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ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
คือภาพสะท้อนของใจเรา

เมื่อผมย้อนมองชีวิตกว่า 80 ปีท่ีผ่านมา  และนึก

ทบทวนเส้นทางการเป็นผูบ้รหิารกว่าครึง่ศตวรรษ  ผมพบว่า

เรื่องส�าคัญที่ผมอยากบอกกับผู้คนมากมายในตอนนี้มีเพียง

เรื่องเดียวคือ  “หัวใจก�าหนดทุกสิ่ง”

เหตกุารณ์ทุกอย่างท่ีเกดิข้ึนในชวีติล้วนเป็นสิง่ทีห่วัใจ

ดึงดูดเข้ามา  มันจะเกิดขึ้นอย่างคมชัดดั่งใจคิดเหมือนใช้

เครื่องโปรเจกเตอร์ฉายภาพออกมา

น่ีคือกฎตายตัวที่ขับเคลื่อนสังคม  และเป็นสัจธรรม

ของทุกสิ่งโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
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ดังนั้น  ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการก�าหนดชีวิตของเรา

ก็คือ  เราวาดภาพอะไรไว้ในใจ  ยึดถือความคิดแบบไหน  

และวางตวัอย่างไร  นีไ่ม่ใช่หลกัจติวทิยาหรอืหลกัการด�าเนนิ

ชีวิต  แต่เป็นความจริงที่ว่าหัวใจสร้างความเป็นจริงของ 

ตัวเราและขับเคลื่อนชีวิตของเรา

ผมตระหนกัถงึเรือ่ง  “หวัใจ”  เป็นครัง้แรกตอนเรยีน

อยู่ชั้นประถมครับ  ตอนนั้นผมต้องใช้ชีวิตต่อสู้กับโรคร้าย

เนือ่งจากป่วยเป็นวณัโรคปอดระยะเริม่ต้น  ส�าหรบัผมในวยั

เด็ก  นั่นเป็นประสบการณ์อันน่าพรั่นพรึง  ซึ่งท�าให้ผมรู้สึก

เหมือนกับได้ชะโงกมองลงไปในห้วงน�้าแห่งความตายที ่

ทั้งลึกและมืดมิด

ที่เมืองคาโงชิมะซึ่งเป็นบ้านเกิดของผม  อาสามคน

ของผมเสียชีวิตด้วยวัณโรค  ดูเหมือนว่าครอบครัวของผม

เป็นที่ชื่นชอบของวัณโรคเสียเหลือเกิน  ตอนนั้นผมกลัว 

ติดโรคมาก  เมื่อต้องเดินผ่านคุณอาท่ีป่วยเป็นวัณโรคและ

นอนซมอยู่  ผมจะเอามือบีบจมูกแล้วรีบวิ่งผ่านไปครับ

พ่อของผมคงเตรียมใจไว้แล้วว่าคนที่จะดูแลญาต ิ

พี่น้องได้มีแค่ตัวเองเท่านั้น  จึงอุทิศตัวดูแลคนป่วยอย่าง 

เต็มที่โดยไม่หวั่นเกรงว่าจะติดเชื้อแม้แต่น้อย  ส่วนพี่ชาย 

ของผมคิดว่าวัณโรคไม่ใช่โรคท่ีติดกันได้ง่ายดายขนาดนั้น  

จึงไม่กังวลเลยสักนิด
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สุดท้ายแล้วพ่อกับพ่ีชายของผมก็แข็งแรงดี  ทว่ามี

เพียงผมคนเดียวที่ติดโรคร้าย  ในแต่ละวันผมได้แต่นอนซม

อยู่บนเตียงด้วยอารมณ์เศร้าซึมพลางหวาดกลัวความตายที่

กระชั้นเข้ามาทุกขณะ

ตอนนั้นคุณป้าที่อยู่ข้างบ้านเห็นสภาพผมแล้วคงอด

สงสารไม่ได้  จึงให้ผมยืมหนังสือมาเล่มหนึ่ง  ในนั้นมี

ข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่า

“เคราะห์ร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของหัวใจ  

หากหัวใจของเราไม่เรียกหา  มันย่อมไม่ย่างกรายเข้าใกล้

อย่างแน่นอน”

ผมเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวครับ  เห็นได้จากพ่อ

ที่ดูแลคนป่วยอย่างเต็มก�าลังโดยไม่หวั่นกลัวต่อโรค  และ

สุดท้ายกไ็ม่ตดิเชือ้  ส่วนพีช่ายทีใ่ช้ชวีติตามปกตโิดยไม่กงัวล

เร่ืองโรคภัยกไ็ม่ตดิเชือ้เช่นกนั  มเีพยีงผมท่ีกลวัว่าจะตดิเชือ้  

รังเกียจ  และพยายามหลีกหนี  จึงกลายเป็นว่าผมดึงดูด 

โรคร้ายเข้าหาตัวเอง

“หัวใจ”  สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา  บทเรียนที่ผม 

ได้รับในครั้งนั้นได้กลายเป็นหลักคิดส�าคัญที่ส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อชวีติของผมในเวลาต่อมา  แต่ตอนนัน้ผมยงัเดก็

จึงยงัไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  ชวีติของผมเลยไม่ได้เปลีย่นแปลง

ไปจากเดิมมากนัก
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หลงัจากนัน้ตัง้แต่ช่วงวยัเดก็จนกระท่ังเข้าสูว่ยัท�างาน  

ชีวิตของผมต้องประสบกับความท้อแท้  ความเจ็บปวด   

และความผิดหวังอยู่เสมอ  ผมสอบเข้าเรียนมัธยมต้นไม่ติด

ถึงสองครั้ง  ถึงจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ก็ไม่ใช่

มหาวิทยาลัยที่อยากเรียน  อีกท้ังผลการสอบคัดเลือกเข้า

ท�างานกไ็ม่เป็นอย่างทีห่วงัไว้  ผมสงสยัว่าท�าไมมแีต่ตัวเองที่

ชวีติไม่ราบรืน่  และรูสึ้กส้ินหวงัว่าไม่ว่าท�าอะไรกค็งล้มเหลว

ไปหมดทุกอย่าง  ส่งผลให้ผมใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความ

รู้สึกหม่นหมอง

แต่หลงัจากผมเรยีนจบมหาวทิยาลยัและเข้าท�างานใน

บริษัทเซรามิกแห่งหนึ่งในเกียวโต  ชีวิตของผมก็เกิดความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้น

ตอนนัน้เป็นช่วงทีห่างานยากเนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่า  แต่ด้วยการแนะน�าของอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย  ผม

จึงได้เข้าท�างานในบริษัทดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม  พอได้

เข้าไปท�างานจริง  ผมพบว่าบริษัทก�าลังอยู่ในสถานการณ์

ย�า่แย่  และจวนล้มละลายจนธนาคารต้องเข้ามาดูแล

เพื่อนร่วมงานท่ีเข้ามาท�างานพร้อมกับผมทยอยกัน 

ลาออกทีละคนสองคน  จนกระทั่งเหลือผมอยู่คนเดียว

ผมหลีกหนีไปไหนไม่ได ้  จึงเปลี่ยนทัศนคติมา 

เผชิญหน้ากับงานแทนครับ
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ผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า  ไม่ว่าสภาพแวดล้อม 

จะเลวร้ายสักแค่ไหน  ผมก็จะอดทนท�างานอย่างเต็มที่  

พร้อมทั้งทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาโดยเก็บตัวอยู่ใน 

ห้องวิจัยแทบทั้งวัน

เมื่อผลลัพธ์เริ่มปรากฏให้เห็น  ผมก็เริ่มได้รับการ

ยอมรบัจากคนรอบข้าง  มนัท�าให้ผมรูส้กึภมูใิจกบัสิง่ทีท่�าและ

มุ่งมั่นกับการวิจัยมากขึ้น  สิ่งที่น่าสนใจก็คือ  ผมสามารถ

สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้  เมื่อวงจรที่ดีเช่นนั้นเกิดขึ้น  

สดุท้ายผมกส็ามารถสงัเคราะห์เซรามกิเนือ้ละเอยีดได้ส�าเรจ็

เป็นคนแรกของญี่ปุ่น

ทีผ่มประสบความส�าเรจ็ไม่ใช่เพราะความสามารถของ

ผมพัฒนาข้ึน  หรือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหรอกครับ   

ผมแค่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตใจ  สถานการณ์รอบตัวผม

ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

ชีวิตคือสิ่งที่หัวใจถักทอขึ้นมา  จึงกล ่าวได ้ว ่า

เหตุการณ์ทุกอย่างท่ีจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่หัวใจ

ของเราดึงดูดเข้ามา  เมื่อมาถึงตอนนี้ผมก็เข้าใจกฎที่ผมได้

ค้นพบตอนเป็นเด็ก  และติดตรึงมันไว้ในใจโดยยึดถือเป็น  

“สัจธรรม”  ในการด�าเนินชีวิตครับ
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แรงจูงใจที่ดีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

นบัตัง้แต่นัน้มาผมกศ็กึษาเกีย่วกบั  “หวัใจ”  อยูเ่สมอ  

และใช้เวลาในแต่ละวันถามตัวเองว่ามีสภาพจิตใจอย่างไร

การถามว่ามีสภาพจิตใจอย่างไรก็เหมือนกับการถาม

ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรครับ  เพราะสิ่งที่เราวาดภาพไว้ในใจ 

จะเป็นตัวก�าหนดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเอง

คนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ย ่อมมีชีวิตที่มั่งคั่งและ 

ยอดเยี่ยม

ในทางกลับกัน  คนที่มีจิตใจหยาบช้า  ใจคอคับแคบ

โดยเอาตัวรอดคนเดียว  และถึงขั้นท�าลายคนอื่นเพื่อ 

ผลประโยชน์ส่วนตนนั้น  แม้จะประสบความส�าเร็จ  แต ่

ไม่นานชีวิตก็จะตกต�่าลงครับ

ส�าหรับคนที่โอดครวญว่าแม้จะพยายามอย่างเหนื่อย

ยากสักแค่ไหน  แต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเลย  สิ่งแรกที่คุณควรท�า

คอื  มองลกึเข้าไปในใจของตวัเอง  แล้วถามว่าตอนนีม้จีติใจ

ที่ดีแล้วหรือยัง

จิตใจอันงดงามและสูงส่งที่เราพึงมี  ได้แก่  จิตใจ 

อันอ่อนโยนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  และปรารถนาที่จะท�าเพื่อ

ผูอ้ืน่แม้บางคร้ังตวัเองต้องเป็นฝ่ายเสยีสละกต็าม  ในศาสนา

พุทธเรียกสภาพจิตใจเช่นนั้นว่า  “เมตตากรุณา”  หรือก็คือ  

การเห็นแก่ผู้อื่นนั่นเอง
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เมื่อเราท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วยแรงจูงใจที่มาจากจิตใจที่ 

เห็นแก่ผู้อื่น  โอกาสประสบความส�าเร็จจะเพิ่มสูงขึ้น  และ

บางครัง้กส็ามารถสร้างผลลพัธ์ได้ยอดเยีย่มเกนิกว่าทีค่าดหวงั

ไว้มาก

ไม่ว่าจะเป็นตอนก่อตั้งธุรกิจหรือตอนเริ่มท�าอะไร 

ใหม่ ๆ  ผมจะเริ่มจากคิดว่าส่ิงนั้นเป็นประโยชน์กับผู้คน 

หรอืเปล่า  และมนัเป็นการเหน็แก่ผูอ้ืน่ไหม  จากนัน้สิง่ทีผ่ม

มั่นใจว่ามาจาก  “แรงจูงใจที่ดี”  และตั้งอยู่บนฐานของการ

เห็นแก่ผู้อื่นจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอครับ

ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ตอนก่อตั้งบริษัทดีดีไอ  

(Daini Denden)  นะครบั  ตอนนัน้แม้ในญีปุ่น่จะสามารถท�า

ธรุกจิโทรคมนาคมอย่างเสรไีด้แล้ว  แต่การแข่งขนักบับรษิทั

ยกัษ์ใหญ่อย่างเอน็ทีที  (Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation)  ท่ีเคยผกูขาดธรุกจินีม้าโดยตลอดถอืเป็นเรือ่ง

ที่เสี่ยงอันตรายและบ้าบิ่นมากทีเดียว

ช่วงครึ่งปีก่อนก่อตั้งธุรกิจนี้  ทุกคืนก่อนนอนผมจะ

เพียรถามใจตัวเองซ�้าไปซ�้ามาว่า  การริเริ่มท�าธุรกิจ

โทรคมนาคมมีที่มาจากจิตใจที่ดีงามอย่างแท้จริงและเป็น

ความคดิทีบ่รสิทุธิเ์ทีย่งธรรมใช่หรอืไม่  ไม่ใช่เพราะเหน็แก่ตวั

ใช่หรือเปล่า

เมื่อผมมั่นใจแล้วว่า  “ฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวจริง ๆ และ

มีแรงจูงใจที่ดี”  ผมจึงตัดสินใจท�าธุรกิจนี้ครับ
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ในช่วงแรกเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองบริษัทท่ีเข้ามา

ร่วมวงท�าธรุกจิเดยีวกนั  ดีดีไอถกูมองว่าเสยีเปรยีบอย่างมาก  

แต่หลงัจากเริม่ด�าเนนิธรุกจิแล้ว  บรษิทัดดีไีอกลบัท�าผลงาน

ได้ดีที่สุดในบรรดาสามบริษัท

ต่อมาภายหลังบริษัทดีดีไอได้ควบรวมกิจการกับ

บริษัทเคดีดี  (Kokusai Denshin Denwa)  และบริษัท 

ไอดีโอ  (Nippon Idou Tsushin Corporation)  แล้วเปลี่ยน

ชื่อบริษัทเป็นเคดีดีไอ  (KDDI Corporation)  พร้อมทั้ง

เติบโตเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของญี่ปุ่น

เหมือนเช่นทุกวันนี้

ตอนที่ผมถูกทาบทามให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการเพื่อฟื้นฟูสายการบินเจแปนแอร์ไลน์  (JAL)  ที่

บริหารงานล้มเหลวในอีกหลายปีต่อมาก็เช่นกันครับ

ตอนแรกที่ได้พูดคุยกับตัวแทนของรัฐบาลและองค์กร

ความร่วมมือเพื่อพลิกฟื้นกิจการของญี่ปุ่น  (Enterprise 

Turnaround Initiative Corporation of Japan)  ผมได้ปฏิเสธ

ไปหลายครั้งโดยให้เหตุผลว่าผมอายุมากแล้ว  อีกทั้งไม่ใช่ 

ผู ้เช่ียวชาญเรื่องธุรกิจสายการบิน  แต่เมื่อถูกขอร้องถึง 

สามครั้ง  ผมก็กลับมาคิดทบทวนว่างานนั้นมีความหมาย 

ต่อสังคมอย่างไร  และมี  “แรงจูงใจที่ดี”  หรือไม่

สุดท้ายผมก็เล็งเห็นว่างานนั้นมีความหมายส�าคัญ  

3 ประการดังนี้
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