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การเก็บอารมณนั้น บางคนไมเขาใจวาการเก็บอารมณคือ
อะไร การเก็บอารมณคือการไมพูดไมจา เราไมคิดหลายอยาง
แตการหามไมใหคิดก็ไมได เพราะจิตนี้มันคิดหลายเรื่อง จําไว
อยางหนึ่งวา ในขณะที่เราทํากัมมัฏฐานนี้นะ มันจะคิดถึงเรือ่ ง
อะไร ถาจิตเปนกุศลมันก็จะคิดแตเรื่องกุศล ถาจิตเปนอกุศลก็
คิดอยางอกุศล ถาจิตมันเพีย้ นไป ไมเขารูปเขารอย นอกลู
นอกทาง จะจับไดตอนปฏิบัติ จะรูเลยวาคิดนอกลูนอกทาง
คนเรามีความคิดไมเหมือนกัน
ทําไมตองมีความคิดไม
เหมือนกันดวย ก็เนือ่ งมาจากวาเกิดมาในกุศลกับอกุศล บาง
คนมาหลายที่หลายทาง บางคนมาจากพวกที่บาป หยาบชา
แตก็มีบญ
ุ วาสนามาบาง มีบาปมาบาง ความคิดไมตรงกัน
การจะทําอะไรใหถูกคอถูกใจทุกคนไมได ถาเราปฏิบตั ไิ ดขั้น
จิตมีกุศล จิตไมมีอกุศล แปลวาเก็บอารมณได การเก็บ
อารมณนี้ หมายความวาพยายามรักษาสํารวม กาย วาจา ใจ
โดยกําหนดอริยาบททุกอยาง อริยาบทปลีกยอย ตัวกําหนดนี้
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มันเปนตัวเก็บอารมณ ทุกคนไมทราบ ก็ทราบแตวาเก็บ
อารมณโดยไมพูด ไมจากับใคร เลยไปนอนในหองคนเดียว
ทําในหองคนเดียว เรียกวาเก็บอารมณนั้นมันถูกตอง อยาง
นั้นเปนโรครายใหญไมมีครูบาอาจารย จะแนะแนวทาง
คําวาเก็บอารมณในที่นี้หมายความวา สํารวมทุกอริยาบท
สังวรจิต ตั้งจิตไวใหเปนกุศลไวใหได บางครั้งเปนอกุศลกรรม
มันมีบาปกรรมโผลขึ้นมา ตั้งแตครั้งอดีต เมื่อชาติกอนก็มี มัน
ประดังกันเขามา ชาติกอนมันจะไมประดัง มันจะไมซอนกัน
บางคนอารมณไมดี ทําไมอารมณไมดี เพราะเก็บอารมณไมได
นึกจะพูดก็พูด ออกมาเลย บางทีไมควรพูดก็พูด ไมควรทําก็
ทํา ถาเรารักษาสํารวมตรงนี้ คือสติ คือศีล นั่นแหละ มันจะ
สํารวมความเรียบรอย มันจะไมแสดงออกมา ขางนอกหนา
เรียกวาเก็บอารมณ เพราะฉะนั้นการปฏิบัตกิ ัมมัฏฐานนั้น เรา
ตองสํารวมกายสํารวมจิตตั้งสติอารมณ
มีอะไรรีบกําหนด
ตัวกําหนดจิต คือ การเอาสติไปไวที่จิต อยางเชนยืนหนอ ๕
ครั้งนี่ บางคนยังทําไมได บางคนไมรูไมถาม ยืนหนอ ตั้งแต
ศรีษะลงไป ใหชาหนอยอยาทําไว และใหจิตกับสติไปดวยกัน
ถาจิตกับสติไปดวยกันมันเก็บอารมณตรงนั้น ถาเก็บอารมณได
จะมีพลังสูง มีพลังสูงแลวจะทําใหเรารูจริงๆ รูกฎแหงกรรม
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เปนอันดับแรก วาเราทํากรรมอะไรไว เราจะไดแกไขในขณะ
ปฏิบตั กิ ัมมัฏฐาน จะไดมีการอโหสิกรรมตอการกระทําของเรา
เมื่ออดีต หรือเมื่อชาติกอน มันมาโผลในชาตินี้ บางครั้งเรา
อาจจะเห็นมีคนฆาเราตายเมือ่ อดีตชาติ ตายที่ไหน เมื่อมันโผล
ขึ้นเราก็อโหสิกรรม คือเวรชนะดวยการอยาจองเวรกัน อยา
ตอเวรตอกรรมตอการกระทําใหมันยืดยาว ไมมีการแกแคนไม
มีการผูกใจพยาบาท ไมมีการอาฆาตจองเวรตอกัน อันนั้น
เรียกวาอโหสิกรรม และจะไมพบในการฆารันฟนแทงกันตอไป
เราจะไมตามลางตามผลาญดวยการเจริญพระกัมมัฏฐาน ถา
เราไมเจริญกัมมัฏฐาน ก็จะตองตามลางตามผลาญกันตอไป
ใครจะยอมรับ เหมือนอยางพี่นองฆากันเพราะเหตุใดเลา หา
ขอตอบไดไมมที างอื่น ถาเราเจริญกัมมัฏฐานไปมากๆ สะสม
บุญไวเยอะๆ จะรูไดเลย พี่นองนั้นมันไมใชพี่นองกัน มันมา
เกิดฆารันฟนแทงกัน เปนศัตรูกันเมื่อชาติกอ น เหมือนอยาง
สามีภรรยา จะตองฆากัน ทําไมเปนภรรยาสามีตอ งฆากันดวย
ถาใครเจริญกัมมัฏฐานเขาขั้นจะรูไดเลย
ที่เราฆาภรรยานั้น
เพราะภรรยาฆาเรากอน ถึงเวลามวนเทปเปดออกมาจะตองฆา
กัน จิตสํานึกในวิญญาณจะบอกออกมาวาเราฆาเขากอน แลว
เขาจะตองมาฆาเรา ถาเกิดอโหสิกรรมตอนนั้นได ก็จะไมมกี าร
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ตามเวรตามกรรมฆารันฟนแทงกันตอไปได การทํากัมมัฏฐาน
นี้ไมใชเรื่องเล็กนอย ขอใหทานตั้งใจ ไมใชพอเหนื่อยเขา
เมื่อยลาเขาก็จะเลิกลาไป มันก็ไดแคนั้นเอง
ขอเจริญพรวากัมมัฏฐานนั้นยากมาก มันไมงาย เพราะ
อาตมาทํามานานแลว เรารู อุปสรรคมากขัดขวางการกระทํา
ความดีเหมือนมารมาผจญ มากระซิบทําใหจิตใจเราเคลิ้มหลง
ไปในทางชั่ว ไมใหทาํ ความดีตอไป ใหทาํ แตความชั่ว อาตมา
พูดใหทา นฟงมานานแลว แตไมมีใครไปคิด วาเห็นกงจักรเปน
ดอกบัว เห็นความชัว่ เปนความดี คนที่ไปไมรอดปลอดภัยนั้น
จะเห็นความชัว่ เปนความดี เห็นดิบเห็นดี มิฉะนั้นคนจะทํา
ความชัว่ กันทําไม เพราะเขาเห็นดี ก็เปนเรือ่ งของเขา แตคน
ที่ดีมปี ญ
 ญาเขาจะไมเห็นดีดว ย
ฉะนั้นคนที่มีความทุกข
แตกตางกันไปนั้น เนื่องจากคนดีคนไมดี เขาไมรูตัวหรอกวา
เขาเปนคนไมดี เขาจะเขาขางตนเองอยูเสมอ เขาคิดอยูอยาง
นั้น จะไดรูจริงก็ตอเมื่อไดเจริญกัมมัฏฐาน เก็บอารมณ คือ
การกําหนดจิตทุกอริยาบท
เพราะฉะนั้นการปฏิบัตนิ ั้น อยาเพี้ยน บางทีครูสอน ใหทํา
เทานี้พอ แตก็ยังทําเลยเถิดไป เลยก็ไมรูอะไร ดังนั้นจะทําก็
ตองทําเปนขั้นตอนทําใหละเอียด อยาใหหยาบ ทําอะไรก็
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กําหนดจิตอยาใหจิตวาง กําหนดไวเอาสติยดั เขาไว จิตจะไม
วาง จิตจะวางภาระหมด มันจะไมเก็บอารมณนั้นมาไวในจิต ที่
เขาบอกใหเก็บอารมณนั้น ก็เพื่อไมใหเอาอารมณมาไว ให
บําบัดน้ําเสียในอารมณที่จิต จึงจะเรียกวาทํากัมมัฏฐานใหมัน
ละเอียด เชน ลมหายใจเขาออก พองหนอยุบหนอ อยาไปทํา
ซอน หายใจยาวๆ ชาๆ ใหละเอียด แลวตั้งสติไวมันจะไมมี
อะไรเกิดขึ้น ไมมีอะไรมาปน ไมมีนิมิตเครื่องหมาย ถาเรา
ขาดสติมันจะมีนิมิต เห็นแสงไฟ เห็นโนน เห็นนี่ เห็นอะไรไป
เพราะสติหมด แตสมาธิมีมาก ถาสมาธิมีมากแตขาดสติไปมัน
จะมีนิมติ เห็นอะไรหลายๆ อยาง เราก็ตอ งกําหนดวา “เห็น
หนอๆ ๆ” เดี๋ยวก็หายไป ถาเราไมกําหนดเห็น หรือไม
กําหนดจิตเก็บอารมณไวได ภาพนั้นจะมาเรื่อยๆ เห็นไป
ตางๆ นาๆ ประการ จริงบางไมจริงบาง ใหกําหนดทุกอยาง
ทั้งตา หู จมูก ลิ้น กายใจ กําหนดอายตนะ ธาตุอินทรีย
สัมผัสใหเกิดจิต ตั้งสติไวใหได อยางนี้เรียกวาเก็บอารมณ
สอบอารมณ แปลวา สอบจิตวาใครจะดีหรือชั่ว จิตนั้นได
แคไหน เหมือนสอบไล ก็ตองมีครูออกขอสอบ ตอบผิดก็ตกไป
อยางนี้ก็เชนเดียวกัน สอบอารมณ
ถาไมไดอารมณตาม
กําหนด ทีต่ ั้งไว สอบตรงเลย เรียกวาสอบญาณ ทําไมไดขั้น
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นั้น เขาก็จะไมใหฟงเทศนลําดับญาณ สมัยกอนจะไมใหฟง
เทศนลําดับญาณ เพราะจะใหรูลวงหนาไมได พระพุทธเจาจึง
ไมใหรูลวงหนา ถารูลวงหนาแลวจะเปนวิปสสนึก นึกเปนตรง
นั้นเลย มันเปนอุปาทาน นึกวาเราไดแลว นึกวาเราทําเปนแลว
มันคลายเปนอยางนั้น
อยางนั้นเรียกวาเปนอารมณเสีย
อารมณไมดี อารมณไมได เพราะฉะนั้นการทํากัมมัฏฐานมัน
จะหนักขึ้นทุกวัน เชน ๗ วัน ๘ วัน วันเริ่มตน ก็จะหนักนอย
หนอย นานวันมันจะหนักเขาไป หนักเขาไป จนทนไมไหว ทํา
ไมได ถาเราเก็บอารมณได เราตั้งสติได กําหนดไดทุก
อริยาบทแลว หนักจะเปนเบา แลวเบาก็จะหายไปเลย เขา
เรียกวาจิตมันเบา เพราะเหตุที่ไมเอาของหนักมาไว ไมหาบ
หามของหนักไวบนบา มันเหนื่อยมาก อะไรหนอที่ไมเหนื่อย
ความชัว่ มันไมเหนื่อย แตความดีมันเหนือ่ ย ทําความดีมัน
เหนื่อย
เพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ เปนสิ่งสําคัญ ดังที่อาตมาได
กลาวไวแลว เก็บอารมณทุกอริยาบท สิ่งใดไมควรพูดอยาพูด
สิ่งใดทีค่ วรจะพูด ก็ควรพูดนอย ฉะนั้นการทํากัมมัฏฐานเปน
การสํารวมทีด่ ีทสี่ ุด สังวรจิตตั้งสติไว แลวการกําหนดจิตนั้น
มันก็เกิดขึ้นได ระวังไมใหกิเลสเขามา ระวังบาป ระวังคือตัว
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ปญญา มันจะปองกันไมใหเรื่องรายเขามาหาเรา นี่เรียกวา
เก็บอารมณ เก็บของดีไว ตรงกันขามกับคนที่ไมรู มาถึงก็มา
ขอเก็บอารมณ ขอหองพักหองหนึ่ง พอเขาไปแลวก็ลงกลอน
เลย ทําหรือเปลาก็ไมรู อยางนั้นเรียกวาเก็บอารมณของเขา
ความจริงผิด เก็บอารมณตองสํารวม ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
ไมใหขาศึกเขามาแผวพานในจิตใจของเรา ไมใหความหนักอก
หนักใจเขามาทับถมใจ กิเลสมันทําใหเราใจเศราหมอง ทําให
จิตใจเราไมแจมใส
ดังนั้นการปฏิบตั ิ ก็ขอใหใจเย็นๆ อยาใจเร็วดวนได ใจ
ออกไปกอน จิตออกไปกอนทั้งนั้น จิตออกไปแลวก็อยากทํา
ตามอารมณตามใจของตนเอง ไมมีอะไรมาเบรค ไมมีอะไรมา
แกไข คําวาเบรคตัวนี้ แปลวา ตั้งสติมั่นคง ศีลก็แนน สมาธิก็
แนน ปญญาก็เกิดไว จะทําอะไรก็จะแกไขปญหาได ถูก
ตองการเก็บอารมณ ตามที่อาตมากลาวมาแลว เปน หัวใจ ของ
การเจริญกัมมัฏฐาน เก็บอารมณ เก็บแตสิ่งที่ดี ขจัดปดเปาที่
มันชั่วรายออกจากตัวเรา
ดวยการกําหนดจิตตั้งสติไวทุก
ประการ มันจะมองเห็นชัดตอเมื่อ จิตใส แลวก็บําบัดน้ําเสียใน
หัวใจ หัวใจก็แชมชืน่ คืออารมณดี เมื่ออารมณดีแลว สิ่ง
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ทั้งหลายก็ดีหมด เพราะอารมณเสียไมมี มีแตอารมณดี น้าํ ขุน
ไมมี มีแตน้ําใส จิตใจสะอาด ปราศจากมลทิน
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