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‐  Thường đi nghe nhạc cổ điển? 

‐  Được phong chức Hiệp Sĩ, Sir, Lord? 

‐  Có bằng cấp, địa vị cao? 

Trong cuốn sách  "Phẩm cách Quốc gia", 
giáo sư người Nhật Fujiwara Masahiko đã 
viết: 

“Để trở thành tinh hoa thật sự, thì người 
ta cần tới hai điều kiện: 

 1.  Một là trang bị cho bản thân vốn văn 
hóa  ‐ những  thứ vốn được coi  là  không 
đem lại lợi ích gì cho cá nhân như văn học, 
triết học,  lịch  sử, nghệ  thuật,  khoa học. 
Dựa trên nền tảng văn hóa đó mà có được 
cái nhìn toàn cục và năng lực phán đoán 
tổng hợp ưu việt mà người dân  thường 
khó  có  thể  sánh được. Đây  là điều  kiện 
thứ nhất. 

 2.  Hai là, khi “hữu sự” thì có tấm lòng sẵn 
sàng hy sinh tính mạng cho quốc gia, dân 
tộc”. 

Đúng  là  muốn  trở  thành  tinh  hoa  theo 
như ông Masahiko, người ta cần phải tự 
trang  bị  cho  mình  những  kiến  thức  về 
nghệ  thuật bởi đó  là một phần của nền 
tảng  văn  hoá  để  giúp  ta  có  cái  nhìn  và 
năng lực phán đoán toàn diện hơn trước 
mọi  vấn  đề.  Nhưng  không  phải  cứ  nhồi 
nhét thật nhiều văn hoá vào người là trở 
thành người  có văn hoá, không phải  tới 

xem thật nhiều buổi biểu diễn nhạc giao 
hưởng  với  cái  quạt  phe  phẩy  ồn  ào  và 
ngáp lia lịa là trở thành tinh hoa, quý tộc. 

Điều làm nên sự khác biệt là cái gốc văn 
hoá thật sự trong con người, là: 

‐ khả  năng  phán  đoán,  phân  tích  tình 
hình  một  cách  khách  quan  và  rộng 
lượng; 

‐ có  chính  kiến  mà  không  áp  đặt,  phê 
phán người khác; 

‐ có tiết tháo, trọng danh dự mà không 
quá cầu kỳ, giả tạo về mặt hình thức; 

‐ có lương tri và sự từ bi đạt tới khả năng 
giao  cảm  với  mọi  tầng  lớp  xã  hội  và 
thiên nhiên, tạo hoá. 

  Phẩm chất quý tộc thật sự 

Thế  nên  một  điều  quan  trọng  làm  nên 
phẩm cách quý tộc phải là sự từ bi, rộng 
lượng,  và  tự  thấy  có  trách  nhiệm,  sứ 
mệnh gánh vác đối với các mối quan tâm 
lâu dài của xã hội. 

Trữ An Bình  trong Anh quốc phong  thái 
lục có nói: “Phàm là một quý ông quý tộc 
thực thụ, họ đều xem thường đồng tiền… 
Người Anh cho rằng một quý ông quý tộc 
thực  thụ  là một người cao quý  thực sự, 
chính trực, không thiên vị, không sợ gian 
khó, thậm chí có thể vì người khác mà hy 
sinh chính mình. Ông ta không chỉ là một 

người có danh dự, mà còn là một người 
có lương tri”. 

Bởi trên hết, khi họ có thể có đủ văn hoá 
để nhận định mọi chuyện, họ biết  rằng, 
cái  tôi  cá nhân  thật nhỏ bé,  cái họ hiểu 
biết cũng thật nhỏ bé. Và dù họ biết rằng 
phải  có  trách nhiệm bảo vệ những điều 
đúng đắn, nhưng phong  thái  tranh  luận 
cũng nói lên nội hàm con người, và cách 
khiến  người  khác  tâm  phục  khẩu  phục 
không phải là bằng sự phán xét, áp đặt và 
chỉ trích. 

  Quan điểm về phấm chất quý tộc 
phương Đông 

Có câu nói, quý tộc không phải là hưởng 
thụ vật chất mà là một loại trạng thái tinh 
thần,  quả  đúng  lắm.  Cái  quan  điểm  về 
tinh thần quý tộc phương Tây này thật ra 
lại rất đồng điệu với quan điểm về người 
quân tử trong văn hoá phương Đông. 

Trong đó, trí tuệ của người quân tử không 
thể hiện ở những tranh luận, thu vén lợi 
ích  vụn  vặt  mà  ở  lòng  dạ  quang  minh 
chính đại, khoan dung độ  lượng. Từ đó, 
lấy tĩnh chế động, hoà ái từ trong tâm cho 
tới hành động. 

Người  ta  vẫn  thường  nhầm  tưởng  rằng 
người quân tử thì thường có khí chất cao 
ngạo, nhưng thật ra đó chỉ là cái áo mỏng 
tang của kẻ thất phu. Người quân tử ung 
dung,  bình  thản,  sống  hợp  đạo  Trời, 
thuận theo lòng người mà vẫn nhận được 

sự tôn kính tột bậc. Họ trang trọng trong 
ăn mặc, bình thản trong tâm hồn, không 
làm chuyện thất thố, thái quá. 

Dù  có  phân  biệt  bằng  khái  niệm nào  đi 
nữa,  tầng  lớp  tinh hoa, quý  tộc hay bậc 
quân tử trượng phu, thì đều phải có một 
điểm như Fujiwara Masahiko hay Trữ An 
Bình mô  tả, đó  là  sự...  sẵn  sàng hy  sinh 
bản  thân  cho những  lợi  ích  lớn  lao hơn 
của cộng đồng. 

Đó  là  nền  tảng  cơ  bản  ở  mọi  quốc  gia 
hùng mạnh nhất khi muốn dựa vào tầng 
lớp  tinh  hoa  để  dẫn  dắt  đất  nước.  Bởi 
những người này cảm thấy  trách nhiệm 
làm việc tốt đẹp cho xã hội là sứ mệnh của 
họ,  làm việc  công  là để mang tới  lợi  ích 
cho xã hội, đó là quá trình đòi hỏi sự hy 
sinh chứ không phải hưởng thụ. Làm việc 
công không phải vì danh vọng, quyền lực, 
tiền tài, vật chất, mà vì người khác, vì sự 
tốt đẹp hơn của cộng đồng. 

Thế  nên  muốn  quốc  gia  phát  triển, 
Masahiko  đã  đặt  vấn  đề  rằng  phải  cần 
đến  những  người  tinh  hoa  thật  sự,  và 
rằng giới quan liêu bao cấp không phải là 
tinh hoa. Chỉ khi những người đang dẫn 
dắt đất nước thật sự đạt đến tiêu chuẩn 
tinh hoa, quý tộc thực thụ, với tinh thần 
hy  sinh  và  sẵn  sàng  tiếp  thu  ý  kiến  trái 
chiều, có thể viên dung lợi ích của những 
tầng lớp xã hội khác nhau, thì lúc đó quốc 
gia mà chúng ta đang xây dựng mới thật 
sự phát triển bền vững và hùng mạnh. 

Thế nào là tầng lớp tinh hoa, quý tộc? 
(Nguồn: Đại Kỷ Nguyên) 

Mời đồng hương vào trang Facebook 
của Cộng Đồng để theo dỏi tin tức cập nhật 

 
https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/ 


