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       เปนการปาฐกถาพิเศษที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรดเมื่อเดือนมิถุนายน 
ผมไปอานพบบทความนี้ในนิตยสาร Fortune ฉบับ September 5, 2005 ฟอร
จูนไดเขียนในขอความโปรยกอนบทความวา ปกติการปาฐกถาพิเศษในวันรับ
ปริญญามักจะเปนอะไรที่ฟงสบาย ๆ แลวก็ผานไป แตปาฐกถาพิเศษของ 
Jobs ที่ Stanford ครั้งนี้ถือวาไมธรรมดาเพราะหลังจากวันนั้นก็คนพูดถึงอยาง
มากมาย ไมเฉพาะในหมูบัณฑิต ของสแตนดฟอรดเทานัน้ แตมีการโพสตเขา
ไปในเวบไซด ตางๆ สงอีเมลใหคนรูจักอาน ถกเถียงในเวบล็อก คนที่ไมได
อานก็ถามหากันมาก จนฟอรจูนตองเอามาตีพิมพแมจะผานมาแลวถึง 4 
เดือนก็ตาม  

โดย : สตีฟ  จ็อบส  (CEO Apple Computer และ Pixar Animation Studio) 
ถอดความโดย : กิตติ  สิงหาปด  

   
" ผมรูสึกเปนเกียรติ ที่ไดมารวมในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลกกับพวกทานในวันนี้ ความจริงที่คนรูกันทั่วไปก็คือ
ผมไมจบปริญญาครับ จะวาไปแลวการมาที่นี่ในวันนี้ถือวาทําใหผมไดอยูใกลกับคําวาไดปริญญามากที่สุด วันนี้ผมอยากจะบอกเลาเรื่องราว
ในชีวิตผมใหฟง สามเรื่อง เปนแคเรื่องของชีวิตผมเองเทานั้นจริง ๆ นะครับ ไมไดเปนเรื่องใหญโตอะไร  

     เรื่องแรก... เปนเรื่องของการมองเสนทางเดินของชีวิตที่ผานมา ซึ่งมันเปนคลาย ๆ การตอเชื่อมจุดใหเปน
รูปราง ผมดรอปจากมหาวิทยาลัย Reed หลังจากเขาเรียนไดเพียง 6 เดือน แตก็ยังเตร็ดเตรอยูในมหาวิทยาลัย
อีก 18 เดือน กอนที่จะออกมาจริง ๆ ถามวาทําไมผมถึงดรอป บางทีเรื่องนี้อาจจะเริ่มมาตั้งแตผมยังไมเกิดดวย
ซ้ําไป แมของผมเปนสาวรุนที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยและไมไดแตงงาน เธอตั้งใจวาจะยกผมใหคนที่ตองการ
เด็กรับไปเล้ียงเปนลูกบุญธรรม เธอมีเงื่อนไขในใจที่คอนขางแรงกลาวา จะยกผมใหกับคูสามีภรรยาที่ตองจบ
มหาวิทยาลัยเทานั้น ตอนแรกผูที่จะรับผมไปอุปการะนั้นเปนคูของทนายความกับภรรยา แตปรากฏวาตอนผม
คลอดนั้น ทั้งสองก็เกิดเปลี่ยนใจกะทันหันวาอยากไดเด็กผูหญิง ผมก็เลยมาเปนลูกของพอแมผมในขณะนี้ ตอน
นั้นทานทั้งสองอยูในรายชื่อถัดไปที่ตองการรับเด็กไปเลี้ยง พอคูของทนายปฏิเสธ ก็เลยมาถึงคิวของทาน แต
ปญหาก็คือ..พอแมผมไมไดจบมหาวิทยาลัยในหนแรก แมผมจึงไมยอม แตสุดทายก็ยอมเพราะพอแมผมให
สัญญาวาจะสงผมเขามหาวิทยาลัยเมื่อผมโตขึ้นอยางแนนอน 
 
17 ปตอมาผมก็ไดเขามหาวิทยาลัยจริง ๆ แตผมดันไปเลือกมหาวิทยาลัยที่คาเทอมแพงพอ ๆ กับ ที่นี่ ดวยเงินเก็บของพอแมผมซึ่งทานก็เปน
คนระดับทํางานธรรมดา หมดไปกับคาเทอมของผม หกเดือนในมหาวิทยาลัยผมมองไมเห็นวา มันจะคุมกับคาเลาเรียนยังไง ผมไมรูวาจะเอา
ยังไงกับชีวิตดี และมหาวิทยาลัยก็ไมไดใหทางออกกับผม ผมใชเงินที่พอแมสะสมมาทั้งชีวิตหมดไปในหกเดือนที่ Reed ในที่สุดผมตัดสินใจดร



อปโดยมั่นใจวาทุกอยางจะดีขึ้น จริง ๆ ตอนนั้นผมก็คอนขางกลัว แตเมื่อมองกลับไป การตัดสินใจดรอปเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งใน
ชีวิต การดรอปทําใหผมไมตองเรียนวิชาบังคับที่ผมไมชอบ แตในขณะเดียวกันกลับทําใหผมไดเขาเรียนวิชาที่ผมสนใจ 
 
แตก็ไมใชเรื่องดีทั้งหมดนะครับ ผมไมมีหอพัก ตองสิงในหองของเพื่อน ผมตองเก็บกระปองโคกไปคืนที่รานเพื่อเอาเงินมัดจํากระปองละ 5 
เซ็นต ไปซ้ือขาวประทังชีวิต และทุก ๆ วันอาทิตยผมตองเดินขามเมืองถึง 7 ไมล เพื่อที่จะไดกินอาหารดี ๆ ซักมื้อที่โบสถพราหมณ และมีหลาย
อยางที่ผมอาจจะกาวพลาดไปโดยบังเอิญเพราะความอยากรูอยากเห็น หรือโดยสัญชาตญาณ ไดใหบทเรียนที่มิอาจประเมินคาไดกับผม ผม
อยากจะยกตัวอยางใหฟงซักเรื่อง 
มหาวิทยาลัย Reed ในตอนนั้นอาจจะเรียกไดวามีคอรสสอนการออกแบบตัวอักษร (calligraphy) ที่ดีที่สุดในอเมริกาก็วาได ปายหรือโปสเตอร
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจะถูกออกแบบอยางสวยงาม ผมตัดสินใจเขาเรียนวิชานี้ เนื่องจากไมตองลงเรียนวิชาปกติ หลังจากดรอปไว ผมได
เรียนรูตัวอักษร serif และ sans serif ไดรูเรื่องการจัดวางชองไฟ การผสมผสานตัวอักษรขนาดตาง ๆ กัน ใหงานออกมาดูดีที่สุด มันเปนอะไรที่
บงบอกถึงความสวยงาม มีที่มาที่ไป และมีศิลปะแบบที่วิทยาศาสตรก็สอนเราไมได มันสุดยอดจริง ๆ 
 
แตส่ิงเหลานี้ก็ไมไดชวยอะไรในชีวิตผมเลย จนกระทั่งสิบปตอมาเมื่อเราออกแบบคอมพิวเตอร แมคอินทอชเครื่องแรก นั่นแหละวิชาที่เรียนตอน
ดรอปถึงชวยไดจริง ๆ ทุกทานคงเห็นเครื่องแมคฯ ที่มีตัวฟอนทที่สวยงาม นี่ถาผมไมไดลงเรียนวิชาการออกแบบตัวอักษร (Calligraphy) ใน
ตอนนั้นแลว เราก็คงไมมีเครื่องแมคอยางที่เราเห็นในวันนี้ และความจริงก็คือถาวินโดวสไมลอกเราในวันนั้น พีซีในยุคปจจุบันก็จะไมมีตัว
ฟอนทอยางนี้ก็ได ทั้งหมดเกิดขึ้นไดเพราะผมลงเรียนวิชาคัดลายมือครั้งนั้นทีเดียวจริง ๆ แนนอนครับวาเราคงไมสามารถตอเชื่อมจุดเปนรูปราง
ไดเมื่อผมอยูที่ Reed แตเมื่อตอนสิบปผานไปทุกอยางก็เห็นไดชัด 
 
ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา เราไมสามารถตอจุดใหเปนรูปรางไดโดยการมองไปขางหนา เราจะทําไดก็ตอเมื่อเรามองยอนหลังไป (ถานึกไมออกให
นึกถึงเวลาเราเชื่อมจุดเปนรูปตาง ๆ ถาเราเอากระดาษปดจุดที่เราตอมาแลวเราจะตอไปขางหนาไมถูก) ฉะนั้นขอใหเชื่อวาจุดตาง ๆ ที่ผานมา
นั้นอาจจะเปนสวนหนึ่งของชีวิตเราในวันขางหนา เราตองเชื่อในอะไรซักอยางไมวาจะเปนความมุงมั่นตั้งใจ ชะตาชีวิตหรือกรรม อะไรก็ได วิธี
คิดแบบนี้ไมทําใหผมผิดหวังทอแท แตกลับสรางสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับชีวิตผมมากมาย 
 
     เรื่องที่สอง... ที่จะเลาใหฟงเกี่ยวกับความรักและการสูญเสียครับ ผมโชคดีที่ไดพบกับส่ิงที่ผมรักที่จะทําตั้งแตวัยหนุม วอซ (Stephen 
Wozniak ผูรวมกอตั้ง Apple) กับผมเริ่มทําคอมพิวเตอรแอปเปลกันที่โรงรถของพอแมผมตอนผมอายุ 20 เราทํางานกันอยางหนัก ภายใน
ระยะเวลา 10 ป แอปเปลที่เริ่มจากเราสองคนในโรงรถเติบโตขึ้น มีสินทรัพยถึง 2,000 ลานเหรียญ มีพนักงานกวา 4,000 คน เราเพิ่งสราง
คอมพวิเตอรที่ดีที่สุดคือ แมคอินทอช ตอนผมเพิ่งยางสามสิบ แตผมกลับถูกไลออก หลายคนอาจสงสัยวาผมถูกไลออกจากบริษัทที่ตัวเอง
กอตั้งมาไดยังไง คือเมื่อแอปเปลเริ่มเขาที่และเติบโต เราก็หาคนที่เราคิดวาเกงมารวมบริหาร แรกก็ไปไดดี แตพอซักพัก วิสัยทัศนเราก็เริ่มไม
ตรงกันหนักเขาก็กลายเปนความขัดแยง และในที่สุดคณะกรรมการบริหารก็เลือกขางเขา และผมก็เปนฝายตองออกมา เปนการออกที่คนรูกัน
ทั่วไปใหญโต ส่ิงที่เปนหัวใจในชีวิตของผมมลายหายไป ชีวิตผมเหมือนไมเหลืออะไรเลย  
 
ชวงนั้นผมไมรูวาจะทําอะไรอยูหลายเดือน ผมรูสึกวาผมไดปลอยใหความเปนเจาของกิจการหลุดลอยไป ทั้ง ๆ ที่มีโอกาส ชวงหลังผมไดพบกับ 
David Packard (หนึ่งในผูรวมกอตั้ง HP) และ Bob Noyce (หนึ่งใน ผูรวมกอตั้ง Intel) เพื่อขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น คนทั่วไปมองวานี่เปนความ
ลมเหลวของผม จนผมคิดจะออกจากธุรกิจไอทีนี่แลว แตแลวผมก็รูสึกวาเริ่มคิดอะไรบางอยางได ผมยังรักในสิ่งที่ผมทํา ส่ิงที่เกิดขึ้นที่แอปเปล
ไมไดทําใหความรักของผมกับคอมพิวเตอรลดลงแมแตนอย ถึงผมจะถูกปฏิเสธ แตผมก็ยังรักมัน ผมจึงตัดสินใจเริ่มตนอีกครั้งหนึ่ง 



 
ตอนนั้นผมอาจจะยังไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร แตถามามองตอนนี้ การออกจากแอปเปลกลับถือเปนส่ิงที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม 
ความรูสึกหนักอึ้งที่แบกรับไววาเปนคนที่ประสบความสําเร็จ กลับถูกแทนที่ดวยการที่ไมมีอะไรตองเสียจากการที่เปนผูที่เริ่มตนใหม ผม
กลายเปนคนที่จะไมม่ันใจกับอะไรมากจนเกินไป และที่สําคัญ มันเปนการปลดปลอยตัวเองใหเขาสูชวงที่ถือวามีพลังสรางสรรคมากที่สุด
ชวงหนึ่งของชีวิต 
 
ในชวง 5 ปหลังจากนั้นผมเริ่มทําบริษัทใหมชื่อ NeXT และอีกบริษัทหนึ่งคือ Pixar และพบรักกับหญิงสาวคนที่เปนภรรยาผมตอนนี้ Pixar ได
ผลิตหนังการตูนแอนนิเมชั่นดวยคอมพิวเตอรเรื่องแรกของโลก คือ Toy Story และปจจุบันนี้ Pixar ก็เปนสตูดิโอที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด
ในโลก และเหตุการณซึ่งถือวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็มาถึง แอปเปลซื้อกิจการ NeXT และผมก็กลับแอปเปล และส่ิงที่ผมสรางไวที่ 
NeXT ก็กลายมาเปนหัวใจของแอปเปลในยุคฟนฟู และผมก็ไดแตงงานกับ Laurene  
 
"ผมคอนขางมั่นใจวาส่ิงเหลานี้จะไมมีวันเกิดขึ้นถาผมไมถูกไลออกจากแอปเปล ถือวาเปนการใหยาที่แรงสุด ๆ แตก็ถือวาถูกกับคนไข บางที
ชีวิตก็เลนกับเราแรง แตขออยาเสียความเชื่อม่ันศรัทธา ผมเชื่อวาส่ิงที่ทําใหผมกาวหนามาถึงวันนี้ได ก็เพราะผมรักในสิ่งที่ผมทํา พวกคุณตอง
คนหาวาคุณรักอะไร ความจริงมันก็คลาย ๆ กับการหาแฟนซักคนนั่นแหละ จะวาไปแลวการทํางานนี่ถือเปนครึ่งหนึ่งของชีวิตของเรา ทางเดียว
ที่จะทําใหเรามีความพึงพอใจสูงสุดก็คือ การไดทําในสิ่งที่เราเชื่อวาเปนงานที่ยิ่งใหญ มีความหมาย และการที่จะทําใหการทํางานที่ยิ่งใหญให
ประสบความสําเร็จก็คือ การรักในสิ่งที่ทํา  ...ถาตอนนี้ยังไมรูวาตัวเองชอบอะไร ก็จงคนหาตอไป อยาเพิ่งหยุด คุณจะรูไดดวยใจคุณเองเมื่อ
คุณคนพบมัน และมันจะทําใหเราดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจงคนหา ตอไป"  

 
Apple CEO Steve Jobs walks out of Stanford Stadium 

after delivering the commencement speech to the 2005 
graduating class. (photo courtesy Standford University)  

  เรื่องที่สาม... ที่จะเลาใหฟงวันนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความตาย เมื่อตอน
อายุ 17 ผมอานเจอคําพูดของคน ๆหนึ่งพูดไววา “ ถาคุณใชชีวิตในแตละวัน
เหมือนกับเปนวันสุดทายในชีวิตของคุณ สักวันคุณจะดีขึ้นแนนอน” ผม
ประทับใจมาก และตลอด 30 ปตั้งแตนั้นมา ผมจะมองกระจกและถามตัวเอง
ทุกเชาวา ถาวันนี้เปนวันสุดทายของผม ผมอยากทําอะไร และวันนี้จะทํา
อะไรบาง ถาเมื่อไหรก็ตามที่คําตอบออกมาวา ไมรูจะทําอะไรติดตอกันหลาย 
ๆ วัน ผมรูวาผมตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางแลว  
 
การระลึกอยูเสมอวาเราตองตายเร็ว ๆ นี้เปนอาวุธที่สําคัญที่สุด ที่ผมใชในยาม
ตองตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ในชีวิต เพราะเกือบจะทุกอยางไมวาจะเปนความ
คาดหวังตาง ๆ จากคนภายนอก ความภาคภูมิใจ การกลัว การเสียหนา หรือ
ลมเหลว ลวนแตไมเปนสาระทั้งส้ิน เมื่อเราตองเผชิญกับความตาย มันทําให
เรานึกถึงแตส่ิงที่เปนแกน เปนความสําคัญที่สุดเทานั้น การระลึกวา คุณกําลัง
จะตายเปนวิธีที่ดีที่สุด ที่จะหลุดพนจากความคิดที่กลัวการสูญเสียอะไร
บางอยาง ชีวิตคุณมีแตตัวนี่ เพราะฉะนั้นก็ไมมีเหตุอะไรที่ไมเดินตามความฝน
ของตัวเอง  

 



เมื่อปที่แลวผมไปตรวจพบวาเปนมะเร็ง หมอทําสแกนผมราว เจ็ดโมงครึ่ง และเห็นชัดวามีกอนเนื้อที่ ตับออน ผมเองไมรูแมกระทั่งวาตับออน
คืออะไร หมอบอกวาเทาที่ดูแลวคอนขางชัดเจนวาเปนมะเร็งชนิดที่ไมมีทางรักษา และบอกวาผมนาจะมีชีวิตอยูไดอีกไมเกิน 3-6 เดือน หมอ
แนะนําวาใหกลับบานและจัดการอะไรตาง ๆ ใหเรียบรอย พูดแบบชาวบานก็คือ หมอบอกใหไปเตรยีมตัวตายนั่นเอง มันหมายความวาคุณ
ตองรีบคุยกับลูกในสิ่งที่คุณคิดวาจะคุยในอีกสิบปขางหนา หมายความวาตองเตรียมส่ิงตาง ๆ ไวใหครอบครัวเมื่อคุณตองจากไป และ
หมายความความวาคุณตองลาโลกนี้ไปแลว  
 
ผมอยูกับความรูสึกวาเปนมะเร็งและตองตายเร็ว ๆ นี้ทั้งวัน จนกระทั่งตอนเย็นหมอตองตัดเอาเนื้อเยื่อเพื่อวิเคราะหอีกครั้ง หมอใชกลองสอง
ภายในสอดผานลําคอ ผานกระเพาะ ลงลําไสเล็ก และใชเข็มเล็ก ๆ เจาะกอนเนื้อเล็ก ๆ ในตับออนออกมาตรวจ ตอนนั้นผมถูกวางยางสลบอยู 
แตภรรยาผมบอกภายหลังวา เมื่อหมอตรวจเนื้อเยื่อผานกลองจุลทรรศนอีกครั้งหนึ่งก็พบวา ผมเปนมะเร็งแบบที่พบไดนอยมากคือ เปนชนิดที่
รักษาไดดวยการผาตัด และผมก็เขารับการผาตัดรักษาจนหายดีแลวในตอนนี้  
 
นี่ถือวาเปนการเขาใกลความตายมากที่สุดของผม และผมก็หวังวามันจะรักษาสถิติที่ใกลที่สุดไปอีกหลายสิบปขางหนาดวย การที่ผมผาน
ชวงเวลานั้นมาไดก็ทําใหผมเลาใหพวกคุณฟงไดอยางเต็มที่ไมใชเพียงแค  
ความคิดเชิงหลักการอยางเดียว ไมมีใครอยากตายหรอกครับ แมแตคนที่อยากไปสวรรคก็ไมตองการตายเพื่อที่จะไปถึงที่นั่น แต ทุกคนตอง
ตายครับ ไมมีใครหลีกพนความตายได และมันก็ควรจะเปนอยางนั้นเพราะผมถือวา ความตายนาจะเปนส่ิงประดิษฐที่ดีที่สุดของชีวิต ความ
ตายทําใหชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง มันเปนการกําจัดคนเกาเพื่อเปดทางใหคนใหม ตอนนี้คนใหมคือพวกคุณทั้งหลาย และจะคอย ๆ แกไปใน
ที่สุดและจะถูกกําจัดไป ขอโทษทีผ่มอาจจะพูดอะไรที่เปนนิยายไปหนอย แตก็เปนความจริงนะครับ 
 
ชีวิตของพวกคุณมีจํากัดครับ จงอยาเสียเวลาใชชีวิตอยูบนชีวิตของคนอื่น อยาตกอยูในหลุมพรางของความเชื่ออะไรบางอยาง ซึ่งทําใหเรา
ดํารงชีวิตอยูบนความคิดของคนอื่น อยาใหความคิดของคนอื่นมากดความตองการที่แทจริงภายในใจของเรา ส่ิงที่สําคัญนะครับ จงมีความ
กลาหาญที่จะกาวเดินตามสิ่งที่หัวใจเราเรียกรอง ซึ่งตอนนี้อาจจะรูแลววาคุณตองการเปนอะไร อยางอื่นเปนเรื่องรองทั้งส้ิน 
 
ตอนผมหนุม ๆ มีส่ิงพิมพที่เรียกวา The Whole Earth Catalog ซึ่งไดรับความนิยมมากในยุคนั้น คนที่ทํามันขึ้นมาชื่อ Stewart Brand ซึ่งอยูไม
ไกลจากนี่เทาไหร คือที่ Menlo Park ใน Whole Earth Catalog มีบทกวี ดี ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเยอะ ตอนนั้นเปนชวงปลาย
ทศวรรษ 1960 กอนที่จะมีพีซี เพราะฉะนั้นนิตยสารนี้จึงทําขึ้นดวยพิมพดีดมือ กรรไกร และกลองโพลารอยด มันก็คลาย ๆ กับ Google ฉบับ
หนังสือนั่นแหละ คือเกิดกอน Google 35 ป มันเปนอะไรที่อุดมคติ มีคําสอน ขอคิดเตือนใจดี ๆ มากมาย  
 
Stewart ออก Catalog หลายฉบับแตทุกอยางก็ยอมมีจุดส้ินสุด มาถึงฉบับสุดทายเมื่อราวกลาง ทศวรรษ 1970 ซึ่งตอนนั้นผมก็อายุเทา ๆ กับ
พวกคุณนี่แหละ ในปกหลังของฉบับสุดทายนี่เปนรูปถายถนน ในชนบทยามเชา เปนภาพที่หลายคนคงเคยสัมผัส ถาเผื่อเปนคนที่ชอบเดินทาง
ทองเที่ยว ดานลางของภาพเขียนวา “Stay Hungry. Stay Foolish” มันเปนเหมือนการกลาวอําลาของพวกเขาดวย “จงเปนคนที่หิวอยูเสมอ 
จงเปนคนที่โงอยูเสมอ” เปนส่ิงที่ผมใชเตือนตัวเองตลอดเวลา และในโอกาสที่พวกคุณจะจบการศึกษาออกไปเผชิญโลกกวาง ผมขอใหพวกคุณ
จงเปนคนที่ Stay Hungry และ Stay Foolish .." 
 
ขอบคุณครับ  
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       'You've got to find what you love,' Jobs says 
 
This is the text of the Commencement address by Steve Jobs, CEO of Apple 
Computer and of Pixar Animation Studios, delivered on June 12, 2005. 



I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated 
from college. Truth be told, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from 
my life. That's it. No big deal. Just three stories.  
     The first story is about connecting the dots.  

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for 
another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?  

It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, 
and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by 
college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. 
Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my 
parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: "We have an 
unexpected baby boy; do you want him?" They said: "Of course." My biological mother later found 
out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from 
high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later 
when my parents promised that I would someday go to college. 
 
And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my 
working-class parents' savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn't see the value in it. I had no 
idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of 
the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty 
scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking 
the required classes that didn't interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.  

It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms, I returned coke bottles for the 5? 
deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the 
Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be 
priceless later on. Let me give you one example:  

Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, 
every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal 
classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying
the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, 
historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating.  

None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, when we were designing the first 



Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful 
typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or 
proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them. If I 
had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the 
wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it 
was very, very clear looking backwards ten years later.  

Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the 
dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This 
approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. 
 
     My second story is about love and loss.  

I was lucky — I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked 
hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. 
We had just released our finest creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How 
can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run 
the company with me, and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and 
eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. 
What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.  

I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down - that I had 
dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing 
up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to 
dawn on me — I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was 
still in love. And so I decided to start over.  

I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The 
heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me 
to enter one of the most creative periods of my life.  

During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing 
woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is 
now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I retuned to Apple, 
and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple's current renaissance. And Laurene and I have a wonderful 
family together.  



I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess 
the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept 
me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. 
Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 
And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all 
matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll 
on. So keep looking until you find it. Don't settle.  

 
Apple CEO Steve Jobs walks out of Stanford Stadium 

after delivering the commencement speech to the 2005 
graduating class. (photo courtesy Standford University)  

  My third story is about death.  

When I was 17, I read a quote that went something like: "If you live 
each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." 
It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I 
have looked in the mirror every morning and asked myself: "If today 
were the last day of my life, would I want to do what I am about to do 
today?" And whenever the answer has been "No" for too many days in 
a row, I know I need to change something.  

Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've 
ever encountered to help me make the big choices in life. Because 
almost everything — all external expectations, all pride, all fear of 
embarrassment or failure - these things just fall away in the face of 
death, leaving only what is truly important. Remembering that you are 
going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you 
have something to lose. You are already naked. There is no reason 
not to follow your heart.  

 
About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my 
pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is 
incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my 
affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you'd have the 
next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as 
possible for your family. It means to say your goodbyes.  

I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through 
my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my 
wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned 



out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now.  

This was the closest I've been to facing death, and I hope its the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I 
can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:  

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we 
all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It
is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from 
now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.  

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of 
other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the 
courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is 
secondary.  

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my 
generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his 
poetic touch. This was in the late 1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with 
typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: 
it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.  

Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final 
issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning 
country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: "Stay 
Hungry. Stay Foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished 
that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.  

Stay Hungry. Stay Foolish.  

Thank you all very much. 




