
Một Người Việt được Nhật Hoàng Khen Ngợi 
 

 
Ông Trần Ngọc Phúc là Chủ tịch Hội người Việt tại 
Nhật Bản, đồng thời cũng là Tổng Giám đốc công ty 
Metran được Nhật Hoàng đích thân tới thăm và khen 
ngợi. Dù thành công vang dội với phát minh làm thay 
đổi ngành y Nhật Bản và thế giới, nhưng ông vẫn luôn 
khiêm nhường, bởi trong tâm luôn có một niềm tin. 
 
Ông Phúc rời quê hương sang Nhật du học từ khi còn 
là cậu thanh niên 21 tuổi. Trong thời loạn lạc, giữa lúc 
đất nước và gia đình xoay vần trong dòng chảy dữ dội, 
ông đã mất hoàn toàn liên lạc với gia đình và mãi cho 

tới 18 năm sau mới được gặp lại họ. Từ một thanh niên trong gia đình gia phong nề nếp, được bao bọc, cậu 
đã mất hoàn toàn điểm tựa gia đình và phải bươn chải một mình nơi đất khách. 
 
Trong gian khó, Trần Ngọc Phúc vẫn giữ được lòng lương thiện thừa hưởng từ gia đình Phật tử xứ Huế. Ông 
kiên trì giữ đi trên con đường riêng của mình, ông đã thành công và khẳng định được triết lý kinh doanh cũng 
như triết lý nhân sinh vị tha là cách thành tựu chân chính và bền vững nhất. 
 
Cứu giúp những “thiên thần” 
 
Ông chuyên ngành hóa học công nghiệp nhưng do tình cảnh khó khăn lúc thế giới rơi vào cơn khủng hoảng 
dầu mỏ nên ông được trường giới thiệu đến thực tập tại hãng chế tạo thiết bị y khoa. Trong những năm tháng 
thực tập tại các bệnh viện, nhìn thấy những em bé sinh non tháng thoi thóp giành giật sự sống, lòng thiện tâm 
đã hối thúc ông tìm cách cứu những sinh linh bé bỏng này. Trong phim tài liệu “Lý Do Tôi Sinh Ra” chiếu trên 
đài truyền hình Việt Nam, ông đã nói về cảm giác của mình khi thấy các em nhỏ sinh non: “Đó là những thiên 
thần xuống trần gian bị gãy cánh nên mình phải làm sao giúp những thiên thần này có đưọc một cuộc sống 
thoải mái ở trần gian này”. Ông tìm cách chế ra một chiếc máy thở chưa từng có trên thế giới giúp lá phổi 
mỏng manh của các đứa bé này. Phổi những trẻ sơ sinh thiếu tháng chưa hoàn thiện, máy trợ thở thông 
thường có thể khiến khí quản các bé bị phình to mà không khí vẫn không vào phổi, và lượng oxy nếu vượt 
quá mức sẽ gây biến chứng mù mắt. 
 
Năm 1984, ông đã thành lập công ty Metran Co.Ltd. Công ty này cho ra đời chiếc máy hô hấp nhân tạo có dao 
động cao theo tần số - HFO (High Frequency Oscillatory Ventilation) - đầu tiên trên thế giới dành cho trẻ sinh 
thiếu tháng. Cho đến nay, 90% các bệnh viện, trung tâm y tế lớn của Nhật Bản đã trang bị máy HFO của ông 
Phúc và nó cũng đã được dùng tại nhiều nơi trên thế giới như Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thái Lan, Đài Loan, 
Malaysia, Costa Rica, Mexico… 
 
Động cơ trong sáng và triết lý “Thi Ân” 

 
Ông Trần Ngọc Phúc đón Nhật Hoàng đến thăm công ty (ảnh: 
Nvcc).  

 
Trong só rất nhiều doanh nghiệp thành công của Nhật Bản, 
công ty của ông Phúc đã được Nhật Hoàng chọn tới thăm 
vào tháng 7/2012. Ông Phúc là người duy nhất được đi 
cạnh Nhật Hoàng suốt thời gian đó để giới thiệu về Metran 
và HFO. Ông đã rất ngạc nhiên về mức độ tinh tế ân cần 
cũng như sự hiểu biết của Nhật Hoàng. Và những người 
khiêm nhường, ý nhị đều dễ dàng nhận ra nhau, Nhật 
Hoàng cũng đã cảm ơn ông Phúc khi ông này lặng lẽ đặt 
một chiếc chiếu trên ghế để cho Ngài có thể nghỉ chân sau 
khi Nhật Hoàng thấy mệt do leo cầu thang. 

 



Có lẽ triết lý kinh doanh vị tha của ông Phúc đã là một lý do để Nhật Hoàng lựa chọn tới thăm doanh nghiệp 
của một người gốc nước ngoài như ông Phúc. 
 
“Tôi nghĩ, cuộc sống của chúng ta có được hiện nay là do mối tương quan với nhiều người. Và bạn sẽ đối xử 
như thế nào với người mà bạn gặp lần đầu tiên? Thi ân (*) mà không cần đáp trả. Đây là điều tôi đã học 
được từ cha mẹ tôi” Ông Phúc đã nói như vậy, và nó giải đáp phần nào việc ông quyết định đi con đường 
khó khăn để làm việc chưa ai làm trước đây. Để có được chiếc máy thở cho những em bé sinh non, ông đã 
phải tìm hiểu, hỏi han rất nhiều các đồng nghiệp. Ở một đất nước có tiêu chỉ an toàn hàng đầu, lĩnh vực ông 
nghiên cứu động chạm tới sinh mệnh của những em bé có tỷ lệ tử vong rất cao, nên ông nhận ra rằng người 
Nhật không sản xuất máy hô hấp nhân tạo vì mức độ rủi ro của nó. Vừa dấn thân vào một lĩnh vực quá khó, 
lại là người nước ngoài, ông Phúc đã phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng sự chân tình và cởi mở đã giúp ông 
có thêm nhiều người bạn Nhật thân thiết hỗ trợ. Như ông Yuichi Mizutani từng là thầy của ông Phúc thời ông 
mới đi làm, giờ lại đang là nhân viên ở công ty Metran. 
 
Ông Phúc tự ví mình như chiếc máy cày, còn những người thành công khác như những chiếc tàu hỏa siêu tốc 
Shinkansen. Chiếc máy cầy đi rất chậm và vừa đi vừa cầy bừa, dọn dẹp chướng ngại vật để tạo ra con đường 
cho mình. Không chỉ khó khăn ở thời điểm bắt đầu, sau này khi đã có công ty phát triển tốt, ông lại gặp khó 
khăn khi cổ phần hóa công ty. Những người đầu tư đã thực hiện phương châm kinh doanh tối đa hóa lợi 
nhuận, trong khi ông muốn doanh nghiệp “cứu giúp sinh mệnh” này phải tôn trọng tuyệt đối triết lý kinh doanh 
“thi ân không cần đáp trả”. Vì thế dù có phải chật vật vay mượn, ông cũng quyết mua lại toàn bộ cổ phần để 
giữ được con đường đi chân chính cho Metran. 

 
Ông Trần Ngọc Phúc giới thiệu về sản phẩm của với Nhật 
hoàng (ảnh: Nvcc).  

 
“Với tôi, kinh doanh cũng như là tập kiếm đạo vậy. Là 
đạo, nên không phải vấn đề kỹ thuật không, mà cách suy 
nghĩ, đạo đức đều nằm trong đó hết. Mình phải có sự 
trung tín, nghĩa là luôn luôn có lòng trung thành với 
mục đích cao cả, với đạo lý và giữ chữ tín ở đời, dù có 
gặp khó khăn thế nào đi chăng nữa”. 
 
“Mục đích cuối cùng của mình là làm sao để cứu những 
trẻ em đang cần phải cứu. Vấn đề lợi tức và đạo đức 
khi nào cũng phải cân bằng trong đó. Đó mới là kinh 
doanh”, ông Phúc đạ thổ lo trong bộ phim “Lý do tôi sinh 
ra”. Ông nói ông đã học được tinh thần của người Nhật, 
khi làm bất cứ việc gì, họ đều làm rất tinh xảo, chu đáo và 
nghĩ đến cảm nhận của người khác dù trong những chi 
tiết nhỏ nhất. 

 
Có lẽ thiện tâm ông thừa hưởng được từ gia đình có đức tin và hướng thiện khiến ông Phúc đã chọn “con 
đường đi đến thành công bằng sự tử tế” của các doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng, và Metran đã được chính 
phủ Nhật Bản ghi nhận. Tháng 12/2017, Metran Co.Ltd đã vinh dự được công nhận là “Doanh nghiệp có động 
lực tăng trưởng tương lai của khu vực”. 
 
Niềm tin vào sứ mệnh 
 
Giải thích về những thành công của mình, ông nêu lên một câu giản dị thế này: “Tôi là người sinh ra thiếu 
tháng. Có thể đó là lý do để thúc đẩy tôi làm những máy móc cứu trẻ sinh non”. Ông khiêm nhường không 
nhận hết thành công là do tài năng của bản thân. Ông nói rằng ông có sứ mệnh làm việc này, và người có sứ 
mệnh thì luôn nỗ lực không ngừng và ông cho rằng thành công là kết quả của nỗ lực và niềm tin. Đó giống 
như việc ta có một lời hứa thì phải hoàn thành việc được giao phó và những đìều kiện, sự thuận lợi được trời 
ban cho để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thức mình ở vị trí có trách nhiệm ta phải khiêm nhường hơn khi cho 
rằng ở vị thế khai sáng và cho rằng thành tựu là do tài năng. Với cách nghĩ như thế, ta sẽ thấy con đường 
mình phải đi, kiến thức và tài năng mình có được đều là để thực hiện sứ mệnh thi ân. Thế nên ta sẽ không tự 
hào rằng vì ta giỏi nên mới có được ngày hôm nay. Mà thay vào dó, ta hiểu rằng thành công này là một nhiệm 



vụ và phải dùng những gì mình có được một cách chân chính và thành kính nhất. Thành công nếu đều gắn 
với việc làm vì người khác, thì sẽ luôn có con đường rộng lớn và vững chắc nhất để tiến lên. 
 
-------------------- 
 

(*) – thi ân (施恩) = làm ơn cho người khác. 

 
Bài có tham khảo và trích dẫn một số thông tin từ bài báo “Khoa học vị nhân sinh – Chuyện của một nhà phát 

minh gốc Việt tại Nhật Bản” của tác giả Nguyễn Tuyến và Thành Hữu trên Special.vietnamplus.vn 
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