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การเก็บอารมณนั้น บางคนไมเขาใจวาการเก็บอารมณคืออะไร การเก็บอารมณ
คือการไมพูดไมจา เราไมคิดหลายอยาง แตการหามไมใหคิดก็ไมได เพราะจิตนี้มันคิด
หลายเรื่อง จําไวอยางหนึ่งวา ในขณะที่เราทํากัมมัฏฐานนี้นะ มันจะคิดถึงเรื่องอะไร
ถาจิตเปนกุศลมันก็จะคิดแตเรื่องกุศล ถาจิตเปนอกุศลก็คิดอยางอกุศล ถาจิตมัน
เพี้ยนไป ไมเขารูปเขารอย นอกลูนอกทาง จะจับไดตอนปฏิบัติ จะรูเลยวาคิดนอกลู
นอกทาง คนเรามีความคิดไมเหมือนกัน ทําไมตองมีความคิดไมเหมือนกันดวย ก็
เนื่องมาจากวาเกิดมาในกุศลกับอกุศล บางคนมาหลายที่หลายทาง บางคนมาจาก
พวกที่บาป หยาบชา แตก็มีบุญวาสนามาบาง มีบาปมาบาง ความคิดไมตรงกัน การ
จะทําอะไรใหถูกคอถูกใจทุกคนไมได ถาเราปฏิบัตไิ ดขั้นจิตมีกุศล จิตไมมีอกุศล
แปลวาเก็บอารมณได การเก็บอารมณนี้ หมายความวาพยายามรักษาสํารวม กาย
วาจา ใจ โดยกําหนดอริยาบททุกอยาง อริยาบทปลีกยอย ตัวกําหนดนี้มันเปนตัวเก็บ
อารมณ ทุกคนไมทราบ ก็ทราบแตวาเก็บอารมณโดยไมพูด ไมจากับใคร เลยไปนอน
ในหองคนเดียว ทําในหองคนเดียว เรียกวาเก็บอารมณนั้นมันถูกตอง อยางนั้นเปน
โรครายใหญไมมีครูบาอาจารย จะแนะแนวทาง
คําวาเก็บอารมณในที่นี้หมายความวา สํารวมทุกอริยาบท สังวรจิต ตั้งจิตไวให
เปนกุศลไวใหได บางครั้งเปนอกุศลกรรม มันมีบาปกรรมโผลขึ้นมา ตั้งแตครั้งอดีต
เมื่อชาติกอนก็มี มันประดังกันเขามา ชาติกอนมันจะไมประดัง มันจะไมซอ นกัน บาง
คนอารมณไมดี ทําไมอารมณไมดี เพราะเก็บอารมณไมได นึกจะพูดก็พูด ออกมาเลย
บางทีไมควรพูดก็พูด ไมควรทําก็ทํา ถาเรารักษาสํารวมตรงนี้ คือสติ คือศีล นั่นแหละ
มันจะสํารวมความเรียบรอย มันจะไมแสดงออกมา ขางนอกหนา เรียกวาเก็บอารมณ
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ิกัมมัฏฐานนั้น เราตองสํารวมกายสํารวมจิตตั้งสติอารมณ มี
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อะไรรีบกําหนด ตัวกําหนดจิต คือ การเอาสติไปไวทจี่ ิต อยางเชนยืนหนอ ๕ ครั้งนี่
บางคนยังทําไมได บางคนไมรูไมถาม ยืนหนอ ตั้งแตศรีษะลงไป ใหชาหนอยอยาทําไว
และใหจิตกับสติไปดวยกัน ถาจิตกับสติไปดวยกันมันเก็บอารมณตรงนั้น
ถาเก็บ
อารมณไดจะมีพลังสูง มีพลังสูงแลวจะทําใหเรารูจริงๆ รูกฎแหงกรรมเปนอันดับแรก
วาเราทํากรรมอะไรไว เราจะไดแกไขในขณะปฏิบัติกัมมัฏฐาน จะไดมีการอโหสิกรรม
ตอการกระทําของเราเมื่ออดีต หรือเมื่อชาติกอน มันมาโผลในชาตินี้ บางครั้งเรา
อาจจะเห็นมีคนฆาเราตายเมื่ออดีตชาติ ตายที่ไหน เมื่อมันโผลขึ้นเราก็อโหสิกรรม คือ
เวรชนะดวยการอยาจองเวรกัน อยาตอเวรตอกรรมตอการกระทําใหมันยืดยาว ไมมี
การแกแคนไมมีการผูกใจพยาบาท ไมมีการอาฆาตจองเวรตอกัน
อันนั้นเรียกวา
อโหสิกรรม และจะไมพบในการฆารันฟนแทงกันตอไป เราจะไมตามลางตามผลาญ
ดวยการเจริญพระกัมมัฏฐาน ถาเราไมเจริญกัมมัฏฐานก็จะตองตามลางตามผลาญกัน
ตอไป ใครจะยอมรับ เหมือนอยางพี่นองฆากันเพราะเหตุใดเลา หาขอตอบไดไมมีทาง
อื่น ถาเราเจริญกัมมัฏฐานไปมากๆ สะสมบุญไวเยอะๆ จะรูไดเลย พี่นองนั้นมันไมใช
พี่นองกัน มันมาเกิดฆารันฟนแทงกัน เปนศัตรูกันเมื่อชาติกอน เหมือนอยางสามีภรรยา
จะตองฆากัน ทําไมเปนภรรยาสามีตองฆากันดวย ถาใครเจริญกัมมัฏฐานเขาขั้นจะรู
ไดเลย ที่เราฆาภรรยานั้น เพราะภรรยาฆาเรากอน ถึงเวลามวนเทปเปดออกมาจะตอง
ฆากัน จิตสํานึกในวิญญาณจะบอกออกมาวาเราฆาเขากอน แลวเขาจะตองมาฆาเรา
ถาเกิดอโหสิกรรมตอนนั้นได ก็จะไมมีการตามเวรตามกรรมฆารันฟนแทงกันตอไปได
การทํากัมมัฏฐานนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย ขอใหทานตั้งใจ ไมใชพอเหนื่อยเขาเมื่อยลาเขา
ก็จะเลิกลาไป มันก็ไดแคนั้นเอง
ขอเจริญพรวากัมมัฏฐานนั้นยากมาก มันไมงาย เพราะอาตมาทํามานานแลว
เรารู อุปสรรคมากขัดขวางการกระทําความดีเหมือนมารมาผจญ มากระซิบทําใหจิตใจ
เราเคลิ้มหลงไปในทางชั่ว ไมใหทําความดีตอไป ใหทาํ แตความชัว่ อาตมาพูดใหทาน
ฟงมานานแลว แตไมมีใครไปคิด วาเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี
คนที่ไปไมรอดปลอดภัยนั้นจะเห็นความชั่วเปนความดี เห็นดิบเห็นดี มิฉะนั้นคนจะทํา
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ความชั่วกันทําไม เพราะเขาเห็นดี ก็เปนเรื่องของเขา แตคนที่ดีมีปญญาเขาจะไมเห็น
ดีดวย ฉะนั้นคนที่มีความทุกขแตกตางกันไปนั้น เนื่องจากคนดีคนไมดี เขาไมรูตัวหรอ
กวาเขาเปนคนไมดี เขาจะเขาขางตนเองอยูเสมอ เขาคิดอยูอยางนั้น จะไดรูจริงก็
ตอเมื่อไดเจริญกัมมัฏฐาน เก็บอารมณ คือ การกําหนดจิตทุกอริยาบท
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ินั้น อยาเพี้ยน บางทีครูสอน ใหทําเทานีพ้ อ แตก็ยังทํา
เลยเถิดไป เลยก็ไมรูอะไร ดังนั้นจะทําก็ตองทําเปนขั้นตอนทําใหละเอียด อยาใหหยาบ
ทําอะไรก็กําหนดจิตอยาใหจิตวาง กําหนดไวเอาสติยัดเขาไว จิตจะไมวาง จิตจะวาง
ภาระหมด มันจะไมเก็บอารมณนั้นมาไวในจิต ที่เขาบอกใหเก็บอารมณนั้น ก็เพื่อไมให
เอาอารมณมาไว ใหบําบัดน้ําเสียในอารมณที่จิต จึงจะเรียกวาทํากัมมัฏฐานใหมนั
ละเอียด เชน ลมหายใจเขาออก พองหนอยุบหนอ อยาไปทําซอน หายใจยาวๆ ชาๆ
ใหละเอียด แลวตั้งสติไวมันจะไมมีอะไรเกิดขึ้น ไมมอี ะไรมาปน ไมมนี ิมิตเครื่องหมาย
ถาเราขาดสติมันจะมีนิมิต เห็นแสงไฟ เห็นโนน เห็นนี่ เห็นอะไรไป เพราะสติหมด แต
สมาธิมมี าก ถาสมาธิมีมากแตขาดสติไปมันจะมีนิมติ เห็นอะไรหลายๆ อยาง เราก็
ตองกําหนดวา “เห็นหนอๆ ๆ” เดี๋ยวก็หายไป ถาเราไมกําหนดเห็น หรือไมกําหนดจิต
เก็บอารมณไวได ภาพนั้นจะมาเรื่อยๆ เห็นไปตางๆ นาๆ ประการ จริงบางไมจริงบาง
ใหกําหนดทุกอยาง ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กายใจ กําหนดอายาตนะ ธาตุอินทรีย สัมผัส
ใหเกิดจิต ตั้งสติไวใหได อยางนี้เรียกวาเก็บอารมณ
สอบอารมณ แปลวา สอบจิตวาใครจะดีหรือชั่ว จิตนั้นไดแคไหน เหมือนสอบไล
ก็ตองมีครูออกขอสอบ ตอบผิดก็ตกไป อยางนี้ก็เชนเดียวกัน สอบอารมณ ถาไมได
อารมณตามกําหนด ที่ตั้งไว สอบตรงเลย เรียกวาสอบญาณ ทําไมไดขั้นนั้น เขาก็จะ
ไมใหฟงเทศนลําดับญาณ
สมัยกอนจะไมใหฟงเทศนลําดับญาณ เพราะจะใหรู
ลวงหนาไมได พระพุทธเจาจึงไมใหรูลวงหนา ถารูลวงหนาแลวจะเปนวิปสสนึก นึก
เปนตรงนั้นเลย มันเปนอุปาทาน นึกวาเราไดแลว นึกวาเราทําเปนแลว มันคลายเปน
อยางนั้น อยางนั้นเรียกวาเปนอารมณเสีย อารมณไมดี อารมณไมได เพราะฉะนัน้
การทํากัมมัฏฐานมันจะหนักขึ้นทุกวัน เชน ๗ วัน ๘ วัน วันเริ่มตน ก็จะหนักนอยหนอย
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นานวันมันจะหนักเขาไป หนักเขาไป จนทนไมไหว ทําไมได ถาเราเก็บอารมณได เรา
ตั้งสติได กําหนดไดทุกอริยาบทแลว หนักจะเปนเบา แลวเบาก็จะหายไปเลย เขา
เรียกวาจิตมันเบา เพราะเหตุที่ไมเอาของหนักมาไว ไมหาบหามของหนักไวบนบา มัน
เหนื่อยมาก อะไรหนอที่ไมเหนื่อย ความชั่วมันไมเหนื่อย แตความดีมันเหนื่อย ทํา
ความดีมันเหนื่อย
เพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ เปนสิ่งสําคัญ ดังที่อาตมาไดกลาวไวแลว เก็บ
อารมณทุกอริยาบท สิ่งใดไมควรพูดอยาพูด สิ่งใดทีค่ วรจะพูด ก็ควรพูดนอย ฉะนั้น
การทํากัมมัฏฐานเปนการสํารวมที่ดีที่สุด สังวรจิตตั้งสติไว แลวการกําหนดจิตนั้นมันก็
เกิดขึ้นได ระวังไมใหกิเลสเขามา ระวังบาป ระวังคือตัวปญญา มันจะปองกันไมให
เรื่องรายเขามาหาเรา นี่เรียกวาเก็บอารมณ เก็บของดีไว ตรงกันขามกับคนที่ไมรู
มาถึงก็มาขอเก็บอารมณ ขอหองพักหองหนึ่ง พอเขาไปแลวก็ลงกลอนเลย ทําหรือ
เปลาก็ไมรู อยางนั้นเรียกวาเก็บอารมณของเขา ความจริงผิด เก็บอารมณตองสํารวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหขาศึกเขามาแพรวพาน ในจิตใจของเรา ไมใหความหนักอก
หนักใจเขามาทับถมใจ กิเลสมันทําใหเราใจเศราหมอง ทําใหจิตใจเราไมแจมใส
ดังนั้นการปฏิบัติ ก็ขอใหใจเย็นๆ อยาใจเร็วดวนได ใจออกไปกอน จิตออกไป
กอนทั้งนั้น จิตออกไปแลวก็อยากทําตามอารมณตามใจของตนเอง ไมมีอะไรมาเบรค
ไมมีอะไรมาแกไข คําวาเบรคตัวนี้ แปลวา ตั้งสติมั่นคง ศีลก็แนน สมาธิก็แนน
ปญญาก็เกิดไว จะทําอะไรก็จะแกไขปญหาได ถูกตองการเก็บอารมณ ตามที่อาตมา
กลาวมาแลว เปน หัวใจ ของการเจริญกัมมัฏฐาน เก็บอารมณ เก็บแตสิ่งที่ดี ขจัดปด
เปาที่มันชั่วรายออกจากตัวเรา ดวยการกําหนดจิตตั้งสติไวทุกประการ มันจะมอง
เห็นชัดตอเมื่อ จิตใส แลวก็บําบัดน้ําเสียในหัวใจ หัวใจก็แชมชื่น คืออารมณดี เมื่อ
อารมณดีแลว สิ่งทั้งหลายก็ดีหมด เพราะอารมณเสียไมมี มีแตอารมณดี น้ําขุนไมมี
มีแตน้ําใส จิตใจสะอาด ปราศจากมลทิน
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