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Bộ Năm

KIẾN QUỐC

DUY DÂN CƠ NĂNG
Ngày Một Mới
Phải luôn luôn xoá bỏ những thành kiến hủ bại cũng như luôn phá bỏ những
quan niệm sai lầm. Khẩu hiệu quốc gia của Học là “vào lẽ ra việc”; mà khẩu
hiệu của Làm là “ngày một thêm mới”. Lòng lui ngụy với sự phản động và
phá hoại đi ngang với lòng thủ cựu và sự chướng ngại có thể gọi hai nết đó
là hai nết vong quốc. Song ta cũng nên hiểu rằng ngày một thêm mới không
phải là ào theo những cái mới một cách mù quáng, mà là sự ứng dụng đã có
suy cứu1 và thực nghiệm rõ ràng rồi, là sự sáng tạo nên có nền tảng và điều
kiện hiện thực của thời đại và của dân tộc.
Mở đường cho duy tân và khai thông những thủ cựu, theo liền với Hiến pháp
cố nhiên là điều lệ: quyền dùng, bỏ, sửa, dựng Hiến Pháp do toàn thể nhân
dân công quyết, nhưng đi đôi với số học của thời đại hiện thực nên đặt ra hai
lệ:
1. Tiểu biến pháp: Mười (10) năm một lần tu chỉnh các hiện hành pháp.
2. Đại biến pháp: Ba mươi (30) năm một lần kiểm thảo lại các căn bản
pháp.
Thời đại 10 năm một lần tiểu biến, 30 năm một lần đại biến, sự tu chỉnh có ý
thức kế hoạch đi đôi với 6 năm một lần Quốc thể Tổng Điều tra. Ở trên nền
tảng thực tế của thống kê và nghiên cứu mà có tổ chức, có mục đích thi
hành.

1

Suy cứu: tìm xét. Đào Duy Anh (2005). Hán Việt Từ Điển. Nxb Văn Hoá Thông
Tin, trang 645.
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TRIẾT HỌC CỦA CÔNG VIỆC TRONG CƠ NĂNG HIẾN PHÁP
VÀ KHOA HỌC QUẢN LÝ CỦA CƠ NĂNG HIẾN PHÁP

A. Mở Đề
1. Công việc là cái nút biểu hiệu của vũ trụ vận hành và xã hội vận hành,
kết lập nên bằng hết cả cái duyên quả, nhân tố của vũ trụ và xã hội,
trên cái quá trình động của vũ trụ và xã hội với tư tưởng.
2. Cho nên công việc là cái nút biểu hiệu của loài người trên sống, còn,
nối, tiến, hóa. Tất cả lịch sử với những cố gắng của người ta lấy làm
việc (chủ quan) với công việc là trung tâm.
3. Cho nên tất cả các chế độ, tổ chức quản lý và vận dụng phải đứng trên
nền tảng chắc chắn của những nguyên lý đúng bền của công việc;
công việc là cái trình tự nối tiếp, quán thông cả tính cách của hết thảy
chế độ, quản lý, tổ chức và vận dụng trên thực tiễn và học lý.
B. Vào Đề
1. Triết học của công việc
a. Bản thể luận của công việc
1. Vật – Tâm - Sức trên vận động làm thành hết thảy các hiện
tượng kinh tế, chính trị, và xã hội.
2. Nhân - Duyên - Quả trên vận động biện chứng làm thành hết các
nghiệp của hiện tượng.
3. Biết - Làm - Nghiệm trên vận động biện chứng làm thành hết các
đạo đức của nghiệp.
4. Chủ Thể - Trung Gian - Khách Thể trên vận dụng biện chứng làm
thành hết các trí năng của làm việc.
b. Nhận thức luận của công việc
5. Sự vận động biện chứng của các phạm trù trên hoàn thành
những nút hội thông2 của việc.

2

Hội thông (Hội – bộ Viết: gặp nhau, hợp lại. Thông – bộ Sước: thông suốt, xuyên
qua): xuyên qua nhau. Nút hội thông: điểm giao nhau. (HVL).
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6. Tâm - Duyên làm trung gian là những điều kiện của vận động
phối hợp với nền tảng và định hết các hình thức nhân quả, hiện
thực tính hay khả năng tính của việc.
7. Duyên là gồm các nhân tố thời gian, không gian, số lượng người
và vật.
8. Hiện Tại - Quá Khứ - Vị Lai trên biện chứng vận động làm thành
hết các thời cơ của công việc.
9. Bối Cảnh - Tiềm Cảnh - Viễn Cảnh trên biện chứng vận động định
đoạt hết cái thông cảnh của công việc.
10. Hư Số - Thực Số - Nhân Số trên biện chứng vận động làm thành
hết các trình thức của công việc.
11. Sáng Ý - Quyết Đoán3 - Thực Hành, ba nghiệp tầng trên biện
chứng vận động làm thành hết các hình thái nhân sự của công
việc.
12. Nguyên Liệu – Tài Liệu - Động Lực trên biện chứng vận động làm
thành hết các hình thái vật chất của công việc.
c. Phương pháp luận của công việc
13. Khích Thích – Xung Động4 - Phản Ứng là trình tự tự nhiên của
phương pháp làm việc.
14. Nghiên Cứu - Hội Thông - Sáng Định là trình tự cao thấp của
phương pháp làm việc.
15. Dự Kế - Chấp Hành - Khảo Hạch5 là trình tự diễn tiến của phương
pháp làm việc.
16. Dân sinh thực hiện sử quan là trung tâm của hết thảy nguyên lý
làm việc.

3

Quyết đoán: khi gặp việc có chủ ý để phán đoán (résolution). Đào Duy Anh. Sách
đã dẫn (Sđd), tr. 618.
4

Xung động (Xung - bộ Hành. Động - bộ Lực): hành vi được biểu hiện một cách vô
ý thức và không suy nghĩ khi chịu kích thích bên ngoài. Hoàng Thúc Trâm. Hán Việt
Tân Từ Điển. Nxb. Hoa Tiên, tr. 1441.
Trong phương pháp làm việc, có “Xung động tác dụng”: một thứ tác dụng về tâm
lý: chỉ [việc] (- chữ HVL thêm vào) quy định ý chí bằng một động cơ. Hoàng Thúc
Trâm. Sđd, tr. 1441.
5

Khảo hạch: xét xem sức học của học sinh là thế nào. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 302.
[Trong tài liệu nói về sự khảo hạch của công việc].
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17. Duy Dân xã hội biện chứng pháp6 là lý tắc đúng đắn của hết thảy
công việc.
d. Giá trị luận của công việc
18. Hiệu Quả là cái thành tích lấy bản thân của công việc mà hỗ kế.
19. Hiệu Suất là đem so hiệu quả với thành bại của công việc mà
định cái trình độ trên số học, tinh thần và năng lực của người
làm.
20. Hiệu Dụng7 là đem so hiệu quả với hiệu suất với các ích lợi thực
tế của công việc ấy đối với yêu cầu của toàn xã hội, thời đại, văn
hóa mà định.
21. Cho nên cá nhân, xã hội, dân tộc là ba tiêu chuẩn để tính toán
hiệu dụng của công việc trên sự thực tế ích lợi của công việc đó
đối ba mặt.
22. Cho nên sinh mệnh triết học và triết học của công việc là hai
nhành Dân Sinh Thực Hiện Sử Quan của Duy Dân chủ nghĩa, lấy
đó làm nền tảng kiến thiết sống, còn, nối, tiến, hóa của dân tộc.
2. Khoa Học Quản Lý
a. Bản chất của quản lý
23. Quản lý là châm đối8 sinh mệnh9 với công việc, hai mặt kinh qua
chế độ tổ chức để mà vận dụng, do đó yêu cầu một hiệu dụng
đối cá nhân, xã hội và dân tộc.

6

Biện chứng pháp (Biện - bộ Tân: phân tích, biện xét. Chứng - bộ Ngôn: bằng cứ,
chứng cớ. Pháp - bộ Thuỷ: cách thức, nguyên tắc): phương pháp biện xét bằng các
chứng cớ cụ thể để giải thích sự vật. (HVL).
7

Hiệu dụng: hiệu nghiệm và hữu dụng; ra sức làm việc. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 295.

8

Châm đối (Châm - bộ Đẩu: lường liệu, thẩm độ. Đối - bộ Thốn: đối chiếu, điều
chỉnh): điều chỉnh lường liệu cho hợp lý. (HVL).
9

Sinh mệnh (Sinh - bộ Sinh: sự sống, đời sống. Mệnh - bộ Khẩu: mạng sống; vận
số): đời sống vận số của một người. Theo Lý Đông A, sinh mệnh là đời sống tinh
thần và vật chất có sự chủ động của con người. (HHTN).
Chữ “vận số” (không phải là danh từ bói toán nói về định mệnh) liên quan đến Dịch
học, trong đó có vai trò quan trọng của con người đối với trời đất. Ông Trần Cao
Vân đề cập đến vấn đề này trong bài Vịnh Tam Tài, hay trong thuyết Trung Thiên
Dịch, xem Con Người là một tiểu vũ trụ (microcosme) hoà điệu với đại vũ trụ
(macrocosme). (HVL).
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24. Cho nên quản lý phải đặt để các nguyên lý, phương thức, phương
pháp và trình tự của sinh mệnh (xem Thắng Nghĩa Tổng Cương)
và của công việc (xem Triết Học của Công Việc).
25. Khoa học quản lý là sự ứng dụng các nguyên lý, phương thức,
phương pháp và trình tự trên vào tổ chức chế độ và vận dụng
Người và Việc, có nghiên cứu, có hội thông và có sáng định châm
đối một lý tưởng và mục đích có một kế hoạch và một hành động
dự định, để đạt tới chắc chắn một hiệu suất và một hiệu dụng dự
cầu.
26. Cho nên khoa học của công việc tức là quản lý khoa học.
27. Mà học thuật của công việc là tất cả các phương thức, phương
pháp thực tiễn thích ứng với mỗi tính chất của việc làm thế
thuật10, chính thuật11, chiến thuật, luận công nghiệp, khoa học,
nghiên cứu, v.v…
28. Nắm giữ được trung tâm của vận động, quy luật của vận động,
phương hướng của vận động và Duy Dân biện chứng với lại chủ
thân của tự mình châm đối hết thảy các trung tâm duyên
nghiệp, đó là lẽ thắng và số thắng của công việc và quản lý.
29. Cơ Năng Hiến Pháp là khoa học của công việc và quản lý trên
một phạm vi rộng rãi và ăn sâu. Nó tức là Taylorisme12 và
Stakhanovisme13 lớn lao hơn.
“Quản lý là châm đối sinh mệnh với công việc”, tức phải cân bằng giữa vận số, đời
sống cá nhân với công việc. Lý tiên sinh viết rằng công việc là sự khoáng trương
(mở rộng) con người vào xã hội. Làm việc, như vậy, không chỉ là kiếm tiền, hay
‘làm chính trị’ không chỉ là nghề của các chính trị gia, mà cần phải phân công, phân
mệnh, phân lợi cho hợp lý. (HHTN).
10

Thế thuật (Thế - bộ Nhất: sự giao tiếp của xã hội, như thế cố: thói đời; Thiều
Chửu (2009). Hán Việt Tự Điển, trang 3. Thuật – bộ Hành: phương pháp, cách):
cách giao tiếp ở đời. (HVL).
11

Chính thuật: thủ đoạn chính trị, như chữ chính sách. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 146.
[thủ đoạn trong trường hợp này không mang nghĩa xấu].
12

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), người đưa ra lý thuyết về khoa học quản
lý để phân tích và tổng hợp quy trình công việc. Mục tiêu chính là nâng cao hiệu
quả kinh tế, đặc biệt là năng suất lao động - một trong những nỗ lực sớm nhất áp
dụng khoa học vào việc thiết kế quy trình và quản lý - được Henry Ford áp dụng
cho hệ thống sản xuất dây chuyền về xe hơi của ông. (TD).
13

Alexsei Grigoryevich Stakhanov (1906-1977), thợ mỏ người Nga, nổi tiếng vào
năm 1935 và là một phần của phong trào Stakhanovite - chiến dịch nhằm gia tăng
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b. Nguyên Tắc Của Quản Lý
30. Trình tự trước việc, đang việc và sau việc phải tính toán trên một
đồ phân bố, thống kê và tung hoành trước, dự liệu được hết các
bước đi của nó. Thời gian là thần biến hóa, nắm giữ lấy cái quá
trình vận động biện chứng của nó mới có thể có một phương
hướng của việc, lộ tuyến14 của việc và lý tưởng của việc. Trình tự
đó là dự kế (thống), chấp hành (phân), khảo hạch (hợp).
31. Sự - Quyền – Trách là 3 phạm trù của nhân sự. Nó là yếu tố
quyết định và chủ động của công việc. Sự tổ chức Sự, Quyền,
Trách phải tuân theo 3 nguyên tắc: thống lý15, phân công16 và
hợp tác17.
a. Sự, phải thống lý mới có một trung tâm làm tối cao vận dụng.
Sự phải phân công thời mới có chuyên môn rõ rệt, vừa sức,
đủ làm hết tài. Sự phải hợp tác thì các bộ diện ngang mới có
liên hệ nhịp nhàng, cùng tiến, cùng lên.
b. Quyền, phải thống lý mới có một kỷ luật để duy hệ18 suốt quá
trình. Quyền phải phân công thì mới có đủ phạm vi, hạn độ,

năng suất lao động và cũng để chứng minh sự vượt trội của hệ thống kinh tế xã hội
chủ nghĩa so với tư bản chủ nghĩa. Ông được biết đã từng phá kỷ lục của người khác
và của chính ông trong việc khai thác than. Năng suất lao động của ông được đăng
trên báo chí và áp phích để làm gương cho người khác noi theo. Hình ông được xuất
hiện trên trang bìa tờ Time ở Mỹ số tháng 12 năm 1935. Tuy nhiên, vào năm 1985,
tờ The New York Times có bài viết nhận định rằng mặc dù Stakhanov thành công
trong sự nghiệp của mình, nhưng chỉ vì đảng Cộng sản đã sắp xếp sự kiện để thúc
đẩy tinh thần phục vụ công ích (public morale) và ông đã được nhiều thợ mỏ khác
trợ giúp để phá vỡ các kỷ lục chứ không phải chỉ do mình ông thực hiện. (TD).
14

Lộ tuyến (Lộ - bộ Túc: đường lối, cách làm, phương pháp. Tuyến - bộ Mịch:
đường, tia): đường hướng thực hiện. (HVL).
15

Thống lý: quản lý tất cả mọi công việc. (TD).

16

Phân công: chia việc ra cho nhiều người cùng làm [theo khả năng, hoàn cảnh,
tâm sinh lý…] để hoàn thành một công việc chung cho khỏi chồng chéo dẫm chân
lên nhau nhằm đạt được hiệu suất cao hơn. (ĐNHX).
17

Hợp tác: cùng chung sức, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện một công việc, một lãnh
vực nào đó nhằm hoàn thành một mục đích chung [hơn nữa, để thúc đẩy sự phối
hợp nhịp nhàng giữa những người làm việc chung trong nhóm với nhau]. (ĐNHX).
18

Duy hệ: ràng buộc giữ gìn lấy. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 182.
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làm cho đạt nổi việc mình, không bị khiển chế lỡ việc. Quyền
phải hợp tác thì mới không tranh trì19 lẫn nhau.
c. Trách, phải thống lý mới có một hướng tâm vận động của hết
thảy các nhân tố. Trách phải phân công thì mới tin ở nơi
mình, làm gắng hết sức mình, chịu hết lỗi mình, không đổ
vấy, không phô diễn. Trách có hợp tác thì mới giúp đỡ lẫn
nhau, không dèm pha nhau.
d. Do đó sinh ra các chế độ của tổ chức: Tầng cấp chế (thống),
Trách ủy chế (phân), Chỉnh lý chế (hợp) của Cơ Năng20 Hiến
Pháp và Đảng kế hoạch cách mạng.
32. Vận Dụng - Thưởng - Phạt - Nhiệm (dùng người, lên, xuống) là 3
việc trọng yếu trong công việc hợp lý, yên bài và thuận lợi vận
dụng của mỗi tổ chức; các tiêu chuẩn khách quan của thưởng,
phạt, nhiệm là mỗi cử động đó phải căn cứ vào các nguyên tắc:
có pháp tắc21 và có khảo hạch, có bồi dưỡng. Không có pháp tắc
mà thưởng, phạt, nhiệm, tức là chuyên bạo, không công, quần
chúng không phục. Không có khảo hạch mà thưởng, phạt, nhiệm
thì hỗn mang pháp tắc, mà ứng dụng bậy vì tình, tức là ngược
tắc, không nghiêm, quần chúng nổi dậy. Không có bồi dưỡng mà
thưởng, phạt, nhiệm thì người tài không do đâu mà ra, tức là cận
thị không minh ở đó. Sự vận dụng phát sinh ra 3 chế độ: pháp
trị chế (thống), khảo trị chế (phân), hiến trị chế (hợp).
33. Trách - Thành: Phải đặt trước một cơ chuẩn (standard). Cái cơ
chuẩn đó phải phân tích ở năng lực của sinh mệnh và trình độ
của công việc mà thành. Các cơ chuẩn đó định đoạt cái hiệu suất
của từng động tác, từng thành tích. Do hai điều trên mà định
đoạt sự thù lao (trả công). Cho nên cơ chuẩn, hiệu suất và thù

19

Tranh trì: hai bên giằng giữ nhau không bên nào chịu thua. Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 851.
20

Cơ năng (cơ cấu và chức năng): cơ năng là một cơ cấu có chức năng riêng biệt
trong một hệ thống thống nhất (bản vị). Một hệ thống bản vị (whole, unit) được cấu
thành bởi nhiều cơ năng thành phần (parts). Mỗi cơ năng thành phần này có bản
sắc và chức năng hoạt động đặc thù nhưng tác động với nhau một cách hoà điệu
mà kết hợp nên hệ thống bản vị (xem thêm chú giải về cơ năng trong tài liệu Chìa
Khoá Thắng Nghĩa dưới mục Tuyển Tập Lý Đông A). (ĐNHX).
21

Pháp tắc: phép nhất định theo đó mà làm tiêu chuẩn. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 562.
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lao (rétribution) phải căn cứ trên sự tính toán khách quan về
thành bại, hiệu quả với hiệu dụng mà định đoạt.
34. Biên Chế: Quản lý không riêng đối với người mà là đối rộng rãi
suốt mặt thi hành một cuộc biên chế rất tinh mật22 và rất cơ
năng. Tóm lại là đối 3 mặt: Công Việc, Người, Vật, đem 3 yếu tố
đó (nhân) kết hợp với các khách thể (duyên): thời gian, không
gian, số lượng, pháp tắc, đặt tất cả xuống dưới một tổ chức mà
quản lý suốt cái trình tự liên tục không dứt và biện chứng của dự
kế (thống), chấp hành (phân), khảo hạch (hợp). Tất cả các nút
này phải suy động sáng suốt trên các nguyên tắc nền tảng: tế
mật23, tuần tự, thực tiễn của máy móc, nhưng mà phải phối hợp
với 3 sinh hoạt: Sinh Lý (đầy đủ), Tâm Lý (hứng thú xã hội) và
Lý Tưởng (xã hội) những cái nút đó mới khỏe khoắn mà sự vận
động của nó mới hiệu lực.
35. Đi đôi với công việc phải có dự kế, chấp hành và khảo hạch. Vật
phải có trừu tàng (sức chứa, để), dự bị (bổ sung) và chi phối cho
hợp lý. Người phải có tự chủ, tự nguyện, tự động cho xã hội hóa.
Cho nên kế hoạch hóa, hợp lý hóa và xã hội hóa là nền tảng của
biên chế. Duy Dân Chủ Nghĩa là tổ chức của Cơ Năng Hiến Pháp
và Cộng Đồng Thể của khoa học quản lý.
36. Hòa Hài: Mục tiêu của khoa học quản lý là hòa hài. To ra mà nói
như toàn bộ Cơ Năng Hiến Pháp, tất cả các cơ cấu hình thành
phải sao cho lập quốc hòa hài, chính trị hòa hài, dân sinh hòa hài
và tiến hóa được hòa hài. Rút lại mà nói, tất cả mọi nhánh của
chế độ, tổ chức, quản lý và vận dụng đều phải cho cơ cấu được
hình thành, hợp lý, phát triển và khoáng trương24.
C. Kết Đề
1. Cho nên Dân Sinh Thực Hiện, Duy Dân Dân Chủ, Bình Sản Kinh Tế,
Sinh Hoạt Giáo Dục, Trung Tâm Tu Dưỡng, Cơ Năng Hiến Pháp vừa là
xuất phát điểm của công việc và khoa học quản lý, lại vừa là mục tiêu
cuối cùng của công việc và khoa học quản lý.
22

Tinh mật: rành rõi và khít khao. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 703.

23

Tế mật (Tế - bộ Mịch: tinh xảo. Mật - bộ Miên: giữ kín): tỉ mỉ kín đáo. (HVL).

24

Khoáng trương: mở rộng ra. (ĐNHX).
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2. Cơ Năng Hiến Pháp thành lập trên chủ nghĩa và viễn kiến của hai triết
học Sinh Mệnh và Công Việc để đạt tới Dân Sinh và Thực Hiện của
công việc và khoa học quản lý.
3. Kế hoạch cách mạng của Đảng thành lập trên chủ nghĩa và viễn kiến
của Đảng phải lấy Khoa Học Quản Lý, Quản Lý Thống Chế25, Dự Kế
Thống Chế làm thủ đoạn siêu việt mà đạt tới cứu nước giữ nòi. Kế
hoạch chính trị cứu nước cũng vậy.

CÔNG VIỆC
1. Công việc là sự biểu hiệu nhiều mặt, nhiều lối, nhiều tầng, nhiều cách của
sinh mệnh phối hợp với chu vi trong sự giao hỗ phức tạp của xã hội biện
chứng pháp mà thành. Sinh mệnh là căn cốt của thời đại, mà công việc là
căn cốt của văn minh.
2. Cơ sở duy nhất của hết thảy là đời sống xã hội. Các điều kiện trọng yếu là
nhân loại tiến triển (đồng hóa, phân hóa, hỗn hóa) sự thực (hiện tượng,
biểu tượng) và chu vi thời gian (xưa, nay, mai), không gian (gồm đây, đó,
kia). Tất cả các nhân tố đó giao hỗ phức tạp trên sự biểu hiện của số. Cho
nên Sinh Mệnh quy định theo nền tảng và các điều kiện trên cũng như
công việc. Công việc là sự nối dài (prolongement) của Sinh Mệnh ra vũ
trụ.
3. Công việc có ba thứ bậc: trước việc, đương việc và sau việc trên thời
gian; có 3 điểm: đây, đó, kia trên không gian. Số biểu hiện ra bằng: 3 –
5 – 7. Khởi điểm và chung điểm là 1 với 9; biến là 10.
4. Trước việc phải có điều tra, kế hoạch và chuẩn bị mà trung tâm là kế
hoạch.
5. Đương việc phải có chấp hành, cơ biến liên hệ và tiếp tế; trung tâm là
chuyển với biến.
6. Sau việc phải có thiện hậu26, khảo hạch và chứng minh, kiểm thảo và
cảnh giới27; trung tâm là thiện hậu.
25

Quản lý thống chế: theo mạch văn của Lý tiên sinh, ta có thể hiểu đây là sự
thống lĩnh quản lý tất cả mọi việc của một cơ sở hay tổ chức. (TD)
26

Thiện hậu: mưu lo cho an toàn về sau, xếp đặt cho thoả đáng đoạn về sau. Đào
Duy Anh. Sđd, tr. 802.
27

Cảnh giới: giới hạn trong khoảng hai bên giáp nhau, như chữ biên giới. Đào Duy
Anh. Sđd, tr. 75.
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7. Muốn cho công việc trên không gian và thời gian được thành công phải
chia tự thân của công việc ra: bàn căn (bản thân của công việc – công
việc trung tâm), thác tiết (nghịch liệu trước, những chi tiết tự công việc
đó phải phát sinh trong đường trường làm lụng), ý ngoại28 (phòng bị
trước hết tất cả những việc bất ngờ có thể xảy ra nó làm trở tốt hay trở
xấu cho công việc, nắm giữ lấy biện chứng đó), thiện hậu (thu xếp) cảnh
giới và nắm giữ lấy các giới vạch đã làm tới trong các trường hợp thắng
hay bại.
8. Tham khảo thêm: tâm lý, sinh lý nhân loại hoạt động, các bảng ở giáo
dưỡng.
Vũ Trụ Của Loài Người Là Sinh Mệnh
9. Sinh mệnh là chủ thể và là mục đích, coi tự mình và người là mục đích, ấy
là lý tưởng cao cả, gồm cả chân, thiện, mỹ lại một thể. Cho nên khoa học
và triết học của Công Việc chỉ là kỹ thuật ngọn. Triết học và khoa học của
Tu Dưỡng mới là gốc. Tu dưỡng sức sống gọi là sinh mệnh; sự thăng hoa
của sinh mệnh gọi là công việc; thăng hoa tốt, xấu, cao, thấp gọi là thành
công, thất bại, siêu việt hay tê liệt. Cho nên tu dưỡng tính, tâm, thân,
mệnh là gốc; kỹ thuật cho đến những phạm trù của đạo đức, học vấn, sự
nghiệp, giao tiếp chỉ là ngọn. Thực chất sinh ra hình thức. Công việc có
thể gọi là hình thức của sinh mệnh đó.
10. Tâm thuật là chủ, kỹ thuật là phó: “thích dụng cho cả chính, chiến, thể,
luận”. Tâm thuật là thủy kế, kỹ thuật là chủ kế với khách kế bằng một tác
dụng đầu xạ29 và phản xạ của tâm thuật mà hoàn thành sự vận dụng Vạn
Thắng30.

28

Ý ngoại: không ngờ. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 333.

29

Đầu xạ điểm: điểm, nơi mà một vật hay một tia sáng gặp mặt phẳng. Đầu xạ
tuyến: tia sáng từ ngoài chiếu vào một mặt phẳng. Lê Văn Đức (1970). Việt Nam
Tự Điển. Nxb. Khai Trí, Q. Thượng, tr. 431.
Đầu xạ (Đầu - bộ Thủ: chiếu, rọi. Xạ - bộ Thốn: soi, tỏa): tác động trực tiếp. (HVL).
30

Vạn thắng (Vạn - bộ Thảo: muôn, 10 ngàn; nhiều không kể xiết. Thắng - bộ Lực:
đánh được, khuất phục; dùng sức, tài để bắt người chịu thua; hơn những cái khác).
“Vạn thắng là khuất phục được mọi trở ngại, mọi kẻ thù, mọi hoàn cảnh để đạt mục
đích tối hậu. Vạn thắng là vô địch, không còn ai địch nổi”.
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Bốn Công Chủ Nghĩa
1. Công Bản Chủ Nghĩa: Tư bản sinh sản31 là công toàn quốc gia; phàm
nguồn sản đều thuộc về công cộng chi phối.
2. Công Lao Chủ Nghĩa: Đó là sự triệt để ứng dụng Nhân Quyền Hiến
Chương của xã hội; lao công bất cứ một ngành nào, nhân dân bất cứ một
ngành nào, đều trực tiếp thuộc về kế hoạch quốc gia Phân Mệnh, Phân
Công và Phân Lợi.
3. Công Phối Chủ Nghĩa: Sự phân phối nguồn sản, đồ dùng, đất đai, nguyên
liệu, lao công sở đắc32 qui về quốc gia thống nhất thi hành.
4. Công Độ Chủ Nghĩa: Tài chính do quốc gia cộng đồng chi phối, kim
dong33 công hữu, sở đắc và thù đãi, công hay tư đều do quốc gia xử lý.
Lâm Thời Tổ Chức
Lâm thời quốc gia nhân tài chưa đủ, hành chính chưa chu đáo, hãy còn trong
thời kỳ quân chính34, có thể lấy Xu Mật Viện (Chỉnh Lý Viện) làm cơ quan

Vạn Thắng là danh hiệu của Đinh Bộ Lĩnh (924-979) - Vạn Thắng Vương. Đinh Bộ
Lĩnh theo sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu (phủ Kiến Xương, Thái Bình) được
trao cho binh quyền, đánh đâu thắng đó, dẹp được 12 sứ quân. Lên ngôi hoàng đế,
lập ra nhà Đinh, truyền được hai đời. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ
56 tuổi.
31

Tư bản sinh sản: Chữ này nguyên trong cụm từ “Tư bản sinh sản quá trình”:
thương phẩm và tiền tệ đều được nhà tư bản coi là tư bản và là cái luôn luôn
chuyển động. Vì đem tiền tệ ra mua những thương phẩm như máy móc, nguyên
liệu và sức lao động… lại dùng những thương phẩm ấy sinh sản ra một thứ giá trị
mới, nghĩa là khiến sức lao động của người lao động hao tổn thủ đoạn lao động mà
kết hợp với nguyên liệu để làm thành một thứ thương phẩm mới. Hoàng Thúc Trâm
(1950). Hán Việt Tân Từ Điển. Nxb. Hoa Tiên, tr. 1013.
Chữ này được dùng thời kỳ tiền bán thế kỷ XX ở Việt Nam. Ngày nay, chữ thường
dùng là Tổng sản lượng quốc gia hay Tổng sản phẩm quốc gia (GNP - Gross
National Product). Tổng giá trị có được này là do công sức đóng của toàn quốc gia,
do đó quyền phân bổ không thể từ một phe đảng hay nhóm lợi ích cục bộ, mà đều
thuộc về công cộng (tức cơ quan đại diện toàn dân, như Quốc hội) chi phối. (HVL).
32

Sở đắc: những món lợi thu được; những điều biết được trong sự nghiên cứu và
kinh nghiệm. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 642.
33

Kim dong (hay kim dung): giá cả các của cải. Thiều Chửu, Sđd, trang 733.

34

Quân chính: việc hành chính về quân sự. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 607.
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duy nhất tối cao xử lý hết thảy chính trị và hành chính, đồng thời sửa soạn
khi thời cơ khả hứa, toàn bộ thực hiện Cơ Năng Hiến Pháp, tức là thống lý,
phân công, hợp tác đạt tối cao giai đoạn khoa học mà thành.
Trung Khu Liên Tịch Hội Nghị35
Trung Khu Liên Hợp Hội Nghị là những cuộc hội nghị hành chính trong phạm
vi từng bộ do Xu Mật Viện36 và Hành Chính Viện các bộ có quan hệ liên hợp
triệu tập. Các cuộc hội nghị đó có tính chất là để điều chỉnh từng bộ và để
liên lạc ý kiến, thống nhất phương châm giữa chính trị và hành chính. Ví như
trung khu liên hợp kinh tế hội nghị, tài chính, nội vụ, ngoại giao, quân huấn
chỉ đạo, giáo dục quốc dân phục vụ chỉ đạo v.v… dưới các cuộc Trung Khu
Liên Nghị đó có các giới hành chính hội nghị do các viện, bộ, hội có quan hệ
chủ trì; mục đích là để điều chỉnh, liên lạc các cấp, các giới ví như hành
chính giới hội nghị, tài chính giới, văn hóa giới, kinh tế giới, thanh niên, phụ
nữ…

Theo tiểu tựa “Lâm Thời Tổ Chức” và mạch văn của Lý tiên sinh, ta có thể hiểu
hành chánh ‘quân chính’ nằm trong giai đoạn cách mạng vừa thành công. (TD).
35

Liên tịch Hội nghị: (chính trị) nhiều đoàn thể riêng mở hội nghị chung để cùng
nhau thảo luận về vấn đề gì (interassemblée). Đào Duy Anh. Sđd, tr. 407.
36

Xu mật viện: Chữ Xu viết là: 樞 , dạng giản thể: 枢. Chữ Xu (- bộ Mộc: trọng yếu,
chủ chốt). Phiên thiết theo Tự Điển Khang Hy là: xương + chu, lấy phụ âm của
chữ xương là x, vần của chữ chu là u, nên chữ này phải đọc là x + u = xu.
Nếu đọc là khu, và viết là: 摳 (- bộ Thủ: khắc chạm) hoặc viết là: 區 (- bộ Hễ: khu
vực) thì sai chính tả và khiến cụm từ trở nên vô nghĩa.
Xu mật viện: tên một cơ quan thuộc chính quyền trung ương, trông coi các sự việc
trọng yếu bí mật của quốc gia.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ bổ nhiệm Ngô Đinh làm Xu mật sứ, đứng đầu Xu mật
viện quản lý việc binh. Thời Lý Thái Tông, Lý Đạo Kỷ giữ chức Tả Xu mật sứ, Xung
Tân giữ chức Hữu Xu mật sứ. Năm 1427, Bình Định Vương Lê Lợi bổ nhiệm Nguyễn
Trãi làm Lại bộ thượng thư kiêm hành Xu mật viện sự. Cơ mật viện thành lập năm
1834, dưới triều Minh Mạng, có chức năng tương tự Xu mật viện.
Trong tài liệu gốc chúng tôi lưu trữ, cụm từ này chép rằng: “Khu mật viện”. (HVL).
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Quốc Sách Căn Bản Thắng Nghĩa Quốc Gia và Cơ Năng Hiến Pháp
Cơ Năng Hiến Pháp (fonctionnel) y cứ vào nguyên lý quốc gia cơ năng chú ý
tung hợp37 quốc gia quyền lực, nhân dân ý chí và nhân sự luật tắc. Quốc gia
lập pháp cần phải có qui mô, chia ra pháp trị và nhân sự, hai hệ tung hợp lại
thành một cơ năng sinh hoạt; tung hợp chính quyền và trị quyền thành
chính trị nhất nguyên; tung hợp từng hệ thống và hoành liên hệ lại thành
tung hoành nhất quán; tung hợp động và tĩnh lại thành động tĩnh nhất khu;
tung hợp quyền và năng lại thành quyền năng nhất thống; tung hợp chính trị
và hành chính thành một quốc gia tổ chức hòa hài.

CHÍNH TRỊ
-

Quốc Dân Tham Chính Đại Hội (Thường Vụ Ủy Viên Hội).
Quốc Trưởng – Xu Mật Viện.

Quốc Dân Đại Hội38 có đủ quyền: sáng chế, phúc quyết, tuyển cử và bãi
miễn.
Quốc Trưởng do Đại Hội đề ra và do quốc dân đồng tuyển cử. Xu Mật Viện do
Quốc Trưởng tự đề ra và do Đại Hội tuyển cử. Xu Mật Viện tự suy tôn Tổng
Lãm39.
Xu Mật Viện trực tiếp giúp đỡ Quốc Trưởng, vận trù40 chính trị, có các quyền
giải thích quốc sách và hiến pháp, có quyền chỉ đạo pháp trị và nhân sự, có
quyền trù hoạch41 quốc gia qui mô và pháp độ42.

37

Tung: dọc, theo chiều dài. Tung hệ: hệ thống tổ chức theo chiều dọc. Lê Văn
Đức, Sđd, Q. Hạ, tr. 1463. Tung hợp: tập trung theo chiều dọc. (HVL).
38

Quốc dân Đại hội: Đại hội đại biểu quốc dân, Quốc hội. (HVL).

39

Tổng lãm: nắm cả quyền ở trong tay. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 723.

40

Vận trù: định liệu mưu kế. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 903.

41

Trù hoạch: tính toán mà vạch sẵn các công việc. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 869.

42

Pháp độ: cái đồ đo lường dùng để làm tiêu chuẩn; trình thức. Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 561.
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Xu Mật Viện nhiệm vụ: Kiến quốc đại mưu, chính trị nguyên tắc, tam phân43
thực thi, lập pháp nguyên tắc, quân sự đại kế, tài chính phương châm, chỉnh
cơ (điều chỉnh cơ quan), chỉnh quân nhân tuyển.
Sự tổ chức Xu Mật Viện tức quốc gia tổng lãm đoàn gồm 30 viên phân tổ các
viện: Dân Tộc Cộng Hoà Dực Tán44 Hội, Đảng Tổng Bộ, Chủ Kế Tỉnh45…
Phương thức làm việc của Xu Mật Viện là trù hoạch đại sự và liên tịch hội
nghị với các Hành Chính Viện, Tối cao Chính Trị Nghiên Cứu Viện, do các
đảng46 tổ chức ra, được độc lập, chú ý cho thực hiện được dân tộc thượng
tầng ý thức, thống nhất dân tộc cơ năng, hành động hài hòa.
Hành Chính
Lập Pháp Viện (Quốc Gia Hành Chính thiết kế và pháp luật chế định) tổ chức
các ủy ban.
Hành Chính Viện (Đặc Vụ Bộ, Thiết Kế Bộ, Quốc Vụ Khanh Bộ, Ngoại Chính
Bộ, Nội Chính Bộ, Văn Chính Bộ, Dân Chính Bộ, Quân Chính Bộ, Pháp Chính
Bộ, Lộ Chính47 Bộ, Không Chính Bộ, Tài Chính Bộ…).
Tư Pháp Viện, Giám Sát Viện (thẩm kế, đàn hạch, trừng giới).

43

Tam phân: phân công, phân mệnh, phân lợi. (HHTN).

44

Dực tán (Dực – bộ Vũ: ở bên mà giúp đỡ. Tán – bộ Bối: cổ xuý lên): trợ giúp cổ
xúy lên. Dực Tán Hội được thành lập nhằm kêu gọi quần chúng trên cả nước tương
trợ và cổ xúy cho những chủ trương chiến lược của quốc gia. (HVL).
45

Chủ Kế Tỉnh (Chủ - bộ Chủ: coi giữ, phụ trách. Kế - bộ Ngôn: tính toán; sổ sách.
Tỉnh – bộ Mục: một cơ cấu hành chính, một cơ quan): cơ quan phụ trách sổ sách
tính toán. (HVL).
46

Theo mạch văn, ta có thể hiểu Lý tiên sinh đề xuất cơ cấu chính trị này sau khi
các chính đảng giành độc lập thành công từ thực dân Pháp. Trong những tài liệu
khác, ông phê phán chính trị “tư đảng, đảng tranh” và cổ xuý “công đảng” (với mục
tiêu bình đẳng cơ hội) cốt để người dân thực sự nắm quyền nhằm quyết định sinh
mệnh chính trị của mình, sao cho “dân có quyền, nhà nước có lực”. (TD).
47

Lộ chính: việc hành chính về đường sá, xem việc đắp xây, sửa sang và giữ gìn
đường sá. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 415.
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Quan Chính Viện (quốc gia cán bộ chính sách) huấn luyện lãnh đạo, chính trị
lãnh đạo, công tác lãnh đạo, bồi dưỡng (phụ đạo48 tiến tu), tuất dưỡng49,
bảo chướng50 xã hội. Chủ bồi dưỡng cán bộ, chính trị giáo dưỡng, kỹ thuật,
tổ chức thêm kinh quốc51 đồng hội, thu la suốt cán bộ lại một ý chí dân tộc
quốc gia.
Khảo Thí Viện: Khảo thí thuyên trị, đề bạt, khảo hạch.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 1)
CHÍNH TRỊ và HÀNH CHÍNH
1. Lập quốc quy mô: Quốc sách nguyên tắc chính trị.
2. Lập quốc tung lý hành chính, hành động hành chính.
[Trong tài liệu lưu trữ, cuối câu 2 có ghi “1/2”, có thể là lỗi sắp chữ].

48

Phụ đạo: thầy học dạy vua khi còn nhỏ. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 588.

Nghĩa trong tài liệu là người học trước có kinh nghiệm, hướng dẫn người học sau,
tương tự hình thức mentorship của Mỹ.
Bên cạnh giáo dục trường lớp, Lý Đông A đề xuất “lấy sinh hoạt làm giáo dục”.
(tương tự tại các nước tiên tiến, ai nấy đều tập những thói quen tốt trong giao tiếp,
tập tôn trọng luật pháp, hướng dẫn chỉ bảo nhau… trong sinh hoạt hàng ngày để
giáo dục thế hệ trẻ và giáo dục lẫn nhau. Tại Nam Việt Nam trước 1975, từ mẫu
giáo, các em đã được dậy cách cư xử, dậy phải có thái độ, hành vi thích hợp với
khung cảnh, đời sống của mình và những người chung quanh rồi đem ra thực hiện
ngay trong đời sống mỗi ngày) nhằm thực hiện phương châm “dậy-học-làm thống
nhất” (ai có điều để dậy là thầy; ai có việc để học là học trò. Nơi nào có người dậy
và người học, nơi ấy là nhà trường chứ không chỉ trông chờ vào giáo dục học
đường). (TD).
49

Tuất dưỡng: cứu giúp nuôi nấng kẻ nghèo khổ. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 727.

50

Bảo chướng: giữ gìn che chở. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 35.

51

Kinh quốc: sửa trị việc nước. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 350.
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CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 2)
QUỐC DÂN ĐẠI HỘI
Sáng Chế

Phúc Quyết

Tuyển Cử

Bãi Nhiệm

CHÍNH
Chính Trị Nghiên Cứu Viện
Thượng tầng ý thức

Lập Quốc
Chính trị

Tổng Văn Hóa Viện
Cơ sở kế hoạch chính trị

TRỊ
Pháp Trị
Kiến Lập Pháp
Lập Pháp

Sử Dụng Pháp
Hành Pháp

Nhân Sự
Thích Dụng Pháp
Tư Pháp

Nuôi Người
Quan Chính

Dụng Người
Khảo Thí

Xét Người
Giám Sát

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 3)
1. Trung Ương: Gián tiếp dân trị: Dân chủ tập quyền.
2. Địa Phương: Trực tiếp dân trị: Dân chủ phân quyền.
3. Trung Khu: Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp (Quốc Dân Đại Hội cử ra, toàn dân bỏ
phiếu. Xu Mật Viện dùng người. Các Viện phụ trách với Đại Hội).

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quốc Dân Đại Hội: Quốc gia, quốc dân sinh mệnh: phổ biến tồn tại (hoành).
Xu Mật Viện: Quốc gia, quốc dân sinh mệnh: viễn đại tồn tại (tung).
Chính Trị Nghiên Cứu Viện: Quốc gia, quốc dân nguyên tầng (bình diện).
Lập Pháp Viện: Chính sách thiết kế.
Hành Chính Viện: Chính sách thực thi.
Tư Pháp Viện: Xã hội quy ước bình phân.
Quan Chính Viện: Cán bộ sáng tạo.
Khảo Thí Viện: Cán bộ vận dụng.
Giám Sát Viện: Hành chính cơ năng đốc đạo.
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CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 5)
1. Cơ năng điều chỉnh: Quyết định, kế hoạch, chấp hành, khảo hạch, bồi dưỡng, liền
nhau.
2. Chủ quản (quyết định), chức viên (chấp hành), mạc liêu* (kế hoạch), khảo hạch
(bồi dưỡng).
3. Chủ quản cơ quan: Đặt mạc liêu chế (tức thiết kế) và thực hành (tiểu tổ thảo luận).
4. Các cơ quan đều thực hành: Trung khu liên tịch hội nghị.
5. Hành chính các hạng liên tịch hội nghị.
*Mạc liêu: liêu thuộc ở trong màn, tức là những người thư ký của vị quan to. Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 435.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP (Hình 6)
I. Chính Trị Căn Nguyên
1.
2.
3.
4.
5.

Số lượng: Tài số, vật lượng hiệu suất.
Pháp chế: Mưu lược, kế hoạch vật dụng.
Nhân sự: Nuôi người, dạy người, thành tạo.
Sinh sản.
Thổ địa.
II. Chính Trị Khu Hữu
Chủ Kế - Chấp Pháp - Chủ Viên - Chủ Công
Chủ Thực - Khách Kế - Chủ Địa

QUỐC DÂN XU MẬT VIỆN TỔ CHỨC
Dân tộc Cộng Hòa Tán Dực Hội: Địa phương phân hội, giới phân hội, xưởng
phân hội, đại biểu chuyên môn các nghiệp đoàn, trung ương ủy hội trực tiếp
giúp Quốc Dân Xu Mật Viện thực thi phân công, chuyên môn nghiên cứu, chỉ
đạo, xuớng đạo, kiểm thảo và lãnh đạo các giới, các nghiệp, các sinh sản
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đơn vị, điều chỉnh tài vụ đơn vị, tức là kinh tế hội nghị trong gồm kỹ thuật,
tư bản, lao động, thương nghiệp, nông nghiệp, các đơn vị hợp nghị.
Lao Động Hội Nghị: Nông, công, chức, các sinh sản, lao động đại biểu hợp
nghị.
Hai hội nghị này điều hòa và giúp quốc gia thực hành tam phân chính trị đến
hợp lý, đạt tới xã hội hòa hài và tinh thần thống nhất cho quốc dân.
Chủ Kế Tỉnh: Chia ba: Hội Kế Xứ, Tuế Kế52 Xứ, Thống Kế53 Xứ, phù trợ hành
chánh và khảo hạch hành chánh: công cụ thống kê, quốc thể điều tra,
nghiên cứu chuyên môn vấn đề.
Chủ Pháp54 Tỉnh: Chia ba: Nghị Pháp Xứ (mưu lược, kế hoạch), Thẩm Pháp
Xứ (thẩm tra, giải thích), Thiết Pháp55 Xứ (chuyên môn kế hoạch) khởi thảo
đề án, kế hoạch hành chính và vận dụng hành chính.
Chủ Viên Tỉnh: Chia ba: Dưỡng Viên Xứ, Thành Viên Xứ, Động Viên Xứ (chỉ
đạo công tác, phù trợ tiến tu) bồi dưỡng hành chính và ổn kiện hành chính.
Ba Tỉnh này đều thi hành hội nghị chế độ (giáo dưỡng văn hóa, động viên
nhân lực toàn quốc hay bộ phận).
Quân Bản Bộ: Tối cao thống súy quyền, quốc gia tổng động viên thực thi,
chuẩn bị sự vụ.
Đảng Tổng Bộ: Lãnh đạo và vận hành đảng chính.
Chủ Công Tỉnh: Chia bốn: Sinh Sản Xứ, Nguyên Liệu Xứ, Phân Phối Xứ (kiêm
ưu tiên quyền hành thống chế kế hoạch sinh sản (quân dân) hoạt động: chỉ
đạo sinh sản, phân phối, tiêu thụ, mậu dịch, hoàn thành cơ sở kinh tế của
tam phân chế độ), Trừu Tàng Xứ.
52

Tuế kế: tính toán số thu nhập và chi xuất trong một năm. Đào Duy Anh. Sđd, tr.
729.
53

Thống kế: đem những sự vật cùng trong một phạm vi họp lại một chỗ, dùng phép
toán mà so sánh để tìm cái trạng thái chung (statistique). Đào Duy Anh. Sđd, tr.
816.
54

Chủ pháp: nói về pháp luật qui định những mối quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ.
Đào Duy Anh. Sđd, tr. 150.
55

Thiết pháp: đặt ra phương pháp mà làm việc. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 805.
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Khách Kế Tỉnh: Chia ba: Thủy Kế Xứ (quốc nội tình báo, tăng thêm các nhân
tố tinh thần, xác định thủy kế hoàn thành dân tộc tinh thần hòa hài thống
nhất), Nhị Kế Xứ (quốc tế chính trị toàn bộ tình báo, chủ trương mưu công),
Tam Kế Xứ (quốc tế quân sự tình báo, chủ trương dựng gián, hoàn thành
chính lược, chiến lược, tài liệu), đó là sự biết người biết mình.
Chủ Thực Tỉnh: Chia ba: Nhân Chủng Kiến Thiết Xứ, Sinh Hoạt Thiết Kế Xứ,
Đồng Nhân56 Kế Hoạch Xứ (hoàn thành Đồng Nhân quốc sách của quốc gia).

PHỤ XU MẬT VIỆN TỔ CHỨC
Chủ Địa Tỉnh: Chia ba: Chính Trị Địa Lý Xứ (nghiên cứu phong vực chính trị,
xã hội, kinh tế, chiến lược quan hệ), Thổ Địa Hành Chính Xứ (đăng ký, cải
tạo, lợi dụng thổ địa), Thổ Địa Thiết Kế Xứ (đăng ký, thiết kế). Sự phân bố
thổ địa là cơ sở chính trị quốc gia.
Xu Mật Viện 7 Tỉnh: (chủ kế, chủ pháp, chủ viên, chủ công, chủ thực, chủ
địa, khách kế) đó là cái nút dây của quốc gia chính trị tối cao thiết kế, đồng
thời là những nhân tố tất yếu cho kế hoạch chính trị. Chủ thực là phương

56

Đồng nhân (Đồng - bộ Khẩu. Nhân - bộ Nhân): những người lấy địa vị, tư cách,
quyền lợi và nghĩa vụ đồng đẳng mà cùng làm một việc. Hoàng Thúc Trâm,
Sđd, tr. 203-204. (Xem thêm tài liệu Đồng Nhân).
Ngoài ra, đồng nhân còn là chính sách ngoại giao với các nước trong một vùng, như
khu vực Đông Nam Á “cùng người cùng sống, giúp tiến, liên phòng”. Cùng sống về
kinh tế (thị trường chung bây giờ); giúp tiến về văn hóa giáo dục; liên phòng là
cùng giúp nhau phòng vệ (như NATO ở Âu Châu).
Trong Kinh Dịch có một quẻ gọi là Đồng Nhân (hay Thiên hỏa Đồng Nhân, quẻ số
13), chỉ một tập hợp người trên dưới cùng lòng, hiệp lực đồng tâm mà tương trợ lẫn
nhau. Tổ chức đạt được trạng thái này là do biết tôn trọng đặc tính, khả năng cùng
nhu cầu của mỗi dạng người.
Xứ (- thuộc bộ Hô): nơi chỗ. Trong dinh quan có chỗ tham mưu gọi là tham mưu
xứ. Thiều Chửu (2009). Hán Việt Tự Điển. Nxb Văn Hoá Thông Tin, trang 720. Danh
từ: đơn vị, tổ chức.
Đồng Nhân Kế Hoạch Xứ: cơ quan phụ trách soạn thảo kế hoạch. Phối hợp cùng với
hai cơ quan Nhân Chủng Kiến Thiết Xứ và Sinh Hoạt Thiết Kế Xứ đề ra quốc sách
cho quốc gia. (HHTN).
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diện hoàn thành dân tộc nhân chủng kiến thiết và sinh hoạt kiến thiết, một
phương diện sách lược Đồng Nhân quốc sách của quốc gia.
Bảy tỉnh này là chốt yếu của quốc gia chính trị đại kế.
Cơ Năng Hiến Pháp (hình 7)
Phân Mệnh (quốc tế bản vị): Tam Nhân Chủ Nghĩa.
Phân Công (dân sinh bản vị): Lục Dân Chính Sách.
Phân Lợi (nhân cách bản vị): Toàn dân dân sinh chính trị, toàn dân quân
quốc dân giáo dưỡng.
Đại Đồng Chính Trị.
Thực Hiện Chính Trị.
Kế Hoạch Chính Trị.
Nguyên Tầng Chính Trị.

Cơ Năng Hiến Pháp (hình 8)
1. Quyền Lực: Quốc Dân Đại Hội.
2. Chính Trị: Quốc Dân Xu Mật Viện (kế hoạch chính trị).
3. Hành Chính: 6 viện (chính thuật và kỹ thuật).

QUAN HỆ CỦA CÁC VIỆN
1. Quốc Dân Xu Mật Viện: Dùng nhân viên 6 viện có Đại Hội đồng ý. Liên
tịch 6 viện, kế hoạch chính trị, đốc đạo chấp hành.
2. Sáu viện phụ trách với Đại Hội. Phân quyền độc lập, hoàn toàn quan
liên với nhau. Chịu kế hoạch và đốc đạo của Xu Mật Viện.

CĂN BẢN Ý NGHĨA VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ NĂNG HIẾN PHÁP
1.
2.
3.
4.
5.

Sinh hoạt kiến thiết.
Nhân chủng kiến thiết.
Xã hội kiến thiết.
Văn hóa kiến thiết.
Kinh tế kiến thiết.
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6. Quân sự kiến thiết.
7. Chính trị kiến thiết.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP NHÂN SỰ
1. Quốc Trưởng: Nhậm chức từ khi được cử đến 65 tuổi. Tuổi cử là 50 trở
lên.
2. Tổng Lãm: Nhiệm chức từ khi được cử đến 65 tuổi. Tuổi cử là 45 trở
lên.
3. Sáu Viện Tổng Lý do Xu Mật Viện cử ra, quốc hội thông qua, đều được
có chân, từ khi nhậm chức trong Khu Mật Viện.
4. Các Bộ Trưởng từ Đại Khanh, Đại Tướng trở lên đều được tham nghị
quốc sự.
5. Xu Mật Viện đối các viện, giấy má là kế hoạch lệnh, quyết nghị lệnh.
Các viện đối với Xu Mật Viện giấy má là nghị án, báo cáo án (nội văn).
6. Quốc Trưởng công bố hết thảy pháp luật, pháp lệnh (công bố lệnh) có
quan hệ, Bộ Trưởng, Viện Trưởng phó thụ.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP NHÂN QUYỀN
1. Học Thuật: Tổng Văn Hóa Viện, Tối Cao Chính Trị Nghiên Cứu Viện, Khí
Tài Tổng Giám Bộ Tham Quân Viện (nghiên cứu, phát minh, chế tạo cơ
khí, khí cụ).
2. Giáo Dưỡng: Tổng Văn Hóa Viện Quân Huấn Tổng Giám Bộ.
3. Chính Trị: Quốc Dân Đại Hội, Quốc Dân Xu Mật Viện.
4. Hành Chính: 6 Viện, Tỉnh, Huyện, Hạt, Xã.

QUÂN SỰ PHÂN QUYỀN
(Hải, Lục, Không, thống nhất, phân lập)
1. Quân Lệnh: Quốc Dân Xu Mật Viện Quân Bản Bộ.
2. Quân Chính: Hành Chính Viện Quân Chính Bộ.
3. Quân Huấn: Quân Huấn Tổng Giám Bộ. Chiến Thời: Tối cao thống súy
bộ Hải, Lục, Không.
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2.
3.
4.

Lục quân hàng không.
Hải quân hàng không.
Độc lập không quân sư đoàn.
Độc lập tiềm đĩnh hạm đội.
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Quân bản bộ chiến thời = Tối Cao Thống
Súy Bộ.

QUÂN BẢN BỘ TỔ CHỨC
1. Tham Mưu Tổng Trưởng (Mạc Liêu Trưởng).
2. Bản Bộ Tham Mưu Xứ Trưởng.
3. Chủ Kế Khoa (quân chính thống kê, chiến lược thống kê, hội kế, tuế
kế).
4. Chủ Viên Khoa (chủng tập giáo dục, binh viện động viên).
5. Chủ Địa Khoa (binh yếu địa lý, giao thông vận thu kế hoạch).
6. Chủ Binh Khoa (kiến quân biên chế, phối chỉ, điều động quân văn).
7. Chủ Chiến Khoa (tác chiến kế hoạch, diễn tập kế hoạch).
8. Chủ Phòng Khoa (phòng ngự kế hoạch).
9. Khách Kế Khoa (quốc tế khách kế).
10. Đặc Vụ Khoa (quân sự chính công).
11. Tham Mưu Viên (các nhân viên không quản khoa).

NHỮNG YẾU TỐ “LỰC” TRONG NHÂN SỰ
CỦA CƠ NĂNG HIẾN PHÁP
1. Ý Lực (idea force), sáng tạo lực của trí tuệ.
2. Phong Lực gồm tổ chức lực và xã hội phong khí, tất cả những hiệu
dụng và công năng của tổ chức hình thành những tác dụng suốt cả.
3. Lao Lực gồm trí tuệ lực, công cụ lực, lao động lực đối chiếu với toàn bộ
vật lực.

NHỮNG CÔNG THỨC “LÝ” TRONG NHÂN SINH TRIẾT HỌC
CỦA CƠ NĂNG HIẾN PHÁP
1. Hợp lý suốt cả (chỉ làm những việc và nghĩ những việc vô luận đối với
người nào, nơi nào và lúc nào cũng đều công nhận là hợp lý).
2. Mình với Người coi là mục đích, không coi là thủ đoạn.
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3. Một lập pháp ý chí (législative will) do thực tiễn lý tính (raison
pratique) chỉ đạo nên một ý chí hợp lý, đó là chuẩn thằng57 của việc
làm.
4. Thiện lý là tối cao nguyên lý hình nhi thượng học58 của luân lý (good
will theo Kant).

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP TRONG ĐẠI VIỆT CHÍNH THỐNG
1. Hồng Bàng thời đại: Thị tính dân bản chính trị.
2. Hỗn Hóa thời đại: Thực dân địa-chính-trị. Họ Khúc: Nhiếp chính chế
độ.
3. Ngô, Đinh, Lê: Dân tộc phong kiến chính trị.
4. Lý - Trần: Dân bản quân chủ bình quyền chính trị.
5. Hồ: Dân tộc phát xít chính trị.
6. Minh Thuộc: Thực dân địa-cực-quyền phát xít toàn thể chính trị.
7. Hậu Lê cho đến Thánh Tông: Trung ương dân tộc tập quyền.
8. Trịnh - Nguyễn: Mạc phủ chính trị trung ương tập quyền.
9. Tây Sơn Nguyễn Huệ: Dân tộc chuẩn chiến thống chế chính trị.
10. Gia Long: Phân quyền chính trị.
11. Minh Mệnh: Đế quốc chủ nghĩa tập quyền chính trị.
12. Pháp Thuộc: Phân quyền thống thuộc thực dân địa-chính-trị.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP CƠ SỞ
1.
2.
3.
4.
5.
57

Xã hội kết cấu (90% bình sản trung kiên dân tộc).
Văn hoá thời đại (phục hoạt xã hội).
Chính trị lộ tuyến (cứu quốc, tồn chủng, dân tộc văn minh).
Lịch sử đặc thù (đạo thống, học thống, sử thống, binh thống).
Kinh tế quan hệ (quốc dân tư bản xã-hội-hóa59 kiến thiết).

Chuẩn thằng: chuẩn mực, đúng mực thước. (HHTN).

58

Hình nhi thượng học: môn học nghiên cứu những cái vô hình, như nguyên lý và
mục đích của sự vật, của vũ trụ, của nhân sinh (métaphysique). Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 296.
59

Tư bản xã-hội-hoá: tư bản được xã hội hoá, tức lợi nhuận được chia cho nhiều
thành phần trong xã hội chứ không chỉ tập trung vào giới chủ nhân. Một trong
những hình thức xã hội hoá tư bản là hệ thống Costco hay Sam Club ở Mỹ. Mỗi
người muốn mua hàng hoá tại các hệ thống này phải đóng một khoản lệ phí thành
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6. Cách mạng sử thống (kế hoạch cách mạng, kế hoạch chính trị).

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP TÍNH CHẤT
1. Trọn vẹn: Chính trị cơ cấu là một bộ phận trong cơ cấu toàn thể của
quốc dân sinh hoạt. Chính trị cơ cấu như thần kinh hệ thống ăn suốt cơ
thể.
2. Liên hệ: Cơ năng tính chất suốt: dọc – ngang, động – tĩnh, quyền –
năng.
3. Đối lưu: Xem cơ năng hiến pháp phải xem suốt kiến quốc chính sách,
nó là thể hệ của Thắng Nghĩa, tức Duy Dân chính trị. Có ba hệ: quốc,
tư xã hội sinh hoạt, cơ năng toàn xã hội sinh hoạt theo tinh thần của
tương hỗ chủ nghĩa và hợp tác dân chủ phối hợp với nhân kỷ lập thể là
đại toàn.

ĐỜI SỐNG QUỐC DÂN
Quốc Gia Tầng (1) (2) (3)
Quốc chính dân đoàn





Tỉnh tầng
Tỉnh chính dân đoàn60
Huyện tầng
Huyện chính dân đoàn
Hạt tầng
Hạt chính dân đoàn
Xã Tầng
Xã chính quốc dân

Đại Nam Giáo
Quốc Miếu, Quốc Gia

Đại Việt Duy Dân

Quốc giáo

Tỉnh

Quốc giáo

Huyện

Quốc Giáo

Hạt

Quốc Giáo

Xã

viên hàng năm, bù lại, được mua hàng với giá sỉ. Như vậy, lợi nhuận thay vì tập
trung vào một nơi thì được chia cho nhiều giới: từ giới chủ nhân, nhà đầu tư, hãng
sản xuất, công ty phân phối… tới tận người tiêu dùng. Tuy nhiên, để được mua
hàng với giá sỉ thường phải mua với số lượng tương đối nhiều (điều này có thể thúc
đẩy kinh tế tăng trưởng). Những hình thức khác như khuyến mãi, giảm giá… cũng
có ý nghĩa tương tự. (TD).
60

Trong tài liệu đánh máy được lưu trữ, câu này chỉ thấy hai chữ “dân đoàn”. Căn
cứ vào các mục bên trên và bên dưới, Học Hội Thắng Nghĩa thêm hai chữ “tỉnh
chính” thành “tỉnh chính dân đoàn”.
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Toàn dân quốc dân đoàn - tiểu gia đình = phụ đạo - nhân cách - bình sản.
Chua:
1. Chính trị sinh hoạt (quốc dân biên chế).
2. Dân tộc sinh hoạt (luân lý, tổ chức, nhân chủng kết cấu).
3. Ý thức sinh hoạt (tông giáo, văn hóa tung hợp).
 Sự liên lạc các hệ thống sinh hoạt.
 Sự hòa trộn làm đời sống quốc dân có da có thịt.
 Kinh tế sinh hoạt và quân sự sinh hoạt lẫn vào bên trong đời sống
quốc dân thống nhất như hai cái trục, mà người xoay cái trục đó là
Quốc Gia (quốc dân toàn thể kết cấu nên).
Xem thêm “Duy Dân Chủ Nghĩa Đồ”, nó là thể dụng và lập thể của đời sống
quốc dân. Biểu này chỉ là thể tĩnh và bình diện.

CƠ NĂNG HIẾN PHÁP CƠ CẤU
1. Chính trị tối cao quyền lực: Quốc Dân Đại Hội. Đại biểu tối cao quyền
lực: Tham Chính Đại Hội.
2. Chính trị quyết định: Quốc Dân Xu Mật Viện (bảo thủ quốc sách, quyết
định thi chính61, điều thể chính trị).
3. Chính trị thiết kế: Lập Pháp Viện (chính sách đối nội ngoại thẩm nghị,
tài chính dự toán, quyết toán thẩm nghị, pháp luật thiết kế, thảo định
và thẩm nghị).
4. Chính trị chấp hành: Hành Chính Viện gồm các bộ: dân chính, không
chính, nội, ngoại, văn, vũ, tài, pháp, lộ (9 bộ).
5. Quốc dân công lý: Tư Pháp Viện.
6. Chính trị bồi dưỡng: Quan Chính Viện. Sự sáng lập Quan Chính Viện là
để chấp hành quốc gia cán bộ chính sách, công độ chính sách, tam
phân chính trị, phân phối lợi nhuận chính trị. Cái tác dụng lớn lao là:
a. Hành chính cơ quan không thao túng được đãi ngộ chính sách.
b. Công, tư xí nghiệp không can thiệp được đãi ngộ chính sách, quốc
dân sinh hoạt. Về phần các giai cấp công tư, tân thiếp, tuất dưỡng

61

Thi chính: thi hành một chính sách gì. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 791.
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d.

e.

f.

đều do cơ quan độc lập quy định theo thủy chuẩn62 hợp lý an chiếu.
Quốc sách vì đó đuợc bảo dưỡng63 chắc chắn.
Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được chính sách lợi
nhuận phân phối của quốc gia do quốc gia có cơ quan độc lập chi
phối.
Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được sự chi phối các
cấp = công độ64 chính sách do quốc gia đặt cơ quan độc lập chấp
hành.
Công, tư hành chính không thao túng được nhân sự chính sách. Cán
bộ chính sách do quốc gia đặt quan chính viện, khảo thí viện phụ
trách chấp hành.
Chỉ có cơ quan chấp hành độc lập mới khỏi giai cấp mâu thuẫn (vì
tư bản chi phối thao túng được lao động thị trường và chi phối cá
thể chính phủ), mới khỏi tham ô, vũ tệ65 (đãi ngộ chính sách không
cải tiến, công độ chính sách không thanh minh) mới khởi đầu tư
chiếm công (đem người tư vào lũng đoạn hành chính), mới có thể
có nghĩa, có liêm sỉ được.
Quan Chính Viện đặt:
Đãi Ngộ Bộ: Chính sách quy định chấp hành.
Công Độ Bộ: Chấp Hành.
Phúc Lợi Bộ: Quan, Công có phúc lợi.
Nhân Tài Bộ: Điều tra, đăng ký, tổ huấn chính sách.
Cán Huấn Bộ: Cao trung cán huấn.
Phụ Đạo Bộ: Phụ đạo.
Phạm vi suốt trung ương đến địa phương, thẩm nghị công lập đến
tư lập cơ quan, quốc doanh đến tư doanh xí nghiệp.

62

Thuỷ chuẩn: mặt nước (được dùng làm tiêu chuẩn để đo độ cao của đất, núi và
cân nền nhà). Lê Văn Đức, Sđd. Q. Hạ, tr. 1610.
Thủy chuẩn: chuẩn mực chung áp dụng trong toàn xã hội, không thiên vị. (HVL).
63

27

Bảo dưỡng: giữ gìn nuôi nấng. Như chữ bảo dục. (HVL).

64

Công độ: tài chính (chế độ tài chính, thương nghiệp, lương bổng). (HHTN). Xem
thêm tài liệu Bình Sản Kinh Tế.
65

Vũ tệ: mưa nước làm nhiều điều tệ lạm. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 922.
Nghĩa bóng là nhũng lạm.
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7. Chính Trị Tư Cách: Khảo Thí Viện đặt các bộ: Thuyên Tư Bộ, Khảo
Tuyển Bộ, Tư Cách Bộ, chính sách quy định, điều tra, đăng ký, chấp
hành.
8. Chính Trị Cương Kỷ: Giám Sát Viện đặt các bộ: Điều Tra Bộ (nhân sự
tình báo giám đốc), Tham Kế Bộ, Điều Tra Hạch Bộ.
9. Chính Trị Xúc Tiến: Tổng Văn Hoá Viện lấy văn hóa tiến hóa mà xúc
tiến chính trị thường tân, cách tân. Thứ nhất yếu tố của chính trị là:
pháp – nhân - sự, mà suy động yếu tố là: hành động - tổ chức - học
thuật. Học thuật, chính trị, hành chính chuyển dời khoa học, chuyển
dời kinh tế cơ sở, chuyển dời xã hội cơ sở, chuyển dời quốc dân chính
trị.
10. Chính Trị Khai Minh: Chính Trị Phê Phán Viện. Quốc dân chính trị rất kỵ
là khuynh hướng bảo thủ cực hữu (extrême droite), vô luận chính trị
chủ nghĩa nào, miễn không đặt bảo thủ quyền lực, nếu bảo thủ mà
không khai minh đó là hủy diệt. Chính trị phê phán viện đó là sức suy
động chính trị cải cách, mở lối thượng tân, tân dân. Những nguyên lý
chính trị thể chế, chính trị kiến thiết và chấp chính quản lý của Cơ
Năng Hiến Pháp.

NĂM QUÁ TRÌNH
I. Chế Độ
Chế độ, tổ chức, quản lý, vận dụng, hòa hài.
1. Khách quan tiến hóa: Xã hội cơ sở:
Kinh tế cơ năng – Xã hội kết cấu.
Thực học thủy chuẩn - Triết học trào lưu.
Tiến hóa trào lưu - Thời đại nhu yếu.
2. Chủ quan tiến hóa: Lý tưởng cơ sở.
Tam nhân chủ nghĩa.
 Tung hợp đông tây kim cổ .
Thắng nghĩa chính trị.
 Kế thừa dân tộc uyên nguyên66.
Thực hiện triết học.
 Phát nguyên độc sáng năng lực.
Bình sản kinh tế.
3. Nhân Sự Cơ Sở: Khoa học nguyên tắc.

66

Uyên nguyên: nguồn sâu, nguồn suối; nguồn gốc của sự vật. Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 889.
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II. Tổ Chức
1. Chủ thể: Người (Nhân Đạo, Nhân Sinh, Nhân Kỷ).
2. Trung gian: Đạo học (học lý nguyên tắc).
 Số (số lý, số lượng).
 Pháp (pháp chế, mưu lược, sách hoạch).
 Kỹ (kỹ thuật, phương pháp, thủ đoạn).
3. Khách thể: Nhân, địa, sự, vật, thời, tài.
4. Mục đích: Người:
- Bình diện (sinh, tồn, tục67).
- Lập thể (thành, tiến, hóa68).
5. Nguyên Tắc:
- Tình: Chí thành (không tư).
- Lý: Chí nhân (không thiên).
- Pháp: Chí công (không chấp).
III. Quản Lý
1. Chủ thể: - Pháp tắc (học lý nguyên tắc).
- Điều tra (thực vật, thống kê).
- Khảo hạch (khảo hạch, giám sát).
- Thẩm kế (kết toán, tra số).
2. Khánh thể: Nhân, địa, sự, vật, thời, tài.
3. Kết hợp:
Pháp tắc Điều tra Thiết kế Chấp hành Khảo hạch
Nhân sự Nhân sự Nhân Sự Nhân sự
Nhân sự
Vật địa
Vật địa
Vật địa
Vật địa
Vật địa
Thời tài
Thời tài
Thời tài
Thời tài
Thời tài

Thẩm kế
Nhân sự
Vật địa
Thời tài

IV. Vận Dụng
1. Chủ thể:
Người
Nuôi người: Tận nhu
Dùng người: Tận năng
Xét người: Tận mệnh
67

Tam Phân
Phân công
Phân mệnh
Phân lợi

Sinh, tồn, tục: sinh sống, tồn tại, tiếp nối. (TD).
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Thành, tiến, hóa: thành tựu, tiến bộ rồi tiến hóa, tức cuộc sống con người ngày
càng hướng thượng, nhân chủ hơn, tiến gần chân, thiện, mỹ hơn. (TD).
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2. Khách thể:
Quan chính :
Nhân
Người
Khảo sát
:
Sự
Giám sát
:
Địa
Pháp
Lập pháp :
Vật
(Việc)
Hành chính :
Thời
Tư Pháp
:
Tài
3. Trung gian khu cơ:
Lãnh đạo cơ tầng tự-trị-hóa.
Lao động, quân sự chỉ-đạo-chế.
Chính trị nhất nguyên.
Tung hoành nhất quán.
Quyền năng nhất thống.
Động tĩnh nhất khu.
Mạch lạc nhất thể.
Thể dụng nhất quán.

Thực
hiện
cá
nhân,
xã hội,
dân tộc69.

V. Hòa Hài
Quốc Dân Nguyên Tầng Cộng-Đồng-Thể
1. Chủ thể:
Lập quốc hòa hài.
- Cơ năng (thần kinh hệ thể).
- Quốc dân (công-dân-đoàn chủ-đạo-thể).
2. Trung gian:
Chính trị hòa hài.
- Toàn dân Dân sinh chính trị.
- Toàn dân Quân quốc dân giáo dưỡng.
- Công chế thực hiện kế hoạch chính trị.
3. Khánh thể:
Dân sinh hòa hài.
- Thực hiện cá nhân, xã hội, dân tộc.
- Thực hiện nhân đạo, nhân sinh, nhân kỷ.
- Thực hiện phân công, phân mệnh, phân lợi.
- Thực hiện sinh, tồn, tục, tiến, hóa.
4. Mục đích:
Tiến Hóa hòa hài.
- Phục hưng dân tộc.
69

Thực hiện cá nhân, xã hội, dân tộc: liên hệ giữa người và việc - tức tất cả mọi
sinh hoạt trong xã hội - sao cho thành tựu được đời sống con người nhân chủ, tiến
bộ và tiến hóa hướng thượng luôn mãi, chứ không phải làm việc là để tìm kiếm
quyền, lợi, danh mà bất chấp tất cả. Lý tiên sinh nói rằng công việc là sự khoáng
trương (mở rộng) con người [nhân chủ] vào xã hội. (TD).
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Phát dương dân đạo.
Quảng đại dân sinh.
Sáng hóa dân văn.
Chỉnh sức dân trị.
Trọn vẹn dân vực70.

CƠ NĂNG QUYỀN CHẾ
Quyền chế của Cơ Năng Hiến Pháp không phải tập quyền (centralization)
như Pháp, cũng không phải là phân quyền (decentralization) như Mỹ, thực
cũng chẳng như học thuyết quân quyền (đều quyền) của Tàu. Cơ Năng Hiến
Pháp quy định quyền hạn bằng nguyên tắc không “tập quyền” mà cũng
không “phân quyền”, song chẳng phải là thứ “quân quyền”, có thể gọi là
“đan quyền” ứng dụng trong phân kiến (chia cõi), như đã nói trong quốc trị,
dân sự thì chia các cấp tự trị, song tất cả các mặt hành chính khác đều chia
thành các khu vực trực tiếp đặt dưới sự chỉ huy trung ương. Đấy là Sử Thống
của Việt di truyền lại trong các đời thịnh trị Lý, Trần và Lê Thánh Tông. Có
thể nói đặc biệt là lối đan quyền khác với quân quyền là vạch chia quyền hạn
ra: phàm việc phải tùy nơi đặc cách thì thuộc về địa phương, phàm việc có
tính chất đều cho cả nước thì thuộc về trung ương. Đan Quyền là một sáng
cử71 theo mục tiêu của Cơ Năng Hiến Pháp, một mặt phải thích ứng với tính
chất chính trị là liên hệ, trọn vẹn và đối lưu của Duy Dân Dân Chủ, một mặt
phải thích ứng với bốn hệ thống kinh tế trong cơ cấu của Bình Sản Kinh Tế,
còn một mặt phải thích ứng với tam phân chế độ, đặt hết thảy các hoạt động
của quốc gia lên 3 tiêu chuẩn: Quốc Kế - Dân Sinh – và Nhân Cách. Cơ Năng
Hiến Pháp biểu hiện ra quyền chế và tổ chức đều có những đặc tính toàn thể
cốt sao cho cơ cấu hoạt động của quốc gia được động tĩnh một nấc, quyền
năng một mối, chính trị một chốt, ngang dọc một thời vậy.

70

Để thực hiện được tam nhân (nhân chủ, nhân bản, nhân tính) cần thông qua lục
dân (dân tộc, dân đạo, dân sinh, dân văn, dân trị, dân vực).
71

Sáng cử: việc trước kia chưa từng có mà bây giờ bắt đầu làm. Đào Duy Anh. Sđd,
tr. 627.
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CƠ NĂNG CHÍNH TRỊ LUẬN
(Hành Chính Tức Quyền Pháp Luận)
Quốc gia là một cơ cấu có xương thịt, góp kết nên bằng sự vận động của
dòng sống dân tộc và dân chúng trên suốt lịch sử thực tiễn. Quốc gia như
thế chỉ là hư danh, đời sống dân tộc với dân chúng mới là thực thể, mà đời
sống thực tiễn đó không trệ lặng72, phải động tiến theo quy tắc của Duy Dân
Biện Chứng Pháp. Cho nên bản chất của quốc gia thế nào là tùy theo nền
tảng và điều kiện của mỗi thời đại với văn hóa kết hợp, cắt nghĩa rõ các tác
dụng thay cũ đổi mới theo thuế biến73 của nội dung của quốc gia trên các
tầng cấp, thế hệ. Cho nên lý niệm của quốc gia phải phối hợp với lý niệm
của thực thể của tiến hóa và với thực thể của chính nghĩa. Dân tộc là nguyên
tắc và nhân tố chủ yếu của lịch sử vận động. Dân tộc là bản vị74, bỏ các
nguyên tắc và nhân tố đó không thể có quốc gia. Quốc gia, do đó phải coi là
mục đích trên tự thân (en soi), đồng thời là thủ đoạn, và tác dụng chỉ có khi
nào mục đích đi sát với thủ đoạn và tác dụng. Thủ đoạn và tác dụng hỗn hợp
vào mục đích, hai mà một, thì hành động và quốc gia luận mới thực đích
xác.

72

Trệ lặng: ngưng trệ, không thông, không sinh động. (TD).

73

Thuế biến (蛻變, Thuế - bộ Trùng; Biến - bộ Ngôn): tình trạng biến đổi qua hình
thức lột xác của một số loài côn trùng.
Nghĩa trong tài liệu: tình trạng biến đổi rất lớn trong xã hội, như hình thức lột xác
của một số loài côn trùng. (HVL).
74

Bản vị (Bản: gốc rễ, gốc đầu của mọi việc. Vị: vị trí, địa vị, ngôi thứ): một tổng
thể, một hệ thống thống nhất (whole, unit), bền chặt và ổn định, có tính chất hoạt
động đặc thù, cấu tạo bởi các cơ năng thành phần. (ĐNHX).
Lý Đông A nhấn mạnh đến bản vị dân tộc nhằm đối kháng lại Quốc tế Cộng sản chủ
trương phá bỏ dân tộc để xây dựng đại đồng cộng sản. Lý tiên sinh cho rằng để tiến
tới đại đồng thực sự, cần thực hiện: tiểu đại đồng - mỗi dân tộc thi hành công cuộc
hướng tâm vận động, chối bỏ các hình thức quốc tế phân rẽ dân tộc; kế tiếp, tiến
đến thành lập tập đoàn an toàn (ngày nay gọi là kết hợp vùng, khu vực) theo ba
tiêu chí: cùng sống (về kinh tế), giúp tiến (về văn hoá giáo dục), liên phòng (về
quốc phòng), tức trung đại đồng; cuối cùng, toàn thế giới chung tay thành lập một
cộng đồng nhân loại, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong hoà bình thân ái, tức
đại đại đồng. Nói cách khác, không thể tiến tới đại đồng bằng cách xoá bỏ dân tộc
được. (TD).
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Vì thế chủ quyền là tổng tác dụng của cuộc vận động của đời sống thực tiễn
dân tộc và dân chúng trên lịch sử và văn hóa thực tiễn dung đúc nên một
mối thống nhất của cả ý thức (lý trí, tình cảm và ý chí) với kinh tế (cơ
nghiệp, năng lực và vũ lực), biểu hiện ra bằng sự quyết định, nhận rõ, dẫn
dắt và xếp đặt đời sống và đường đi lịch sử và thế giới của tự mình. Chủ
quyền là cái tổng tác dụng của quốc gia coi làm bản vị; sự quyết định chủ
quyền ký thuộc vào đâu chỉ trông đến sự vận dụng bằng Duy Dân Biện
Chứng Pháp của các cơ năng, tầng cấp và thể hệ75 của dân tộc trên mỗi kết
hợp. Quyền lực như thế là sự nối duỗi (prolongement) của các chủ quyền ra
thực tiễn bằng bắt buộc và thói quen. Sự phục tòng (lý trí), yên tâm (ý chí)
và ủng hộ (tình cảm) của các cơ năng trong dòng sống quyết định cái tồn tại
của quyền lực, pháp lực với chính trị. Chỉ có một dân chúng sống đời sống
bình sản kinh tế76 và có sẵn một tổ chức cỗi gốc theo tinh thần vô chính
phủ77 của nền dân chủ Duy Dân, phối hợp với cách giáo dục kiện khang mới
tái lập được một trạng thái quyền lực ở toàn dân và phục tòng bởi toàn dân.
Sự đạp đổ hai giới vạch của thống trị với bị trị làm cho quyền lý được xã hội
hóa và quyền lực thích ứng với cái thực thể của đời sống quốc gia có sinh
mệnh tiến hóa và chính nghĩa.
Loài người sống theo nguyên tắc và cách thức loài người
(anthropologiquement), không phải là Duy Vật hay Duy Tâm, cho nên pháp
luật là pháp luật loài người, pháp luật không thể là Vật Chất Pháp (loi
physique) hay Mặc Khải Pháp (loi Révélée) được. Pháp luật là cái tác dụng
biểu hiện tất cả các thi thố của chủ quyền, cái chủ quyền ấy vận động theo
sinh mệnh với thực hiện (nghĩa là tiến hóa và chính nghĩa). Pháp luật viết
chữ hay ghi lời có quy định bằng thói quen, từ Hiến Chương cho đến Công
Pháp, Tư Pháp đều là tác dụng đó.
Cho nên chính trị của Duy Dân Chủ Nghĩa và Cơ Năng Hiến Pháp đúng như
nguyên tắc trên mà suy diễn ra, chối bỏ hết định luật của Duy Tâm, Duy Vật
với Duy Sinh và Thực Dụng Chủ Nghĩa. Chính Trị là thiết kế và chấp hành
75

Thể hệ: sự kết cấu có hệ thống. Hoàng Thúc Trâm. Sđd, tr. 1135.

76

Xem thêm tài liệu Bình Sản Kinh Tế dưới mục Tuyển Tập Lý Đông A.

77

“Tinh thần vô chính phủ” chứ không phải không có chính phủ, tức người dân sinh
hoạt một cách tự chủ, tự giác và tự động mà không cần phải có đại diện của chính
phủ, ví dụ cảnh sát, đe nẹt doạ nạt (mới tôn trọng luật pháp). (TD).
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Dân Sinh. Giáo Dục là khởi điểm và chung điểm của Chính Trị. Chính trị là
hành động của quốc gia coi như một thể sống thực tiễn của dân tộc và dân
chúng trên lịch sử với thế giới yêu cầu, giờ cũng phải nắm chắc sự vận động
trên sinh mệnh và thực tiễn. Chính trị là loài người. Sự kiến trúc bằng chính
trị một xã hội phải nắm chắc cái đạo lý của sinh mệnh và thực tiễn trên Duy
Dân Biện Chứng Pháp. Bản vị là xã hội sinh hoạt; cơ năng là ý thức với kinh
tế78; sinh mệnh là nhân tính, thực hiện phải bằng cả đôi đường hôn phối và
kinh tế79, hai nhân tố bằng số học nguyên lý quy định một chính trị đúng
hay dở80.

ĐẠO LÝ CỦA CHÍNH TRỊ
I. Khởi điểm của chính trị ở ngay trong nút vi diệu của Duy Dân Biện Chứng
Pháp dựng dõi nên sự vận hành tự trị của mình trong đại tự nhiên.
1. Chính trị là của loài người bắt đầu sống theo nguyên tắc và cách thức
của loài người. Loài người sống sinh mệnh81, sống xã hội và sống lịch
sử cho nên chính trị cũng phải sinh mệnh, xã hội và lịch sử.
78

“Ý thức với kinh tế”, tức tinh thần với vật chất, hay tâm với vật cần bình hành
phát triển, không thiên lệch bên nào thì sinh hoạt xã hội mới quân bình. (TD).
79

“Hôn phối với kinh tế”, tức sắc tính (duy trì và phát triển nòi giống) với nhu yếu
tính (ăn, mặc, ngủ, nghỉ…). Muốn thoả mãn hai ‘tính’ này, con người phải quây
quần lại với nhau, do đó mà xã hội được thành lập, tức có thêm tính thứ ba - xã hội
tính (với thuộc tính tự vệ đối với tự nhiên). Lý tiên sinh gọi các ‘tính’ này là “xã hội
tự tính”. Tự nhiên giới (động vật) cũng có những tính này nên có thể coi là “thiên
tính”. Nhưng con người khác động vật ở chỗ biết lập ra những tiêu chuẩn cho thiên
tính dần biến thành nhân tính. Tiêu chuẩn của nhân tính cho sắc tính là trinh (vợ
chồng trung trinh với nhau); cho nhu yếu tính là bình (bình đẳng cơ hội, nghĩa vụ
và quyền lợi); cho xã hội tính là hoà (tuy lịch sử loài người đầy máu và nước mắt,
nhưng thực ra, ai cũng muốn sống trong hoà bình thân ái). Mục tiêu không chỉ hoà
với nhau thôi mà còn là ‘hoà’ với tự nhiên (tu chỉnh, bảo vệ tự nhiên, bình trị âm
dương). (TD)
80

Khi xã hội được thành lập bởi thiên tính tiến dần đến và hoàn thiện nhân tính,
theo Lý tiên sinh, một trong những điều chính trị phải thực hiện là “điều lý nhân
tính” để nhân tính ngày càng được thực chứng và thăng hoa, chứ chính trị không
phải là tranh chấp quyền lực. (TD).
81

“Loài người sống sinh mệnh, sống xã hội và sống lịch sử”, tức con người nhân chủ
tạo mệnh cho chính mình. Như thế, mệnh của con người là ‘sinh’ chứ không ‘định’
(mệnh). Con người tạo ra lịch sử chứ không bị động, buộc phải chấp nhận theo sự
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2. Sự vận hành của Duy Dân Biện Chứng Pháp trong xã hội, sinh mệnh
và lịch sử mở ra sự thay đổi mới-cũ và “sinh hóa khắc chế”, từ bản vị
đến cơ năng trong suốt cả thời gian với không gian trên quy luật Duy
Dân của vận động. Cho nên chính trị là động, là thăng hoa, là “tân trần
đại tạ”82.
3. Cho nên nguyên lý của chính trị gốc rễ trên sinh mệnh hay-dở, làm-bỏ
của chính trị là vấn đề lịch sử, thực chất của chính trị đi theo với xã hội
động xuyên suốt nền tảng với điều kiện trong mỗi nút kết của sinh
mệnh và lịch sử.
II. Bản chất của chính trị ở ngay trong cái quy luật của khởi điểm suy diễn
ra.
4. Loài người là thể sống sinh mệnh thực hiện. Chính trị là tâm thuật của
cởi nút kết. Cho nên cái tác dụng tuần hoàn của tâm với vật là xã hội,
của sức với vật là kinh tế, của tâm với sức là chính trị. Ba cái tom góp
thành một mối thống nhất mở dòng sống văn hóa.
5. Cho nên chính trị là thiết kế và chấp hành cho dân sinh bằng cái tâm
thuật cởi nút để thích ứng cải tạo và sáng tạo con đường đi lịch sử của
sống [mất chữ]à bằng cái nguyên lý tóm kết của xã hội.
6. Nhưng cái mục đích và ý nghĩa tích cực của tất cả các công năng83 với
hiệu suất của chính trị là giáo dưỡng toàn diện, triệt để và hướng
thượng. Cho nên khởi điểm với chung điểm của chính trị là Giáo
Dưỡng.

sắp đặt của thần quyền hay thế quyền. Theo Lý tiên sinh, con người “lập tâm cho
trời đất, lập mệnh cho nhân sinh, kế vãng khai lai” (nối tiếp quá khứ, khai mở
tương lai). Không có con người, mọi vật đều vô nghĩa, trời đất hiện hữu đó nhưng có
cũng như không. (TD).
82

Tân trần đại tạ: biến thiên lần hồi của các sự vật; cái cũ tàn, cái mới thay thế.
Hoàng Thúc Trâm, Sđd, tr. 875.
Đây là một thành ngữ có sau đời nhà Minh, từ giao lưu văn hóa với các nước
phương Tây. (HVL).
83

Công năng: sức làm được là công, tài làm nên là công. Đào Duy Anh. Sđd, tr.
100.
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7. Chính trị là một phương-trình-thức84 kỷ-hà-học85 của 2 nhân tố kinh tế
với ý thức trên số học, xã hội, vũ lực với cách mạng đều là tổng tác
dụng của chính trị đứng trước bánh xe của lịch sử, mở đường đi không
cởi được nút kết.
III. Căn Tính và Nguyên Lý Thực Tiễn Của Chính Trị Ở Các Quy Luật Bản Chất
Diễn Ra
8. Chính trị là Nhân Bản trên bình diện tới lập thể86 của nó lập thành
phương-trình-thức lịch sử của chính trị. Nhân tính là nền tảng của xã
hội, kinh tế với chính trị nguyên lý. Nhân Đạo, Nhân Sinh, Nhân Cách
là các tiêu chuẩn của mỗi lý tưởng cho đến thực tiễn của chính trị.

84

Phương trình thức: tiến trình lập khuôn mẫu, mô hình để theo đó mà kiến tạo.
(TD).
85

Kỷ hà học: cũng gọi là Hình học. Môn toán học nghiên cứu chân lý về hình trạng,
vị trí và sự lớn nhỏ của vật thể. Chữ này do Từ Quang Khải đời Minh dịch từ
geometry thành “kỷ hà”. Hoàng Thúc Trâm, Sđd, tr. 357-358.
Chỉ những đường vẽ trên biểu đồ diễn tả các hoạt động công việc. (HVL).
86

Lập thể:

(Lập - bộ Lập): gây dựng. Thiều Chửu, Sđd, tr. 556.
(Thể - bộ Cốt): cái nguyên lý bao hàm ở trong sự vật, đối xứng với Dụng. Như nói
về lễ, thì sự kính là thể, mà sự hoà là dụng vậy. Thiều Chửu, Sđd, tr. 976.
Trong triết học Đông phương, hiểu cách tổng quát: Thể: bản chất của sự vật;
Dụng: công năng của sự vật.
Lập thể: gây dựng nên nguyên lý cốt lõi cho sự vật. (HVL).
Nhân Bản được gây dựng nên một nguyên lý thuộc bản chất của chính trị Duy Dân,
trở thành một khuôn mẫu chính trị trong tiến trình lịch sử nhân loại.
Xem thêm Tổ Đảng, Cơ Đảng: “Dân chúng tuyệt không phải là sinh ra cho một chế
độ, luật pháp, chủ nghĩa. Chủ nghĩa nào cũng ở nơi vì dân chúng mà sản sinh ra.
Cho nên không thể lấy một quan điểm của một chủ nghĩa nào mà đặt để một chủ
trương. Trái lại, phải từ nơi phân tích tung hợp, luật định và suy đoán khoa học và
hiện thực mà đặt định ra chủ nghĩa và chủ trương”.
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9. Chính trị là Giáo Dưỡng làm cho loài người khỏe khoắn trên đường tiến
lịch sử với tân trần đại tạ của thời đại bằng thực hiện 3 mặt.
10. Chính trị là Thời Vụ, nắm giữ được thời gian tính trên không gian tính
bằng nền tảng với điều kiện lịch sử của nó, từ thực hiện mà nắm giữ lý
tưởng.
11. Chính trị là Dân Bản, trên phong mệnh của bản vị trong tiến hóa, hình
thành các phạm trù Dân Tộc, Dân Đạo, Dân Sinh, Dân Văn, Dân Trị với
Dân Vực làm điều kiện của mỗi thời đại.
IV. Chính Trị Không Có Kỹ Thuật, Chỉ có Tâm Thuật của Duy Dân Biện Chứng
Pháp
12. Duy Dân Biện Chứng Pháp, tự mình vận hành trong xã hội, có sâu suốt
vào Duy Dân Biện Chứng Pháp của Đại Tự Nhiên và Biện Chứng Pháp
đặc thù của tinh thần; chính trị vô luận mặt nào chỉ là bị động bởi hay
chủ động được nguyên lý với cách thức của biện chứng pháp đó.
13. Cho nên chính trị chỉ có Tâm Thuật mà không có kỹ thuật với quyền
thuật.
14. Cho nên chính trị là Vận Hành Pháp Độ (pháp trị) trên nền tảng nhân
sự.
15. Cho nên quan sát chính trị như cổ xưa, xem từ khí tượng, dân phong87,
âm nhạc, nhật thường sinh hoạt rất nhỏ, rất huyền, rất vô hình mà
trông thấu đến rất lớn, rất hữu hình của chính trị.
16. Cho nên thi hành chính trị là được người hiền hay không được người
hiền, thuận sinh mệnh hay không thuận sinh mệnh, thuận xã hội hay
không thuận xã hội, thuận lịch sử hay không thuận lịch sử mà thôi.
17. Cho nên “Vận Mệnh” nghĩa là cái bị động, hay là chủ động được cái
quy luật rất đúng chắc của tiến hóa: trong tiến hóa, cơ năng với nội

87

Dân phong. (Dân – bộ Thị: dân, loài người thuộc ở dưới quyền chính trị. Phong bộ Phong: tập tục, phong tục, thói). Chữ phong này có trong thế phong: thói đời,
quốc phong: thói nước, gia phong: thói nhà, v.v. ý nói sự gì kẻ kia xướng lên người
này nối theo dần dần thành tục quen. Thiều Chửu (2009). Hán Việt Tự Điển. Nxb
Văn Hoá Thông Tin, trang 953.
Dân phong: nếp sống truyền thống của người trong nước, tức phong tục dân chúng.
Xem thêm cước chú “xã phong” trong tài liệu Thiết Giáo. (HVL).
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dung là điều kiện quyết định. Chính trị là sự tranh đấu của nhân vi với
cái vận mệnh đó.
18. Cho nên chính trị chỉ có cơ hội, chỉ có lịch sử, chỉ có chí lương tri, chỉ
có lý tưởng đạo.
V. Hiệu Suất Của Chính Trị Tính Lượng Theo Trình Độ Của Sinh Mệnh Xã Hội
và Lịch Sử
19. Công năng của chính trị là gồm hiệu suất với sinh lý, hiệu suất của tâm
lý với hiệu suất của văn hóa trên cái graphique của lịch sử.
20. Cho nên kiện khang của sinh tồn và kiện khang dân chủ chỉ là hiệu
suất sinh mệnh trong chính trị.
21. Cho nên hợp lý của xã hội và hòa bình của quốc gia là hiệu suất xã hội
trong chính trị.
22. Cho nên tiến bộ của văn hóa và sáng tạo của khoa học là hiệu suất
của lịch sử trong chính trị.
VI. Lý Tưởng Của Chính Trị Là Lý Tưởng Người Trong Duy Dân Biện Chứng
23. Các thời đại, dân tộc và văn minh chỉ có một mục đích là cặm cụi chạy
theo hút cái bóng dáng của lý tưởng với phạm trù một “Con Người”
trên một khái niệm trọn vẹn và mỹ mãn.
24. Các thời đại, dân tộc và văn minh đều cố gắng miết tới lý tưởng với
phạm trù một “Xã Hội” trên một khái niệm “Người” hết sức mình, đủ
dùng mình và trọn phần mình một cách khoẻ khoắn và mỹ mãn.
25. Các thời đại, dân tộc và văn minh đều lướt mướt chạy cố theo một lý
tưởng và phạm trù một “Lịch Sử” tự sáng, tự chủ, tự biết một cách
sung sướng và mỹ mãn88.

88

Các thời đại, dân tộc và văn minh, trải qua sự cai trị hay dẫn dắt bởi các thế lực
chính trị thần quyền hay thế quyền, dù đầy máu và nước mắt, nhân loại từ xưa tới
nay và mãi mãi về sau, vẫn luôn cố gắng thực hiện “phạm trù Người”, xiển dương
nhân tính, đẩy lùi thú tính, tức làm cho người ngày càng trở nên người hơn. (TD).
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NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CƠ NĂNG HIẾN PHÁP
VỀ TINH THẦN LÀM VIỆC CỦA QUỐC DÂN
1. Chủ Thể: Vận dụng của Chủ Ngã:
a. Truy
Thực sự cầu thị.
bản
Tinh ích cầu tinh89.
cùng
Trạch thiện cố chấp90.
nguyên91. Nhật tân hựu nhật tân.
Quán triệt đáo để.
b.
c.
d.
e.

Quy mô vĩ đại.
Tình lý vi mật.
Nhập lý xuất sự.
Tri hành viên mãn.

Khoa học lý tắc
làm chủ đạo.

Lấy chí xuất khí.

Lấy tĩnh chế động .

2. Khách Thể: Vận dụng của Sự Vật:
a. Người vận động và kết hợp.
b. Vật vận động và kết hợp.
c. Nơi vận động và kết hợp.
d. Việc vận động và kết hợp.
e. Lý vận động và kết hợp.
f. Giờ vận động và kết hợp.
g. Tiền vận động và kết hợp.

Nhập nô xuất chủ.

Nhập chủ xuất nô.

Bả ác92 vận động trung tâm.
Bả ác vận động quy luật.

Nhận xét sâu sắc Cơ Năng Hiến Pháp hiểu rằng nó không riêng là
chuẩn tắc93 để quản lý chính trị, còn là nguyên tắc sinh hoạt, cầu
học, làm việc của chính phủ và quốc dân.
89

Tinh ích cầu tinh: đã rất tốt rồi còn muốn tốt hơn nữa. (HVL).

90

Trạch thiện cố chấp: chọn làm điều tốt thì phải giữ cho vững. (HVL).

Nguyên văn trong sách Trung Dung: “Thành chi giả, trạch thiện nhi cố chấp chi giả
dã” (Người nỗ lực cầu sự chân thành, thì phải chọn làm điều tốt lành mà giữ cho
vững).
91

Truy bản cùng nguyên: truy ngược lại gốc gác để tìm hiểu căn nguyên. (TD).

92

Bả ác: cầm chắc. Thiều Chửu, Sđd, tr. 270.

93

Chuẩn tắc: phép tắc để làm chừng (règle, principe). Đào Duy Anh. Sđd, tr. 152.
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3. Phạm Trù: Vận dụng của Vận Động:
a. Bản chất và hiện tượng.
b. Nội dung và hình thức.
c. Cơ sở và điều kiện.
d. Nhân quả và luật tắc.
e. Tất nhiên và ngẫu nhiên.
f. Khả năng và hiện thực.
4. Nguyên Tắc:

Pháp tắc. Thẩm kế.
Thiết kế.
Kinh nghiệm.
a. Vận dụng của Bộ Sậu:
Thực hành. Phê phán.
Khảo hạch.
b. Vận dụng của Phương Pháp 1. Lập án và dự bị.
2. Tổ chức và phạm vi.
3. Thống kê và thiết kế.
4. Thực hành và khảo hạch.
5. Lý luận và thực tiễn.
6. Cải lương và phát minh.
7. Phân tích và tung hợp.
8. Điều tra và thực nghiệm.
9. Phê phán và chứng minh.
10. Phân công và hợp tác.
c. Vận dụng của Kỹ Thuật:
Có cơ chuẩn.
Chia chìm, nổi.
Có tiến bộ.
Chia khinh, trọng.
Có yếu điểm.
Chia gốc, ngọn.
Có số tự.
Chia vội, chầy.
Có luân khoách.
Chia trước, sau.
Có trật tự.
Chia người, mình.
Có trung tâm.
Chia trong, ngoài.
Chia chủ, thứ yếu.
Chia trên, dưới.
e. Vận dụng của Chủ Ngã:
Có tổ chức.
Có kế hoạch.
Có tin tưởng.
Có mục đích.
Có lý tưởng.
Có chính, chiến, thể, luận, lược và thuật.
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f. Vận dụng của Tinh Thần:
Trọng tế mật.
Trọng thực tài.
Taylorisme – Stakhanovisme - phục vụ Trọng cơ năng.
sáng tạo – nhân sinh quan.
Trọng hiệu suất.
Trọng thống nhất.
g. Vận dụng của Quân Sự Giáo Dục: Tế mật tuần tự giáo dục. Động tác
thực tiễn giáo dục. Hình thức đào dã94 giáo dục. Sinh hoạt thực tiễn
giáo dục. Tập thể tự ngã giáo dục.
h. Vận dụng của Sinh Hoạt:
1. Có khoa học hệ thống.
2. Có hướng thượng kế hoạch.
3. Có hợp tác dân chủ.
4. Có hỗ trợ phụ đạo.
Tinh thần làm việc của quốc dân là yếu tố và chìa khóa của thành công
của quốc gia hiện đại hóa, của quốc gia căn bản nghĩa.

94

Đào dã (Đào - bộ Phụ. Dã - bộ Bang): nung đúc. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 206.
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KHÁI NIỆM CỦA QUỐC DÂN SINH HOẠT
THEO CƠ NĂNG HIẾN PHÁP CỦA THẮNG NGHĨA CHÍNH TRỊ
ĐEM MÔ TẢ THÀNH MỘT THỂ HỆ TỔNG QUÁT RA MỘT BIỂU
I. Tổ Chức

Cơ Năng Hiến Pháp

Chính trị cơ cấu.
Văn hóa cơ cấu.
Xã hội cơ cấu.

Nguyên tầng cộng đồng thể.

II. Kinh Tế Sinh Hoạt
1. Tài chính:
- Chính trị tài vụ.
- Toàn thể tính dự toán95.
- Kinh tế hóa dự toán.
2. Kim dong (tổng kim dong) quốc hữu hóa.
3. Công nghiệp:
- Quốc gia công nghiệp hóa.
- Xưởng bộ (từng thể hệ).
- Liên xưởng (từng bộ môn).
- Công phường, hợp tác, tổ hợp.
4. Thường vụ:
- Tổng kinh kỷ96.
- Tổng kinh lý97.
5. Nông nghiệp:
- Quốc doanh nông trường.
- Tập thể nông trường.
- Tự canh nông.
- Công môn98, hợp tác, tổ hợp.
95

Dự toán: tính toán trước; tính trước những món xuất nhập về tài chánh. Đào Duy
Anh. Sđd, tr. 187.
96

Kinh kỷ: người đứng giữa giới thiệu người mua hàng và người bán. (Trích từ tài
liệu Bình Sản Kinh Tế).
97

Kinh lý: người chủ trì một thương điếm, người làm đại lý cho nhà buôn. (Trích từ
tài liệu Bình Sản Kinh Tế).
98

Công môn: cửa công, cửa quan. Đào Duy Anh, Sđd, tr. 100.
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III. Nguyên tắc
Chính trị hóa.
Cơ năng hóa.
Tập đoàn hóa.
Khoa học hóa.
Kỹ thuật hóa.
Kế hoạch hóa.

Thắng nghĩa chính trị.
Bình sản kinh tế.
Cơ năng hiến pháp.
Trung tâm giáo dưỡng.
Sinh hoạt giáo dục.
Đại Nam tông hóa.

43

Quốc kế.
Dân sinh.
Nhân cách.

IV. Kế Hoạch
Thống nhất vận trù99 và kiến thiết hỗ kế:
- Chỉ tiêu (leading aim).
- Cương lĩnh (limits and direction).
- Kế Hoạch (từ dưới lên trên tung hợp).
Nhân sự quản lý và công việc đua tranh:
- Chính trị hóa.
- Dân chủ hóa.
- Trừ bỏ quan liêu chủ nghĩa.
Mưu chuẩn của kế hoạch là bình hành100:
- Cung cầu bình hành.
- Thu chi bình hành.
- Sản tiêu bình hành.
Bờ cõi của kế hoạch là khoáng trương101.
Tiến trình của kế hoạch là phát triển.
Phạm vi của kế hoạch là toàn thể.
Trung tâm của kế hoạch là kỹ thuật.
Hạng mục của kế hoạch là tam phân.
V. Cơ cấu
- Các đơn vị sinh sản và các đơn vị chấp hành là chủ thể của kế hoạch.
- Các tầng cấp của sinh sản và tầng cấp chấp hành là chủ thể của chuyển
đạt và liên lạc.
- Khu Mật Viện là cơ quan tối cao thống nhất kế hoạch và quyết định.
99

Vận trù: lăn con tính = phép tính bằng bàn tính; định liệu mưu kế. Đào Duy Anh.
Sđd, tr. 903.
100

Bình hành: đi ngang với nhau. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 55.

101

Khoáng trương: mở rộng ra. (ĐNHX).
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Sáu viện hành chính là cơ quan phụ trách.
Tham Nghị Viện là cơ quan cố vấn.
Quốc Hội là cơ quan chung quyết.
Dân chúng là một thể cơ năng thống nhất.

VI. Chính Sách
Thời kỳ quân chính:
Thời kỳ quá độ:
Thời kỳ quản chế sơ bộ:
Thời kỳ tập thể:
Thời kỳ công chế102:

Chính sách quân chính.
Chính sách yên định.
Chính sách quản chế.
Chính sách tập thể, nội tại khoáng triển.
Chính sách công chế tập đại thành103.

102

Công chế: chế độ chung, ai nấy đều thừa nhận. Đào Duy Anh. Sđd, tr. 98.

103

Tập đại thành (集大成)

Tập – bộ Chuy: góp các số vụn vặt lại thành một số lớn. Thiều Chửu, Sđd, trang
925. Chữ “tập” này dùng trong các trường hợp: tập hợp (集會); tập trung (集中);
tuyển tập (選集); toàn tập (全集)...
Mỗi lần nhạc thay đổi điệu gọi là “nhất thành” (一成 - hết một khúc nhạc), chín lần
thay đổi thì tấu xong một bản nhạc, gọi là "đại thành” (大成). Về cấu trúc âm nhạc
cung đình, cũng phân thành Tiểu thành và Đại thành. Những khúc nhạc nhỏ gọi là
Tiểu thành, tấu chúng thành một bản nhạc lớn – gọi là Đại thành.
Chữ “tập đại thành” xuất phát từ lãnh vực âm nhạc, sau dùng trong lãnh vực tư
tưởng. Chỉ công việc thu thập, trình bày học thuyết/chủ trương của những người đi
trước một cách có hệ thống; đồng thời còn đưa ra những sáng tạo, phát kiến đáng
ghi nhận.
Cụm từ “tập đại thành” đã xuất hiện trong văn chương Việt Nam từ thế kỷ XV.
Trong một bài thơ của Tiến sỹ Thân Nhân Trung (1419 - 1499), có câu: “Thần công
thánh đức diệu nan danh, Phi tự quang thừa tập đại thành” (Công thần đức thánh
[của vua] khó mà kể được, Nối nghiệp vẻ vang của cha ông [,] gom lại mà nên to
lớn – HVL dịch). Cụm từ “tập đại thành” cũng có trong từ điển Hán Việt của Đào
Duy Anh. Ông Đào Duy Anh hoàn thành Hán Việt từ điển vào đầu năm 1932. (HVL).
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VII. Tiến Trình
Thành lập một Tổng Tiến Trình từ năm: 1930-1950; 1950 -1965; 19651980; 1980-2000.
Ý thực co duỗi thành lập các kỳ hạn kế hoạch (từng năm, hai năm, năm
năm).
VIII. Dự Tiêu
Thực hiện cá nhân: Nhân Đạo, Nhân Sinh, Nhân Kỷ104.
Thực hiện xã hội.
Thực hiện dân tộc: Dân Tộc, Dân Đạo, Dân Sinh, Dân Văn, Dân Trị, Dân Vực.
Tinh thần thống nhất, xã hội hòa hài, sinh hoạt mãn túc, nhân cách bình
đẳng, sinh hoạt bình đẳng.
XY. Lý Đông A
4821 TV (1942)
Ghi chú:
- Học Hội Thắng Nghĩa (HHTN) hiệu đính và chuyển thành ấn bản điện
tử, tháng 01 năm 2018 từ bản đánh máy.
- Chú giải: Huỳnh Việt Lang và Tạ Dzu, tháng 01 năm 2018. Một số chú
giải được trích từ tài liệu Bình Sản Kinh Tế, một số từ tài liệu Chìa
Khoá Thắng Nghĩa của Đồng Nhân Học Xã.

104

Nhân kỷ: tự mình, tự con người. (TD).
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