
บทน�ำ

“ลด  
โละ ละ”  
คืออะไร

จากทะมะจัง 
เพื่อนร่วมงาน
ที่เจอกัน 
ไม่บ่อย

ต้องมีอะไร 
ดี ๆ แน่เลย

เอ๋
จริงเหรอ

สวัสดีจ้ะ  
นนจัง

สวัสดีจ้ะ  
ทะมะจัง

ดูอารมณ์ดี

ว้าว

ลด โละ 
ละ

ฉันได้ยินค�าค�านี ้
ครั้งแรกเมื่อ 
ปี ค.ศ. 2008...
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ละ!

หนังสือขำยดี

จัดบ้ำน 
ข้ันเทพ

สุดยอด 
วิธีจัดบ้ำน

วิธี 
จัดระเบียบ ที่คุณท�ำได้

ห้อง 
เป๊ะ

ต้อง 
ท�า 
อะไร 
ต่อ 
นะ...

แหะ
แหะ

มันคืออะไร

ทะมะจังเล่าว่า  
“ก�าลังท�า 
ความสะอาด 
ครั้งใหญ่”

“เริ่มจัด
ระเบียบ 
ข้าวของ”

ฉันแค่ 
ฟังผ่าน ๆ

ฉันเกลียด 
ค�าว่า  
“จัดระเบียบ 
ข้าวของ” 
ที่สุด

แค่เห็นค�าว่า 
“เทคนิค 
การจัดเก็บ” 
“วิธีจัดบ้าน”  
ก็เซ็งละ

ฉันเพิ่งเริ่ม  
“ลด โละ ละ” 

เองจ้ะ

แหม ๆ

ฉันเฉย ๆ  
กับนัก 

จัดระเบียบ
ที่เขียน 
หนังสือ

ลด  
โละ  
ละ...

อ๋อ มันคือ  
“การฝึก 

ลด โละ ละ” จ้ะ  
วิธีนี้ท�าให้รอบตัวฉัน

ปลอดโปร่ง

อ้อ ๆ ๆ

จ้ะ  
มันดีมาก 
เลยนะ

ตะกี้ 
ว่าไงนะ

ลด
โละ
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คิดไว้ 
ไม่มี 
ผิด

ถึงกับ 
เสียเงิน เรียนเรื่อง ทิ้งของ!

เอ๋

ฉันว่า 
ยังงั้นนะ ลด  

โละ  
ละ จึงเป็นเรื่อง 

ที่ไม่ชวนอิน 
เล้ย!

งง 
ละสิ

สัมมนำ!
เพิ่งไปฟังสัมมนา 
เรื่อง “ลด โละ ละ”  
มา ไม่รู้จะอธิบาย 
ยังไงดี...

ให้ทิ้ง 
เหรอ

ใช่จ้า
แต่ไม่ใช ่
แค่นั้น...

เป็นวิธีจัดการ 
ข้าวของที่เรา 
ไม่ต้องการ 
และไม่ควรมี

หำ!  
มันคือ 
อะไร

ห้องต้องรกนิด ๆ สิ  
ถึงจะดูเป็นห้อง
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สด ใส

อารมณ์ 
ดีกว่าเดิม

อารมณ์ 
ดีจัง 

ยังงี้นี่เอง

งาน 
ฉลุย! ชีวิตรัก

ราบรื่น

ประยุกต์ 
มาจาก 

หลักธรรม 
เลย

หงึก หงึก

สวัสดีจ้า 
นนจัง

หนทาง 
อีกไกล 
เลยละ

1 เดือน 
ต่อมา

อีก 1 เดือน 
ต่อมา

ฉันต้อง 
ลองละ

มันลึกซ้ึงกว่า 
เรื่องทิ้งของนะ

คุณยะมะชิตะ  
ฮิเดะโกะ  

ผู้บุกเบิกค�ำว่ำ  
“ลด โละ ละ”
บอกควำมหมำย

ไว้ว่า

แบบนี้ 
แหละ

1. “ลด” คือ ไม่เพิ่ม 
ของที่ไม่จ�าเป็น

2. “โละ” คือ ทิ้งของ 
ที่ไม่จ�าเป็น

3. “ละ” คือ ตัดใจจำก 
ของที่ยังเก็บไว้

แหม ๆ  
ฉันยังฝึก 
ทิ้งของ 

ขั้น “โละ”  
อยู่เลย

ถ้าฝึกบ่อย ๆ  
ก็ยิ่งดีต่อจิตใจ
“อำรมณ์ดี แจ่มใสได้ทุกวัน”
อำจำรย์ท่ำนว่ำง้ันนะ

ทะมะจัง 
ดูสดช่ืน
แจ่มใส 

จริง ๆ ด้วย



หมับ

ได้จ้ะ

ทะมะจัง 
ดูดีขึ้นทุกวัน

ฉันอยากสดใส
ทุกอย่างดูดี

ฉันอยาก 
เป็นง้ีบ้าง

เอาละ ฉันจะเล่าถึงวันแห่ง 
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ่

ที่เกิดข้ึนกับ “นักลด โละ ละ” นะคะ  
พลิกชีวิตได้เลยละ

นี่คือที่มำที่ไป 
ว่าท�าไมฉัน 
จึงมาฝึกเรื่อง  
“ลด โละ ละ” ค่ะ

ฉันต้อง 
ท�าได้

ทะมะจัง!

เป็นสาว 
อำรมณ์ดี

...

ฉันอยำก 
“ลด โละ 
ละ” บ้ำง ช่วยสอน 

ทีนะ!



ทักทำย

“ลด โละ ละ“ ในญ่ีปุ่นใช้ว่า “ดันชะริ (断捨離 dan-sha-ri)” เป็นคำาท่ี 

ท้าทายและส่งผลต่อจิตใจมากเหมือนกันค่ะ

“ลด โละ ละ” เป็นคำาที่คิดค้นโดยคุณยะมะชิตะ ฮิเดะโกะ อาจารย์ด้าน

การจัดระเบียบบ้าน ประยุกต์มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเร่ืองการ

ปล่อยวาง ไม่ยึดติด การตัดส่ิงรบกวนจิตใจ (กิเลส) ท่ีทำาให้ใจเราไม่น่ิง ส่ันคลอน 

อ่อนไหว ซึ่งมีอยู่รอบตัว เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบ

พระท่านว่าถ้าฝึกตัดกิเลสได้ก็ย่อมพ้นทุกข์

อย่างไรก็ตาม การปล่อยวางและตัดกิเลสในใจเราเป็นเร่ืองที่ทำาได้

ยาก ดังนั้นเราจึงควรเร่ิมจากการปล่อยวางสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้อย่าง

พวกข้าวของในบ้านกันก่อนเถอะค่ะ  เร่ิมท่ีตัวเราเองน้ันง่ายท่ีสุด มาเผชิญหน้า

กับข้าวของรอบตัว แล้วโบกมือลาส่ิงของไร้ประโยชน์ที่ไม่ค่อยจุดประกาย

ความสุขให้แก่เราหรือเราไม่ค่อยชื่นใจกับมัน...น่าจะดีกว่านะคะ

“ลด  โละ ละ” นำ�ม�ใช้กับก�รจัดบ้�นได้ด้วย!
โดยสรุปแล้ว  “ก�รลด  โละ ละ” หม�ยถึง 

“ปฏิบัติก�รเพื่อให้หลุดพ้น 
จ�กคว�มหลงใหลและฝังใจ” นั่นเอง



แต่เป้าหมายของ “การลด โละ ละ” ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่การทิ้ง

ข้าวของเท่านั้นหรอกค่ะ

เป้�หม�ยท่ีแท้จริงก็คือ เร�ต้องลดจำ�นวนส่ิงของลงจนได้อยู่
ท่�มกล�งสิ่งของที่ชอบ ก็จะทำ�ให้ใช้ชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุข  พูด 
ง่�ย ๆ  นี่คือ “ก�รทำ�ให้ตัวเองมีคว�มสุข“ และ “เป็นตัวของตัวเองได้
อย่�งเต็มที“่ ค่ะ

เหนือสิ่งอ่ืนใด สิ่งสำาคัญที่สุดก็คือระหว่างที่ทำา “การลด โละ ละ” นั้น 

ต้องฝึกใช้สายตาพิจารณาคัดเลือกสิ่งของที่เหมาะสมต่อชีวิตตัวเองจริงๆ  

ได้อย่างเฉียบคมและทันทีทันใดให้ได้ค่ะ ฉันขอเรียกว่า “ต�ไวเลือกเฟ้น 
สิ่งที่ใช“่

“ตาไวเลือกเฟ้นสิ่ง ท่ีใช่ ” เป็นการฝึกเร่ืองความสัมพันธ์ของเรา

กับข้าวของ จริงๆ แล้วเร่ืองนี้นำาไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวันเร่ืองอ่ืนๆ ได้ด้วย 

ละค่ะ อย่างความสัมพันธ์กับคนหรือกับงาน เราถามตัวเองก่อนก็ได้ว่า  

“เอ ตอนนี้...เราจำาเป็นต้องทำางานชิ้นนี้ก่อนอีกชิ้นหรือไม่” หรือ “เมื่อก่อน

คนคนนี้เคยสำาคัญต่อเรา แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะห่างเหินกันมากเกินไป เรา 

ไม่จำาเป็นต้องมีเขาแล้วใช่ไหม” เป็นต้น 

เม่ือทบทวนได้ว่าที่ผ่านมาตัวเองขาดสติเร่ืองใดบ้าง เราก็จะเร่ิมมอง

เห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ไม่เคยสังเกต มีวิสัยทัศน์กว้างข้ึน และมีพลังใน

การเลือกสรรสิ่งที่ทำาให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นด้วย



สำาหรับฉัน เม่ือลุยปฏิบัติการ ”ลด โละ ละ” แล้วก็พบว่า เดิมทีฉันมัวแต่แบก

ข้าวของต่างๆ ไว้จนกลายเป็นภาระอันหนักหนาสาหัสของชีวิต แต่ตอนนี้ “การลด 

โละ ละ” ทำาให้ข้าวของรอบตัวลดลงไปมาก ชีวิตก็เลยคลายกังวลมากข้ึน เบาสบาย

ขึ้นด้วย

เม่ือชีวิตเบาสบายข้ึน การใช้ชีวิตก็ง่ายข้ึน และย่อมทำาให้เรามีนิสัย “ตาไว

เลือกเฟ้นสิ่งที่ใช่” ที่รวดเร็วขึ้นตามไปด้วย 

“ยิ่งทิ้งยิ่งได“้ จริง ๆ  ค่ะ
ชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนแน่เมื่อได้อ่านหนังสือ 2 เล่มนี้ทั้งตอน 

“ยิ่งทิ้งยิ่งได้“ และ “เลือกทิ้งเลือกเก็บ“  มาลุยปฏิบัติการพลิกชีวิตเป็น “นักลด 
โละ ละ” กันเถอะค่ะ

คะวะบะตะ โนะบุโกะ
เจ้าของเรื่องและที่ปรึกษา 

ฉายา “ทูตแห่งการลด โละ ละ”
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แนะน�ำพลพรรค 
   นักลด โละ ละ

(ตัวละครเอก)
นน/นนจัง

(คะวะบะตะ โนะบุโกะ)

นักจิตบำาบัด “ทูตแห่งก�ร

   ลด โละ ละ“ ซึ่งจุดประกาย

    ใครๆ จนมีนักลด โละ ละ

เพิ่มขึ้นมากในญี่ปุ่น
จุง

(ซุซุกิ จุงโกะ)

นักวาดการ์ตูน  

คุณแม่เป็นนักลด โละ ละ 

มือโปร เธอก็เช่นกัน

ยะมะชิตะ  
ฮิเดะโกะ

นักจัดระเบียบข้าวของ  

“ต้นตำ�รับก�รลด โละ ละ“  

อาจารย์ของนน

ทะมะจัง
เพื่อนร่วมงานของนน  

ผู้แนะนำาให้นนรู้จัก 

การลด โละ ละ

มำดำม
ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 

ลด โละ ละที่หาตัว 

จับยาก

โอยะมะจัง
บรรณาธิการหนังสือ

เล่มนี้ อยากมีแฟนจึง

เริ่มลด โละ ละ



เอำชนะ “ควำมรู้สึกทิ้งไม่ลง”
โละควำมคิด “สิ่งของก็มีชีวิตจิตใจ” ออกไปซะ

โชคด ี
นะคะ

สวัสดี 
ค่ะ

จะหมดปี 
แล้ว

ที่อะซะบุ-จูบัง 
วันนี้ไม่ค่อยมี 
นักท่องเที่ยว 
เลย

มีแต่ชาวเมือง 
มาซื้อของปีใหม่ 
กันคึกคัก

นั่นเป็น 
แค่สิ่งที่ 
อยากท�าค่ะ

เพราะฉันมี  
“สิ่งที่ต้องท�า”  
ในวันนี้แล้ว

ฉันก็ต้องซื้อ 
โมจิกับดอกไม้

เพื่อต้อนรับปีใหม่ 
เหมือนกัน

นั่นคือ  
ปฏิบัติการ 

ลด โละ  
ละ
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เฮ้อ

แกร๊ก

ให้ค�าปรึกษาผู้คน

ฉันเองก็เป็น 
เหมือนใคร ๆ   
ที่พอเห็นห้องรกทีไร 
ก็ห่อเหี่ยว

เป็นวันทิ้งของจริง ๆ   
ไม่ใช่วันจัดเก็บ

เลยต้องก�าหนด 
“วันแห่งการทิ้ง”  
ไว้เดือนละครั้ง

กับเรื่องข้าวของ 
ก็เช่นกัน ฉันจึง 
ตั้งใจว่าจะทิ้ง 
ของที่ไม่จ�าเป็น

ความ 
จริง

ท�าได ้
แค่คิด 
เท่านั้น 
...

ฉันเป็น 
นักจิต- 
บ�าบัด

ไม่ว่า 
เรื่องอะไร  
สิ่งส�ำคัญ 
คือต้อง 

ปล่อยวาง

ต้องตัด 
เรื่อง 
รกใจ 
ทิ้งไป 
นะคะ

ครับ

กลับ 
มา 
แล้ว 
ค่ำ...

แต่...
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ฟึ่บ

แน่น 
ขนัด

เต็ม 
เอี้ยด

อย่างห้องนี้  
ฉันก็เก็บ 
แล้วนะ  
แต่...

เหนื่อย 
จัง...

ถึงเข้าที่  
แต่ก็แน่น 
เปรี๊ยะ ตู้ลิ้นชัก 

เก็บ 
เสื้อผ้า

ใต้โซฟา 

ต�ารับต�ารา 

นับไม่ถ้วน

ของจุกจิก 
ประดามี

เฮ้อ...
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ฟึ่บ
โคร

ม

✕
ของ 
ที ่

อาจ 
ได้ 
ใช้

✓
ของ 
ที ่

ต้อง 
ใช้ 

ประจ�า

ปัง

ปึง

หมับ

หมับ

นัก 
อนุรักษ- 
นิยม

เสีย 
ดาย

ยังไง 
ก็ไม่พอ

แต่ 
ว่า...

ว่าแล้วเชียว

เราตัดใจ 
ทิ้งของไม่ลง
เหรอเนี่ย

แหม  
ก็มันยัง 
ใช้ได ้
นี่นา

ห้องพักในเมือง 
ก็คับแคบ  

ที่เก็บของมีน้อย

จัดเก็บ 
ซะหน่อย
น่าจะดี ซื้อตู้เสื้อผ้า 

แบบพิเศษ 
มาแล้ว!

เลือก  
“ของที่ต้อง 
ใช้ประจ�า”  

ไว้
ไม่ใช่  
“ของที ่

อาจได้ใช้”  
นะ

เอ๋
ก่อนลุย 

ลด โละ ละ  
นนจังต้อง 
เลือกเฟ้นนะ

แทงใจ 
ใช่เลย!
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คิดว่า  “จะใช้ ก็ค่อยหา”  แต่ไม่ทันไร ก็ลืมละ

ถ้าคิดแค่ว่า  
ต้องได้ใช้ของชิ้นนี้สักวัน 
แล้วยังเก็บมันไว้

มันก็จะสะสม 
พอกพูนไปเรื่อย ๆ   
จนถึงวันที่เราตาย

การเก็บ  
“ของที่อาจได้ใช้”  
แต่ไม่ใช้มันสักที  
น่าเสียดายมากนะ

จริงด้วย ของจะมีคุณค่า
เมื่อเราใช้สอยมัน

นี่ฉันคิดแต่ว่ำ  
“ยังใช้ได้ก็เลยไม่อยากท้ิง” 
จนเก็บ “ของที่ไม่ใช้”  

เอาไว้เยอะแยะ

มีของขวัญ 
เก่ำเก็บซุกอยู่ 
บ้างไหม

แล้วฉันเอา  
“ของที่อาจได้ใช้”  
ไปไว้ไหนนะ  
นึกไม่ออกแฮะ
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หึ
หึ

ฟึ่บ

นำงฟ้ำ

ฟึ่บ

ฮืออออออ

เจ้าค่ะ

ถุงขยะ  

45 ลิตร

ใช่แล้ว

อย่า
 
ทิ้ง 
นะ

ข้า 
เสีย 
ดาย

ปีศาจ
จอม เสียดาย

ปิ๊ง

“จิตใจเป็นตัวถ่วง
การก�าจัดข้าวของ”

เรามักจะคิดว่า 
ข้าวของมีตัวตน  
มีความรู้สึก

นี่ไง  
ใช่เลย

กุญแจ 
ส�าคัญ 
นั่นคือ

ห้องฉัน 
กลายเป็น 

ห้องเก็บขยะแล้ว!

เอ๊ะ

อืม

จงท�าตาม  
“กฎเหล็กการ 
ลด โละ ละ” 
อย่ำงเคร่งครัด

นะจ๊ะ

“การลด  
โละ ละ”  
ต้องอาศัย 
ควำม 
เด็ดเดี่ยว

ปล่อยไว้ไม่ได้!  
ต้องรีบก�าจัด 
ให้เร็วที่สุด!!

ต้องเอาชนะ 
เจ้าปีศาจ 

จอม 
เสียดาย!
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แต่...ลองมาคิดดูอีกที...

หมับ
ไม่เป็นไร
นะจ๊ะ

“ถ้าเอาใจข้าวของมาใส่ใจเรา”

→ “ถ้าถูกทิ้งบ้างฉันคงจะเสียใจ”

→ “ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ควรท�ากับใคร”

→ “ถ้างั้นไม่ทิ้งดีกว่า”

→ “ก็ฉันเป็นคนดีนี่นา”

เพราะฉันเอง 
ก็ไม่อยาก 
ถูกทิ้ง

ฉันคนใจดี 
ไม่ใช่ 
คนใจด�า

สิ่งของ 
ไม่ใช่คน

แต่... 
ถ้าคิดในทาง 
กลับกัน

มันก็ย่อม 
ไม่ใช่ตัวฉัน

ฉันทิ้งเธอ 
ไม่ได้หรอก

อึดอัด

ถุงเท้ำขำด ๆ  
นี่ก็ไม่ใช่ตัวฉัน

ต้องรักษา 
ควำมดีไว้ 
ยังง้ีแหละ

สมเหตุ 
สมผล 
เนอะ
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หมับ

สมมติว่าถุงเท้า 
ที่ใส่แล้วเย็นสบาย
ข้างนี้เป็นตัวเรา

และถุงเท้า 
สีสวยแต่ไร้คู่ 
อีกหลายข้าง

เป็นกลุ่ม 
เพื่อนสาว 
ของเรา

แฟนฉัน 
ต้องกลับมา 

อีกแน ่
ถ้าซักเสร็จ

แฟนฉัน 
หายไปไหน 
ก็ไม่รู้สิ

ถ้าจัดตู ้
ครำวหน้ำ 

ต้องเจอแน่ ๆ

สบายใจ 
ได้จ้ะ  

ฉันไม่ทิ้ง 
พวกเธอ 
หรอก

...

ทุกคน
ได้รับการดูแล 
ดีอยู่ไหม

ถึงจะไม่ถูกท้ิง  
แต่ได้รับควำมเอ็นดู 
อยู่ตลอดไหม

กลุ่มสำว  
สี่สิบอัป 
ที่ชิล ๆ
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ปัง

ตึง
ตึง

เรียบร้อย

ไม ่
ลังเล

ไม ่
โลเล

พรุ่งนี้ก ็
วันสิ้นปีแล้ว

ต้อง 
ลด โละ ละ...

แต ่
ฉันไม่ทิ้ง
พวกเธอ
แน่ ๆ

เอ่อ 
...

พวกเธอคง
สมปรารถนา

อาจจะ 
ฝุ่นเกำะนิด  
ขึ้นราหน่อย  
หรือบางทีก ็

อาจจะถูกฉันลืม

ขอให้อยู่ในนี ้
อย่างสงบเสง่ียม

นะจ๊ะ ไม่!
อย่ำ!

ถ้ำท�ำ 
อย่ำงน้ัน 
พวกเรำ 

จะ 
สำปส่ง 
เธอ!
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อย่ำมัวแต่คิดว่ำ  
“ข้ำวของก็มีชีวิตจิตใจ” 

คนที่เก็บของไว้มากเกินความจำาเป็นมีแนวโน้มจะคิดว่าข้าวของมีตัวตน 

มีความรู้สึก  ถ้าอย่างนั้น...

”สิ่งของมีชีวิตจิตใจเหมือนเร�นั่นแหละ”  
”สิ่งของไม่ได้มีชีวิตจิตใจเหมือนเร�หรอก”
คิดแบบไหนจะเป็นผลดีต่อชีวิตของเรากันแน่

ถ้ามองกันตามจริงจากส่ิงท่ีเห็น ส่ิงของก็เป็นเพียงวัตถุ ไร้ชีวิต สมควร

แล้วหรือท่ีเราจะใส่ชีวิต จิตวิญญาณ หรือความเป็นตัวตนให้กับข้าวของเหล่าน้ัน 

เพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีคุณค่าและความสำาคัญ

แม้แต่ของที่ได้มาฟรีๆ อยู่เร่ือยๆ จากร้านค้าอย่างช้อนส้อมพลาสติก 

หนังยาง ฯลฯ ซ่ึงไม่จำาเป็นต้องเก็บ หรือของขวัญจากคนที่ไม่สนิทซ่ึงไม่ต้อง

เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ เพราะบางคร้ังฝ่ายที่ให้ก็อาจจำาไม่ได้ด้วยซ้ำาว่าเคยให้

อะไรกับใครไปบ้าง...ฝากไปคิดดูนะคะ 

สรุปก็คือ เร�ไม่ควรคิดว่�ข้�วของมีชีวิตจิตใจ จึงไม่จำ�เป็น
ต้องเก็บรักษ�ทุกสิ่งทุกอย่�งไว้นั่นเอง
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ถึงแม้ว่าเราจะใส่ความมีชีวิตให้กับข้าวของเพื่อให้มันมีคุณค่าสำาคัญ

พอที่เราจะเก็บรักษามันไว้ แต่ถ้าปกติของชิ้นนั้นเราไม่ได้ใช้ มันก็กลายเป็น

ของไร้ประโยชน์อยู่ดี  การได้อยู่ร่วมกับของสำาคัญหรือคนสำาคัญจริงๆ เป็น

ทางลัดสู่ความสุขนะคะ

การแยกแยะ “ของท่ีต้องท้ิง” และ “ของท่ีต้องเก็บ” ถ้าทำาตามหลักเกณฑ์

ต่อไปนี้ คุณก็จะไม่ลังเลใจตอนเคลียร์ห้องหับอีกเลยค่ะ 

A. นี่ละ  “ของที่ต้องทิ้ง”

 ของที่เคยใช้  เคยมีประโยชน์  แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
 ของที่คิดว่�อ�จได้ใช้สักวัน
 ของที่ไม่เหม�ะที่เร�จะเก็บไว้ 
  ของที่เห็นหรือหยิบจับแล้วรู้สึกไม่ดี
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B. นี่ละ  “ของที่ต้องเก็บ” 

   ของที่ใช้เป็นประจำ�หรือมีประโยชน์
   ของที่เหม�ะม�กห�กเร�จะเก็บไว้
   ของที่เห็นหรือหยิบจับแล้วรู้สึกดี

ถ้ารอบตัวเรามีข้าวของในหัวข้อ A อยู่เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่าเราดำาเนิน 

ชีวิตในแบบที่มีสิ่งของเป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าเรามีข้าวของในหัวข้อ B อยู่เป็น 

ส่วนใหญ่ แสดงว่าเราดำาเนินชีวิตในแบบที่ยึดตัวเราเป็นศูนย์กลาง

อย่�งไรก็ต�ม ควรจดจำ�ไว้เสมอว่� ”เร�ไม่ได้อยู่เพื่อมีส่ิงของ” 
แต่ ”เร�มีสิ่งของเพื่อคว�มเป็นอยู่ของเร�”
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