
บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์๑ 
 

สานุ มหัทธนาดุลย์ 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

บทน า 
 

ทราบหรือไม่ว่า เราท้ังหลายต่างเคยเกิดมาแล้วในวัฏฏะสงสารนี้ยาวนานมากจนเราเองก็
นับจ านวนครั้งท่ีเกิดแล้วไม่ถ้วน เราต่างก็เคยได้ท่องเท่ียวไปในในภพภูมิต่าง ๆ มาแล้วท้ังส้ิน ไม่ว่าจะ
เป็น กามภูมิ (อบายภูมิ ๔ มนุษย์ภูมิ ๑ และเทวภูมิอีก ๖) รูปภูมิ ๑๖ (พรหมท่ีมีรูปท่ีเราเห็นว่ามี ๔ 
กรนั่นแหละ) และอรูปภูมิ ๔ (พรหมท่ีไม่มีรูป) และเป็นท่ีแน่นอนว่าเราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อย่างไม่รู้จักจบส้ิน พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเองก็บ าเพ็ญตนอยู่ยาวนาน
ถึง ๔ อสงขัย ๑ แสนกัปป์ กว่าจะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีสุด เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เรา
จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในสุคติภูมิ เช่น สวรรค์โลก พรหมโลก 
เป็นต้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ตกต่ าลงไปเกิดในอบายภูมิ ท้ัง ๔ คือ เปรต อสุรกาย สัตว์
นรก และเดรัจฉาน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีปราศจากความสุข เป็นดินแดนแห่งความเส่ือม เป็นท่ีสุด 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การเกิดเป็นทุกข”์ แล้วเราจะข้ามพ้นความทุกข์เหล่านี้ไปได้อย่างไรเล่า ? 

บทความท่ีท่านก าลังอ่านอยู่นี้จะเฉลยให้ท่านทราบว่า อะไรเป็นตัวการร้ายท่ีท าให้เรา
ต้องจมอยู่ในสังสารวัฏนี้ ? อะไรคือบ่วงโซ่ท่ีท าหน้าท่ีล่ามมนุษย์เอาไว้อย่างแน่นหนา ท าให้ได้รับความ
ทุกข์ทรมานอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ? พร้อมท้ังเฉลยปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีว่า “เราจะหลุดออกจากบ่วงโซ่นี้
ได้อย่างไร ? ” 

 

ตัวการร้ายท่ีท าให้จมอยู่ในสังสารวัฏ 
 

ตัวการร้ายของปัญหาดังกล่าวท้ังหมดนี้ คือกิเลสท่ีติดตัวเรามาต้ังแต่เกิด ย้อนไปต้ังแต่
เมื่อเรายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาเสียอีก หากจะกล่าวให้ถูกต้อง กิเลสท่ีว่านี้มันติดอยู่ใน DNA ใน
พันธุกรรมของเราด้วยซ้ า เป็นการส่งต่อทางพันธุกรรมของกิเลสเดิมท่ีมีอยู่ของเราจากภพภูมิท่ีผ่าน ๆ 
มาในอดีตของเรา ในทางพระพุทธศาสนาเรียกกิเลสท่ีติดตัวมานี้ว่า “สังโยชน์๒” พระพุทธเจ้าตรัส
เกี่ยวกับสังโยชน์ท่ีผูกยึดสัตว์ไว้ในภพว่า “ปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ ผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้น
จาก ความเกิด (ชาติ) ความแก่ (ชรา) ความตาย (มรณะ) ความเศร้าโศก (โสกะ) ความคร่ าครวญ 
(ปริเทวะ) ความทุกข์กาย (ทุกข)์ ความทุกข์ใจ (โทมนัส) และ ความคับแค้นใจ (อุปายาส)  ย่อมไม่พ้น
จากความทุกข์”๓ 

 
 

                                                             
๑ สานุ มหัทธนาดุลย์, “บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์”, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, ฉบับประจ าวันอาทิตย์ที่ ๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๔. 
๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๙/๒๐. 



๒ 

 

บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์ 
 

“สังโยชน์” มีอยู่ ๑๐ อย่างได้แก่ ๑. ความเห็นว่าเป็นตัวของตน (สักกายทิฏฐิ) ๒. ความ
ลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา) ๓. ความถือมั่นศีลพรต (สีลัพพตปรามาส) ๔. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
๕. ความคิดร้าย (พยาบาท) ๖. ความติดใจในรูปธรรม (รูปราคะ) ๗. ความติดใจในอรูปธรรม    (อรูป
ราคะ) ๘.  ความถือตัว (มานะ) ๙. ความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ๑๐. ความไม่รู้จริง (อวิชชา)๔ ในพระ
ไตรปิฏกให้ความหมายเอาไว้ว่า เป็นเครื่องผูกพันน้อยใหญ่๕ เป็นกิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว์ หรือธรรมท่ีมัด
ใจสัตว์ไว้กับทุกข์  เป็นเครื่องพันธนาการ๖ นอกจากนั้นยังสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะได้ด้วย๗  

จากลักษณะการผูกมัดนี้ คงไม่ต่างอะไรกับการท่ีสัตว์ท้ังหลาย (รวมถึงมนุษย์ด้วย)  ถูก
เครื่องพันธนาการผูกมัดเอาไว้ เป็น “บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์” ให้สัตว์เหล่านั้นต้องกลับมาวนเวียนว่ายอยู่ 
อย่างไม่มีวันจบส้ิน (Infinity) หากเปรียบกับปลา ก็เหมือนเบ็ดตกปลาท่ีมีปลายแหลมคมกริบ เกี่ยว
ปากปลาเอาไว้ ไม่ว่าปลาจะพยายามด้ินสุดแรงเกิดให้พ้นจากคมเบ็ดนั้น  ก็ไม่มีวันหลุดออกได้ หาก
เปรียบกับมนุษย์ ย่อมเหมือนกับ “บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์” ท่ีผูกมัดมนุษย์ไว้อย่างแน่นหนา ยากท่ีจะหลุด
ออกไปได้ เพราะอ านาจแห่ง ราคะ โทสะ และโมหะ ท่ีหลอกให้เราหลงเพลิดเพลินอยู่ในอ านาจแห่ง
กิเลส ดังนั้น บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์นี้จึงมีสภาพ ล่องหน (Invisible Fetters) เกี่ยวโยงสัตว์ท้ังหลายเอาไว้
โดยไม่ให้เห็นและไม่ให้รู้สึกตัว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในขณะท่ีเราทุกคน “ไม่รู้” อยู่นี้ บ่วงโซ่เส้นสุดท้าย 
คือ “ความไม่รู้จริง” ก็ก าลังท างานตามกระบวนการของมันอย่างแน่นหนาอยู่ทุกวินาที 

 

เราจะหลุดจากบ่วงโซ่นี้ออกได้อย่างไร ?!? 
 

หลายคนคงยังไม่ทราบว่า แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสวิธีละสังโยชน์เอาไว้แล้ว ด้วย
การใช้มรรคและปฏิปทาเพื่อการแก้บ่วงโซ่ท้ัง ๑๐ เส้นนี้ให้หลุดออก ปลดพันธนาการท่ีจองจ าผูกมัดใจ
เอาไว้ วิธีนั้นคือ “หลักสติปัฏฐาน ๔” คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน                             เวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นบาทฐานในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยหลักธรรมหมวดอื่น ๆ เพื่อเกื้อกูลกันเช่น หลักไตรสิกขา หลัก โพธิปักขิยธรรม มี
สัมมัปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ เป็นต้น เมื่อละสังโยชน์ได้แล้วจึงบรรลุมรรค ผล เข้าสู่สภาวะของการ
เป็นอริยบุคคล ๔ จ าพวก มีพระโสดาบันเป็นกลุ่มบุคคลแรกท่ีได้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน พระ
สกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลจ าพวกสุดท้ายตามล าดับ ดับกองทุกข์แล้วท้ัง
มวล ตัดสังโยชน์ ไ ด้ ท้ังหมด ส้ินภพชาติแล้วถือเป็นบุคคลผู้บรรลุเป้าหมายสูง ท่ี สุดแล้วใน
พระพุทธศาสนา 

กลุ่มบุคคลแรกท่ีพยายามจนประสบกับความส าเร็จเราเรียกว่า “พระโสดาบัน” ซึ่งมี
ความสามารถท่ีจะตัดบ่วงโซ่ให้ขาดออกได้ ๓ เส้น คือบ่วงโซ่แห่งความเห็นว่าเป็นตัวของตน บ่วงโซ่

                                                             
๔ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๓/๒๑. 
๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๐๑, ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๙๘/๔๕๘. 
๖ ขุ.เถร.อ. (ไทย) ๒/๒๖๕/๓๖. 
๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒๒/๓๘๐. 



๓ 

 

แห่งความลังเลสงสัย และบ่วงโซ่แห่งความถือมั่นศีลพรต ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากในชีวิตประ
วันจ าของเราจะได้เดินกระทบไหล่พระโสดาบันหลายต่อหลายครั้ง ตามโรงภาพยนต์, ห้างสรรพสินค้า
ต่าง ๆ เช่นเอ็มโพเรียม เวิลด์เทรด ฯลฯ เนื่องจากพระโสดาบันยังไม่สามารถตัดบ่วงโซ่ท่ีเหลืออีก ๗ 
เส้นให้ขาดลงได้ ท่านเหล่านี้ยังมีความพอใจในกาม  ยังมีความคิดร้าย ฯลฯ หลงเหลืออยู่  พระ
โสดาบันจะยังคง “ชอบฟังเพลงแร๊ป” และชอบถือกระเป๋า “หลุย วิคตอง” Louis Vuitton 
นอกจากนี้ เรายัง เอาหลักการละสัง โยชน์นี้  มาเป็น “เกณฑ์ ช้ีวัดพระอริยบุคคล” ในทาง
พระพุทธศาสนาได้อีกด้วย ต่อแต่นี้ไป เราก็ไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปแล้วว่า “ท่านผู้นั้นผู้นี้เป็นพระ
อรหันตบุคคลหรือไม่ ?” 

 

บทสรุป 
 

ความส าเร็จจากการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องตามแนวทาง “สติปัฏฐาน ๔” ย่อมได้มาโดยไม่
ยากล าบากจนเกินไป หากเรามีความเพียรพยายามและมีความเอาจริงเอาจัง ขอให้ลองจินตนาการ
วาดภาพตามว่า สังคมจะน่าอยู่เพียงใด หากทุกคนในสังคมมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อความหลุด
ออกจากบ่วงโซ่ล่ามมนุษย์ ท่ีเป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จช้าหรือเร็วก็ตามที แต่
สังคมดังกล่าวก็จะเป็น “สังคมในอุดมคติ” เป็นสังคมท่ีสว่างด้วยปัญญา ปัญหาสังคมโดยมากจะหมด
ไปอย่างถาวร จะหลงเหลือก็แต่ความมีเมตตาเอื้ออาทร ความรักไคร่ซึ่งกันและกัน ไม่มุ่งร้ายต่อกัน 
ฯลฯ 

ติดตามอ่านรายละเอียดของวิทยานิพนธ์นี้ หรือวิทยานิพนธ์ท่ีน่าสนใจเล่มอื่น ๆ เช่น 
“พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรมเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมไทย”  “การ
เจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ : หลักการและเครื่องมือส าหรับการจัดการความขัดแย้ง”  
“ผลประโยชน์ทับซ้อนกับศีลข้ออทินนาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  “ความสอดคล้องระหว่าง
การการเสริมสร้างสุขภาพเชิงพุทธกับการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุยืนในสังคมไทย”  “กิจกรรม
เชิงพุทธท่ีเน้นธรรมเรื่องหลักกรรมและชีวิตหลังความตายต่อความเศร้าโศกของผู้เคยสูญเสียบุคคลอัน
เป็นท่ีรัก” เป็นต้น ได้ในงาน “สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอังคารท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐-
๑๗.๓๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
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