนญุาต
ใหภกิษสุงฆพกัในทีพ่กัอาศยัไดจงึพากนัสรางวหิารทีพ่กัอาศยัถวาย๖ วหิารซึง่มสีิง่ปลูกสรางเปน
ทีพ่กัอาศยันี ้ปจจบุนัเรยีกอยางเปนทางการวา อาวาสบาง อารามบาง เรยีกอยางทัว่ไปวา วดั

๓. รายชือ่มหาวหิาร ๑๘ แหง
กรงุราชคฤห มวีหิาร หรอืวดั เรยีกวามหาวหิาร ๑๘ แหง ซึง่คมัภีรอรรถกถา ระบุ

แตเพยีงคำวา เถรา อฏฐารสมหาวหิารปฏสิงฺขรณตถฺาย หตถฺกมมฺ ํปฏเิวเทสุ แปลวาพระเถระ
ทั้งหลาย ทูลชี้แจงขอหัตถกรรมเพื่อปฏิสังขรณมหาวิหาร ๑๘ แหง๗ พระไตรปฎกนิสสยะ
(เลม ๒)๘ ไดกำหนดระบชุือ่มหาวหิาร ๑๘ แหงไว คอื

(๑) เวฬุวนัวหิาร๙ (๒)  ชวีกมัพวนัวหิาร๑๐

(๓) คชิฌกฏูปพพตวหิาร๑๑ (๔) โจรปปาตวหิาร๑๒

(๕) อสิคิลิปิสสกาฬสิลาวหิาร๑๓ (๖) เวภารปสสสตัตปณณคิหูาวหิาร๑๔

๔ ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๒๙๔/๕๙, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙.๕ ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๒๙๔/๕๙, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๙๔/๙๐.๖ ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๒๙๖/๖๑, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๒๙๖/๙๒.๗  ว.ิมหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑, ท.ีส.ีอ. (บาลี) ๑/๙, ข.ุข.ุอ. (บาลี) ๘๓.๘คณะกรรมการโครงการจัดสรางพระไตรปฎกนิสสยะ,พระไตรปฎกนิสสยะ(เลม๒) ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
(ภาค ๒), (กรงุเทพมหานคร : บรษิทั ซไีอเอ เซน็เตอร จำกดั, ๒๕๕๑), หนา ๒.๙ ว.ิ มหา.(บาล)ี  ๑/๓๘๐/๒๘๔-๒๘๕, ว.ิมหา.  (ไทย)  ๑/๓๘๐/๔๑๒-๓.๑๐ ท.ีส.ี(บาล)ี  ๙/๑๕๙/๕๐, ท.ีส.ี(ไทย)  ๙/๑๕๙/๕๑.๑๑  ว.ิมหา.(บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔๑๒ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔.๑๓ ว.ิมหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔๑๔ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, ว.ิมหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑.
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(๗) สตีวนัสปัปโสณฑกปพพตวหิาร๑๕ (๘) โคตมกันทรวิหาร๑๖

(๙) ตนิทกุกนัทรวหิาร๑๗ (๑๐) ตโปทกนัทรวหิาร๑๘

(๑๑) ตโปทารามวิหาร๑๙ (๑๒) มทัทกุจฉมิคิทายวิหาร๒๐

(๑๓) คชิฌกูฏสกุรขตเลนวิหาร๒๑ (๑๔) ปปผลคิหูาวหิาร๒๒

(๑๕) กสัสปการามวิหาร๒๓ (๑๖) อนิทกฏูปพพตวหิาร๒๔

(๑๗) อนิทสาลาคหูาวหิาร๒๕ (๑๘) สปัปนตีรีวหิาร๒๖

๔. มหาวิหาร ๑๘ แหงกบัพระพทุธเจาและพระมหาสาวก
มหาวิหารท้ังหมดอยใูนบริเวณกรุงราชคฤห  เปนมหาวิหารท่ีมคีวามสำคัญและเหตุการณ

สำคญัเกดิขึน้  เปนทีป่ระทบัของพระพทุธเจาและไดแสดงธรรมแกพระเถระสำคญัหลายรูป เชน
(๑) พระสารบีตุรเถระไดบรรลพุระอรหนัต เพราะไดฟงธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดง

แกทฆีนขปรพิาชกทีค่ชิฌกฏูสกุรขตเลนวหิาร๒๗

(๒) พระพุทธเจาทรงแตงตัง้พระทัพพมลัลบุตร เปนผแูจกเสนาสนะและแจกภัตที่
เวฬุวนัวหิาร๒๘

๑๕  ว.ิมหา.(บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, ส.ํส.อ.(บาล)ี ๓/๖๙/๑๖.๑๖ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.๑๗ ว.ิมหา. (บาลี) ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.๑๘ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.๑๙ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.๒๐ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย)๑/๓๘๒/๔๑๔.๒๑  ม.ม.ู (บาล)ี ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๑๗๙-๑๘๓,  ม.ม.ู(ไทย) ๑๓/๒๐๑-๒๐๓/๒๓๙-๒๔๔.๒๒ ข.ุธ.อ. (บาล)ี๒/๑๐๐,  ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/๑๓๖.๒๓ ส.ํข. (บาล)ี ๑๗/๘๘/๙๙, ส.ํข.(ไทย) ๑๗/๘๘/๑๖๓.๒๔ ส.ํส.ฏกีา (บาล)ี ๑/๒๓๕/๓๒๕.๒๕ ท.ีม. (บาล)ี ๑๐/๓๔๔/๒๒๖, ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๓๔๔/๒๗๓.๒๖ ส.ํส. (บาล)ี ๑๕/๑๘๒/๑๘๔, ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓.๒๗ ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๑/๘๗ ข.ุธ.อ.  (ไทย)  ๑/๑๒๘.๒๘ ว.ิมหา. (บาลี) ๑/๓๘๐/๒๘๔-๒๘๕,  ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๘๐/๔๑๒-๔๑๓.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต362

(๓) ชวีกมัพวนัวหิาร เปนวหิารทีห่มอชวีกโกมารภจัซึง่เปนนายแพทยประจำพระองค
สรางถวาย๒๙

(๔) ปปผลคิหูาวิหาร  เปนวหิารทีพ่ระมหากสัสปเถระอยจูำพรรษาถอืองคธดุงควัตร๓๐

(๕) เวภารปสสสัตตปณณคิหูาวหิาร  เปนสถานท่ีสำคญัในการทำปฐมสังคายนา๓๑

มหาวหิารทัง้ ๑๘ แหงนี ้บางแหงไมนาจะเปนวหิารทีม่ผีถูวาย เพราะเปนถ้ำทีเ่กดิตาม
ธรรมชาติตามภูเขาก็มี

๕. มหาวิหาร ๑๘ แหงกบัเหตุการณสำคัญ
เวลาพระพุทธเจาประทับที่กรุงราชคฤห พระองคมิไดประทับแตที่วัดเวฬุวันที่พระเจา

พมิพสิาร ทรงมอบถวายหรอืวดัชวีกมัพวนัทีห่มอชวีกโกมารภัจสรางถวาย พระองคจะประทบั
ที่มหาวิหาร ๑๘ แหง สลับกันไปตามพระอัธยาศัย และเหตุการณสำคัญก็เกิดในมหาวิหาร
ทัง้ ๑๘ แหง เชน

(๑) พระพุทธองคทรงแสดงโอวาทปาติโมกขทีว่ดัเวฬุวนัมหาวิหาร๓๒

(๒) ทรงอนุญาตวิธอีปุสมบทญัตตจิตตุถกรรมใหพระสารีบตุรเถระบวชราธพราหมณเปน
ภกิษุรปูแรกทีบ่วชดวยญัตตจิตตุถกรรมทีเ่วฬวุนัมหาวหิาร๓๓

(๓) พระพทุธองคเสดจ็ไปประทบัอสิคิลิปิสสกาฬสลิาวหิาร ระหวางทางทอดพระเนตร
เห็นนาของชาวมคธ รบัสัง่ใหพระอานนทตดัทำจวีรตามแบบคนันาของชาวมคธ  พระอานนท
ไดตดัทำจวีรตามประสงคของพระองค  จวีรน้ันถอืเปนตนแบบของจีวรทีพ่ระสงฆ ใชกนัอยใูน
ปจจุบัน๓๔

๒๙ ข.ุธ.อ.  (บาล)ี ๒/๒๐๐, ข.ุธ.อ.  (ไทย)  ๒/๒๑๗.๓๐ ข.ุธ.อ. (บาลี) ๒/๑๐๐,  ข.ุธ.อ. (ไทย) ๒/๑๓๖.๓๑ ว.ิมหา. (บาล)ี ๑/๓๘๒/๒๘๗, ว.ิมหา. (ไทย) ๑/๓๘๒/๔๑๔, ว.ิมหา.อ. (บาลี) ๑/๑๑.๓๒  ท.ีม.อ. (บาล)ี ๒/๑๐/๑๑-๑๒.๓๓ ข.ุธ.อ. (บาลี) ๔/๒, ข.ุธ.อ. (ไทย) ๔/๒, ข.ุเถร.อ.  (บาล)ี ๑/๓๙๑.๓๔ ว.ิม. (บาล)ี ๕/๓๔๕/๑๔๘, ว.ิม. (ไทย) ๕/๓๔๕/๒๑๓.
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(๔) ทรงบญัญตัสิกิขาบทใหภกิษสุงฆ ๑๕ วนัจงึสรงน้ำได ทีต่โปทารามวิหาร๓๕

(๕) ทรงแสดงธรรมใหทีฆนขอัคคิเวสสนะหลานชายพระสารีบุตรที่มาตอวาพระองค
พระสารีบตุรยืนถวายงานพัดพระพุทธองค  ไดฟงธรรมจนบรรลุอรหัตตผล สวนอัคคเิวสสนะ
ไดบรรลโุสดาปตตผิล ทีค่ชิฌกฏูสกุรขตเลนวหิาร๓๖

(๖) ทรงแสดงธรรมเทศนาเร่ืองท่ีสตัวทัง้หลายท้ังในอดีตทัง้ในอนาคต และในปจจบุนั
คบคาสมาคมกันโดยธาตุ คอืสตัวทีม่อีธัยาศัยด ี คบกับสตัวทีม่อีธัยาศัยด ีสตัวทีม่อีธัยาศัยเลว
คบกับสตัวทีม่อีธัยาศัยเลว ทีคิ่ชฌกูฏปพพตวิหาร๓๗

(๗) ทรงแสดงธรรมเรือ่งทีก่ษตัรยิประเสริฐทีส่ดุ ในหมชูนแตผทูีส่มบรูณดวยวชิชาและ
จรณะ ประเสริฐทีส่ดุในหมเูทวดาและมนุษยใหสนังกมุารฟงทีส่ปัปนตีรีวหิาร๓๘

(๘) ทรงแสดงอนุปพุพกิถาใหอนาถบิณฑกิเศรษฐี  ซึง่เขาเฝาเปนคร้ังแรกฟง ทำใหทาน
ไดบรรลโุสดาปตตผิลทีส่ตีวนัสปัปโสณฑกปพพตวหิาร๓๙

เหตกุารณตางๆ ทีเ่กิดขึน้ในมหาวหิาร ๑๘ แหง ในกรงุราชคฤห  เปนเหตกุารณสำคญั
ทีเ่กดิขึน้ในพระพทุธศาสนายคุแรก

เวฬวุนัวหิาร ถอืวาเปนศนูยกลางของมหาวหิารทัง้ ๑๘ แหงในกรงุราชคฤห ทีใ่ชสมีา
รวมกัน๔๐ พระสงฆที่อยูในมหาวิหารเหลาน้ัน เมื่อจะมาทำอุโบสถหรือสังฆกรรมตองมาทำท่ี
เวฬวุนัวิหาร จงึพเิศษแตกตางจากวัดอ่ืนๆ ควรคาแกการวเิคราะหวจิารณ วจิยัจากคัมภีรสำคญั
ทางพระพทุธศาสนาและหนงัสอืวชิาการตางๆ แตวดัในปจจบุนั เชนในกรงุเทพมหานคร ตาง
กม็สีมีาแยกกนัไปของแตละวดัไมเกีย่วเนือ่งกนั

๓๕ ว.ิมหา.(บาลี) ๒/๓๕๗/๒๘๑,  ว.ิมหา. (ไทย) ๒/๓๕๗/๔๘๓.๓๖   ม.ม.(บาล)ี ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๑๗๙-๑๘๓,  ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๐๑-๒๐๖/๒๓๙-๒๔๔.๓๗   ส.ํน.ิ (บาล)ี ๑๖/๙๙/๑๔๙-๑๕๐,  ส.ํน.ิ (ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗-๑๘๙.๓๘   ส.ํส. (บาล)ี ๑๕/๑๘๒/๑๘๔,  ส.ํส. (ไทย) ๑๕/๑๘๒/๒๓๕.๓๙   ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๓๐๔-๓๐๕/๗๒-๗๖, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๐๔-๓๐๕/๑๑๑-๑๑๕..๔๐   ว.ิมหา.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.
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๗. สรุปทายบท
บทความนี ้ ผเูขยีนไดคนควาขอมลูทัง้จากพระไตรปฎก  อรรถกถา  ฎกีา  และหนงัสือ

สำคญัทางพระพทุธศาสนา ทีแ่สดงถงึความสำคญัและเหตกุารณสำคญัของมหาวหิาร ๑๘ แหง
เพือ่ศกึษาความสำคัญของมหาวิหาร ๑๘ แหง ทีป่รากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา  เพือ่ศกึษา
หลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจาทรงแสดงแกพทุธบรษิทัในมหาวหิาร ๑๘ แหงทีก่รงุราชคฤห เพือ่ศกึษา
ความสมัพนัธของมหาวหิาร ๑๘ แหง ในกรงุราชคฤหทีม่สีมีาเดยีวกนั

ความสมัพนัธระหวางมหาวหิาร ๑๘ แหง ในกรงุราชคฤห ทีม่สีมีาเดยีวกัน หมายถึง
มหาวิหาร ๑๘ แหงในกรงุราชคฤห มสีมีาเดยีวกันทัง้หมด๔๑ พระสารบีตุรเถระเปนผผูกูสมีา
เหลานัน้๔๒ เวลาภิกษสุงฆทำสงัฆกรรม ตองประชุมทำกนัในสถานท่ีแหงเดียวกัน ซึง่สวนมาก
เปนทีเ่วฬุวนัมหาวิหาร เชน ทีพ่ระมหากัสสปเถระซ่ึงพกัอยทูีป่ปผลคิหูาวหิาร มาทำอโุบสถท่ี
เวฬวุนัวหิารเพือ่ใหเกดิความสามคัคแีกหมสูงฆ๔๓ สงัฆกรรมเปนเรือ่งสำคญั ดงัทีพ่ระพทุธเจา
ทรงตรัสแนะนำพระมหากัปปนเถระ ซึ่งพักอยูในมัททกุจฉิมิคทายวิหารคิดจะไมไปทำอุโบสถ
สงัฆกรรม ใหเหน็วา “พวกเธอ ไมสกัการะ ไมเคารพ ไมนบัถอื ไมบชูาอุโบสถ ใครเลาจกัสกัการะ
เคารพ  นับถอื บชูาอุโบสถ”  ตรสัใหทานไปทำสังฆกรรม จะไมไปไมได๔๔ แสดงใหเหน็วาพระองค
ใหความสำคญักบัการลงอโุบสถ ทำสงัฆกรรมเปนอยางมาก  ซึง่ถอืวาเปนหวัใจอยางหนึง่เพือ่
ทำใหเกดิความพรอมเพรยีงแกหมคูณะ และทีส่ำคญัประเพณกีารทำอโุบสถและการทำสงัฆกรรม
นั้น พระสงฆไดทำสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ และมีเหตุการณสำคัญที่เปนจุดเร่ิมตนแหงการ
แตกแยกของพระสาวก คอื เรือ่งทีพ่ระเทวทตั ทำสังฆเภท ทานกบับรวิารแยกพวกทำอุโบสถ
สงัฆกรรม๔๕ ในสมีาทีร่วมมหาวหิารทัง้ ๑๘ แหงเมือ่กำหนดศกึษาจะทำใหทราบวา การทีภ่กิษุ
กระทำการข้ันไหนจึงถือวาเปนสังฆเภท ภิกษุทั้งหลาย แยกนิกายกัน ถือวาเปนสังฆเภทหรือ
ไมเปนสิง่ท่ีตองศึกษาตอไป

๔๑   ว.ิมหา.อ. (บาล)ี ๓/๑๒๒.๔๒   ว.ิมหา.อ. (บาลี) ๓/๑๒๒.๔๓   ว.ิม.อ. (บาล)ี ๓/๑๒๒.๔๔   ว.ิม. (บาลี) ๔/๑๓๗/๑๕๐, ว.ิม. (ไทย) ๔/๑๓๗/๒๑๔.๔๕   ว.ิจ.ู (บาล)ี ๗/๓๔๓/๑๓๙, ว.ิจ.ู (ไทย) ๗/๓๔๓/๒๐๒.
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