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Bình Sản Kinh Tế
Trước khi bàn luận về Bình Sản Kinh Tế, ta cần trở lại lý luận thuần tuý của
Duy Dân Chủ Nghĩa để giải thích thế nào là Xã Hội? Xã Hội là tập thể sống còn của
loài người; song sự sống còn của loài người y cứ vào Nhân Tính, nên Xã Hội có thể
gọi là một Tổ Chức Nhân Tính. Nói đến Nhân Tính (căn bản của tổ chức thành xã
hội), ta chạm đến tiền đề triết học về tâm lý của kinh tế học. Bên Âu Châu, người ta
thường cho động cơ của kinh tế là Dục Vọng (désir), nhưng nếu ta trở ngược lên
tiền sử mà kiểm thảo tính tình nguyên bản của loài người thích ứng vào sự sống tự
nhiên của xã hội, thì ta thấy động cơ tâm lý của kinh tế ở Nhu Yếu (besoin), chứ
không phải dục vọng là phần quá khích của nhu yếu.
Tôn Văn có chia ra làm ba nhu yếu vật phẩm:
1. Nhu Yếu phẩm (la nécessité): Hàng hóa thiết yếu cho sự sống của mọi người.
2. An Thích phẩm (comfort): Làm tăng thêm khoái lạc.
3. Xa Xỉ phẩm (luxe): Quá phần của An Thích.
Sự nhận chân của kinh tế trên đây làm lật đổ nền kinh tế học cũ và gây nên một
nền kinh tế học mới.
Trở lại Nhân Tính ta thấy có:
a. Nhu Yếu Tính: Cần ăn mặc và những cấp dưỡng khác.
b. Sắc Tính: Tính vợ chồng để duy trì nòi giống.
c. Xã Hội Tính: Phụ thuộc vào Nhu Yếu Tính và Sắc Tính, vì con người muốn
thực hiện nhu yếu và sắc tính cần phải tìm xã hội.
d. Tự Vệ Tính: Phụ thuộc tính của Xã Hội Tính trong quá trình đấu tranh với tự
nhiên.
Xã hội đã là một tổ chức Nhân Tính, nên Chính Trị là sự điều lý Nhân Tính.
Trong sự tổ chức điều lý cần những tiêu chuẩn sau này:
a. Thực hiện chữ BÌNH trên Nhu Yếu Tính, nền tảng ở trên động cơ kinh tế.
b. Thực hiện chữ TRINH trên Sắc Tính, tức là bổn phận đối lưu giữa đàn ông và
đàn bà trên hợp tác đương nhiên. Nó bảo đảm cho tính chất lành mạnh nhân
chủng trong điều lý xã hội loài người.
c. Thực hiện chữ HOÀ (solidarité) trên Xã Hội Tính.
Muốn đạt tới cần phải có Sinh Hoạt Giáo Dục và Kiện Khang Giáo Pháp.
Trở lại tiền đề triết học, giải thích bằng thuần tuý lý luận thì Chính Trị là sự
thiết kế và chấp hành dân sinh, đi đôi với Giáo Dưỡng là khởi điểm và chung điểm

Học hội Thắng Nghĩa

2

Tuyển tập Lý Đông A
của Chính Trị. Chính Trị muốn thực hiện được, cần phải nhằm vào Xã Hội Tự Tính và
bình quân giải quyết vật chất và tinh thần hoạt động, tức là kiến thiết Giáo Dục,
Kinh Tế và Hôn Phối.
Bình Sản Kinh Tế (BSKT) chỉ là một công cụ, một thủ đoạn ở trong ba công
cụ và thủ đoạn tất yếu phải có và bình quân tiến hành, như thế sự kiến trúc xã hội
mới không mất thế quân bình được. Xã hội là một nền tảng Chính Trị. Chính Trị là
sự kiến trúc và Kinh Tế là tài liệu kiến trúc cũng ví như Giáo Dục và Hôn Phối. Phái
Duy Tâm cho Kinh Tế là Hạ tầng kiến trúc, còn Ý Thức là Thượng tầng. Trong Duy
Dân (DD): Kinh Tế, Ý Thức, Nhân Chủng là ba điều kiện cùng vận động để kết cấu
thành xã hội. Còn Xã Hội là một cuộc theo đuổi không cùng để thực hiện cái phạm
trù lý tưởng và thành lập cốt cách điển hình hoàn mỹ của Con Người.
Thế nào là kinh tế? Kinh Tế là tiếng của người Nhật dịch “Économie
polytique”. Chính chữ là “Kinh Bang Tế Thế”, đọc là Kinh Tế cho gọn. Danh từ ấy
thực ra có nghĩa rất rộng. Sở dĩ ngày nay vận dụng để chỉ một phạm vi hẹp hơn
cũng là vì tập quán vậy. Người Á Đông xưa kia, như trong Sử Ký Tư Mã Thiên
thường gọi kinh tế là “Hóa Thức Chuyện” (Hóa là chế hóa, Thức là khai thác). Còn
người Hy Lạp dùng chữ Économie để chỉ cách thức duy trì nội vụ trong gia đình hay
quốc gia. Nay nói đến BSKT trong DD tức là một chủ trương kinh tế của quốc gia
DD áp dụng vào kiến thiết đời sống vật chất, căn cứ vào lý luận thuần tuý và
nguyên tắc thực tiễn của nó trên nền tảng thực tiễn của BSKT.
Nền Tảng Xã Hội Của Bình Sản Kinh Tế
Bất cứ chế độ quốc gia xã hội nào cũng phải đặt định cái nền tảng để quyết
định thành công của cái chủ trương đó. Sự đặt định cái nền tảng cần phải y cứ vào
hình thế giai cấp của thế giới và dân tộc Việt ta. Ở nước ta thuần tuý Vô Sản và Tư
Bản rất ít, 95% là Trung và Tiểu Tư Sản. Vì thế họ là nền tảng của Cách Mạng DD
và cũng vì thế cần phải xây dựng BSKT.
Gần đây những nhà kinh tế học thường nói đến “giai cấp đấu tranh”. Song cái
bệnh lý đó chỉ có thể phát sinh ở trong một xã hội có chứa đựng những cơ năng thối
nát. Xã hội muốn sinh tồn cần phải có phân công và thành lập cơ năng. Một cuộc
vận động đưa đến Vô Chính Phủ (anarchie) hay một chính phủ không giác ngô về
sự tự động điều chỉnh (self coordination) của quốc dân sinh hoạt sẽ đưa đến giai
cấp đấu tranh.
Nay ta thử xét vấn đề Giai cấp Đấu tranh của các phái.
1. Duy Vật: Ông tỵ tổ cận đại của phái Duy Vật là Karl Marx, chỉ biết y cứ vào
tiền đề Duy Nhiên để giải quyết vấn đề kinh tế, đó là điều lầm lẫn của ông.
Ông đã quá táo bạo đem áp dụng những luật tắc vật chất vào phạm vi xã
hội. Vật chất thuộc vào tiền đề Duy Nhiên, còn xã hội là một tổ chức Nhân
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Tính, phụ thuộc vào Duy Nhân. Cái xuất phát điểm của thuyết Marx là ở sự
chủ trương rằng: xã hội Cộng Sản Nguyên Thủy có một nền Kinh Tế Tự
Nhiên. Thực ra thì hai chữ “Tự Nhiên” dùng để chỉ cái mục đích khách quan
của vũ trụ tự sinh tự dưỡng, không thể nào đi đôi với kinh tế. Kinh tế bao giờ
cũng bao hàm một thủ đoạn nhân vi để cải tạo tự nhiên.
Marx đặt định kinh tế tự nhiên vào thời kỳ bắt cá, hái quả của con người,
song đó chỉ là một thủ đoạn của động vật, chưa có thể gọi là thủ đoạn kinh
tế được. Cái nhầm của Marx còn ở chỗ căn cứ vào xã hội chưa tổ thành mà
đặt tiền đề triết học cho lý thuyết của mình. Grotius và Rousseau cũng rơi
vào cái lầm tương tự, nghĩa là đặt định một cách không tưởng xã hội lúc đầu.
Thực ra cái lối sống nguyên thuỷ của xã hội lúc đầu mà Marx nêu ra từ lối
sống cá nhân rải rác cho đến xã hội mẫu hệ, lối sống đó chưa có thể gọi là
một tổ chức xã hội được, vì chưa có gì vượt lên trên được loài cầm thú. Vả
lại, lúc bấy giờ sự cường lực bao giờ cũng thắng công lý. Nay đem một xã hội
chưa tổ thành ấy, thờ phụng cường lực lên trên hết mọi cái ra làm phạm trù
lý tưởng cho xã hội ngày nay, trách nào chẳng đi đến chỗ thất bại.
2. Duy Sinh: Không chủ trương đấu tranh giữa các giai cấp vì họ cho giai cấp là
đương nhiên (hữu trị tất hữu bị trị dã). Phái này chú ý chính trị hơn là kinh
tế.
3. Duy Tâm: Cho giai cấp là ý chí Thần Quyền, vì thế không chủ trương giai cấp
đấu tranh.
Trên lập trường đặc biệt của Duy Dân chúng ta, muốn giải quyết vấn đề này
trước hết cần phải kiểm thảo lại vấn đề biện chứng của vũ trụ (tầng Duy Nhiên) để
đem áp dụng vào xã hội loài người (tầng Duy Nhân) qua vạch giới của Xã Hội Tự
Tính. Sự chuyển di bằng biểu hiện ba luật tắc.
a. Vận Động và Kết Hợp là Hỗ tương Nguyên nhân.
b. Bản Vị và Cơ Năng là Hỗ tương Nguyên nhân.
c. Trong Kết Hợp phải biện biệt Bản Vị với Cơ Năng.
Trong Vận Động có Tự Kỷ và Ỷ Tha vận động. Biện biệt rõ như vậy mới nhận
định xác đáng tính chất hỗ tương ảnh hưởng giữa Vận Động và Kết Hợp, giữa Bản
Vị và Cơ Năng. Cho nên chủ trương giai cấp đấu tranh là một chủ trương thiên lệch,
chỉ biết có Vận Động mâu thuẫn mà không biết có Kết Hợp hoà hài, chỉ biết có Cơ
Năng mà không biết có Bản Vị. Cái xã hội lý tưởng là một xã hội không giai cấp đấu
tranh mà bằng thủ đoạn kiến thiết.
Tổ chức khéo léo và khoa học là vấn đề phải Phân Công theo những nguyên
tắc nói rõ trong Duy Dân Cơ Năng. Phân Công đây không phải là riêng rẽ chức
nghiệp mà cả về Nhân Tính nêu trên. Phân Công có xác đáng mới mong thực hiện
được BSKT thành công.
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Thủ đoạn của cách mạng muốn đạt được thực hiện BSKT phải chú trọng vào
sự thực hiện ba mục tiêu của DD: Tán Dục, Kiến Chế, Cương Thường. Nền tảng kiến
thiết BSKT ở trong chương trình thực tiễn của DD toàn bộ.
Muốn thực hiện BSKT trước hết phải giải quyết hoàn cảnh phân bố, kiến chế
thành công, như thế BSKT mới thành công. Vì sự thuỷ chuẩn hóa của đời sống
thành thị và thôn quê không thể thành tựu được bằng giải quyết kỹ thuật trong sự
sai biệt bằng thủ đoạn kỹ nghệ nông nghiệp và các thủ đoạn lợi dụng về đất đai.
Vấn đề quốc gia biên chế (organization) cũng tương tự, cần phải tung hợp trên địa
lý các vấn đề Giao thông, Cư trú, Quốc phòng. Như vậy sự thực hiện BSKT là do ở
chỗ biết nắm giữ được các tiêu chuẩn của chính trị là HOÀ và BÌNH ở chỗ biên chế
thành công.
Bình Sản Kinh Tế Trên Nguyên Tắc Lập Pháp
1. Công Bản: Trên tiền đề và nguyên tắc lập pháp, quốc gia phải coi tất cả
những tư nguyên trong quốc gia làm của công, tức là để chung tất cả chứ
không phải của riêng một cá nhân hay giai cấp nào.
a. Vấn đề tư hữu và sử dụng quyền tư hữu, chủ trương BSKT chỉ dùng thủ
đoạn chính trị để phá bỏ những quá phần tư hữu mà vẫn duy trì tư hữu
trong tiêu chuẩn BÌNH, tức là bảo chướng được cái bình đẳng về tư
nguyên.
b. Trong quốc gia DD, sự kiến thiết BSKT thường chia làm hai thời kỳ
- Thời kỳ đầu: Thi hành kinh tế chỉ đạo, song không bao giờ đi tới tịch
thu tư hữu, vì tịch thu tức là gây ức chế làm kiệt quệ sự phát triển cơ
năng kinh tế cá nhân.
- Thời kỳ thứ hai: Sẽ chuyển từ kinh tế chỉ đạo sang kinh tế tập chế,
khác với những chính sách tập thể khác (những nguyên tắc sẽ nói rõ
trong những dịp sau).
2. Công Lao: Coi lao động và nhân lực của mọi người như của chung cả. Muốn
thực hành Công Lao, chế độ cần phải nêu cao nguyên tắc tự do và thực hiện
bình đẳng về Cơ Hội (égalité de chances pour tous). Cho nên:
a. Quốc gia DD không độc đoán trong việc xử trí lao công và chỉ chú trọng
đào tạo những cơ hội sinh hoạt của mọi thứ lao công (việc làm bằng chân
tay hay bằng trí thức), ở trong sự tự động điều chỉnh sinh hoạt của quốc
dân.
b. Quốc gia chú trọng về bảo chướng bình đẳng giữa các thứ lao động: người
nghệ sĩ cũng như người công nhân đều có bảo chướng lập cước bình đẳng
trước pháp luật.
3. Công Phối: Tức là vấn đề bình đẳng phân phối chỉ thực hành được dưới vấn
đề trí tuệ chỉ huy của quốc gia, lấy Tiểu Gia Đình làm bản vị phân phối mà
không lấy cá nhân.
4. Công Độ: Tức là vấn đề Tài Chính, gồm có ba mục:
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a. Tài Chính Chế Độ: Tư nguyên của quốc gia thường y cứ vào công sản kinh
doanh của quốc gia hay của địa phương tự trị, và y cứ vào thuế má. Thuế
má chỉ đánh vào xa xỉ phẩm và các công ty sinh sản.
b. Thương Nghiệp Chế Độ:
+ Về phương diện Đối Ngoại: Sự thành lập quốc tế thanh toán
(Liquidation Internationale) do quốc gia môi giới trao đổi các vật phẩm với
quốc tế, chứ không phải tư nhân trực tiếp thực hành quốc tế mậu dịch.
Song cũng nên nhớ rằng: quốc gia không phải hãng buôn, công việc vận
tải, trao đổi thường đã có xã hội công ty; quốc gia chỉ huy và môi giới tức
như người trọng tài vậy. Cho nên gọi là kinh kỷ chế độ.
+ Về phương diện Đối Nội: Áp dụng kinh kỷ chế độ.
-

Làm sao cho sinh sản (production) và tiêu thụ (consummation) được
trực tiếp cho giá cả khỏi bị lũng đoạn.
- Sự sinh sản các Nhu Yếu phẩm có thể tiêu chuẩn hoá ở trong một
phạm vi nào không để cản trở sự phát triển của cá tính sáng tạo về kỹ
thuật của mọi người. Quốc gia vừa đứng làm môi giới giữa tiêu thụ và
sinh sản, vừa điều chỉnh luật cung cầu bằng mua trên nguyên tắc
(achat en principe) những hàng hoá sinh sản bằng sự đặt hàng cho các
công ty sinh sản.
c. Lương Bổng Chính Sách: Thực hiện một lập cước bình đẳng cho các tầng
lớp lao công, công vụ viên của quốc gia cũng như công nhân ở xưởng tư
và công nhân ở các trại. Lương bổng thường gồm hai phần số lương lập
cước căn cứ vào giá sinh hoạt của toàn quốc và địa phương hợp thành
nhân số, để đặt định số lương lập cước. Quốc gia có quyền độc đoán sau
khi thoả thuận với chủ, thợ hay công vụ viên:
- Chức nghiệp quan hệ phí.
- Tiểu gia đình cấp dưỡng.
- Vệ sinh phí.
- Giáo dục phí.
- Bảo đảm phí.
Thực hành Công Độ không phải do Tài Chính bộ, mà do Quan Chính Viện
trong Công Độ Cục chuyên việc phát lương cho công vụ viên và thợ các xưởng tư.
Sản Nghiệp Hệ Thống Bình Sản Kinh Tế
Sự kiến thiết kinh tế ở trong kiến trúc toàn bộ Duy Dân Cơ Năng, cho nên sự
phân chia sản nghiệp thành hệ thống là cần yếu và theo đúng sự phân chia quyền
năng chính trị trong thống nhất của quốc gia.
1. Quốc Gia Hệ Thống: Quốc Sách và Quốc Doanh y cứ theo tiêu chuẩn sau đây
mà thành lập:
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-

Quốc phòng.
Tính độc chiếm (mỏ).
Quan kiểm (công nghiệp gì làm thìa khóa cho công nghiệp khác như:
máy điện, máy nước…).
- Đại quy mô doanh nghiệp: lâm nghiệp và súc nghiệp mà các công ty
tư nhân không làm nổi.
2. Tự Trị Hệ Thống: Các địa phương tự trị thường có những sản nghiệp (như
Tỉnh sản, Huyện sản, Xã sản) đều có tính cách địa phương.
3. Xã Hội Hợp Tác Hệ Thống: Gồm các công nghiệp do các tư nhân tư sản hợp
tác mà tiến hành, từ phạm vi tối thiểu đến phạm vi tối đại. Tỉ dụ như: một
Công Xã tức là một xưởng thợ, người chủ quản lý tư bản và kỹ thuật, còn sự
quản lý sinh hoạt là do toàn thể định đoạt trong đó người chủ cũng như người
thợ mà thôi.
4. Tiểu Gia đình Hệ Thống: Quốc gia phải bảo chướng và lấy Tiểu Gia Đình làm
đơn vị sinh hoạt về kinh tế từ tối thiểu đến tối đại. Nếu tư nhân không đủ
điều kiện sinh hoạt để lập một Tiểu Gia Đình thì quốc gia phải giúp đỡ.
Bình Sản Trên Quản Lý
a. Bình Sản Mục Tiêu: Quốc gia phải đặt mục tiêu cho sự phân bố công nghiệp y
cứ vào mục tiêu mà đặt hàng để điều chỉnh công sản và công doanh. Cho
nên mục tiêu của sinh sản là bộ phận thiết yếu của chính trị kế hoạch.
b. Lao Động Tiêu Chuẩn: Gồm có trong sự phân công chức nghiệp theo kinh
nghiệm của các nước Mỹ, Nga, có đặt phần trăm trong nhân công xã hội làm
sao cho hợp lý (nông nghiệp 50%, công nghiệp 30%). Sự đặt định có quan
hệ đến sự phát triển sinh sản và làm bằng thủ đoạn sau này:
Thủ Đoạn Chức Nghiệp Giáo Dục:
- Giáo dục về tinh thần kinh doanh và khoa học quản lý cũng như kỹ
thuật để đạt tới sự phát triển cá tính và năng lực quốc dân về kinh tế.
- Dự kế thống chế áp dụng vào chỉ huy kinh tế quốc gia và kiểm soát
các sản phẩm của các công doanh và chỉ huy sự phân phối theo
nguyên tắc điều hoà các nguồn sinh sản để tránh khỏi lũng đoạn mà
không thiệt hại đến tinh thần kinh doanh của xã hội.
Bình Sản Trên Nông Nghiệp
Chính sách Quân Điền là chính sách truyền thống của mỗi công cuộc cách
mạng trong nước Việt (Lý, Lê), nên biện biệt ra ba hệ thống:
1. Công Điền: Theo quốc gia và tự trị hệ thống mà thực hành.
2. Đem phân phát cho các Tiểu Gia Đình cũng như công điền ngày nay để bảo
chướng sinh hoạt tư nhân.
3. Tư Điền: Y cứ vào tư nhân hệ thống, quốc gia phải bảo đảm cho họ.
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Xã Hội Bảo Chướng và Xã Hội Cứu Tế
Vấn đề này chỉ thành vấn đề trong thời kỳ chuẩn bị kiến thiết BSKT. Một khi
BSKT được thành lập, vấn đề đó tức khắc được giải quyết.
Kết Luận
Trên đây chỉ là những nguyên tắc trong chính sách BSKT. Nói tóm lại, BSKT
có thực hiện được hay không là tuỳ theo các nguyên tắc trên đây có thực hành được
hay không. Kế hoạch kiến thiết gồm mấy thời kỳ từ năm 1950 đến 2000: chuẩn bị,
quá độ thời kỳ, mỗi thời kỳ có một chương trình rõ rệt. Những bản chương trình ấy
đều thiết lập theo mấy vấn đề: Dân Sinh, Quốc Phòng và củng cố chính quyền để
thực hiện chủ nghĩa.
XY Lý Đông A
(Khóa huấn luyện đặc biệt mùa Thu 4824)

Ghi Chú:
Kinh Dong: Quốc gia thống chế ngân hàng, quốc gia thống nhất tiền tệ.
Kinh Kỷ: Người đứng giữa giới thiệu người mua hàng và người bán.
Kinh Lý: Người chủ trì một thương điếm, người làm đại lý cho nhà buôn.
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