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           “ การให้ ” เป็นการคิด การพูด และการแสดงออกที่อาจหวงัผลตอบแทนหรือไม่หวงัผลตอบแทนก็ย่อมได้ ซึ่ง

รูปแบบของการให้นัน้อาจเป็นได้ทัง้การเสนอหรืออาสาที่จะให้ผู้อื่นก่อนเสมอ หรืออาจจะเป็นการให้เมื่อมีได้การร้องขอ

จากผู้อื่น 

           การให้ที่ดีนัน้ผู้ ให้ย่อมต้องมีความสขุไปกับสิ่งที่ตนได้ให้ เป็นการให้ในลกัษณะที่ไม่คาดหวงัผลตอบแทนไว้

ลว่งหน้าก่อนเสมอ ซึง่การให้ดงักลา่วยอ่มท าให้ผู้ให้มีความสขุมากกวา่การให้ที่มวัแตค่อยคิดค านงึถึงแตผ่ลประโยชน์ที่ตน

จะได้รับ ท าให้ผู้ ให้มีแต่ความทุกข์ เหตุเพราะความกังวล และการรอคอยในสิ่งที่ ตนเองต้องการหรือคาดหวังไว้ ทัง้นี ้

พืน้ฐานของการให้ที่ดีและท าให้ตนเองมีความสขุได้นัน้จะต้องมาจากความรัก เป็นความรักตอ่ผู้อื่นท่ีนอกเหนือจากการรัก

ตนเอง รวมถึงการมองโลกในทางบวก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้คณุจะต้องไม่กลา่วโทษตนเองและผู้อื่น มองว่าทกุสิ่งที่เกิดขึน้

ยอ่มต้องแก้ไขได้ ไมด่ถูกูในความรู้ ความสามารถของผู้อื่น 

           บอ่ยครัง้ที่อานิสงค์ของการให้นัน้จะสง่ผลมาถึงตวัคณุไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่คณุอาจไมค่าดคิด

วา่จะเกิดขึน้ได้ และคณุเช่ือไหมว่า มีหลายคนที่ประสพความส าเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวิตการท างานได้นัน้ มาจาก

การเป็นผู้ให้ โดยไมห่วงัผลตอบแทน บารมีที่เกิดขึน้จากการให้นัน้จะผลกัดนัให้คนเหลา่นัน้ได้รับโอกาสและความก้าวหน้า

ในต าแหนง่หน้าที่การงาน โดยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับนัน้จะเป็นสิ่งที่พวกเค้าไม่คาดคิดมาก่อนเลยก็ว่าได้ ดิฉนัขอน าเสนอผลที่

เกิดขึน้จากการเป็น “ ผู้ให้ ” ตอ่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดงัตอ่ไปนี ้

การให้น าพา..... ความร่วมมือ : การท่ีคณุเป็นฝ่ายให้ผู้อื่นอยู่เร่ือย ๆ คณุลองไปขอความร่วมมืออะไรสกัอย่างจากกลุม่

คนเหลา่นัน้ รับรองได้ว่าคณุจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนดงักล่าวไม่มากก็น้อย และความร่วมมือจากผู้อื่นนีเ้องจะ

เป็นสิง่ผลกัดนัให้งานหรือโครงการท่ีน าเสนอประสพผลส าเร็จ 

การให้ก่อให้เกิด ...... ความช่วยเหลือ : ยามเมื่อคณุเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลอืจากผู้อื่น คณุจะเป็นผู้หนึง่ที่

หลายต่อหลายคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือ ดังสุภาษิตหนึ่งที่ว่า “ ตกน า้ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ” คนที่คุณเคยให้ความ

ช่วยเหลอืพวกเค้า สกัวนัหนึง่พวกเค้าอาจจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลอืแก่คณุก็เป็นได้ 



การให้ส่งผลต่อ ...... โอกาสอันงามที่ได้รับ : คณุเช่ือเร่ืองพลงัแหง่การให้บ้างหรือไม ่การให้เปรียบเสมือนกบัการสัง่สม

บารมีแห่งความดี และความดีนีเ้องจะท าให้คุณมีโอกาสหรือทางเลือกที่จะท าอะไรมากมาย ซึ่งบางครัง้คุณอาจไม่เคย

คาดคิดถึงโอกาสหรือสิง่ที่คณุได้รับมาก่อนเลย 

การให้บ่อเกิดของ ...... ความเห็นอกเห็นใจ : เมื่อคณุท างานผิดพลาด หรือมีเร่ืองทกุข์ร้อนใจ คณุจะได้รับความเข้าใจ

และความเห็นใจมากกวา่ที่จะโดนซ า้เติม หรือได้รับการตอกย า้จากบคุคลที่คณุเคยเป็นผู้ ให้แก่พวกเค้า ผู้ ให้ย่อมจะได้รับ

ความเข้าใจ ความพร้อมที่จะรับฟังในปัญหาหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ 

           สิง่ส าคญัที่ดิฉนัอยากให้คณุตระหนกัไว้เสมอว่า จงอย่าคาดหวงัถึงผลลพัธ์ที่จะเกิดขึน้  เพราะผลที่เกิดขึน้นัน้จะ

เกิดขึน้เองโดยอตัโนมตัิ โดยที่คณุไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน ดิฉนัอยากให้หลายต่อหลายคนเห็นความส าคญั

ของการเป็นผู้ให้มากกวา่ผู้ รับ ทัง้นีก้ารให้นัน้คณุไมจ่ าเป็นต้องให้ในรูปของทรัพย์สินที่เป็นตวัเงินเพียงอย่างเดียว หากคณุ

ต้องการพฒันาตนเองให้เป็น “ ผู้ให้ ” บ้างแล้วละ่ก็ คณุสามารถท าได้ในรูปแบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีค้ะ่ 

ให้ “ ความรู้ ” คณุไมค่วรเก็บหรือกัก๊ข้อมลูไว้ เหตเุพราะกลวัคนอื่นจะเก่งกว่าหรือรู้มากกว่า การให้ความรู้อาจจะเป็นใน

รูปแบบของการถ่ายทอด หรือการสอน หรือการจดักลุม่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กบัผู้อื่นในสายวิชาชีพเดียวกนั หรือบคุคล

ตา่ง ๆ ที่สนใจในสิง่ที่คณุรู้ 

ให้ “ ความคิดเห็น ” รูปแบบหนึ่งของการให้นัน่ก็คือ การแสดงความคิดเห็นของตนแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นความคิดเห็นทัง้ใน

แง่มมุของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รวมทัง้เหตผุลประกอบความคิดเห็นของตนด้วย ในกรณีที่คณุไม่เห็นด้วยนัน้ คุณ

ควรระวงัในค าพดู โดยพยายามใช้ค าพดูในทางบวกเพื่อให้อีกฝ่ายมีความรู้สกึดีด้วยเช่นเดียวกนั 

ให้ “ ค าปรึกษา ” การให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นนัน้จะเป็นได้ทัง้เร่ืองสว่นตวัและเร่ืองงาน การให้ค าปรึกษาที่ดีนัน้คณุควรเป็น

ผู้ รับฟังที่ดีด้วย รวมถึงเป็นผู้ตัง้ค าถามเพื่อค้นหาข้อมลูหรือเหตผุลในเหตกุารณ์หรือสิ่งที่เกิดขึน้ และในระหว่างที่คุณให้

ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นอยูน่ัน้ ขอให้ลองสงัเกตสหีน้าและแววตาของอีกฝ่าย เพื่อท่ีวา่คณุจะได้ปรับน า้เสยีงและค าพดูของคณุให้

เหมาะสมกบัความรู้สกึของฝ่ายตรงกนัข้าม 

ให้ “ ความช่วยเหลือ ” เมื่อมีคนมาขอร้องคณุให้ช่วยท าสิ่งต่าง ๆ ให้ โดยที่คณุวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งนัน้คณุสามารถท าได้ 

(สบายมาก) คณุไมค่วรน่ิงดดูาย คณุควรรับปากด้วยความเต็มใจ รวมถึงคณุควรเป็นผู้หนึ่งที่อาสาให้ความช่วยเหลือก่อน

โดยไมต้่องรอค าร้องขอหรือค าสัง่ใด ๆ ก็ตาม 

ให้ “ ทรัพย์สินที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ” การให้ในที่นีจ้ะหมายถึงการบริจาค หรือเป็นการท าทานแก่ผู้อื่นตาม

ก าลงัทรัพย์ที่คณุมี “ มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย ”… . การบริจาคนัน้อาจเป็นได้ทัง้ตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินก็ว่าได้ และที่

ส าคญัคณุอยา่ไปนกึเสยีดายในสิง่ที่คณุบริจาคหรือให้ไป.... แล้วคณุจะรู้สกึมีความสขุไปกบัสิง่ที่คณุบริจาค 



ให้ “ จิตที่เป็นกุศล ” การสง่ใจหรือสง่จิตที่เป็นกศุล ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ ซึ่งเป็นการคิดสงสารหรือเห็นใจในสิ่ง

หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ เป็นการแผเ่มตตาจิต เป็นการขอให้คนที่คณุไมรู้่จกัแต่คณุบงัเอิญไปรับรู้และรับฟังเร่ืองราว

ของพวกเค้า โดยขอให้พวกเค้าพบเจอแตส่ิง่ดี ๆ มีความสขุและสามารถผา่นพ้นในเหตกุารณ์เลวร้ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ไปได้ 

ให้ “ อภยัในความผิดของผู้อื่น ” การให้อภยัในสิง่ที่คนอื่นคิด ท า หรือพดูไมด่ีกบัคณุ คณุไมค่วรถือสาหรือคิดแก้แค้นใน

สิง่ที่พวกเค้าท ากบัคณุ แตใ่นขณะเดียวกนัถ้าท าได้ คณุควรช่วยเหลือพวกเค้ายามเมื่อเค้าเดือดร้อน เพราะการให้อภยัจะ

ท าให้จิตคณุไมว่ิตกกงัวล ไมฟุ่ง้ซา่นหรือคิดมาก เทา่กบัวา่เป็นการฝึกจิตให้มีพลงั มีความเข็มแข็ง 

           ลกัษณะของการให้ตามที่กล่าวถึงไปแล้วนัน้เป็นเพียงลกัษณะหนึ่งที่คณุสามารถท าได้อย่างแน่นอน ขอให้คุณ

เป็นฝ่ายให้โดยไมห่วงัผลตอบแทน เพราะท าให้คณุมีความสขุ มีความภาคภมูิใจวา่คณุเป็นผู้ ให้ และบารมีหรือผลบญุของ

การเป็นผู้ ให้นัน้ ดิฉันเช่ือว่าจะส่งผลต่อตวัคุณท าให้คุณเป็นผู้หนึ่งที่ประสพความส าเร็จในหน้าที่การงาน อย่างน้อย ๆ 

จิตใจที่สดใส ไมว่ิตกกงัวล ยอ่มจะท าให้คณุมีจิตที่นิ่ง พร้อมที่จะท างาน มีสติสมาธิ และในที่สดุคณุจะเ กิดปัญญาในการ

ท างาน รู้ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า และท าไมถึงต้องท าสิ่งนัน้ แน่นอนว่าปัญญาเกิดขึน้แล้วก็จะส่งผลโดยตรงต่อ

ความส าเร็จในหน้าที่การงานของตน 

 

 


