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Mu ̣c lu ̣c 
Mục lục 

Phần mở đầu 

Nhìn lại cách sống của chúng ta trong thời hiện đại 

Sống là quá trình mài giũa tâm hồn 

Những nguyên tắc đạo đức chân phương là kim chỉ 
nam bất di dịch 

Chân lý có thể có được bằng lao động quên mình 

Cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ nếu thay đổi cách tư 
duy 

Quy luật của vũ trụ - Những gì đã được hình thành 
trong tâm hồn chân thực 

Có một kho tàng trí tuệ mang đến cái nhìn thấu suốt 
cho con người 

Thường xuyên xem xét đánh giá bản thân 

Biến suy nghĩ thành hiện thực 

Quy luật cuộc đời - Chỉ có trong đời những thứ mình 
muốn có 

Không ngừng suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ 
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Có thể thấy sản phẩm hiện ra trước mắt với đủ màu 
sắc không? 

Sẽ thực hiện được nếu hình dung ra mọi chi tiết của 
công việc 

Không thể thành công nếu không lập kế hoạch chi 
tiết và chuẩn bị chu đáo 

Ngã bệnh - Học được nguyên tắc lớn của đời sống 
tinh thần 

Nhận ra chân lý: Tâm thức quyết định vận mệnh 

Không bỏ cuộc, làm đến cùng sẽ thành công 

Nếu nỗ lực tiếp nối nỗ lực thì điều bình thường sẽ 
trở thành phi thường 

Tìm tòi suy nghĩ mỗi ngày sẽ đưa đến kết quả to lớn 

Bạn có nghe thấy tiếng vị thần ở hiện trường không? 

Thường xuyên để ý có chủ đích 

Ôm ấp hoài bão lớn - cuộc đời sẽ trở nên phi thường 

Suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc 

Nguyên lý và nguyên tắc sẽ tốt cho cả kinh doanh 
lẫn cuộc sống 

“Triết lý sống” - cột mốc chỉ đường khi lạc lối 
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Kiên trì gìn giữ nguyên lý, nguyên tắc. Không phân 
vân dao động trước trào lưu thời đại 

Làm đến cùng mới thấu suốt ý nghĩa. Chỉ hiểu biết 
không thôi là chưa đủ 

Vector tư duy sẽ quyết định toàn bộ phương hướng 
cuộc đời 

Sáng tạo kịch bản cuộc đời mình ra sao? 

Không học được gì nếu không đổ mồ hôi ở nơi làm 
việc 

Sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại 

Niềm say mê chính là điều làm cho ta trở thành 
người có nhiệt huyết 

Vượt lên chính mình, tiến về phía trước, cuộc đời 
chúng ta sẽ thay đổi 

Thấy rõ những vấn đề phức tạp khi tháo gỡ khó khăn 

Tính hợp lý và chính đáng quan trọng hơn tập quán, 
lẽ thường trong việc giao thương với nước ngoài 

Mài giữa nhân cách và nâng cao tâm hồn 

Vì sao người Nhật đánh mất vẻ đẹp nội tâm? 

Đòi hỏi phẩm chất đạo đức hơn tài năng ở người 
lãnh đạo 
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Luôn nhìn lại mình và không ngừng mài giũa nhân 
cách 

“Sáu phép tinh tiến” cần thiết để mài giũa nhân cách 

Lời tụng niệm gieo vào tâm hồn thơ trẻ lòng biết ơn 
với cuộc đời 

Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nói: “Xin cảm ơn!” 

Khi có thể vui thì hãy cứ vui. Sự thành tâm quan 
trọng hơn hết thảy 

Lòng tham của con người khiến Lev Tolstoi cũng 
ngao ngán thở dài 

Có thể từ bỏ “tam độc” cám dỗ và làm hư hỏng con 
người được không? 

Chính nghĩa luôn thắng tà đạo 

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là được làm việc 

Khắc sâu trong tâm sáu phép sửa mình mà Đức Phật 
thuyết giảng 

Nhờ lao động hàng ngày mà nhân cách được tôi 
luyện 

Tìm lại ý nghĩa của lao động và niềm tự hào về sự 
chuyên cần 

Sống với lòng vị tha 
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Tấm lòng vàng 

Xuống địa ngục hay lên niết bàn tùy thuộc ở tâm 

Gốc rễ của kinh doanh là lòng vị tha 

Lòng vị tha khiến cho tầm nhìn mở rộng 

Mỗi đêm hãy tự hỏi: Động cơ của mình trong việc 
này là gì? 

Sẵn sàng chịu thiệt nếu điều đó là vì con người, vì xã 
hội 

Hãy cống hiến cho xã hội 

Hãy xây dựng đường lối chính sách theo tinh thần 
“phú quốc hữu đức” 

Bây giờ là lúc phải chuyển sang giáo dục nhân cách 
trên nền tảng đạo đức 

Học cách sống tri túc từ thế giới thiên nhiên 

Nền văn minh vị tha sẽ nở hoa khi loài người tỉnh 
ngộ 

Hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ 

Hai sức mạnh vô hình chi phối cuộc đời 

Nghĩ điều thiện, làm việc thiện 
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Không nên sốt ruột chờ đợi kết quả của luật nhân - 
quả 

Dòng chảy của vũ trụ khiến vạn vật không ngừng 
trưởng thành 

Một sức mạnh vĩ đại đang thổi sự sống vào muôn vật 

Vì sao tôi quyết chí quy y cửa Phật? 

Không ngừng tinh tiến mới là điều đáng qúy 

Từ hoạn nạn, khó khăn có thể chuyển đổi nghiệp 

Gọt giũa tâm hồn bằng trí tuệ và lương tâm hơn là 
muốn đạt tới cảnh giới ngộ 

Sự vật dù nhỏ đến đâu cũng có một vai trò 

Hãy hướng tới “cách sống” đúng với đạo làm người. 
Tương lai tươi sáng nằm trong tay bạn 

Lời cuối cùng 
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Phần mở đầu 

Nhìn lại cách sống của chúng ta trong 
thời hiện đại 

Chúng ta đang sống trong một thời đại lo âu, đầy biến 
cố, tương lai bất định. Vật chất đầy đủ nhưng tinh thần 
không thanh thản. Ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn thiếu 
quốc pháp gia phong. Tự do cởi mở nhưng đây đó vẫn 
tồn tại những vùng khép kín. Chỉ cần có ý chí là có thể 
làm được tất cả và có trong tay mọi phương tiện vậy mà 
con người vẫn bi quan chán chường, không ít những vụ 
bê bối, thậm chí tội ác.  

Vì sao lại có tình trạng tiêu cực như vậy trên phạm vi 
toàn xã hội? Có lẽ, do nhiều người không tìm thấy ý 
nghĩa và giá trị cuộc đời, đánh mất phương châm sống. 
Theo tôi, những hỗn loạn trong xã hội hiện nay bắt 
nguồn từ việc thiếu vắng nhân sinh quan. Mà không chỉ 
riêng tôi nghĩ như vậy. 

Điều khẩn thiết nhất trong thời đại hiện nay chẳng 
phải là câu hỏi cơ bản – Lẽ sống của con người là gì? – 
hay sao? Trước hết phải thiết lập nền tảng triết học cho 
cuộc đời và phải dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề. Từ 
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“triết học” tôi nói ở đây có thể thay bằng các từ “quan 
điểm” hoặc “tư tưởng” đều được. 

Đó có thể là hành động vô vọng giống như tưới nước 
cho sa mạc, khó khăn chẳng khác nào đóng cọc xuống 
đáy biển khi thuỷ triều dâng. Tuy vậy, đây lại là câu hỏi 
thẳng thắn, rõ ràng và có ý nghĩa lớn lao trong thời đại 
mà đây đó có xu hướng khinh thường những người lao 
động miệt mài thầm lặng. 

Nếu chúng ta không nhìn lại cách sống của mình từ 
gốc thì tình hình sẽ ngày càng trầm trọng, hỗn loạn trong 
xã hội ngày càng lan rộng, tương lai ngày càng mờ mịt. 
Chắc chắn rằng không phải riêng tôi cảm nhận được 
nguy cơ và mang trong lòng nỗi lo lắng bồn chồn như 
vậy. 

Trong cuốn sách này, tôi muốn nhìn lại cách sống của 
con người từ chính diện, xem xét bản chất sự vật từ cốt 
lõi và nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình. Tôi muốn 
xem xét lại từ cội nguồn, ý nghĩa cuộc sống và định 
hướng tương lai, muốn đóng một cây cọc nhỏ bé xuống 
dòng nước chảy xiết của thời đại. 

Đối với tôi, không có gì vui hơn khi bạn tìm thấy niềm 
vui trong đời sau khi đọc xong cuốn sách này hoặc lời 
giải đáp cho những vấn nạn để sống hạnh phúc. 
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Sống là quá trình mài giũa tâm hồn 
Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mục đích đời người ở đâu?  

Đối với những câu hỏi – có thể coi là cơ bản nhất – 
như trên thì tôi xin được trả lời thẳng thắn như sau: Ý 
nghĩa cuộc sống của con người là nâng cao nhân cách 
và sống là quá trình mài giũa tâm hồn. 

Đặc tính của loài động vật cấp cao – con người – là 
dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Nếu không tự kiềm chế, cứ 
buông theo bản năng thì con người sẽ chạy theo những 
ham muốn, thèm khát vô độ, tiền tài, danh vọng… và sẽ 
chết chìm trong những lạc thú tầm thường. 

Đúng là để sống, chúng ta cần có cái ăn cái mặc, cần 
có tiền bạc để có thể ngày một sung túc hơn; mọi năng 
lượng sống cũng nhằm vào mục tiêu thỏa mãn những 
khao khát tự nhiên. Tôi không điên đến nỗi phủ nhận 
điều này. 

Thế nhưng, trên đời này dù có thủ đắc những thứ ấy 
bao nhiêu đi chăng nữa thì khi sang thế giới bên kia, 
chúng ta cũng không thể mang theo. Chúng ta phải bỏ 
lại tất cả những gì thuộc về thế giới trần tục này trước 
khi từ giã. 
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Chỉ duy nhất có một thứ không bị mất đi, không bị bỏ 
lại khi con người bước vào cuộc hành trình mới – đó là 
“tâm hồn”. 

Vì vậy, khi người ta hỏi tôi: “Ông đã làm được gì trong 
cuộc sống?” thì không một chút do dự, tôi trả lời rằng: 
“Trở thành con người tốt hơn so với khi được sinh ra”. 
Cụ thể là tôi mang theo tâm hồn thanh cao hơn, đẹp đẽ 
hơn dù chỉ một chút, đến với cõi bất tử. 

Sống trong thế giới đầy cám dỗ, nếm đủ vị sướng khổ, 
trôi dạt theo cơn sóng hạnh phúc - bất hạnh, và biết rằng 
chẳng bao lâu nữa sẽ từ biệt chốn này, tôi đã nỗ lực 
không ngừng nghỉ. Nỗ lực ấy giống như quá trình mài 
giũa tâm hồn, nâng cao nhân cách, tu dưỡng tinh thần, 
để có thể mang sang thế giới bên kia những gì tốt đẹp 
hơn so với khi mới đến thế gian này. 

Tôi cho rằng mục đích sống của con người không có 
gì cao quý hơn điều đó. Vì thế, tôi thật sự nỗ lực mỗi 
ngày, hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt 
hơn hôm nay. 

Chẳng phải mục đích và giá trị cuộc sống của con 
người là ở quá trình rèn luyện không biết mệt mỏi đó, ở 
những hành vi có ý thức đó, ở những nỗ lực không 
ngừng nghỉ tìm kiếm con đường độc đáo đó hay sao? 
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Đời người sướng ít khổ nhiều. Đôi khi chúng ta oán 
trách Trời Phật vì không hiểu sao mình phải khổ sở vất 
vả như vậy. Nhưng, các bạn cần hiểu rằng những nỗi cơ 
cực đó chính là những thử thách trong quá trình mài giũa 
tâm hồn. Sự vất vả chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta 
rèn luyện nhân cách. 

Chỉ những người dũng cảm chấp nhận thử thách, coi 
thử thách là cơ hội mới có thể sống trọn vẹn cuộc đời 
ngắn ngủi này. Kiếp sống này là quãng thời gian chúng 
ta được Trời Phật ban cho để thấy giá trị của đời người, 
để hân hưởng và làm gia tăng giá trị ấy. 

Nâng cao nhân cách, mài giũa tâm hồn chính là ý 
nghĩa cuộc sống của con người. 

Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với các bạn. 

Những nguyên tắc đạo đức chân 
phương là kim chỉ nam bất di dịch 

Tuỳ theo cách sống mà tâm hồn chúng ta được mài 
sáng lên hoặc trở nên tối tăm. Tâm hồn trở nên thanh 
cao hay thấp hèn phụ thuộc vào việc chúng ta đã và sẽ 
sống như thế nào.  

Trên đời có không ít người tài năng nhưng sống lầm 
lạc vì tài năng không song hành với đạo đức. Ngay cả 
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trong giới kinh doanh mà tôi là một thành viên, cũng 
không ít người trở nên bê bối chỉ vì lòng tham và thói 
ích kỷ. 

Nhiều người do quá tự tin vào tài năng của mình nên 
đã chọn con đường lẽ ra không nên chọn. Đúng như 
người xưa có câu: Người tài chết vì tài. Hành động của 
nhiều người giỏi giang lại giống như tự mình thắt cổ 
mình. Họ tự tìm đến thất bại do quá ỷ vào tài năng dù 
cũng có đôi lần thành công. Càng có tài hơn người lại 
càng phải có la bàn dẫn lối để có thể đi đúng hướng. 

Quan niệm, tư tưởng hay tư duy triết học đúng đắn 
chính là cái la bàn ấy. 

Thiếu tư duy triết học, quan niệm sai lầm, cộng với 
kém nhân cách thì dù có tài đến mấy cũng lầm lạc. Hiện 
tượng này không chỉ xảy ra trong giới doanh nhân mà 
còn xảy ra với bất kỳ ai. 

Có thể dùng phương thức toán học để diễn đạt: Nhân 
cách con người = Tính cách + Tư duy triết học. 

Tính cách con người là do bẩm sinh. Tư duy triết học, 
quan niệm, tư tưởng là những gì mà con người có được 
trong quá trình sống và học tập. Nhân cách được tạo 
thành từ hai mặt đó. 
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Nói cách khác, nhân cách hay tâm hồn con người 
được đúc ra từ hai chất liệu: tính cách bẩm sinh và tư 
duy triết học (hay quan niệm, tư tưởng). 

Theo lôgic đó, nhân cách của con người sẽ được 
quyết định bởi cuộc sống của người đó dựa trên tư duy 
triết học nào, quan niệm hay tư tưởng nào. Nếu không 
có gốc tư tưởng vững chãi thì cây nhân cách không thể 
vững vàng, thân to, cành khoẻ được. 

Vậy chúng ta cần trang bị cho mình thứ tư duy triết 
học nào? Đó là câu hỏi cơ bản: “Ta có sống đúng với 
đạo làm người hay không?”. Cụ thể là những lời dạy của 
cha mẹ đối với con cái, là những bài học luân lý, đạo 
đức được chắt lọc suốt chiều dài lịch sử. 

Tập đoàn Kyocera được hình thành từ một công ty 
nhỏ do một số người lập ra khi tôi mới 27 tuổi. Lúc đó, 
tôi hoàn toàn là kẻ ngoại đạo, không có kiến thức, không 
có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi chưa biết 
bằng cách nào có thể duy trì và phát triển công ty. Sau 
một thời gian dài suy nghĩ, đắn đo, lúng túng, tôi quyết 
định sẽ tiến hành mọi việc căn cứ trên đạo làm người. 

Theo đúng đạo làm người là thế nào? Cụ thể là: Ngay 
thẳng. Chính trực. Không tham lam. Không ích kỷ. Không 
dối trá. Không làm hại người khác… Tất cả những 
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nguyên tắc đạo đức giản dị trên đây - ai cũng từng được 
cha mẹ dạy từ thuở thơ ấu, nhưng khi lớn lên thường 
quên mất - đã trở thành kim chỉ nam, thành phương 
châm kinh doanh, thành chuẩn mực hành xử của công 
ty. 

Dù lúc đó tôi chưa có hiểu biết bao nhiêu về kinh 
doanh nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng bất kể kinh 
doanh kiểu nào, nếu vi phạm và đi ngược với đạo đức 
làm người thì nhất định sẽ thất bại. 

Đó là tiêu chuẩn rất chân phương, là nguyên lý ai cũng 
hiểu. Dựa vào tiêu chuẩn đó, nguyên lý đó, tôi điều 
hành công ty, đi đúng đường, không lạc lối. Và cũng tiêu 
chuẩn đó, nguyên lý đó đã dẫn dắt tôi đến với thành 
công trong sự nghiệp. 

Nếu hỏi tôi lý do thành công thì có lẽ chỉ có thể nói 
như vậy. Tức là, luôn đòi hỏi bản thân theo đúng với 
đạo làm người. Đó cũng là phương châm đơn giản 
nhưng đầy sức mạnh. 

Tôi luôn khắc sâu trong tâm khảm điều quan trọng 
nhất và nỗ lực giữ gìn điều đó suốt cuộc đời: Mình có 
hành xử sai với đạo làm người không? Mình có đi ngược 
lại với luân thường đạo lý căn bản không? 
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Trong xã hội Nhật Bản hiện nay, hễ cứ đề cập tới luân 
lý đạo đức là không ít người thành kiến, cho rằng đó là 
cách nghĩ cổ hủ, lạc hậu, không phù hợp với thời đại. 
Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ II đã nhìn vấn đề 
luân lý đạo đức như một điều cấm kỵ do kinh nghiệm 
xương máu từ việc “nhồi sọ tư tưởng thông qua luân lý 
đạo đức thời kỳ chiến tranh”. 

Tuy nhiên, luân lý đạo đức tôi nói ở đây là thứ luân lý 
đạo đức được kết tinh từ trí tuệ loài người bao đời nay, 
đã trở thành tiêu chuẩn căn bản, thành chuẩn mực trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Người Nhật hiện đại chạy theo lợi lộc thực dụng đã 
để mất nhiều thứ quý giá, từ bỏ cả những tập quán tốt 
đẹp đã được hình thành từ xa xưa chỉ vì cho rằng nó cổ 
hủ, lạc hậu, không phù hợp với thời đại, trong đó có 
luân lý đạo đức. 

Thế nhưng, giờ đây chúng ta phải đánh giá lại, xem 
xét lại những nguyên tắc sống cơ bản của con người. 
Cuộc sống đòi hỏi phải trở lại các chuẩn mực kinh điển 
đó. 

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải tìm lại những di sản 
tinh thần quý báu của cha ông. 
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Chân lý có thể có được bằng lao động 
quên mình 

Vậy thì, để rèn luyện nhân cách, mài giũa tâm hồn, 
chúng ta phải làm cụ thể những gì? Phải thực hiện như 
thế nào? Cần phương pháp đặc biệt nào không? Ví dụ 
như ở ẩn trong núi hoặc trầm mình dưới thác nước… 
Không cần phải như vậy. Trong thế giới đầy cám dỗ, 
điều quan trọng nhất là làm việc cần mẫn mỗi ngày.  

Tôi sẽ nói rõ hơn điều này ở chương sau. Đức Phật 
từng thuyết giảng về Bát chính đạo, trong đó tinh tấn là 
nội dung quan trọng, là phương pháp tu hành để đạt 
đến giác ngộ. Tinh tấn là gì? Đó là lao động chuyên cần, 
là tập trung cao độ đối với công việc trước mắt, không 
để bị phân tâm. Tôi cho rằng, tinh tấn là phương pháp 
quan trọng nhất, hữu hiệu nhất để chúng ta nâng cao 
tâm hồn, rèn luyện nhân cách. 

Theo cách nghĩ thông thường thì lao động là tạo ra 
lương thực thực phẩm, đem lại của cải để thỏa mãn nhu 
cầu sinh hoạt. Nhưng con người ta, ai cũng muốn làm ít 
hưởng nhiều, sống nhàn hạ, sống theo sở thích, và coi 
đó là cuộc sống đáng để sống. Bởi có nhân sinh quan 
như trên, nên nhiều người coi lao động chẳng khác gì 
cực hình. 
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Thế nhưng, thực ra đối với con người, lao động là 
hành vi có ý nghĩa nhất và có giá trị lớn lao nhất, sâu sắc 
nhất và cao quý nhất. Lao động làm con người trở thành 
con người như ngày nay, lao động tạo nên nhân tính. 
Như vậy, lao động không đơn thuần chỉ để nuôi sống 
con người mà nó còn có chức năng tinh thần. 

Vì thế, việc quan trọng nhất là tập trung tinh lực, lao 
động quên mình mỗi ngày. Và đó cũng là phương pháp 
“tu hành” cao nhất để mài giũa tâm hồn, nâng cao nhân 
cách. Một ví dụ là ông Mimiya Sontoku - một nông dân 
sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, không được học hành 
- với một chiếc cuốc trong tay, ngày ngày ra đồng từ lúc 
trời chưa sáng, làm việc cho tới tối mịt. Ngày này qua 
ngày khác, ông lao động không quản nắng mưa, biến 
những cánh đồng xơ xác tiêu điều trở nên phì nhiêu trù 
phú. Tướng quân Mạc Phủ vời ông vào cung và người ta 
kể lại rằng, dù chưa từng được học qua lễ nghi phép tắc 
cung đình nhưng phong thái của ông thật đĩnh đạc uy 
nghi, thần sắc cao quý toát ra từ mọi hành vi cử chỉ. 

Quá trình lao động vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt - 
tinh tấn trên đồng ruộng - là quá trình tự cày xới bản 
thân, mài giũa tâm hồn, rèn đúc nhân cách, đưa con 
người ông lên tầm cao mới. 
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Với những người dấn thân cho sự nghiệp, những 
người lao động quên mình, thông qua quá trình tinh tấn 
hàng ngày ấy mà nhân cách cao quý của họ được hình 
thành. 

Điều tôi nói trên đây chính là chức năng tinh thần của 
lao động. 

Các bạn có lẽ sẽ liên tưởng đến việc tu hành tôn giáo 
khi tôi đề cập nhiều tới việc mài giũa tâm hồn – nhưng 
thực ra, chỉ cần hàng ngày, các bạn thấy yêu thích công 
việc mình đang làm và tập trung tinh thần, sức lực quên 
mình cho công việc thì đó chính là quá trình mài giũa 
tâm hồn. 

Tôi nghe nói có câu ngạn ngữ Latin: “Hoàn thiện con 
người còn hơn hoàn thiện sự nghiệp”, có nghĩa là nhân 
cách của con người sẽ được hoàn thiện thông qua công 
việc. Tư duy triết học sinh ra từ những giọt mồ hôi, và 
tâm hồn cũng được tôi luyện trong lao động hàng ngày. 
Mọi thành tựu đều bắt nguồn từ những trăn trở, nỗ lực 
của con người. Vì thế, hãy coi trọng từng giây, từng phút 
sống mà Trời Phật ban tặng cho chúng ta. 

Tôi thường nói với các cộng sự của mình rằng: “Chúng 
ta phải thật sự sống mỗi ngày”. Đời người chỉ có một lần, 
không được uổng phí khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. 
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Phải sống thật nghiêm túc, thẳng thắn. Việc sống lương 
thiện đến mức người khác phải kêu lên rằng “Anh sống 
lương thiện quá, chính trực quá”, khi ấy một con người 
bình thường sẽ trở nên phi thường. Tôi tin chắc rằng 
những người được gọi là “danh nhân” trên thế giới này 
- những người đạt tới đỉnh cao ở mọi lĩnh vực - đều kinh 
qua quá trình như thế. 

Lao động không chỉ sản sinh ra giá trị kinh tế mà còn 
nâng cao giá trị con người. 

Vì lẽ đó, không cần phải xa lánh thế giới trần tục, nơi 
tu luyện tinh thần tốt nhất chính là nơi chúng ta đang 
làm việc. Lao động, tự thân nó là quá trình tu hành. 
Mong các bạn hiểu rằng: Nhờ lao động chuyên cần hàng 
ngày mà chúng ta sẽ có được cuộc sống tuyệt vời cùng 
với nhân cách cao thượng. 

Cuộc sống sẽ thay đổi 180 độ nếu thay 
đổi cách tư duy 

Để sống cuộc sống tốt hơn, để có thể hưởng thành 
quả lao động thì phải làm thế nào? Tôi thể hiện điều đó 
bằng công thức như sau:  

Cuộc đời và thành quả công việc = Tư duy x Nhiệt 
huyết x Năng lực. 
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Có nghĩa là cuộc đời và thành quả công việc có được 
là nhờ phép nhân 3 yếu tố trên chứ không phải là phép 
cộng. 

Trước hết, năng lực có nghĩa là tư chất bẩm sinh bao 
gồm tài và trí. Sức khoẻ, năng lực tư duy được coi là tư 
chất bẩm sinh. Còn nhiệt huyết là lòng nhiệt tình, nỗ lực 
cho công việc. Đó là nhân tố được tạo thành sau này và 
bởi ý chí. Mỗi nhân tố tôi đặt thang điểm từ 0 đến 100. 

Vì là phép nhân nên dù có năng lực nhưng thiếu nhiệt 
huyết thì cũng không thể có kết quả tốt. Ngược lại, dù 
không có năng lực - tự mình biết rõ điều này – nhưng có 
nhiệt huyết trong công việc và trong cuộc sống thì vẫn 
có thể có được kết quả tốt hơn cả những người được 
Trời phú cho năng lực bẩm sinh. 

Tôi đề cập đến nhân tố đầu tiên: Cách tư duy. Cách 
tư duy là nhân tố quan trọng nhất trong 3 nhân tố. Có 
thể nói không ngoa rằng cuộc đời của một người sẽ được 
quyết định bởi cách tư duy của người đó. Cách tư duy 
bao gồm: tấm lòng, cách sống, triết học, quan niệm, tư 
tưởng… được hình thành theo thời gian. 

Cách tư duy rất quan trọng vì có điểm âm trong đó. 
Điểm thấp nhất không phải là điểm 0 mà nó còn có cả 
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điểm âm. Biên độ điểm của nhân tố này rất rộng từ -100 
đến +100 điểm. 

Do đó, như tôi đã đề cập lúc nãy, nếu cách tư duy sai 
thì dù được Trời phú cho năng lực và nhiệt huyết thì kết 
quả vẫn là con số âm. Phép nhân mà có một thừa số âm 
thì bao giờ cũng cho kết quả âm. 

Tôi tốt nghiệp vào thời buổi khó kiếm việc làm, lại 
chẳng quen biết ai nên tham dự bao nhiêu cuộc thi 
tuyển thì bị loại từng ấy lần, không nơi nào nhận vào 
làm. Trong tình cảnh đó, tôi đã nghĩ nghiêm túc tới sự 
hận đời: Đã thế mình trở thành mafi a trí thức – trong 
thế giới mà người yếu luôn bị ăn hiếp, bị bắt nạt thì thà 
rằng sống trong thế giới ngầm mang ơn trả ơn, mắc oán 
báo oán còn hơn. 

Thời ấy, nếu tôi lựa chọn con đường như vậy thì có lẽ 
giờ đây tôi cũng trở thành trùm một băng đảng nào đó 
rồi cũng nên. Nhưng trong thế giới ngầm, dù có dồn hết 
tâm lực chắc chắn tôi cũng không thể có được hạnh 
phúc, không thể sống cuộc sống tốt đẹp bởi cách tư duy 
đó là lệch lạc, sai lầm về cơ bản. 

Vậy thì tư duy theo “chiều dương” là như thế nào? 

Các bạn không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ cần luôn 
mang trong mình ý tưởng: “Làm việc thiện và có tấm 
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lòng hướng thiện là đủ”. Các bạn hãy luôn mang trong 
mình lòng biết ơn với con người, với cuộc đời, hòa đồng 
với mọi người. Các bạn hãy luôn hướng thiện, biết sống 
nhân hậu, biết quan tâm đến người khác. Các bạn hãy 
không ngừng nỗ lực theo hướng đó, không ích kỷ, không 
tham lam, biết thế nào là đủ đối với mình… 

Tôi không thể diễn đạt hết ý tưởng này bằng ngôn từ 
mà chỉ yêu cầu các bạn hãy thấm nhuần sâu sắc, trở 
thành máu thịt những gì mà từ nhỏ các bạn đã được cha 
mẹ hay thầy cô dạy bảo: những nguyên tắc luân lý, đạo 
đức, kỷ luật căn bản. 

Quy luật của vũ trụ - Những gì đã được 
hình thành trong tâm hồn chân thực 

Tôi đã không ngừng học hỏi, phát huy năng lực vốn 
có và thường xuyên tập trung cao độ theo hướng như 
vậy. Đó là bí quyết để mang lại thành quả cho cuộc đời, 
là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Bởi đó là 
cách sống phù hợp với quy luật của vũ trụ.  

Kinh Phật có dạy: “Tâm niệm tạo nghiệp”. 

Nghiệp là khái niệm rất quan trọng trong đạo Phật, để 
chỉ luật nhân quả. Nghiệp tiếng Phạn là karma. Theo 
thuyết giảng của Phật thì Nghiệp được tạo ra từ thân, 
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khẩu và ý. Có nghĩa là ngay khi người ta có ý định làm 
một việc gì đó thì đã tạo Nghiệp mà không nhất thiết 
việc đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng của chúng 
ta tạo ra Nghiệp. Do vậy, chúng ta phải luôn nghĩ điều 
thiện. Cũng tương tự như vậy, nhà triết học Nhật Bản 
Nakamura Tenpu nói “Không được để tâm vẩn đục”. 

Quy luật của vũ trụ là hiện thực sẽ được hình thành 
đúng như những gì chúng ta đã suy nghĩ, đã vẽ ra trong 
tâm. Tôi mong các bạn khắc sâu vào lòng quy luật này. 
Cũng có người cho rằng những ý tưởng siêu hình như 
thế là không đáng tin và cũng không thể chấp nhận. 

Nhưng đối với tôi, đó là quy luật tuyệt đối chính xác. 
Tôi xác nhận và tin tưởng vào nó, xuất phát từ vô vàn 
trải nghiệm trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. 

Nói cách khác, cuộc đời tốt đẹp sẽ mở ra đối với 
người luôn nghĩ điều thiện. Còn cuộc đời sẽ không suôn 
sẻ đối với người chỉ nghĩ điều ác. 

Đây là quy luật tác động trong toàn vũ trụ. 

Tuy nhiên, bạn sẽ khó nhận biết vì những điều bạn 
tâm niệm không thể có kết quả ngay. Nhưng nếu chúng 
ta nhìn sự vật trong cả quá trình hai ba mươi năm thì sẽ 
thấy cuộc đời một con người hình thành đúng như 
những gì mà bản thân người đó đã vẽ lên trong tâm. 
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Do đó, khi suy nghĩ về cách sống sao cho đúng đạo 
làm người thì điều kiện tiên quyết phải có là tấm lòng 
trong sáng, thuần khiết, ngay thẳng. Vì sao như vậy? Bởi 
vì, tâm hồn hướng thiện – có ích cho nhân loại, có ích 
cho xã hội – chính là ý chí của vũ trụ. 

Trong vũ trụ luôn tồn tại dòng chảy của sức mạnh 
khiến cho vạn vật tiến hoá. Sức mạnh đó có thể coi là ý 
chí của vũ trụ. Nếu chúng ta hành động theo dòng chảy 
của sức mạnh vũ trụ thì sẽ mang lại thành công và phồn 
vinh cho cuộc đời. Ngược lại, nếu chúng ta lạc khỏi dòng 
chảy đó thì sự suy tàn, khánh kiệt sẽ chờ đợi ở phía 
trước. 

Ý chí của vũ trụ mang lại tình thương yêu, sự thành 
thật và dung hòa. Nó tác động bình đẳng lên muôn vật, 
đưa đường chỉ lối cho toàn thể vũ trụ vận động theo 
hướng trưởng thành và phát triển. 

Các bạn có thể được giải thích đầy đủ điều này từ 
thuyết Big Bang của ngành vật lý vũ trụ. 

Trong chương Năm tôi sẽ trình bày rõ hơn còn ở đây 
tôi chỉ tóm lược sơ qua. Khởi đầu, vũ trụ chỉ tồn tại như 
một hạt lượng tử. Do một vụ nổ lớn mà người ta gọi là 
Big Bang, các hạt proton và neutron được hình thành, 
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sau đó là các electron, chúng kết hợp với nhau sinh ra 
những nguyên tử hydro đầu tiên. 

Sau đó là vô vàn các nguyên tử, phân tử và các chuỗi 
phân tử ra đời. Và cuối cùng hình thành các thiên thể, 
sự sống, các loài sinh vật, động vật và động vật cao cấp 
- con người. 

Càng hiểu về quá trình tiến hoá của vũ trụ bao nhiêu 
thì càng thấy rằng có một ý chí vĩ đại đã làm vạn vật sinh 
thành, tiến hoá và phát triển. 

Bản thân tôi thực sự cảm nhận được sự tồn tại của ý 
chí vĩ đại đó. Tôi không nói ngoa là đôi khi tôi đã chạm 
đến “kho tàng trí tuệ” này và được nó hướng dẫn, vì thế 
tôi đã thành công trong cuộc đời. 

Chất liệu gốm do Công ty Kyocera chế tạo được gọi là 
fi ne ceramics, là một loại chất liệu cao cấp, được sử 
dụng rộng rãi trong các sản phẩm công nghệ cao như 
máy vi tính, điện thoại di động… Công ty Kyocera có thể 
tự hào rằng là công ty đầu tiên trên thế giới phát minh 
ra công nghệ liên quan tới fi ne ceramics và ứng dụng 
nó trong nhiều lĩnh vực. Bước đầu, tôi lại chỉ là người 
“ngoại đạo” trong lĩnh vực này. 

Thời sinh viên, tôi theo học khoa hoá hữu cơ ngành 
hoá dầu. Khi ra trường thì miễn cưỡng vào làm trong một 

http://sachthanky.com/
http://fb.com/sachthanky
http://fb.com/groups/sachthanky


 

 Website   : Sachthanky.com   Facebook page  : Fb.com/sachthanky 
Facebook group : Fb.com/groups/sachthanky 

 

công ty sản xuất gốm sứ cách điện ở Kyoto, một công 
việc hoàn toàn trái với sở học. 

Bản thân tôi vốn đã không có kiến thức và kỹ năng cơ 
bản liên quan đến gốm sứ, công ty thì liên tục thua lỗ, 
phòng thí nghiệm thì tồi tàn với các dụng cụ đơn giản và 
lạc hậu. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là ngày ngày 
có mặt ở công ty, vùi đầu vào làm thí nghiệm và suy nghĩ 
tìm tòi. 

Trong hoàn cảnh đó, tôi đã may mắn thành công trong 
việc tìm ra được một loại vật liệu mới với một thời gian 
ngắn. 

Đây cũng là loại vật liệu mới mà Công ty General 
Electric (GE) ở Hoa Kỳ đã tổng hợp thành công trước đó 
một năm, thành phần cấu tạo cũng hoàn toàn giống với 
vật liệu mà tôi đã tổng hợp được nhưng phương pháp 
tổng hợp của tôi hoàn toàn khác với phương pháp của 
GE. Điều này cũng có nghĩa là phương pháp của tôi là 
hoàn toàn riêng biệt. 

Không dựa trên quy trình lý thuyết và thí nghiệm với 
các thiết bị tinh xảo, hơn nữa chỉ là một nhân viên quèn 
của phòng nghiên cứu không tên tuổi của một công ty 
gốm sứ nhỏ bé ở Kyoto, không được cấp vốn nghiên 
cứu, thiết bị thiếu thốn, vậy mà vẫn có thành quả tương 
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đương với thành quả của GE tầm cỡ thế giới. Tôi cho 
rằng đó là cả một sự may mắn. Nhưng điều kỳ lạ là vận 
may đó tiếp tục, ngay cả khi tôi đã thôi việc ở công ty cũ 
và thành lập Công ty Kyocera, giúp công ty của tôi phát 
triển mạnh mẽ. 

Có một kho tàng trí tuệ mang đến cái 
nhìn thấu suốt cho con người 

Tôi cho rằng kết quả đó nếu không phải do ngẫu 
nhiên thì cũng không phải do tài năng của tôi.  

Ở đâu đó trong thế gian này, trong vũ trụ này, tồn tại 
một “kho tàng trí tuệ”. Chẳng phải mỗi lần lấy ra được 
hoặc vớt lên được một “túi khôn” trong “kho tàng trí 
tuệ” đó thì trong óc ta lại nảy ra ý tưởng mới, sáng kiến 
mới hay khả năng sáng tạo mà bản thân ta hoàn toàn 
không ngờ tới đó sao? 

“Kho tàng trí tuệ”, hay gọi cách khác là “Giếng trí 
khôn” đó không thuộc sở hữu của con người mà là con 
người được Trời Phật ban cho khả năng tư duy - lĩnh hội 
những chân lý phổ biến tích trữ trong kho tàng trí tuệ - 
nên tri thức mà loài người có được ngày một phong phú 
và nền văn minh nhân loại ngày càng phát triển. 
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Bản thân tôi cũng như có một điều gì đó thúc đẩy tôi 
miệt mài nghiên cứu. Có thể lúc ấy tôi đã may mắn tiếp 
xúc được với một phần của “kho tàng trí tuệ” nên mới 
phát huy được năng lực sáng tạo và gặt hái thành công. 

Tôi sẽ trình bày điều này kỹ hơn ở chương sau. 

Là người sáng lập giải thưởng Kyoto, tôi xin dành giải 
thưởng này cho các nhà nghiên cứu - những người thành 
công trong việc tìm ra những vùng đất mới trong các lĩnh 
vực công nghệ - mang lại lợi ích cho con người. 

Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên - mỗi khi tiếp xúc 
với những người ấy - là họ đều giống nhau ở giây phút 
được tiếp nhận cảm hứng sáng tạo như được Trời ban 
cho. 

Giây phút đó có khi chợt đến trong quá trình nỗ lực 
nghiên cứu, hoặc trong lúc nghỉ ngơi mà cũng có khi 
chợt đến trong giấc mơ. 

Edison có những phát minh mang tính đột phá trong 
nhiều lĩnh vực là kết quả của quá trình lao động miệt 
mài, chẳng phải là ông đã nhận được cảm hứng sáng tạo 
từ “kho tàng trí tuệ” của vũ trụ đó sao? 

Mỗi khi nhớ tới thành tựu của các nhà phát minh tiền 
bối vĩ đại, tôi càng xác tin mạnh mẽ rằng: Loài người đã 
thủ đắc “trí khôn” kĩ thuật từ “kho tàng trí tuệ” vũ trụ, 
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biến nó thành năng lực sáng tạo cá nhân, tạo ra vô vàn 
sản phẩm công nghệ, thúc đẩy nền văn minh. 

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận và mở 
được cánh cửa “kho tàng trí tuệ” của vũ trụ? 

Để làm được điều đó, chỉ có một cách duy nhất là 
miệt mài lao động, suy nghĩ, nghiên cứu với nhiệt huyết 
cháy bỏng. 

Trời Phật sẽ soi sáng, đưa đường chỉ lối và ban tặng 
một phần “kho tàng trí tuệ” cho những người luôn 
hướng thiện, ấp ủ điều thiện trong lòng và ngày đêm 
miệt mài lao động, nghiên cứu tìm tòi. 

Nếu không suy nghĩ như vậy thì sẽ không giải thích 
được, vì sao một người tri thức còn non nớt, kỹ năng còn 
yếu kém, kinh nghiệm còn mỏng manh, không có trong 
tay những thiết bị tinh vi lại có thể có được phát minh 
độc đáo như vậy. 

Thời đó, tôi đã vùi đầu vào nghiên cứu, ăn cùng công 
việc, ngủ cùng công việc. Tôi làm việc say mê đến mức 
mọi người đều nghĩ rằng tôi bị điên. 

Bởi tôi ấp ủ khao khát làm được một điều gì đó nên 
đã lao động quên mình với toàn bộ sức lực. Và phần 
thưởng dành cho những tháng ngày miệt mài đó chẳng 
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phải là tôi đã nhận được một phần nhỏ trong “kho tàng 
trí tuệ” của vũ trụ đó sao? 

Thường xuyên xem xét đánh giá bản 
thân 

“Kho tàng trí tuệ” là cụm từ do tôi đặt ra, các bạn có 
thể gọi nó bằng những cụm từ khác. “Ý chí vũ trụ” hoặc 
“trí tuệ của đấng sáng tạo” chẳng hạn.  

Dù gọi cách nào đi nữa thì trí tuệ lớn lao ấy luôn dẫn 
dắt loài người theo con đường trưởng thành và phát triển 
không ngừng. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi lo lắng khi nhận 
thấy con người đang mất phương hướng, đang bước vào 
con đường lầm lạc. Tôi cho rằng việc con người đánh 
mất nhân sinh quan, đánh mất tư tưởng, tư duy triết học 
là nguyên nhân sâu xa của chiều hướng xấu này. 

Quả thật là con người hiện đại đã thành công trong 
việc xây dựng nền văn minh cao dựa trên nền tảng khoa 
học kỹ thuật tiên tiến và đang thụ hưởng cuộc sống vật 
chất sung túc. Nhưng mặt khác, con người đang lãng 
quên vai trò quan trọng của đời sống tinh thần, của tâm 
hồn. 
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Vì thế, chính con người đã đẻ ra những vấn nạn mới 
như môi trường sống đang bị hủy hoại. 

Tôi biết hiện nay, nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật, 
con người đã lập được nhiều kỳ tích – mà trước đây 
chúng ta nghĩ rằng chỉ có thần thánh mới làm được – và 
hưởng thụ thành quả của mọi kỳ tích. 

Mới ngày nào, chúng ta nghĩ rằng những điều đó 
thuộc quyền năng của Trời Phật, giờ đây loài người tự 
coi là quyền năng của mình nên đã mặc sức sử dụng bừa 
bãi. Hậu quả là chính con người huỷ hoại môi trường 
sống của mình. 

Tầng ozon bị thủng bởi khí CFC – sản phẩm của công 
nghệ hiện đại. Đất đai, sông ngòi bị ô nhiễm do sử dụng 
phân hoá học và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Trái 
đất nóng lên do lượng CO2 thải ra quá mức. Nguy hại 
hơn nữa là hệ sinh thái bị phá huỷ bởi vô số các chất 
độc hại như dioxin khiến cho môi trường trái đất - cái 
nôi của loài người - bị đe doạ. 

Con người đã sử dụng năng lực trí tuệ - vốn để đưa 
con người đến cuộc sống hạnh phúc – trái với mục đích 
ban đầu. Con người đang làm tổn thương chính mình, 
gây ra họa diệt vong chính mình bằng thứ “vũ khí” đã 
từng đưa mình đến tiến bộ. 
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Như công thức mà tôi đã đề cập trong phần trước, trí 
tuệ và kỹ năng dù cao đến đâu chăng nữa và ngay cả có 
thêm nhiệt huyết cháy bỏng nhưng nếu quên nỗ lực 
không ngừng nghỉ để nâng cao năng lực tư duy – nhân 
sinh quan, tư tưởng, triết học - thì cũng vẫn sẽ gây ra hậu 
quả tai hại. 

Vì thế, đòi hỏi cách sống đúng với đạo làm người 
không còn là vấn đề cá nhân nữa. Để đi vào con đường 
đúng đắn, để cứu môi trường trái đất thoát khỏi họa diệt 
vong thì ngay từ bây giờ, mỗi cá nhân đều phải xem xét 
lại “cách sống” của bản thân mình. 

Để làm được điều đó, thì điều không thể thiếu là phải 
khép mình vào lối sống nghiêm túc và không ngừng xem 
xét đánh giá bản thân. Nghiêm túc giữ gìn những quy 
tắc luân lý đạo đức thực ra rất giản dị chân phương: cần 
cù, thành thật, chính trực, vị tha… và biến nó thành gốc 
rễ tư tưởng không thể lay chuyển trong lối sống của 
mình. Hướng đến và triệt để thực hiện lối sống đúng với 
đạo làm người. Đó là yêu cầu cao nhất đối với mỗi người 
chúng ta hiện nay. 

Sống sao cho đúng với đạo làm người sẽ đưa cuộc đời 
của chúng ta đến hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời 
là con đường chân chính mang lại hòa bình trên thế gian 
và hạnh phúc cho nhân loại. 
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Tôi mong rằng các bạn sẽ coi cuốn sách này như cẩm 
nang trên hành trình cuộc đời. 

  
 

http://sachthanky.com/
http://fb.com/sachthanky
http://fb.com/groups/sachthanky


 

 Website   : Sachthanky.com   Facebook page  : Fb.com/sachthanky 
Facebook group : Fb.com/groups/sachthanky 

 

  

1 

 Biến suy nghĩ thành hiện thực 

Quy luật cuộc đời - Chỉ có trong đời 
những thứ mình muốn có 

“Sự đời không như mình tưởng”.  

Chúng ta có những lúc thất vọng đối với những sự việc 
xảy đến trong cuộc đời. Tuy nhiên, chính là do ta nghĩ 
“cuộc đời chẳng bao giờ được như mong muốn” nên 
mới dẫn đến kết quả đó. Nếu ta cứ một mực suy nghĩ 
cuộc đời sao mà luôn trục trặc thì chắc chắn cuộc đời sẽ 
trục trặc đúng như ý nghĩ của ta. 

Cuộc đời của một người được tạo ra bởi chính những 
suy nghĩ của người đó. Nhiều người thành công trên 
đường đời đều có chung quan điểm này. Tôi cũng vậy. 
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi mang trong lòng một niềm 
tin mãnh liệt rằng: “Điều gì mà mình không muốn thì 
chắc chắn nó sẽ không đến với mình”. Tức là chỉ có 
những thứ mình muốn mới hiện hữu trong cuộc đời. 
Còn mình đã không muốn thì ngay cả những thứ tưởng 
như chắc chắn nằm trong tầm tay cũng sẽ vuột đi mất. 
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Nói cách khác, tâm nguyện của ta như thế nào thì 
cuộc đời ta trong thực tế sẽ là như vậy. Vì thế, nếu chúng 
ta định làm điều gì thì trước hết phải xác định mình 
mong muốn “việc đó sẽ như thế này hoặc như thế kia” 
trước đã. 

Khao khát “muốn như vậy” là rất quan trọng. 

Tôi cảm nhận được điều này từ hơn 40 năm trước, 
khi lần đầu tiên tôi đến dự buổi diễn thuyết của ông 
Matsushita Konosuke. Ông Matsushita thời đó chưa 
được “thần thánh hoá” như những năm sau này. Và ngày 
đó tôi cũng chỉ là giám đốc một công ty mới thành lập, 
không tên tuổi. 

Trong buổi thuyết trình đó, ông Matsushita đề cập đến 
phương pháp kinh doanh nổi tiếng theo hình thức xây 
đập. Những dòng sông không có đập thường gây ra lũ 
lụt vào mùa mưa và khô cạn vào mùa khô. Vì vậy cần 
phải xây đập trữ nước để điều hòa lưu lượng, không quá 
phụ thuộc vào khí hậu. Trong kinh doanh cũng vậy. Lúc 
đang ăn nên làm ra thì đã phải tích luỹ, chuẩn bị sẵn, dự 
phòng khi thất bát. Bài thuyết trình của ông xoay quanh 
phương thức kinh doanh có dự phòng như vậy. 
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Cả mấy trăm con người, giám đốc các công ty vừa và 
nhỏ trong hội trường, xôn xao trước những điều ông 
Matsushita nói. 

“Nói thế mà cũng nói được. Nếu dư dả thì đã chẳng 
phải bàn. Vì không dư dả nên mới phải lo lắng chạy vạy. 
Điều mà chúng tôi muốn nghe là làm cách nào để xây 
được con đập như ông nói. Còn con đập quan trọng ra 
sao thì ai chẳng biết”. Ngồi ở hàng ghế sau cùng, tôi 
chứng kiến tất cả. Mọi người trong hội trường trao đổi 
râm ran. 

Sau khi kết thúc thời gian thuyết trình, vào phần hỏi 
đáp giữa diễn giả và người nghe, một người đứng bật 
dậy, bức xúc: “Thật là lý tưởng nếu xây được con đập 
như ông trình bày. Nhưng trên thực tế thì không thể. Tôi 
và mọi người tụ họp ở đây cứ ngỡ được nghe ông chỉ 
bảo cho cách xây đập chứ không phải đến nghe những 
điều dông dài”. 

Trước bức xúc của người nghe, ông Matsushita im 
lặng hồi lâu, vẻ mặt hiền hòa, nụ cười kiên nhẫn. Rồi 
bất chợt ông cất lời khiến mọi người chưng hửng, bật 
cười: “Chính tôi cũng không biết cách làm sao để xây 
được con đập. Nhưng không xây thì không ổn”. 
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Tất cả đều thất vọng trước câu giải đáp của ông - mà 
thật ra không thể coi đó là câu trả lời. 

Tôi thì khác, không cười, cũng không thất vọng. 
Ngược lại, cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ 
thể, tôi ngây người ra, mặt tái đi. Bởi vì đối với tôi, câu 
chuyện ông Matsushita đã gợi ra một chân lý cực kỳ 
quan trọng. 

Không ngừng suy nghĩ, ngay cả trong 
giấc ngủ 

“Không nghĩ không được”. Lời nói buột miệng của 
ông Matsushita đã đề cập đến tầm quan trọng của việc 
“phải suy nghĩ trước đã”. Phương pháp xây đập thì mỗi 
người mỗi cách, không phải là thứ dạy sao là làm y chang 
như vậy.  

Trước hết là phải có ý muốn xây con đập đó. Ý muốn 
sẽ khởi đầu tất cả. Tôi chắc rằng điều ông Matsushita 
muốn nói là như vậy. 

Nghĩa là, nếu chúng ta không muốn làm thì không 
thấy cách làm và thành công cũng không đến. Vì thế, 
điều quan trọng là phải có khát vọng mãnh liệt và suy 
nghĩ nghiêm túc. Trên cơ sở đó, ý muốn trở thành khởi 
điểm và sau đó sẽ hình thành cách làm. Cuộc đời của 
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bất kỳ người nào cũng sẽ hiện hữu như những gì người 
đó đã khao khát và hình dung. Ý muốn giống như hạt 
giống là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất để hiện 
thực nảy mầm, bén rễ, thành cây, ra hoa, kết quả trong 
mảnh vườn cuộc đời. 

Tôi cảm nhận được chân lý này - chân lý sẽ xuyên 
suốt cuộc đời của chúng ta dẫu lúc tỏ lúc mờ - từ lời nói 
buột miệng sau tiếng thở dài của ông Matsushita khi ấy. 
Ngoài ra, tôi còn học hỏi và lĩnh hội nó sâu sắc từ cuộc 
sống thực tế sau này. 

Tuy nhiên, để biến khát vọng thành hiện thực thì suy 
nghĩ ở mức bình thường là không đủ. Suy nghĩ phải thấu 
đáo, phải liên tục, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, 
khi thức cũng như khi ngủ chứ không nửa vời theo kiểu 
“làm được thì tốt”. Toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu đến gót 
chân đều tràn ngập suy nghĩ. Nếu đứt chân đứt tay thì 
“suy nghĩ chảy ra chứ không phải máu chảy ra”. Tập 
trung suy nghĩ, mãnh liệt suy nghĩ. Đó là nguồn động lực 
sáng tạo của con người. 

Tại sao cùng có khả năng như nhau và mức độ nỗ lực 
ngang nhau nhưng người thì thành công, người thì thất 
bại? Người ta thường đổ lỗi cho vận số, cho may rủi. 
Nhưng thực ra đó là do sự khác nhau về sức mạnh, tầm 
cao, độ sâu và độ cháy bỏng của khát vọng mỗi người. 
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Đọc đến đây, có lẽ một số độc giả sẽ lắc đầu không 
đồng tình vì cho rằng tôi thuộc loại “lạc quan chủ nghĩa”. 
Nhưng, việc suy nghĩ, suy nghĩ đến quên ăn quên ngủ, 
suy nghĩ đến cùng kỳ lý là hành vi hoàn toàn không dễ 
dàng, không phải người nào cũng có thể làm được. 

Lúc nào cũng phải nung nấu suy nghĩ mãnh liệt, khát 
vọng cháy bỏng và những điều đó phải ăn sâu vào tâm 
thức. 

Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh, để triển khai 
những kế hoạch mới, để tạo ra một sản phẩm mới nếu 
chỉ suy nghĩ trong đầu không thôi thì phần lớn chúng ta 
chỉ nghĩ tới khó khăn và những cản trở.  

------ continue ------- 

------------------------------------------------------------ 

Xin lô ̃ i vi ̀đã làm ma ́t hứng quý đô ̣ c giả. Ebôôk 
này được chúng tôi cung ca ́p 40 trang đê ̉ quý đô ̣ c 

giả cố cảm nha ̣ n khái quát vê ̀ cuô ́n sách. Quý đô ̣ c giả 
cảm tha ́y hay và cố nhu ca ̀u được thưởng thức trộn 
vện nô ̣ i dung xin vui lồng mua sách ở các nhà sách, 

và đại lý cố chứng nha ̣ n bản quyê ̀n.  
 Xin cảm ơn và mông qúy đô ̣ c giả ghế thăm wêbsitê 
vàô la ̀n tới đê ̉ thêô dỗi tiê ́p cảm nha ̣ n của mội người 

vê ̀ những đa ̀u sách khác . 
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