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“ การให้ ” เป็ นการคิด การพูด และการแสดงออกที่อาจหวังผลตอบแทนหรื อไม่หวังผลตอบแทนก็ย่อมได้ ซึ่ง
รู ปแบบของการให้ นนอาจเป็
ั้
นได้ ทงการเสนอหรื
ั้
ออาสาที่จะให้ ผ้ อู ื่นก่อนเสมอ หรื ออาจจะเป็ นการให้ เมื่อมีได้ การร้ องขอ
จากผู้อื่น
การให้ ที่ดีนนผู
ั ้ ้ ให้ ย่อมต้ องมี ความสุขไปกับสิ่งที่ตนได้ ให้ เป็ นการให้ ในลักษณะที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนไว้
ล่วงหน้ าก่อนเสมอ ซึง่ การให้ ดงั กล่าวย่อมทาให้ ผ้ ใู ห้ มีความสุขมากกว่าการให้ ที่มวั แต่คอยคิดคานึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่ตน
จะได้ รับ ทาให้ ผ้ ูให้ มีแต่ความทุกข์ เหตุเพราะความกังวล และการรอคอยในสิ่งที่ ตนเองต้ องการหรื อคาดหวังไว้ ทัง้ นี ้
พื ้นฐานของการให้ ที่ดีและทาให้ ตนเองมีความสุขได้ นนจะต้
ั ้ องมาจากความรัก เป็ นความรักต่อผู้อื่นที่นอกเหนือจากการรัก
ตนเอง รวมถึงการมองโลกในทางบวก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ ้นคุณจะต้ องไม่กล่าวโทษตนเองและผู้อื่น มองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ ้น
ย่อมต้ องแก้ ไขได้ ไม่ดถู กู ในความรู้ ความสามารถของผู้อื่น
บ่อยครัง้ ที่อานิสงค์ของการให้ นนจะส่
ั ้ งผลมาถึงตัวคุณไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยที่คณ
ุ อาจไม่คาดคิด
ว่าจะเกิดขึ ้นได้ และคุณเชื่อไหมว่า มีหลายคนที่ประสพความสาเร็ จและมีความก้ าวหน้ าในชีวิตการทางานได้ นนั ้ มาจาก
การเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน บารมีที่เกิดขึ ้นจากการให้ นนจะผลั
ั้
กดันให้ คนเหล่านันได้
้ รับโอกาสและความก้ าวหน้ า
ในตาแหน่งหน้ าที่การงาน โดยสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ รับนันจะเป็
้
นสิ่งที่พวกเค้ าไม่คาดคิดมาก่อนเลยก็ว่าได้ ดิฉนั ขอนาเสนอผลที่
เกิดขึ ้นจากการเป็ น “ ผู้ให้ ” ต่อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ดังต่อไปนี ้
การให้ นาพา..... ความร่ วมมือ : การที่คณ
ุ เป็ นฝ่ ายให้ ผ้ อู ื่นอยู่เรื่ อย ๆ คุณลองไปขอความร่ วมมืออะไรสักอย่างจากกลุม่
คนเหล่านัน้ รับรองได้ ว่าคุณจะได้ รับความร่ วมมือจากกลุ่มคนดังกล่าวไม่มากก็น้อย และความร่ วมมือจากผู้อื่นนี ้เองจะ
เป็ นสิง่ ผลักดันให้ งานหรื อโครงการที่นาเสนอประสพผลสาเร็ จ
การให้ ก่อให้ เกิด ...... ความช่ วยเหลือ : ยามเมื่อคุณเดือดร้ อน หรื อต้ องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น คุณจะเป็ นผู้หนึง่ ที่
หลายต่อหลายคนยื่นมือให้ ความช่วยเหลือ ดังสุภาษิ ตหนึ่งที่ว่า “ ตกนา้ ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ” คนที่คุณเคยให้ ความ
ช่วยเหลือพวกเค้ า สักวันหนึง่ พวกเค้ าอาจจะเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือแก่คณ
ุ ก็เป็ นได้

การให้ ส่งผลต่ อ ...... โอกาสอันงามที่ได้ รับ : คุณเชื่อเรื่ องพลังแห่งการให้ บ้างหรื อไม่ การให้ เปรี ยบเสมือนกับการสัง่ สม
บารมีแห่งความดี และความดีนี ้เองจะทาให้ คุณมีโอกาสหรื อทางเลือกที่จะทาอะไรมากมาย ซึ่งบางครัง้ คุณอาจไม่เคย
คาดคิดถึงโอกาสหรื อสิง่ ที่คณ
ุ ได้ รับมาก่อนเลย
การให้ บ่อเกิดของ ...... ความเห็นอกเห็นใจ : เมื่อคุณทางานผิดพลาด หรื อมีเรื่ องทุกข์ร้อนใจ คุณจะได้ รับความเข้ าใจ
และความเห็นใจมากกว่าที่จะโดนซ ้าเติม หรื อได้ รับการตอกย ้าจากบุคคลที่คณ
ุ เคยเป็ นผู้ให้ แก่พวกเค้ า ผู้ให้ ย่อมจะได้ รับ
ความเข้ าใจ ความพร้ อมที่จะรับฟั งในปั ญหาหรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น
สิง่ สาคัญที่ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ ตระหนักไว้ เสมอว่า จงอย่าคาดหวังถึงผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ ้น เพราะผลที่เกิดขึ ้นนันจะ
้
เกิดขึ ้นเองโดยอัตโนมัติ โดยที่คณ
ุ ไม่ได้ ร้องขอหรื อไม่ได้ คาดคิดมาก่อน ดิฉนั อยากให้ หลายต่อหลายคนเห็นความสาคัญ
ของการเป็ นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ ทังนี
้ ้การให้ นนคุ
ั ้ ณไม่จาเป็ นต้ องให้ ในรูปของทรัพย์สินที่เป็ นตัวเงินเพียงอย่างเดียว หากคุณ
ต้ องการพัฒนาตนเองให้ เป็ น “ ผู้ให้ ” บ้ างแล้ วล่ะก็ คุณสามารถทาได้ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ค่ะ
ให้ “ ความรู้ ” คุณไม่ควรเก็บหรื อกัก๊ ข้ อมูลไว้ เหตุเพราะกลัวคนอื่นจะเก่งกว่าหรื อรู้ มากกว่า การให้ ความรู้ อาจจะเป็ นใน
รูปแบบของการถ่ายทอด หรื อการสอน หรื อการจัดกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กบั ผู้อื่นในสายวิชาชีพเดียวกัน หรื อบุคคล
ต่าง ๆ ที่สนใจในสิง่ ที่คณ
ุ รู้
ให้ “ ความคิดเห็น ” รู ปแบบหนึ่งของการให้ นนั่ ก็คือ การแสดงความคิดเห็นของตนแก่ผ้ อู ื่น ซึ่งเป็ นความคิดเห็นทังใน
้
แง่มมุ ของการเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย รวมทังเหตุ
้ ผลประกอบความคิด เห็นของตนด้ วย ในกรณีที่คณ
ุ ไม่เห็นด้ วยนัน้ คุณ
ควรระวังในคาพูด โดยพยายามใช้ คาพูดในทางบวกเพื่อให้ อีกฝ่ ายมีความรู้สกึ ดีด้วยเช่นเดียวกัน
ให้ “ คาปรึกษา ” การให้ คาปรึกษาแก่ผ้ อู ื่นนันจะเป็
้
นได้ ทงเรื
ั ้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องงาน การให้ คาปรึ กษาที่ดีนนคุ
ั ้ ณควรเป็ น
ผู้รับฟั งที่ดีด้วย รวมถึงเป็ นผู้ตงค
ั ้ าถามเพื่อค้ นหาข้ อมูลหรื อเหตุผลในเหตุการณ์ หรื อสิ่งที่เกิดขึ ้น และในระหว่างที่คุณให้
คาปรึกษาแก่ผ้ อู ื่นอยูน่ นั ้ ขอให้ ลองสังเกตสีหน้ าและแววตาของอีกฝ่ าย เพื่อที่วา่ คุณจะได้ ปรับน ้าเสียงและคาพูดของคุณให้
เหมาะสมกับความรู้สกึ ของฝ่ ายตรงกันข้ าม
ให้ “ ความช่ วยเหลือ ” เมื่อมีคนมาขอร้ องคุณให้ ช่วยทาสิ่งต่าง ๆ ให้ โดยที่คณ
ุ วิเคราะห์แล้ วว่าสิ่งนันคุ
้ ณสามารถทาได้
(สบายมาก) คุณไม่ควรนิ่งดูดาย คุณควรรับปากด้ วยความเต็มใจ รวมถึงคุณควรเป็ นผู้หนึ่งที่อาสาให้ ความช่วยเหลือก่อน
โดยไม่ต้องรอคาร้ องขอหรื อคาสัง่ ใด ๆ ก็ตาม
ให้ “ ทรั พย์ สินที่เป็ นตัวเงินและไม่ ใช่ ตัวเงิน ” การให้ ในที่นี ้จะหมายถึงการบริ จาค หรื อเป็ นการทาทานแก่ผ้ อู ื่นตาม
กาลังทรัพย์ที่คณ
ุ มี “ มีมากให้ มาก มีน้อยให้ น้อย ”… . การบริ จาคนันอาจเป็
้
นได้ ทงตั
ั ้ วเงินหรื อไม่ใช่ตวั เงินก็ว่าได้ และที่
สาคัญคุณอย่าไปนึกเสียดายในสิง่ ที่คณ
ุ บริ จาคหรื อให้ ไป.... แล้ วคุณจะรู้สกึ มีความสุขไปกับสิง่ ที่คณ
ุ บริ จาค

ให้ “ จิตที่เป็ นกุศล ” การส่งใจหรื อส่งจิตที่เป็ นกุศล ถือเป็ นรูปแบบหนึ่งของการให้ ซึ่งเป็ นการคิดสงสารหรื อเห็นใจในสิ่ง
หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น เป็ นการแผ่เมตตาจิต เป็ นการขอให้ คนที่คณ
ุ ไม่ร้ ูจกั แต่คณ
ุ บังเอิญไปรับรู้ และรับฟั งเรื่ องราว
ของพวกเค้ า โดยขอให้ พวกเค้ าพบเจอแต่สงิ่ ดี ๆ มีความสุขและสามารถผ่านพ้ นในเหตุการณ์เ ลวร้ ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นไปได้
ให้ “ อภัยในความผิดของผู้อ่ นื ” การให้ อภัยในสิง่ ที่คนอื่นคิด ทา หรื อพูดไม่ดีกบั คุณ คุณไม่ควรถือสาหรื อคิดแก้ แค้ นใน
สิง่ ที่พวกเค้ าทากับคุณ แต่ในขณะเดียวกันถ้ าทาได้ คุณควรช่วยเหลือพวกเค้ ายามเมื่อเค้ าเดือดร้ อน เพราะการให้ อภัยจะ
ทาให้ จิตคุณไม่วิตกกังวล ไม่ฟงุ้ ซ่านหรื อคิดมาก เท่ากับว่าเป็ นการฝึ กจิตให้ มีพลัง มีความเข็มแข็ง
ลักษณะของการให้ ตามที่กล่าวถึงไปแล้ วนันเป็
้ นเพียงลักษณะหนึ่งที่คณ
ุ สามารถทาได้ อย่างแน่นอน ขอให้ คุณ
เป็ นฝ่ ายให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพราะทาให้ คณ
ุ มีความสุข มีความภาคภูมิใจว่าคุณเป็ นผู้ให้ และบารมีหรื อผลบุญของ
การเป็ นผู้ให้ นนั ้ ดิฉันเชื่อว่าจะส่งผลต่อตัวคุณทาให้ คุณเป็ นผู้หนึ่งที่ประสพความสาเร็ จในหน้ าที่การงาน อย่างน้ อย ๆ
จิตใจที่สดใส ไม่วิตกกังวล ย่อมจะทาให้ คณ
ุ มีจิตที่นิ่ง พร้ อมที่จะทางาน มีสติสมาธิ และในที่สดุ คุณจะเกิดปั ญญาในการ
ทางาน รู้ ว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา และทาไมถึงต้ องทาสิ่งนัน้ แน่นอนว่าปั ญญาเกิดขึ ้นแล้ วก็จะส่งผลโดยตรงต่อ
ความสาเร็ จในหน้ าที่การงานของตน

