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๑๐. จูฬนิกาสุตฺต 
[๘๑] อถ  โ ข  อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ          

อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “สมฺมุขา 
เมตํ ภนฺเต ภควโต สุตํ, สมฺมุขา ปฏิคฺคหิตํ ‘ภควโต อานนฺท สิขิสฺส อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก 
ฐิโต สหสฺสิโลกธาตุํ สเรน วิญฺญาเปสี’ติ, ภควา ปน ภนฺเต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตกํ ปโหติ 
สเรน วิญฺญาเปตุนฺ”ติ. สาวโก โส อานนฺท, อปฺปเมยฺยา ตถาคตาติ. 

ทุติยมฺปิ โ ข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “สมฺมุขา เมตํ ภนฺเต ภควโต สุตํ,      
สมฺมุขา ปฏิคฺคหิตํ ‘ภควโต อานนฺท สิขิสฺส อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก ฐิโต สหสฺสิโลกธาตุํ 
สเรน วิญฺญาเปสี’ติ, ภควา ปน ภนฺเต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตกํ ปโหติ สเรน วิญฺญาเปตุนฺ”ติ. 
สาวโก โส อานนฺท, อปฺปเมยฺยา ตถาคตาติ. 

ตติยมฺปิ โ ข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “สมฺมุขา เมตํ ภนฺเต ภควโต สุตํ,     
สมฺมุขา ปฏิคฺคหิตํ ‘ภควโต อานนฺท สิขิสฺส อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก ฐิโต สหสฺสิโลกธาตุํ  1

สเรน วิญฺญาเปสี’ติ, ภควา ปน ภนฺเต อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตกํ ปโหติ สเรน วิญฺญาเปตุนฺ”ติ. 
สุตา เต อานนฺท สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตูติ. เอตสฺส ภควา กาโล, เอตสฺส สุคต กาโล, ยํ ภควา    
ภาเสยฺย, ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ. เตนหานนฺท สุณาหิ สาธุกํ มนสิกโรหิ, ภาสิสฺสามีติ. 
“เอวํ ภนฺเต”ติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ. ภควา เอตทโวจ : 

ยาวตานนฺท จนฺทิมสูริยา  ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา, ตาว สหสฺสธา โ ลโก, ตสฺมึ 2

สหสฺสธา โ ลเก สหสฺสํ  จนฺทานํ สหสฺสํ สุริยานํ สหสฺสํ สิเนรุปพฺพตราชานํ สหสฺสํ ชมฺพุทีปานํ 3

สหสฺสํ อปรโคยานานํ สหสฺสํ อุตฺตรกุรูนํ สหสฺสํ ปุพฺพวิเทหานํ จตฺตาริ มหาสมุทฺทสหสฺสานิ       
จตฺตาริ มหาราชสหสฺสานิ สหสฺสํ จาตุมฺมหาราชิกานํ สหสฺสํ ตาวตึสานํ สหสฺสํ ยามานํ สหสฺสํ     
ตุสิตานํ สหสฺสํ นิมฺมานรตีนํ สหสฺสํ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนํ สหสฺสํ พฺรหฺมโลกานํ. อยํ วุจฺจตานนฺท 
สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ. 

ยาวตานนฺท สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ, ตาว สหสฺสธา  โลโก. อยํ วุจฺจตานนฺท ทฺวิสหสฺสี 
มชฺฌิมิกา โลกธาตุ. 

ยาวตานนฺท ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โ ลกธาตุ,  ตาว  สหสฺสธา  โ ลโก. อยํ วุจฺจตานนฺท          
ติสหสฺสี มหาสหสฺสี โลกธาตุ. 

อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต  ติสหสฺสึ  มหาสหสฺสึ  โลกธาตุํ  สเรน วิญฺญาเปยฺย,      4

ยาวตา วา ปน อากงฺเขยฺยาติ. 

 ฉ.ม. สหสฺสิโลกธาตุํ,  อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  พระไตรปิฎกบาลี เล่ม ๒๐1

 จนฺทิมสูริยา 2

 ก. กํ อิ. ตสฺมึ สหสฺสํ3

 ฉ.ม. ติสหสฺสิมหาสหสฺสิโลกธาตุํ อิ. ติสหสฺสีมหาสหสฺสีโลกธาตุํ 4
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ยถากถํ ปน ภนฺเต ภควา ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตุํ สเรน วิญฺญาเปยฺย, ยาวตา ปน 
อากงฺเขยฺยาติ. อิธานนฺท ตถาคโต ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตุํ โอภาเสน ผเรยฺย, ยทา เต สตฺตา 
ตํ อาโลกํ สญฺชาเนยฺยํุ, อถ ตถาคโต โฆสํ กเรยฺย สทฺทมนุสฺสาเวยฺย. เอวํ โข อานนฺท ตถาคโต ติ
สหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตุํ สเรน วิญฺญาเปยฺย, ยาวตา ปน อากงฺเขยฺยาติ. 

เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ “ลาภา วต เม, สุลทฺธํ วต เม, ยสฺส เม สตฺถา เอวํ
มหิทฺธิโก เอวํมหานุภาโว”ติ. เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อุทายี อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “กึ            
ตุเยฺหตฺถ อาวุโส อานนฺท ยทิ เต สตฺถา เอวํมหิทฺธิโก เอวํมหานุภาโว”ติ. เอวํ วุตฺเต ภควา        
อายสฺมนฺตํ อุทายึ เอตทโวจ “มาเหวํ อุทายิ, มาเหวํ อุทายิ, สเจวํ อุทายิ  อานนฺโท อวีตราโค กาลํ 5

กเรยฺย, เตน จิตฺตปฺปสาเทน สตฺตกฺขตฺตุํ เทเวสุ เทวรชฺชํ กาเรยฺย, สตฺตกฺขตฺตุํ อิมสฺมึเยว ชมฺพุทีเป 
มหารชฺชํ กาเรยฺย, อปิจ อุทายิ อานนฺโท ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปรินิพฺพายิสฺสตี”ติ. ทสมํ. 

______________________ 

๑๐. จูฬนิกาสูตร  
ว่าด้วยโลกธาตุขนาดเล็ก 

[๘๑] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว
นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค
ว่า  “อานนท์ สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีสถิตอยู่ในพรหมโลก  ใช้เสียง
ประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้ ” ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถ6

ใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “อานนท์ นั้นเป็นเพียงสาวก  ส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่

ได้” 
แม้ครั้งที่ ๒ ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค

ว่า “อานนท์ สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีสถิตอยู่ในพรหมโลก  ใ ช้เสียง
ประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้” ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถ
ใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  “อานนท์ นั้นเป็นเพียงสาวก ส่วนตถาคตทั้งหลายประมาณไม่
ได้” 

แม้ครั้งที่ ๓ ท่านพระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  

 ฉ.ม. สเจ อุทายิ 5

 ใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้   ในที่นี้หมายถึงแสดงธรรมให้ได้ยินเสียง พร้อมกับเปล่งรัศมีจากสรีระกำจัดความ6

มืดเกิดแสงสว่างได้ไกลถึง ๑,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๒)
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้รับฟังเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค
ว่า “อานนท์ สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีสถิตอยู่ในพรหมโลก   ใช้เสียง
ประกาศให้สหัสสีโลกธาตุรู้เรื่องได้” ส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถ
ใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้ไกลเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอได้ฟังเพียงเรื่องสหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก เท่านั้น”  7

พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นเวลา ข้าแต่พระสุคต บัดนี้
เป็นเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์จะพึงตรัส ภิกษุทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาของ พระผู้มีพระ
ภาคแล้วจักทรงจำไว้”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ ถ้าเช่นนั้น เธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว”  
ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
อานนท์ สหัสสีโลกธาตุเท่าโอกาสที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรส่องทิศทั้งหลายให้

สว่างรุ่งโรจน์ ในสหัสสีโลกธาตุนั้น มีดวงจันทร์ ๑,๐๐๐ ดวง มีดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ ดวง มีขุนเขา
สิเนรุ ๑,๐๐๐ ลูก มีชมพูทวีป ๑,๐๐๐ มีอปรโคยานทวีป ๑,๐๐๐ มีอุตตรกุรุทวีป ๑,๐๐๐ มีปุพพ
วิเทหทวีป ๑,๐๐๐ มีมหาสมุทร ๔,๐๐๐ มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นจาตุมหาราช 8

๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นยามา ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นดุสิต ๑,๐๐๐ มี
เทวโลกชั้นนิมมานรดี ๑,๐๐๐ มีเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๑,๐๐๐ มีพรหมโลก ๑,๐๐๐ นี้
เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก 

โลก ๑,๐๐๐ คูณด้วยโลกธาตุขนาดเล็กนั้น นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง  โลก 9

๑,๐๐๐ คูณด้วยสหัสสีโลกธาตุขนาดกลางนั้น นี้เรียกว่า สหัสสีโลกธาตุ ขนาดใหญ่  10

อานนท์ ตถาคตเมื่อมุ่งหมายพึงใช้เสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่ รู้เรื่องได้ 
หรือใช้เสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมาย 

พระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคพึงใช้พระ สุรเสียง
ประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่ง
หมาย อย่างไร”  

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “อานนท์ พระตถาคตในโลกนี้พึงแผ่รัศมีไปทั่วสหัสสีโลก
ธาตุขนาดใหญ่ได้ เมื่อใด หมู่สัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้ เมื่อนั้น พระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียง
ให้สัตว์เหล่านั้นได้ยิน อานนท์ พระตถาคตพึงใช้พระสุรเสียงประกาศให้สหัสสีโลกธาตุขนาด
ใหญ่รู้เรื่องได้หรือใช้พระสุรเสียงประกาศให้รู้เรื่องได้เท่าที่มุ่งหมายอย่างนี้แล” 

 สหัสสีโลกธาตุขนาดเล็ก หมายถึงโลกธาตุที่มี ๑,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)7

 มีท้าวมหาราช ๔,๐๐๐ ในที่นี้หมายถึงในโลกธาตุที่มี ๑,๐๐๐ จักรวาลนั้น แต่ละจักรวาลมีท้าวมหาราช อยู่ ๔ องค์ (องฺ.ติก.อ. 8

(บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)

 สหัสสีโลกธาตุขนาดกลาง หมายถึงโลกธาตุที่มี ๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)9

 สหัสสีโลกธาตุขนาดใหญ ่หมายถึงโลกธาตุที่มี ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิจักรวาล (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๑/๒๓๔)10



 4

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลคำนี้ว่า “เป็นลาภ
ของข้าพระองค์หนอ เป็นโชคของข้าพระองค์หนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดา ผู้ทรงมีฤทธ์ิอย่างนี้ 
มีอานุภาพอย่างนี้” 

เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีจึงได้กล่าวกับท่านพระ
อานนท์ดังนี้ว่า “ท่านอานนท์ ถ้าพระศาสดาของท่านทรงมีฤทธ์ิอย่างนี้ มี อานุภาพอย่างนี้ ในข้อ
นี้ท่านได้ประโยชน์อะไร”  

เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระอุทายี ดังนี้ว่า 
“อุทายี เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น ๆ  ถ้าอานนท์ยังไม่หมดราคะมรณภาพไป อย่างนี้ไซร้ เพราะ
จิตที่เลื่อมใสนั้น เธอจะครอบครองความเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่ เทวดา ๗ ครั้ง จะครอบครอง
ความเป็นมหาราชในชมพูทวีปนี้แล ๗ ครั้ง อุทายี แต่อานนท์จักปรินิพพานในปัจจุบันชาตินี้แล” 

จูฬนิกาสูตรท่ี ๑๐ จบ 
____________________ 


