
หนังสือเล่มนี้ช่วยให้คุณพบหนทางในการใช้ชีวิต

และพบวิธีใช้หนทางเหล่านั้นให้เต็มศักยภาพ

– เฮกเตอร์ การ์เซีย 

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

กัมบัตเตะ! 
ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

Ganbatte!

โนบูโอะ ซูซูกิ
เขียน

เขมลักษณ ์ ดีประวัติ
แปล
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เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า กัมบัตเตะ ในแง่ของการให้กำลังใจผู้อื่น 
เมื่ออยู่ในโอกาสสำคัญ เช่น การสัมภาษณ์งาน การสอบ  
หรือการแข่งขันกีฬา แต่ความจริงแล้ว กัมบัตเตะ เป็นมากกว่า 
ถ้อยคำ เพราะนี่คือปรัชญาเก่าแก่ที่ชาวญี่ปุ่นส่งต่อกันมาจาก 
รุ่นสู่รุ่น และกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งการก้าวไปข้างหน้า 
เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคกี่ครั้งก็ตาม ดังคำกล่าวว่า  ล้ม 
เจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

โนบูโอะ ซูซูกิ จะพาคุณสำรวจจิตวิญญาณอันแรงกล้า 
ของชนชาติที่ได้ชื่อว่าทรหดอดทน พร้อมดื่มด่ำไปกับแนวคิด  
วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมอันน่ามหัศจรรย์และสร้างแรงบันดาลใจ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศิลปินผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย  
แต่สามารถสรรค์สร้างผลงานศิลปะชวนตะลึง ศาสตร์การต่อสู้ 
ทีเ่นน้การขดัเกลาจติใจใหแ้ขง็แกรง่ เพือ่จะกา้วสูจ่ดุทีส่งูกวา่เดมิ  
หรือแม้แต่องค์กรที่สร้างนวัตกรรมล้ำยุค แม้จะเจอบททดสอบ 
มากมาย

ปรัชญา  กัมบัตเตะ  ยังแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวัน 
ของคุณอย่างการทำธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน  
และการออกกำลังกาย เป็นต้น

คํานําสํานักพิมพ์
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จงขดัเกลาตวัตนใหข้ยนัพากเพยีรเหมอืนมด แตม่วีสิยัทศัน ์
ก้าวไกลแบบนกอินทร ี ทำตัวให้ยืดหยุ่นเป็นสายน้ำที่ไหลไปตาม 
สถานการณ์ต่าง  ๆ พลิ้วไหวเหมือนต้นอ้อและเบาหวิวเหมือน 
สายลม กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อน แล้วคุณจะไป 
ได้ไกลกว่าที่ตั้งใจ

อย่ากลัวที่จะทะยานไปข้างหน้าพร้อมรอยยิ้มและความ 
เชื่อมั่นในตนเอง

กัมบัตเตะ!

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สารบัญ

บทนำ  1
บทนำ ก้าวไปข้างหน้าเสมอ ไม่มีวันยอมแพ้ 6
 1 กัมบัตเตะ! 9
 2 คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ ศิลปะแห่งการสู้ต่อไป 15
 3 อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี 20
 4 หินที่กลิ้งอยู่ย่อมไม่มีตะไคร่เกาะ 22
 5 สิ่งที่ยากกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 26
 6 ชา...กัง...กัง คุณค่าของความอดทน 29
 7 แพ้คือชนะ 32
 8 การเดินทางยาวไกลที่สุดเริ่มต้นจากก้าวแรก 35
 9 นักธนูกับพระจันทร์ 37
10 กฎกัมบัตเตะสิบข้อสำหรับเจ้าของธุรกิจ 39
11 ความฝันของคุณจิโร่ : ความสมบูรณ์แบบ
  ตามหลักโชคุนิน 44
12 การต่อสู้กับวิกฤต 48
13 ความหวังของ “คิโบะ” 51
14 คนปลูกต้นไม้ 53
15 เจ้าแมวทามะ 56
16 กัมบัตเตะและวะบิ ซะบิ 59
17 ยาโยอิ คุซามะ 62

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



18 กฎของฝาแฝดมาเนกิ เนโกะ 66
19 กล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุด 70
20 กฎกัมบัตเตะสิบข้อสำหรับนักเขียน 73
21 ชูฮาริ : การเป็นสุดยอดผู้ชำนาญการ 76
22 บริษัทเก่าแก่ที่สุดในโลก 82
23 วิถีแบบไคเซ็น 85
24 การทำสมาธิ : หมู่เมฆเคลื่อนคล้อย 90
25 พระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นไม้ 92
26 คะตะนะ : มุ่งสู่ความงาม 95
27 ปรัชญาของคาราเต้ 98
28 เทนนิส : สนามแห่งความแข็งแกร่งของจิตใจ 102
29 ถ้าไม่อยากออกกำลังกายละก็...กัมบัตเตะ! 105
30 กฎกัมบัตเตะสิบข้อสำหรับสร้างความแข็งแรง
  ทางกาย 108
31 มูซาชิ มิยาโมโตะ : เปลี่ยนจิตใจเป็นน้ำ 113
32 ปรัชญาสโตอิกและกัมบัตเตะ 117
33 ศัตรูคือมิตรที่ประเสริฐที่สุด 122
34 สิ่งที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ 125
35 เสากับนักวิ่ง 128
36 ทีมฮอยท์ 131

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



37 สภาพจิตใจของนักวิ่งมาราธอน 134
38 ขจัดลูกธนูดอกที่สอง 138
39 หนทางอันยาวไกลสู่ความรัก 140
40 กฎกัมบัตเตะสิบข้อเพื่อความรักยืนยาว 143
41 อากิระ คุโรซาวะ : ทำทุกอย่างที่จำเป็น
  เพื่อความสมบูรณ์แบบ 146
42 ยอดเขาฟูจิ 150
43 คิดค้นล้ออีกครั้ง 153
44 รอยเท้าของมาร์โค โปโล 157
45 เส้นทางนักแสวงบุญ 161
46 โจเซฟ เมอร์ริค : ความเป็นวีรบุรุษ
  ของการเป็นมนุษย์ 164
47 โคอัน 168
48 ชีวิตคือผลงานศิลปะ 170
49 การเดินทางสู่ปัญญา 173
50 กฎกัมบัตเตะสิบข้อ 176

บทส่งท้าย 179
ประวัติผู้เขียน 182

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



1

หนังสือที่คุณถืออยู่นี้ดังก้องกังวาลในใจผมเหนือกว่า 
สิ่งใด ๆ 

ทุกครั้งที่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานชื่อฟรานเซส มีราเยส  
มาเยี่ยมผมที่ญี่ปุ่น นั่นมักเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจครั้งใหม ่
เสมอ พวกเราไม่ได้สนใจเฉพาะความงามและประวัติศาสตร์ 
ของประเทศนี้ แต่ยังรวมถึงความงามในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น  
โดยปรารถนาที่จะเข้าใจรากที่หยั่งลึกของประเทศนี้มากขึ้น เมื่อ 
หลายปีก่อน พวกเราเดินรอบเมืองโตเกียวและเกาะเอโนชิมะ  
แล้วออกไปไกลถึงหมู่บ้านโอกิมิ หมู่บ้านที่มีอายุร้อยปีใน 
โอกินาว่า นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าอัศจรรย์ และ 
เป็นการผจญภัยแสนยาวนานเพื่อเข้าถึงแนวคิดและแนวปฏิบัต ิ
ที่เรียกว่า  อิคิไก หรือวิถีค้นพบความสุขในการใช้ชีวิตของชาว 
ญี่ปุ่น จุดสูงสุดของการเดินทางสู่หมู่บ้านโอกิมิที่เปลี่ยนแปลง 
ชีวิตคือหนังสือของเราที่ชื่อ  อิคิไก  (Ikigai: The Japanese  
Secret to a Long and Happy Life)

เมื่อปลายปี 2019 ฟรานเซสกลับไปที่หมู่บ้านโอกิมิเพื่อ 
ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการมีอายุยืนยาว ผมบินจากโตเกียวไป 
เข้าร่วมการผจญภัยครั้งนั้นด้วย

ผ่านไปเกือบห้าปีหลังจากการมาเยือนครั้งแรก พวกเรา 
มุ่งหน้าไปหาคนชราที่เคยสัมภาษณ์และพักด้วยกัน ก่อนจะ 

บทนำ
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กัมบัตเตะ!  ล้มเจ็ดครั้ง  ลุกแปดครั้ง

2

ประหลาดใจและยินดีเหลือเกินเมื่อเห็นว่าคุณฮิกะยังมีสุขภาพด ี 
ตอนเจอกันครั้งแรกเธออายุเก้าสิบหกปี ครั้งนี้คุณฮิกะออกมา 
ต้อนรับเราเข้าบ้าน พร้อมอวดประกาศนียบัตร  “ผู้มีอายุถึง 
ร้อยปี” ที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้ด้วย

วันต่อมา มิยากิ เพื่อนที่ร่วมผจญภัยกับเราหลายครั้ง 
ตอนมาเยือนรอบแรกบอกว่า คุณโอชิโร่ ผู้มีอายุมากที่สุดใน 
หมู่บ้านโอกิมิคนหนึ่งและยังไม่เคยทำความรู้จักกัน ยินดีจะมา 
พบเรา ชายอายุหนึ่งร้อยแปดปีมาต้อนรับเราเข้าบ้านพร้อมกับ 
บุตรชายที่อายุแปดสิบสองปี

คุณโอชิโร่ลุกขึ้นมาทักทายเราด้วยตัวเอง พอได้เห็นชาย 
อายุหนึ่งร้อยแปดปียังมีกำลังวังชา เราก็เกิดแรงบันดาลใจ เขา 
เล่าเรื่องราวชีวิตของตนในสมัยสงครามที่รอดชีวิตมาได้อย่าง 
ปาฏิหาริย์ ซึ่งมีชาวโอกินาว่าไม่กี่คนที่ทำได้

คุณโอชิโร่อวดรูปตนเองกำลังขี่จักรยานยนต์ในวันเกิดอาย ุ
ครบร้อยปีอย่างภาคภูมิใจ เวลาเล่าถึงอดีต ดวงตาเขาจะเปล่ง 
ประกายอย่างมีชีวิตชีวาราวกับเด็กวัยรุ่น จากนั้นเราก็ออกไป 
รดนำ้แปลงผกัทีส่วน คณุโอชโิรโ่พสทา่ถา่ยรปูอยา่งใจด ี จากนัน้ 
ก็เก็บลูกชิกุวาสะ  (ผลไม้รสเปรี้ยวคล้ายส้ม)  ให้เราเป็นของ 
ที่ระลึก

คำถามสุดท้ายที่ผมถามเขาคือ
“คุณคิดว่าอะไรคือความลับของการมีชีวิตยืนยาว”
คุณโอชิโร่ตอบว่า
“กัมบัตเตะ!”
คำนี้แปลว่า “ฉันพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะทำได้ 
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โนบูโอะ  ซูซูกิ

3

เสมอ” หลังจากเงียบไปสองสามวินาทีเขาก็พูดเสริมว่า
“มัยนิชิ กัมบัตเตะมัตสึ” แปลได้ว่า “ผมพยายามทุกวัน”  

จากนั้นก็โค้งให้ฟรานเซสและผมพร้อมกล่าวคำอำลาสุดท้าย
“กัมบัตเตะ!”
บทสนทนากับคุณโอชิโร่ทำให้ผมได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับ 

กรอบความคิดของชาวญี่ปุ่น ซึ่งเฝ้าสังเกตตั้งแต่ตอนมาโตเกียว 
เมื่อยี่สิบปีก่อน คนญี่ปุ่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การไม่ยอมแพ้ 
คือค่านิยมที่เป็นแก่นแท้ของพวกเขา นอกจากเราจะสัมผัส 
จิตวิญญาณหรือแนวทางการใช้ชีวิตเช่นนี้ได้จากการใช้ชีวิต 
หรือท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังพบเห็นในวรรณกรรม  
ภาพยนตร์ ดนตรี การ์ตูน และหนังสือการ์ตูน แนวคิดที่ 
แทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตคือมนตร์คาถาที่เรียกว่า

นานะ โคโรบิ ยา โอกิ
ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง

ผมรู้สึกดีเหลือเกินเมื่อได้อ่านหนังสือ  กัมบัตเตะ!  ล้ม 
เจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง ที่ศึกษาเรื่อง  กัมบัตเตะ  อย่างลึกซึ้ง  
เรียบง่ายและตรงไปตรงมา โนบูโอะ ซูซูกิ  นำจิตวิญญาณ 
และการปฏิบัติมารวมกัน  พร้อมแนะนำวิธีใช้  กัมบัตเตะ  
กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ทุกงานที่ทำ และทุกเป้าหมาย 
ที่วางไว้ ตั้งแต่คำแนะนำเกี่ยวกับการอดทนบากบั่นในธุรกิจ  
ศิลปะ  และความรัก  ไปจนถึงการปลูกฝังสมดุลระหว่าง 
ความมุ่งมั่นและความสงบ ระหว่างการทำงานกับการพักผ่อน  
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กัมบัตเตะ!  ล้มเจ็ดครั้ง  ลุกแปดครั้ง

4

เขาแสดงให้เห็นว่า  กัมบัตเตะ  ไม่ได้ช่วยแค่ให้บรรลุเป้าหมาย 
อยา่งเปน็รปูธรรม แตย่งัทำใหเ้ราเตบิโตและมไีฟในชวีติอยูเ่สมอ  
นี่คือปัจจัยที่ทำให้คุณฮิกะ โอชิโร่  และลูกชายใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุขและยืนยาว

คุณจะได้เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ลึกซึ้ง 
และมีมายาวนานหลายยุคสมัย อย่าง กัมบัตเตะ อิคิไก และ  
วะบิ ซะบิ ที่พิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งแล้วว่า ความพึงพอใจ 
ที่สุดของชีวิตมาจากการทุ่มเทพยายามเพื่อทำบางสิ่งให้สำเร็จ  
การต่อสู้ดิ้นรนด้วยใจที่มีความสุขและมีทรรศนะถูกต้องคือ 
กุญแจสำคัญสู่การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้อุดม 
ไปด้วยกำลังใจในการรักษาแนวคิดเช่นนี้ การฟื้นฟูใจให้มี 
ความสุขเวลาที่อุปสรรคนั้นดูหนักหนาเกินกว่าจะรับมือไหว  
รวมถึงการชาร์จไฟให้ตนเองอีกครั้งแล้วก้าวไปข้างหน้า ทั้งยัง 
แสดงให้เห็นว่าเราจะให้คุณค่ากับการทำให้ดีที่สุดได้อย่างไร

กัมบัตเตะ  ไม่ใช่แค่ถ้อยคำแสดงการให้กำลังใจหรือการ 
พูดกระตุ้นจูงใจด้วยคำเพียงคำเดียว แต่เป็นวิถีการมองชีวิต

กัมบัตเตะ  เป็นกรอบความคิดที่เรียนรู้และใช้ได้ในชีวิต 
ประจำวัน

กมับตัเตะ เปน็เครือ่งมอืสำหรบัใหก้ำลงัใจตวัเองและคนทีร่กั
กัมบัตเตะ จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าเสมอพร้อมรอยยิ้ม  

ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรก็ตาม
กัมบัตเตะ คือแสงสว่างนำทางที่ช่วยให้เราไม่ติดหล่มความ 

เฉยเมยเย็นชาหรือความสิ้นหวัง เมื่อต้องเผชิญกับโชคร้ายที่ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



โนบูโอะ  ซูซูกิ

5

ไม่คาดคิด
หนังสือเล่มนี้ช่วยให้คุณพบหนทางในการใช้ชีวิต และพบ 

วิธีใช้หนทางเหล่านั้นให้เต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะมีอะไรรออยู่ 
ข้างหน้า คุณมีเครื่องมือที่จะช่วยฟื้นคืนความสดชื่นให้กับ 
จิตวิญญาณและก้าวต่อไปข้างหน้า

หวังว่าคุณจะสนุกกับหนังสือเล่มนี้เหมือนผม และมีชีวิต 
สมบูรณ์ที่สุดและมีความสุขที่สุด

ขอบคุณนะโนบูโอะ!

– เฮกเตอร์ การ์เซีย
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บทนำ
ก้าวไปข้างหน้าเสมอ  ไม่มีวันยอมแพ้

ในยุคปัจจุบันที่แสนลำบากและท้าทายนี้ หลายคนรู้สึกว่า 
ต้องสร้างชีวิตใหม่ เหมือนที่ชาวญี่ปุ่นทำเมื่อหลังเกิด 

สงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เราจะเห็นความลับของความสามารถในการเกิดใหม่จาก 

เถา้ถา่นแบบเดยีวกบันกฟนีกิซข์องคนชาตนิีใ้นปรชัญา กมับตัเตะ  
ซึ่งแปลว่า “ทำให้ดีที่สุด อย่ายอมแพ้ ลุยต่อไปข้างหน้า”

ขณะที่ผู้คนจากประเทศอื่น  ๆ  กล่าวว่า  “โชคดีนะ” เวลา 
ใครสกัคนจะไปสอบ สมัภาษณง์าน หรอืแขง่ขนัใด ๆ ชาวญีปุ่น่ 
จะพูดว่า “กัมบัตเตะ” เพื่อส่งกำลังใจให้พยายามต่อไป แสดงนัย 
ถึงทัศนคติที่แตกต่างอย่างมาก

	 โชคดีขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เป็นการทำให้ชะตากรรม 
อยู่เหนือการควบคุมของบุคคล

 กัมบัตเตะ  เรียกร้องความเข้มแข็งและทรัพยากรภายใน 
จิตใจ โดยมองว่าสิ่งต่าง ๆ เกิดจากความพยายามของคุณ
เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจห้าสิบบทในหนังสือเล่มนี้จะช่วย 

ให้คุณรู้จักกับปรัชญาการยืนหยัดและการฟื้นคืนกำลังใจของ 
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะในการข้ามผ่านอุปสรรค
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เช่นเดียวกับที่ วะบิ ซะบิ แสดงให้เห็นถึงความงดงามของ 
ความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิต กัมบัตเตะ แสดงให้เราเห็นถึงการ 
เอาชนะอุปสรรคทั้งหมดในชีวิต และทำสิ่งที่ตั้งใจต่อไปอย่าง 
มีพลังและมีแรงจูงใจ

ถ้าคุณนำการยืนหยัดและการฟื้นคืนกำลังใจของชาวญี่ปุ่น 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย  
และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นจริง
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กรอบความคิดแบบกัมบัตเตะมีมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มในญี่ปุ่น
เด็ก  ๆ  จะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความมุ่งมั่น
และความเพียรพยายามตั้งแต่แรกเกิด 
ในวัน  โคโดโมะ โนะ ฮิ (วันเด็ก)

จะมีการแขวนปลาคาร์ปบนที่สูงพลิ้วลม
เพื่อเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่งความเยาว์วัยอันทรงพลัง

กล่าวกันว่าถ้าปลาคาร์ปตัวหนึ่งมุ่งมั่นว่ายทวนน้ำไปยังประเทศจีน
และฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวของแม่น้ำหวงได้  มันจะกลายเป็นมังกร
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1
กัมบัตเตะ!

กัม บารุ  เป็นคำกริยาภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า  “ทำให้ดีที่สุด”  
“อย่ายอมแพ้” “ยืนหยัดไว้” “พยายามปรับปรุงแก้ไข”  

หรือ “บากบั่นอดทน”
กัมบารุ ประกอบด้วยอักษรสามตัว ได้แก่

 กัม แปลว่า หัวดื้อ หัวแข็ง ดื้อรั้น
 บา แปลว่า ดึง ทำให้ตึง มั่นคง ขยาย
 รุ เป็นอักษรฮิรางานะท่ีใช้ปิดท้ายคำกริยารูปแบบ Infinitive

หลายวัฒนธรรมมักกล่าวว่าขอให้โชคด ี เมื่อคนรู้จักจะต้อง 
เผชิญกับสิ่งท้าทาย การแข่งขัน การสอบ หรือการผจญภัยกับ 
ชีวิตใหม่ ในภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำว่า  กัมบารุ  ซึ่งปรับให้เป็น 
รูปสำหรับสรรพนามบุรุษที่สอง คือ กัมบัตเตะ แปลว่า “ทำให้ดี 
ที่สุดและอย่ายอมแพ้”
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เมื่อพูดว่า “โชคดีนะ” ดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะอยู่ในกำมือของ 
โชคชะตาและอยู่เหนือการควบคุมของเรา แต่เมื่อพูดเป็นภาษา 
ญี่ปุ่นว่า  “กัมบัตเตะ”  กับใครสักคน เรากำลังสื่อสารว่าสิ่งที่ 
อีกฝ่ายจะต้องเผชิญส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง

ในบรรดาความหมายต่าง  ๆ  ของคำว่า  กัมบัตเตะ ส่วนที่ 
หมายถึง  “ดีที่สุดสำหรับคุณ”  นั้นสำคัญมาก เพราะเป็นการ 
ยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ อาจไม่สำเร็จอย่างสมบูรณ์ เพราะมีบางส่วน 
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

นี่คือแก่นสารเกี่ยวกับความเป็นจริงของ วะบิ ซะบิ ความ 
พยายามสำคัญกว่าการมีโชค

รูปกริยาที่พบได้ทั่วไปของคำว่า กัมบารุ
 กัมบารุ หรือ กัมบาริมัส ใช้กับเอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง

 กัมบัตเตะ ใช้กล่าวกับผู้อื่นเพื่อให้กำลังใจ
 กัมบัตเตะ  กุดาไซ  เหมือนกับ  กัมบัตเตะ  แต่  

สุภาพกว่า

 กัมบาเระ  เหมือนกับ  กัมบัตเตะ แต่ใช้ในเชิงบังคับ  

เกือบเหมือนกับการออกคำสั่งกับอีกคนหนึ่ง

 กัมบารุ หรือ  กัมบาริมาโช แปลว่า “ทำให้ดีที่สุด 

กันเถอะ” เพื่อให้กำลังใจสมาชิกในทีม

 อิชโชเกนไม กัมบัตเตะ แปลว่า “ทำให้ดีที่สุด  

มีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมด สู้ตายถวายชีวิตเลย”
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ส่วนความหมายเชิงปรัชญาของ กัมบัตเตะ คือ “จงทำทุกสิ่ง 
ที่คุณทำได้ ทำดีที่สุดเท่าที่พอจะรู้วิธี แต่ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่ลงเอย 
อยา่งทีต่อ้งการกไ็มเ่ปน็ไร ไมต่อ้งรูส้กึแย่ เพราะคณุทำทกุอยา่ง 
ที่อยู่ในอำนาจของตัวเองแล้ว”

ในประเทศญี่ปุ่นเราใช้คำนี้ในชีวิตประจำวัน โอกาสหนึ่ง 
ที่พบบ่อยที่สุดคือเวลาบอกลาครอบครัวก่อนออกไปทำงาน 
หรือไปโรงเรียนตอนเช้า

เรายังใช้คำว่า กัมบัตเตะ ในการแข่งขันกีฬา การทำหน้าที่ 
ทางสังคมต่าง  ๆ ใช้เพื่อให้กำลังใจเพื่อน หรือเมื่อมีภัยพิบัติ 
ธรรมชาติมาทำลายล้างหมู่เกาะแห่งนี้

ถ้าทำดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่หวังก็ไม่สำคัญเลย  
เพราะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่ได้ทำให้โอกาสที่ได้มานั้น 
สูญเปล่า

ทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ใช้ความสามารถของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ทุ่มเท
บากบั่นอดทน
ก้าวต่อไปข้างหน้า
อย่ายอมแพ้
และถ้าไม่บรรลุเป้าหมาย
อย่ารู้สึกหดหู่ใจ
อย่ารู้สึกแย่
ไม่เป็นไรหรอก
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คุณทำทุกสิ่งที่ทำได้แล้ว
กัมบัตเตะ!

กรอบความคิดแบบเฉื่อยชา
และผัดวันประกันพรุ่ง

กรอบความคิด
แบบกัมบัตเตะ

ฉันไม่อยากทำ ฉันจะเริ่มลงมือทำ 
แม้ไม่ค่อยอยากทำ

นี่ไม่คุ้มหรอก ถ้าฉันยังไม่ได้ลองพยายามด ู
ก็จะไม่มีวันรู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่

ยอมแพ้แล้ว ฉันจะเปลี่ยนวิธีจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้และพยายามใหม่อีกครั้ง

บางทีฉันอาจจะโชคดีก็ได้ ฉันจะทำให้ดีที่สุด เทพเจ้าแห่ง
ความโชคดีจะได้อยู่ข้างฉัน

ความสำเร็จคือสิ่งเดียว
ที่สำคัญ ถ้าไม่แน่ใจว่า
จะทำสำเร็จ ฉันก็จะไม่ทำ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้
ขณะเดินทาง

คนอื่น ๆ จะคิดอย่างไรนะ ตัวฉันในอนาคตจะคิดอย่างไร
ถ้าเขามองเห็นฉัน
ผ่านไทม์แมชชีน

ผลลัพธ์สำคัญที่สุด เปลี่ยนแปลงตนเองให้ฉลาดขึ้น
ด้วยปรัชญา กัมบัตเตะ
คือสิ่งสำคัญที่สุด
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เด็กญี่ปุ่นทุ่มหัวใจและจิตวิญญาณไปกับการเต้นในงานเทศกาล
ความสุขที่เกิดจากการพยายามอย่างหนักเพื่อทำบางสิ่งให้สำเร็จ

โดยเฉพาะการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
ส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณแบบ กัมบัตเตะ

ความกระตือรือร้นของเด็ก  ๆ ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ ใหญ่ด้วย
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



14

คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ (The Great Wave off Kanagawa)
จากภาพชุด  Thirty-Six  Views  of  Mount  Fuji

Woodblock  Print,  c.  1829  -  1832  โดยคัตสึชิกะ  โฮกุไซ  (1760  -  1849)
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2
คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ

ศิลปะแห่งการสู้ต่อไป

คลื่น ยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ (The Great Wave off  
Kanagawa) โดยคัตสึชิกะ  โฮกุไซ  ศิลปิน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุกิโยเอะ (ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น) เป็นผลงานศิลปะ 
ชิ้นหนึ่งที่มีความเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดตลอดกาล เป็นภาพ 
เกี่ยวกับเรือกรรเชียงหลายลำกำลังต่อสู้กับความโกรธเกรี้ยวของ 
ท้องทะเล โดยมีภูเขาฟูจิอยู่เบื้องหลัง ความขาวของหิมะตัดกับ 
สีขาวเทาของฟองคลื่นที่เหมือนกำลังกระโจนใส่นักเดินเรือด้วย 
อุ้งเล็บแหลมคม

เกดิอะไรขึน้หลงัจากคลืน่แตก เรอืจะลม่หรอืเปลา่ พวกเขา 
จะเปลี่ยนทิศทางและใช้ปัญญาเอาชนะคลื่นได้ไหม ถ้าอยาก 
มีโอกาสรอด พวกเขาจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องพายต่อไป โดย 
หวงัวา่จะขึน้ไปถงึยอดคลืน่และเอาตวัรอดไดเ้มือ่ถงึผนืนำ้สงบนิง่ 
อย่างปลอดภัย

คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ  เป็นตัวแทนจิตวิญญาณ  
กมับตัเตะ ของประเทศญีปุ่น่ โดยกลา่วถงึนกัเดนิเรอืผูไ้มย่อมแพ้  
พวกเขาทุ่มเทความพยายามทั้งหมดให้กับการเคลื่อนต่อไป 
ข้างหน้าเพื่อจะมีชีวิตอยู่

คลื่นทะเลนี้เป็นอุปลักษณ์อันยอดเยี่ยมที่สื่อถึงชีวิต
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บางครั้งทุกสิ่งก็ดำเนินอย่างราบรื่นและดูจะไหลไปด้วย 
ตัวเอง เรารู้สึกเหมือนเป็นแมวน้ำแก่  ๆ  ที่ทะเลไม่มีความลับ 
อะไรกับเราเลย ไม่ว่าจะพยายามทำสิ่งใด สิ่งต่าง ๆ ก็ดูเหมือน 
จะมาถูกเวลา และเราก็พร้อมรับมืออยู่แล้ว แต่ในบางครั้ง 
เราก็เครียดกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยที่จู่  ๆ  ก็หลั่งไหลเข้ามาจนอารมณ์ 
ความรู้สึกท่วมท้น ตอนนั้นเองที่เราเป็นนักพายเรือที่อยู่ในภาพ  
คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ

ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไร เรื่องหนึ่งที่แน่ใจได้เสมอ 
คือ แม้แต่คลื่นลูกใหญ่ที่สุดก็ต้องสลายไปในวันหนึ่ง

บางเวลาเราอาจประสบอุบัติเหตุหรือดูเหมือนจะเจอแต่ 
ข่าวร้าย แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราเลือกพุ่งไปข้างหน้าได้ 
เสมอ

ขอให้แล่นเรือฝ่าชีวิตไปด้วยจิตวิญญาณแบบ กัมบัตเตะ
นกัเดนิเรอืมอืใหมผู่ล้ม้เหลวในการออกทะเลเนือ่งจากสงัเกต 

กระแสน้ำไม่เป็น จะกลับเข้าฝั่งและได้เรียนรู้บางสิ่งซึ่งเป็น 
บทเรียนอันมีค่าเสมอ

จงทำให้ดีที่สุด กระโจนเข้าหาคลื่นเหล่านั้นแล้วเรียนรู้ 
จากมัน และพึงระลึกเสมอว่าคลื่นจำนวนหนึ่งอาจหนักหนา 
เกินต้านและจะพัดคุณกลับเข้าฝั่ง

ยังมีทางเลือกที่สาม แต่ก็เป็นทางเลือกที่แย่ที่สุด นั่นคือ  
นักเดินเรืออยู่แต่บนชายหาด  เหมือนคนที่อยู่บ้านรอคอย 
ให้โอกาสง่าย ๆ  มาถึง การทำเช่นนี้จะทำให้เขาถูกประณามว่า 
เป็นได้แค่ผู้เฝ้ามองดูชีวิต เพราะจะไม่มีวันเรียนรู้อะไรเลยจาก 
การยืนอยู่เฉย ๆ 
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นักปรัชญาชาวอังกฤษชื่ออลัน วัตต์ ค้นพบจุดร่วมระหว่าง 
คลื่นกับมนุษย์ นั่นคือต้นกำเนิด

“คุณไม่ได้เข้ามาในโลกนี้  คุณกำเนิดขึ้นมาจากโลกนี้  
เหมือนคลื่นที่มาจากมหาสมุทร จึงไม่ใช่คนแปลกหน้าของที่นี่”

เขายังใช้จังหวะการเคลื่อนไหวของทะเลเพื่อแสดงให้เห็นว่า  
เราไม่จำเป็นต้องกังวลถึงผลกระทบขนาดใหญ่จากการกระทำ 
ของตัวเองมากเกินไป

“คณุเปน็ฟนัเฟอืงตวัหนึง่ของความเปน็ไปทัง้หมดในจกัรวาล 
เหมือนกับคลื่นที่ เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไปทั้งหมดใน 
มหาสมุทร”

คลื่นเปรียบได้กับชีวิต
เราไม่อาจหยุดคลื่นในทะเลได้ ส่วนในชีวิตจริงเราก็ไม่อาจ 

หยุดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกาลเวลาที่ดำเนินผ่านไป
ถ้าเราอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวในทะเล เราจะถูกคลื่นกลืน 

หายไป
ถ้าชีวิตเราอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวใด  ๆ ก็จะถูกกลืนกินด้วย 

ความรู้สึกเมินเฉยเย็นชา
ถ้าหยุดคลื่นไม่ได้ ก็จงเปลี่ยนตัวเองเมื่ออยู่ในคลื่น
กัมบัตเตะ!
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เรือแตก โต้คลื่น

ฉันเพิ่งเห็นคลื่นที่อยู่ใกล้ใน
นาทีสุดท้าย

ฉันรู้วิธีที่จะคาดคะเนถึงคลื่นยักษ์
ได้ล่วงหน้า

ฉันออกทะเลโดยไม่เช็กสภาพ
ลมฟ้าอากาศ

ฉันเตรียมตัวเดินทางอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน

ฉันยอมเสี่ยงทุกอย่างในทะเล
คลื่นสูงโดยไม่เตรียมพร้อม

ฉันฝึกซ้อมกับคลื่นลูกเล็ก ๆ
ก่อนเผชิญคลื่นลูกใหญ่

ฉันหวังพึ่งโชค ฉันเชื่อในประสบการณ์
ของตนเอง ซึ่งช่วยให้พยากรณ์
แม่นยำขึ้นและหยั่งรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ 

ความเปราะบาง – ฉันเรือแตก
เมื่อได้เผชิญกับพายุครั้งแรก

การฟื้นตัวจากความล้มเหลว – 
ฉันปรับตัวเข้ากับสภาพของ
ท้องทะเล
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พระโพธิสัตว์นั่งอยู่บนหินเป็นเวลาสามปี  (Bodhidharma)
งานพิมพ์แกะไม้จากผลงานชุด

One  Hundred  Aspects  of  the  Moon,  1887
โดยโยชิโตชิ  (1839  -  1892)
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3
อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี

เมื่อมองดูเจ้าแมวทามะของผมที่กำลังงีบหลับอยู่บนหิน 
กอ้นเลก็ ๆ ในสวนแบบทีม่นัทำเปน็ประจำ ผมกน็กึถงึ 

คำกลา่ววา่ “อดทนนัง่บนกอ้นหนิสามป”ี (อชิ ิ โนะ อเุอะ น ิ โม  
ซัง เนน) เป็นสุภาษิตที่ชาวญี่ปุ่นเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก

สุภาษิตไม่ได้กล่าวตรง  ๆ แต่ก็มีแนวคิดว่าถ้าคุณนั่งอยู่ 
บนก้อนหินสามปี จะทำให้หินนั้นละลายได้ในที่สุด แม้ว่า 
บางสิ่งในชีวิตอาจดูแปลกประหลาดหรือยากลำบากในตอนแรก  
แต่คุณจะควบคุมได้ ถ้าเพียรพยายามนานพอ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเริ่มงานใหม่ ช่วงสัปดาห์แรก ๆ ที่ต้อง 
เจอแต่คนแปลกหน้าห้อมล้อมและต้องทำสิ่งที่ยังไม่เชี่ยวชาญ 
อาจเป็นเรื่องหนักหนา แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณก็อาจมีเพื่อน 
และได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่า ซึ่งคงไม่ได้เรียนรู้เช่นนี้ถ้ายอมแพ้ 
ตั้งแต่แรก

มตีำนานเลา่วา่ พระสงฆใ์นศาสนาพทุธนามวา่พระโพธธิรรม 
นัง่นิง่ไมข่ยบัอยูบ่นกอ้นหนิเปน็เวลาสามปี แลว้สดุทา้ยทา่นทำให ้
หินนั้นละลายหรือเปล่า คำตอบคงไม่สำคัญนัก สิ่งสำคัญคือ 
ความมุ่งมั่นที่ท่านแสดงออกมาเพื่อจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ

ภาพของพระโพธิธรรมท่ีน่ังน่ิงอยู่บนก้อนหินเป็นแรงบันดาลใจ 
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ในการสร้างตุ๊กตาไม้ดารุมะ หรือเครื่องรางรูปไข่ที่วางขายตาม 
ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวดัตา่ง ๆ ดวงตาของตุก๊ตาจะวา่งเปลา่  
เพื่อให้คุณซื้อ พร้อมกล่าวคำอธิษฐานหรือวางเป้าหมาย แล้ว 
ถึงจะวาดดวงตาอีกข้างหนึ่ง

คุณควรวางตุ๊กตาดารุมะไว้โดดเด่นในบ้าน จะได้เห็นทุกวัน 
และระลึกว่าตัวเองปรารถนาสิ่งใดตอนวาดตาดวงแรก และ 
ต้องรอให้คำอธิษฐานเป็นจริงหรือบรรลุเป้าหมายเท่านั้น ถึงจะ 
วาดตาดวงที่สองได้

จริง  ๆ  แล้วไม่จำเป็นต้องหาก้อนหินนั่งหรือมีตุ๊กตาดารุมะ 
ไวว้าดดวงตาหรอก เวลาทำสิง่ใหม่ ๆ ทีต่อนแรกดจูะเปน็ไปไมไ่ด ้ 
ขอให้นึกภาพเป้าหมายที่ต้องการบรรลุและเขียนใส่กระดาษ

“อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี”  เตือนว่าชีวิตไม่ได้เป็นแค่การ 
เริ่มต้นบางอย่าง แต่ยังเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เริ่มไว้ให้ 
สำเร็จ อย่างเช่นความมุ่งมั่นสามปีบนก้อนหิน
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