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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

สติติดกับจิตจะตั้งรากฐานได 
 

กอนจังหัน 

พระเราใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติภาวนา ความสํารวมระวังจิตนี้มีสติเปนสําคัญ สติ
เปนยอดทีเดียว ไมวาจะความเพียรประเภทใด สติตองเปนพื้นฐานๆ ไมคอยผดิพลาด 
งานภายนอกก็ด ี งานภายในก็ดี งานภายในเปนสําคัญมาก ตองมีสตทิั้งน้ัน เคยไดยินไหม
ใครพูดสติๆ เคยมีไหม มีแตเร่ืองบาสดๆ รอนๆ เต็มบานเต็มเมืองเวลานี้ กิเลสหนา
เทาไรๆ สัตวโลกย่ิงเปนบาเขาไปๆ แลวเสริมกิเลส โอย บานนั้นเจริญ เมืองนี้เจริญ คนนั้น
เรียนดอกเตอร คนนี้เรียกดอกแต ดอกแตขี้หมาอะไรมีแตไฟเผาหัวมันอยูทุกหัวอก นั่นละ
ความรูของกเิลสเปนอยางนั้น 

ยอกันขึ้นเพราะกิเลสชอบยอ กิเลสไมชอบกด ชอบยอทั้งน้ัน ขี้ก็ใหวาหอม ใครจะ
ไปวาหอมกข็ี้ พิจารณาซิ นี่ละเรื่องของกิเลสเปนอยางน้ัน เวลานี้กําลังทับถมบานเมืองเรา 
ความเดือดรอนอยูในหัวใจนะ เปนฟนเปนไฟๆ แตภายนอกกิเลสหลอกเอาวาอันนั้นดีอัน
นี้ดี บานนั้นเจริญบานนี้เจริญ ถนนหนทางตึกรามบานชองเจริญๆ หัวใจเปนไฟมนัไมด ู
เอาพุทธศาสนาเขาไปหยั่งในหัวใจเถอะ โลกน้ีจะสงบทันทีๆ ชี้นิ้วเลยพุทธศาสนาไมเปนอื่น 
ชี้นิ้วลงในจุดที่เอกทีเดียว ความสุขจะเอกขึ้นที่ใจนี้ละ เพราะความทุกขมันก็เอกของมันอยู
ที่ใจ ที่อํานาจของกิเลสมันเสริมขึ้นๆ นั่นนะ 

พระเรามาปฏิบัติขอใหไดสัมผัสธรรมของพระพทุธเจาเถอะ ดวยความพากเพียร มี
สติเปนพื้นฐานหนุนตลอด สตินี่นะ อยูทีไ่หนอยาเผลอสติ ยืนเดินนั่งนอน เร่ืองหลับไม
ตองบอก มนัก็เหมือนคนตายดวยกัน วาเวนแตหลับ เวนไมเวนมันก็หลับของมัน ขอใหมี
สติเถอะ ทํางานทําการภายนอกภายในเราไมไดเอาอะไรนะ เราจะหวังเอาจิตทั้งน้ัน กิจวัตร
ขอปฏิบัติทัง้หลายประกอบเพื่อหนุนจิตๆ ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง ความเรียบรอย
สวยงามตามอรรถตามธรรมเปนเรื่องของพระที่จะสนใจอยางยิ่ง ความสวยงามแบบโลกก็ม ี
ความสวยงามแบบธรรมก็มี ความสวยงามแบบโลกมันเปนไฟ ความสวยงามแบบธรรม
เปนน้ําดับไฟไปตลอดๆ 

อยูที่ไหนขอใหมีความเพียร คือสติติดแนบๆ จากนั้นก็เขาองคภาวนา ใครภาวนา
จุดใด เร่ิมตนคําบริกรรมใดติดแนบๆ ใหสติติดกับนั้น จิตเราจะตั้งรากฐานไดไมสงสัย 
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ธรรมพระพุทธเจาสอนลงเรื่องสติ เชนอยางคําบริกรรม ก็ใหสติติดกับคําบริกรรม ติดแนบ
ดีเทาไรๆ ยิ่งเสริมฐานของจิตเราขึ้นเรื่อยๆ ถาสติขาดไมเปนทานะ ใครอยาเอาอะไรมา
อวด ถาไมมีสติแลวไมเปนทาทั้งนั้น ขอใหประกอบความพากเพียรดวยความมีสติ ความ
สํารวมระวังก็ไปจากสตทิั้งน้ันไมไดไปจากที่ไหน ขอใหมีสติเปนพื้นฐาน 

อยูดวยกันใหเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน จิตใจเปนธรรมดวยกันแลวไมมีการ
กระทบกระเทือน เฉพาะพระเรานี้ไมมี สวนฆราวาสเขามีธรรม ความกระทบกระเทือนก็ลด
นอย แตสวนมากธรรมไมเคยไดยินแหละโลกนั่นนะ ถาวากิเลสน่ีขยํากันวันยังค่ํา แตกิเลส
มันขยําหัวคน มีแตทุกขแตรอนทั่วโลกดินแดน มีธรรมเทานั้นที่จะระงับดับทุกขเหลานี้ได 
เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน เปนเครื่องชะลางกัน กิเลสเปนตัวสกปรก ธรรมเปนน้ําที่
สะอาดชะลางลงไปๆ มีธรรมเทานั้นที่จะแกกัน ไมมีธรรมแลวหมด 

โลกน้ีวาเจริญๆ ก็วากันไปอยางน้ันตามกิเลสหลอกไปๆ ไปที่ไหนมีแตเจริญๆ จึง
ดิ้นดีดไปอยูเร่ือยโลกเรา ไมไดมองดูหัวใจตัว ถาหัวใจมองดูดวยอรรถดวยธรรมจะรู
ภายนอกภายในละเอียดทั่วถึงไปเรื่อยๆ ขอใหบํารุงสติใหดี วันนี้พูดเรื่องสติ จําใหดี ใหพร 

หลังจังหัน 

 ผูกํากับ วันนี้มีหนังสือพมิพไทยครับ 
หลวงตา เอาวาไป พิมพไทยเราชอบฟงเสมอ พิมพไทยนี้เปนธรรม เรียกวาเปน

หัวใจของชาติไทยเราได เชื่อถือไดเลย เอาวาไป 

ผูกํากับ วิจารณธรรม วันพฤหัสฯที่ 9 ธ.ค.47  
 

พุงเปาไปทีน่ายกรัฐมนตรี !! 
 

ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป นับตั้งแตวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย
สวนพระองค ณ อาคารที่ประทับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จากน้ันมาพระอาการประชวร
ของสมเด็จพระสังฆราชก็เร่ิมดีวันดีคืน จนสามารถทรงตรัสตอผูมาเขาเฝากราบฝาพระบาท
ไดคอนขางจะด ี

แมกอนวันเสด็จพระราชดําเนิน สมเด็จพระสังฆราชก็มิไดมีพระอาการอาพาธจน
หนักหนาสาหัส เหมือนดังที่สํานักนายกรัฐมนตรีไดปาวประกาศออกทางจอทีวีแตประการ
ใด ดังที่มีหลักฐานการออกคําส่ังของสํานักพระราชวัง ที่วางกฎระเบียบการเขาเฝากราบฝา
พระบาท และการถวายพระภารกิจใหพระองคทรงงานตางๆ ที่เจาหนาที่สํานักพระราชวัง
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จะตองดําเนินการไปดวยความรอบคอบรัดกุม แตก็มิไดถึงกับตองหามการเขาเยี่ยมหรือ
หามทรงงานดังเชนการออกแถลงการณสํานักนายกฯ 

อยางกรณีทีท่รงเสด็จยังวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2547 เพื่อรับการ
เขาถวายสักการะของพระเถรานุเถระที่ไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเลื่อน
และตั้งสมณศักดิ ์ ซึ่งในวันนั้นพระองคทรงสวดมนตใหพรแกบรรดาผูมาเขาเฝา  ดวยพระ
สุรเสียงอันแจมใส 

หรือวาแถลงการณสํานักนายกฯ มีอะไรๆ ที่แฝงเรนอยูเบ้ืองหลัง ? 

และนาจะเปนดวยเหตุเหลานี้นั้นเอง ที่แรงตานทานทางฝายคณะศิษยของพระ
ธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน ที่ทําทาวาจะยังไมยอมจบลง
แบบงายๆ และคงจะไมพุงเปาไปที่วัดสระเกศแหงเดียวเชนแตกอน 

ในคราวนี้พุงเปาไปที่ทานนายกรัฐมนตรีโดยตรง ! 

เมื่อวันวาน (7 ธ.ค.) พระภิกษุผูทําหนาที่แทนพระวัดปาจํานวนหนึ่งไดเดินทางเขา
ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผานทานประธานที่ปรึกษานายกฯ นายเสนาะ  เทียนทอง ใน
หนังสือฉบับนั้นระบุวา 

“ตามที่คณะสงฆไทยไดมกีารประชุมทีว่ัดปาบานตาด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547 

และมีมติใหแสดงความเสียใจมายังพรรคไทยรักไทย ที่หัวหนาพรรคไมนําพาตอคําขอรอง
ของหลวงตามหาบัว ซึ่งหลวงตาไดใหความเมตตารักประดุจดั่งบุตรในหัวอก แมภยันตราย
ใดๆ จะมาแผวพาน หลวงตาทานก็แอนอกออกมาปกปองโดยไมเกรงตอคําครหาใดๆ 

เพียงขอรองใหพรรคไทยรักไทยไดแสดงความกตัญูกตเวทิตา และแสดงความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการถวายคืนพระราชอํานาจในการสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราชใหเปนไปตามโบราณราชประเพณี โดยมีประชาชนไมนอยกวา 2 ลานคนลงชื่อ
สนับสนุน ซึ่งผูแทนราษฎรของพรรคไทยรักไทยจํานวนกวา 70 คนก็มีความเขาใจ แต
หัวหนาพรรคไมไยดีดวย” 

ในหนังสือฉบับนั้นยังระบุดวยวา หัวหนาพรรคไทยรักไทยปฏิเสธการลงนามรับรอง
รางพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ......ตามที่สมาชิกพรรคไทยรักไทยกวา 70 คนเสนอ อัน
เปนผลใหการถวายคืนพระราชอํานาจตองมอีันตกไปในที่สุด 

กับอีกฉบับหนึ่งที่ผูแทนคณะสงฆสายวัดปา ไดเดินทางเขายื่นตอเลขาธิการมหาเถร
สมาคม (คุณหมอจักรธรรม ธรรมศักดิ์) ในหนังสือฉบับนั้นระบุถึงมหาเถรสมาคมดวย
เร่ือง “คณะสงฆไทยยืนยันไมยอมรับประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช” ดังมี
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ขอความวา ตามที่คณะสงฆไทยเคยกลาวโทษ ทักทวง และแสดงความไมยอมรับ โดยได
ถวายมายังมหาเถรสมาคมหลายครั้งหลายหนแลว แตยังไมมีผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ในทางที่ดีขึน้ มิหนําซ้ํายังปรากฏการแสดงตนในสถานที่ตางๆ เสมือนหนึ่งวาเปนสมเด็จ
พระสังฆราช และใชอํานาจโดยไมเปนธรรมมากยิ่งขึ้น คณะสงฆไทยยอมรับสมเด็จ
พระสังฆราชเปนพระประมุขเพียงพระองคเดียวเทานั้น ผูใดจะตีตนเสมอพระองคมิได 

หากยังปรากฏเปนเชนนี้ตอไป คณะสงฆไทยตองดําเนินการโดยเด็ดขาดจนกวาจะ
ถึงที่สุด ! 

ครับ.. ปากกพ็รํ่านักหนาวาจงรักภักดี แตไหงกลับไมถวายคืนพระราชอํานาจ??  
 
       ณ. หนูแกว  

หลวงตา การปลิ้นปลอนหลอกลวงใครจะเกินพวกนี้ พวกนี้ปลิ้นปลอนหลอกลวง
เพื่อตมเพือ่ตุนเพื่อทอดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเราโดยตรงไปเลยเทียว ไมวา
ออมแอมๆ ละ มันเขาตรงแนวๆ จับจุดไหนเขาตรงแนว เพื่อทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย จับจุดไหนเขาจุดนั้นๆ ไมไดมีเสริมนะ ไมม ี เพราะฉะนั้นกับเราที่อุมชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ เต็มหัวใจจึงฟดกันตลอด พูดจรงิๆ อยางน้ีแหละ เราไมถอย 
ความจริงมีอยูเราจะออกตามความจริง ความจริงคือธรรม อนันี้ความจอมปลอมมันหลอก
ตมตุนๆ อยูในนั้นตลอดมาพวกนี้นะ พูดใหชัดเจนเลย นี่ละภาษาธรรมฟงเอา 

เราจะไมสะทกสะทานกบัสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ เราจะเอาธรรมเดินหนา คอ
ขาดขาดไปเลย อยูในโลกนี้ก็เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเทานั้น หัวใจเราอยูนี้ เราไม
มีอยางอื่น ใครมายุงไมไดวางั้นเลย ฟดเลย พูดตรงๆ อยางนี้ ฟดเลย มแีตหมัดนี้ไมพอก็
จะเอาหมัดหมามา หมัดเรามีสองหมัด ไอปุกกี้ไอหยองมีกี่หมดัเต็มหลังมนั เอามาชวยกัน
หมด ฟาดใหมันหงายหมา เขาใจไหม พูดตรงๆ ก็สนุกบางละซี พูดเหมือนจะเอาจริงเอา
จัง มันหากมอีะไรอยูในนั้นละ 

พูดตรงๆ กไ็มมีกิเลสในหัวใจ พูดไดสบายทุกอยางเรา พูดอะไรๆ ไมวาหนักวาเบา
พูดแลวหายเงียบๆ เราไมมีอะไรกับโลก มีแตความเมตตาสงสาร พูดตรงๆ เต็มหัวใจ พูด
ออกมาเหลานี้มีแตเร่ืองของธรรมทั้งน้ัน เราไมมีเร่ืองกิเลสเขาไปแฝงเลย ใครจะ
ตีความหมายไปไหนก็ตีไปเถอะ เร่ืองอยางน้ีมนัเรื่องทําลายสามองคกษัตริยเรา ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ เราพิจารณาดวยความเปนธรรมคือเมตตาธรรมดอูยูตลอดเวลา 
ผิดถูกดีชั่วเราจะดู พอตําหนิตําหนิทันที พอวาวาทันทีเลย เราเปนอยางน้ัน 
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ใหกลัวอันนั้นใหกลาอันนี้เราไมมี เราบอกตรงๆ ความกลัวเราก็ไมมี ความกลาเรา
ก็ไมม ีมีแตธรรมลวนๆ เทานั้น ความไดความเสีย ความเอารัดเอาเปรียบฝายนั้นฝายนี้เรา
ไมมีทัง้นั้นในโลกธาตุ ธรรมครอบหมดเลย นี่ก็เสนอไปแลวไมใชหรือที่วา คืนพระราช
อํานาจนี่ ใหปดทิ้งเลย เอาไวทําไม นี่เปนเสี้ยนเปนหนามตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โดยตรง ประเพณีของชาติไทยเราดํารงมานานสักเทาไร ตางคนตางยอมรับดวยกันทั่วหนา
ทั่วประเทศไทย มันเสือกมาหาอะไรถึงมาเปนอยางน้ัน ดีดทางนั้นดีดทางนี้พวกนี้ไมมเีวลา
ดี เดี๋ยวมันจะขึ้นชองไหนอีกคอยดูนะ มีแตชองทําลาย ไมไดมีชองที่จะสงเสริม เราจับจุด
ไหนที่จะเปนจุดสงเสริมไมมี มีแตออกชองนี้กท็าํลาย ชองน้ีทําลายๆ รอบดาน 

พวกนี้พวกโกหกเกง ไมมีใครเกินพวกนี้ พวกโกหกตมตุนหลอกลวง เพื่อทําลาย
โดยถายเดียวเทานั้นวางั้นเลย แลวจะยกตัวขึ้น ยกขึ้นไปไหน ก็มันต่ํายิ่งกวาโลกทัง้หลาย
แลวจะยกขึ้นไปไหน วามันตรงๆ อยางน้ีแหละ พอเทานั้นละไมพูดอะไรมาก มันพูดมาก
พอแลว จะใหพูดอะไรอกีมากมายนักหนา 

ผูกํากับ หลวงตาครับ วันนี้คาเงินดอลลารตก เงินไทยแข็ง เพราะดุลการคาของ
อเมริกาตกลงมาก ไปทําสงครามรุกรานเขา ตองจายเงินแตละวันมากครับ นสพ.ไทยรัฐเขา
ก็ลงวา ตอนนี้เงินทุนสํารองระหวางประเทศจะเกิดเปนรูปธรรมก็ควรจะถือหลายๆ สกุล 
คือถอืเงินยูโรบาง เงินเยนบาง เงินอาเซียนซึ่งจะเกิดในอนาคตนี้บาง แลวเขาก็ยอนวา คน
ที่ฝากเงินไวกับอเมริกามากที่สุดคือญีปุ่น รองลงไปคือจีน ไทยก็ฝากไวประมาณ ๔๘,๑๐๐ 
ลานดอลลาร เขาบอกวาเงินที่ฝากๆ อเมริกาก็เอาไปจบัจายใชสอย เพราะวาเปน
มหาอํานาจของโลก 

แตบัดนี้ตอไปคงจะไมเปนอยางเดิมอกีละครับ สมควรที่ประเทศทั่วๆ ไปรวมทั้ง
ไทยดวย ควรจะยึดถือทองคํากับเงินสกุลอื่นๆ มาเปนเงินทุนสํารอง (หลวงตา ฟง ควรจะ
ยึดถือทองคาํเปนสําคัญมาก อยูที่ไหน อยูตามคอ ตามนิ้วของใครเอามาเดี๋ยวนี้ ก็วาอยาง
นั้นเราก็พูดไมผิดเขาใจไหม เพราะเขาวาอยางน้ันละเอาวาตอไป) ก็ตรงกับเจตนารมณที่
หลวงตาไดพาลูกศิษยทัง้หลายหาทองเขาคลังหลวง 

หลวงตา ไมตรงยังไง ก็เราไมเคยพูดหลอกลวงโลกนี่ เราเอาแตความจริงมาพูด
ทั้งนั้น นี่กําลังสงวนทองคํา ใหเอามาตามนี้ยังบอก ใหไหลซมึมาเรื่อย เราทําทุกอยางไมได
ทําแบบชุยๆ นะ ทานทั้งหลายฟงเสีย แลวก็ไมเคยผิดดวย พาดําเนินตรงไหนไมเคย
ผิดพลาด ดําเนินมาโดยตลอด  เพราะเราดําเนินดวยธรรม พิจารณาดวยธรรม แลว
ออกๆๆ ไมวาจะธรรมดา ไมวาจะเด็ดเผ็ดรอนอะไร เปนออกโดยธรรมทั้งน้ัน เราไมได
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ออกแบบกิเลสมาพาออกนะ เอาธรรมทั้งน้ัน จะเด็ดขนาดไหน เด็ดเพื่อความเปนธรรม
ทั้งนั้น 

นี่เราก็สงวนมากทองคํา ผิดไหมละ เราสงวนมาก เสาะแสวงหามาก เพื่อชาติไทย
ของเราจะเปนปกแผนมั่นคงอยูที่ทองคํา แนะ ก็พูดอยูจุดนี้ๆ  ตลอด วันละเล็กละนอยได
เร่ือยๆ มาอีกแลวนั่นทองคํา มาเทาไรดีหมดชื่อวาทองคําแลว เอามาหมดทั้งคอยิ่งดี อยู
ตามมือตามอะไรเอามายิ่งดีเราจะกวาดเลยเชียว ไดทกุวันอยางน้ีแหละดี เราเสาะมาก
ทองคําเพื่อชาติไทยของเรา พิจารณาทุกอยางๆ แลวคอยออกๆ ไมไดพูดแบบชุยๆ นะ เรา
พิจารณาทุกอยางแลวออก เทาที่ดําเนินมานี้ก็ไมเคยผิดพลาด เพราะเราพิจารณาโดยธรรม 
ควรติ ติทันทีเลย ควรชมๆ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน เรียกวาตรงไป ตรงมา แนวเลยเชียว ที่
จะออมแอมไมมี ธรรม เขาวาขวานผาซาก ขวานของธรรม ผาไปไหนก็ผาไปเถอะ เปน
ธรรมทั้งนั้น จะใหพร 

เมื่อวานนี้ โอย ไปโรงพยาบาลไกลนะเมื่อวาน ไปถาเทียบแลวก็ขนาดนี้ไปเลย
โคราชไปสูงเนินไปสีคิ้ว ทางไกลขนาดนั้นละ วัดกิโลจากน้ีไปถึงสูงเนินขนาดไหน ประมาณ 
๓๓๐ กวา อันนี้ ๓๓๔ เมื่อวานนี้ไปเทพสถิตขนาดนั้นละ ไปก็เรงเลยเชียว ของเตม็รถๆ 
เราไปไหนเต็มทั้งนั้น ตอนขากลับมาไดเรงเครื่องหนอย เหยียบ ๑๓๐-๑๔๐ นะ เอาของไป
ใหโรงพยาบาลเทพสถิตเมื่อวานนี้ สงสารอยูลึกมาก เราเคยไปเห็นตรงไหนแลว ตาตองจด
จองตรงนั้นละ 

เมื่อวานนี้ไดใหปจจัย ๑๕,๐๐๐ โรงพยาบาลแตละโรงที่เราไป โรงละหนึ่งหมื่นๆ 
เปนอยางนอย ถาไกลๆ ก็ ๑๕,๐๐๐ ใหปจจัยพรอมดวย ของก็เตม็รถเลย เทพล๊ัวะลงไป
เลย ไปคุยอยูไมนานดูเหมือนประมาณ ๑๕ นาทีเทานั้นละ เราบอกเราตั้งใจมาสงของนี้แลว
เราจะกลับ ถึงขนาดนั้นกลับมายังค่ํา มาถึง ๔ โมงครึ่ง เรงเครื่องเหยียบถึง ๑๓๐ ๑๔๐ ก็มี 
จากขอนแกนมานี้ ๑๓๐-๑๔๐ ทางมันตรงแนว ที่ทางแคบนั้น มันรอรถคันนั้น รอแซง รอ
อะไรตออะไรไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อวานนี้ไกลขนาดนั้นละ เราชวยโลกชวยอยางน้ีละ 
ชวยดวยความเมตตา ทกุขลําบากขนาดไหนเราก็ทนเอา เราทนดวยความเมตตาทั้งนั้น ไป
ที่ไหนๆ ลําพังรางกายมนัจะไปไมไหวแลว แตใจมันพุงๆๆ ดวยความเมตตา 

ไปที่ไหนใหๆๆ ตามไฟเขียวไฟแดง พวกแมคาเขามาขายดอกไมนี่ก็เหมอืนกัน เรา
ใหคนละสองรอยๆ แตผูชายมาขายดอกไมเราไมให ผูชายแยงอาชีพผูหญิง ไมถกู ถึงจะ
เอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็ตาม ถอืวางานนี้ไมใชงานผูชาย งานขายดอกไมเปนงานผูหญิง
เขา วางเมื่อไรปบโดดออกไปขายปุบๆ แลวเขามา แตผูชายแทนที่จะไปทํางานอื่นมาขาย
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ดอกไมเราไมใหนะ ไมเคยให วาไมใหๆ จริงๆ เราไมเหมือนใคร พิจารณาแลวๆ ถาใหจะ
เปนการเสริมอยางน้ีไปอีก ไมเอา สําหรับผูหญิงมีเทาไรใหคนละสองรอยๆ ทั้งน้ันแหละ 
พอไฟเขียวไฟแดงหยุดปบ เขามาปุบๆ ยื่นใหๆ เขาจะเอาดอกไมใหไมเอา เอาเงินใหแลว
ไปเลยๆ อยางน้ีละไปไหนเปนอยางน้ัน ถาไมกลัวเสียเวลานี้ เห็นเขาอยูตามขางทางขาย
ของ จะลงไปให อยางนอยเจาละหนึ่งรอยๆ แตนี้จะเสียเวลาของเรา เราเลยไมลง สงสารก็
ทนเอาเพราะงานขางหนาเรามี เราตองเรงไป เอาละที่นี่ไปละ 
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