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CHU TRI LỤC1 

 

 

CHU TRI LỤC của X.Y. Thái Dịch Lý Đông A do Gió Đáy thuộc Duy 
Dân Học Xã xuất bản lần thứ nhất tại Sài Gòn, Việt Nam năm 1969 (Kỷ 

Dậu, 4848 tuổi Việt). 

Học Hội Thắng Nghĩa (HHTN) hiệu đính và chuyển thành bản điện tử, 
tháng 10 năm 2016. 

Học Hội Thắng Nghĩa giữ nguyên các chú giải như trong sách (phần 
cuối) và thêm chú giải của Huỳnh Việt Lang. 

  

 

                                                 

1 Chu Tri Lục: 

(Chu - bộ Khẩu. Tri – bộ Thỉ): mọi người đều phải biết. [Đào Duy Anh 
(2005). Hán Việt Từ Điển. Nxb Văn Hoá Thông Tin, tr. 148] 

Lục (- bộ Kim): một tên để gọi sách vở, như Ngữ lục: quyển sách chép các lời 

nói hay; Ngôn hành lục: quyển sách chép các lời hay nết tốt của người nào. 
[Thiều Chửu (2009). Hán Việt Tự Điển. Nxb Văn Hoá Thông Tin, tr. 886] 

Chu Tri Lục: sách ghi chép điều mọi người đều phải biết. (HVL). 
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CHÂN NGÔN 

• Lịch sử là một cuộc đãi lọc các nòi giống mà đào thải với tái sinh là hy 
vọng rất lớn lao của văn hóa, nó là cơ năng thuế hóa của loài người. 

• Tồn tục phải có một bàn cứ duy nhất, đó là sinh lực của các lớp tử 

vong: tồn tục chỉ có một bảo chướng duy nhất, đó là năng lực của các lớp 
đang sống trên tiến hóa.  

• Tiến hóa làm bằng sự tự giác của thời đại trên một phản tỉnh đối với sự 

khứ, một phản quang đối với vũ trụ, một tiên kiến đối với tương lai.  

• Tiến hóa phải có một lý tưởng và một phương châm, một cương 
thường luôn luôn sẵn sàng có trong tay mình những vũ khí vô cùng sắc bén, 

những công cụ tinh thần và vật chất luôn luôn tiến hóa.  

• Lịch sử là một cuộc vận động theo biện chứng Duy Dân của cả toàn 
thể loài người coi là một thể; một thể lấy hun đúc lên bằng tất cả cái tinh hoa 
đặc thù làm một tinh hoa rất lớn và sáng; sự tiến hóa thiên lệch bao giờ cũng 

là biện chứng của diệt vong.  

• Sinh mệnh với văn hóa phải tiến lên theo bề cao tức là hướng thượng; 
phải tiến hóa lên bằng khoáng trương và nung đúc: đó là sự đồng nhất hóa. 

Chỉ có cái gì gồm được “hết cả” trong sự nung nấu tinh thần và thực tiễn mới 
mong sự tiến hóa có năng lực. Sự chuốt lọc nghĩa là đem hết cả cá tính hóa 

đi, đặc sắc hóa bằng tác dụng thăng hoa lên chân lý.  

• Cái quốc túy nhất là cuộc sáng tạo tự lực của nòi giống. Cái quốc hồn 
độc nhất là sự sống trên sáng tạo của nòi giống.  

• Có một chân ngôn: Có tác dụng của tất cả lại có bản sắc của một mình 

làm nên văn minh. Sự lý tắc hóa cái tất cả đi mà hốt thị cái một mình, đó là 
sự không hiểu thấu Duy Dân biện chứng của lịch sử khách quan.  

• Lại có một chân ngôn: Sống nghĩa là đang còn và không còn. Chết 
nghĩa là không còn mà cũng không hết. Chữ dấu của văn minh Việt là: S2. 

Hãy giác ngộ ý nghĩa và chân ngôn của nó.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  
4822 Tuổi Việt (1943)  

                                                 

2 Chữ Vạn Việt: giống hình chữ S dài, ở khoảng 1/3 từ trên xuống có gạch 
ngang và hai vạch nhỏ hai bên, vạch bên trái chỉa lên, bên phải chĩa xuống 

(như thanh ngang của chữ Vạn Phật giáo). (HHTN). 
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

Bộ Chu Tri Lục này là Huấn Cáo tức là bộ chủ nghĩa Duy Dân rút 

ngắn gồm mười một chu tri lục, mỗi chu tri lục có 9 quan điểm; như 
vậy bộ Huấn Cáo có 99 vấn đề về cách mạng Duy Dân. Trong trường 

hợp nào không rõ, chu tri lục số 10 bị thất lạc (vào thời kỳ 9/3/1945); 
chu tri lục này nói về 9 cái thủ uyển của cách mạng Việt, nghĩa là 9 cái 

chỉ đạo thực tiễn cho công cuộc cách mạng Duy Dân.  

Giữa các chu tri lục có một dây rợ ràng buộc với nhau nghĩa là từ 

vấn đề nọ sang vấn đề kia có một thứ tự lý tắc rõ ràng, đọc qua ta 
nhận ngay ra được.  

Mở đầu, chu tri lục thứ nhất đặt ngay 9 vấn đề thế giới, thời đại 

và nhân loại cần phải được giải quyết để tránh cho loài người cái khổ 
nạn. Cảm chiêu được 9 vấn đề ấy tức là đã thấy nhu yếu làm cách 

mạng. Cho nên chu tri lục 2 nói về 9 cái tiết yếu của cách mạng.  

Nhưng làm cách mạng không phải là cách mạng thế giới mà là 

cách mạng Việt (9 cương lĩnh cách mạng Việt trong chu tri lục số 3) 
cần được đem nối liền với những công cuộc cách mạng dân tộc của tổ 

tiên, vì ở đó ta có thể rút ra những giáo huấn cho cách mạng (9 kinh 
nghiệm quốc sử trong chu tri lục số 4).  

Cách mạng trên phá hoại kẻ địch chỉ là thành công tương đối. 
Thành công tuyệt đối là kiến thiết cho nên chu tri lục số 5 đề ra 9 cái 

tiêu điểm về công cuộc kiến thiết. Lại, công cuộc kiến thiết này không 
phải là sự chắp vá những chủ trương kiến thiết của những công cuộc 

cách mạng nào trên thế giới mà nó có nền tảng triết học hẳn hoi (9 
quan điểm chính thống triết học Duy Dân trong chu tri lục 6). Tiếp sau 

là chu tri lục số 7 nói về 9 cái chỉ nam nhân chủ cho kiến thiết tức là 
phần căn bản thực tiễn của kiến thiết Duy Dân.  

Trở về trên là phần lý luận thuần túy. Bước sang công tác thực 

tiễn, muốn thực hiện chủ nghĩa phải đặt vấn đề lập đảng. Đảng tức là 

công cụ cho việc thực hiện cách mạng dân tộc. Mà một chính đảng 
phải có sự nhận xét khách quan và chủ quan rất nghiêm chỉnh và tỉ 

mỉ. Do đó, trong chu tri lục số 8, Thư Ký Trưởng Lý Đông A đưa ra 9 
cái phê phán của quốc dân và của Đảng Duy Dân về các Đảng ngoài 

làm thành một cương lĩnh tổng quát và trong chu tri lục số 9, Đảng 
Duy Dân phê phán tự mình, nêu thành những cương lĩnh giản dị để các 

đảng viên Duy Dân có mấu cứ trên duyên trường hoạt động.  
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Sau cùng là chu tri lục số 11, trong đó Tổng Đảng Bộ phát biểu 9 

huấn thoại cho các cấp chỉ huy, tức là 9 cái chỉ thị gồm các cách thức 
làm việc trong thời kỳ quân sự hóa các hành động của Đảng, nghĩa là 

trong thời kỳ chuẩn bị động viên.  

Nói tóm lại, thông hiểu được 90 quan điểm trong chu tri lục, vận 
dụng những nguyên tắc này vào thực tiễn đấu tranh, chúng ta cũng đã 

tạm đủ bản lĩnh để dẫn dắt công cuộc cách mạng Việt cho tới thành 
công. Những quan điểm đại cương này tuy còn được Thư Ký Trưởng Lý 

Đông A dẫn giải trong bộ Mô mà Gió Đáy sẽ lần lượt xuất bản.  

GIÓ ĐÁY Xuân 4845 (1966)  
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GIỚI THIỆU 

 

Nhằm vào lúc cuộc tranh bá chủ thế giới giữa các trào lưu quốc 

tế cộng sản chủ nghĩa, quốc tế phát xít chủ nghĩa và quốc tế tư bản 
dân chủ chủ nghĩa bắt đầu chuyển vào giai đoạn tranh chấp máu lửa, 

các dân tộc bị trị nắm lấy cơ hội đứng lên giũ bỏ những xiềng xích nô 

lệ, chủ nghĩa Duy Dân ra đời, đáp ứng cái nhu cầu đổi đời của dân tộc 
và nhân loại đứng trước cửa ngõ của một thời đại mới.  

Văn hóa thế giới chuyển hình giữa tiếng súng đạn của chiến 

tranh. Trật tự thế giới cũ xây dựng trên tham vọng và bạo tàn của đế 
quốc đi dần vào con đường sụp đổ, không một sức người có thể cứu 

vãn. Rồi các hệ thống đế quốc tan vỡ; các tương quan văn hóa, chính 
trị và kinh tế giữa các dân tộc thay đổi, đưa đến sự đặt lại những vấn 

đề từ trong nội bộ của mỗi quốc gia ra ngoài thế giới trong cộng đồng 
các dân tộc.  

Nhân loại sống trong khủng hoảng gây nên bởi sự phá sản của 
các ý thức hệ xưa và nay, bàng hoàng trước những thế lực vật chất 

như lôi cuốn loài người xuống vực thẳm của hư vô với phi lý chủ nghĩa.  

Hàng vạn năm lịch sử tiến hóa của loài người không còn gì đáng 
để lại nữa ư? Phải chăng loài người mất tin tưởng ở những giá trị xưa 

trước nên đã không còn tin tưởng ở ngay nơi mình nữa?  

Dẫu sao, trong khắc khoải của thời đại, loài người vẫn tìm được 

một hướng đi chung, thể hiện trong những ước mơ chung.  

Phải chấm dứt thống trị dân tộc, phải không còn cảnh người bóc 
lột người, phải xua đuổi được bóng dáng của chiến tranh, phải tạo 

những xã hội hòa hài trong một thế giới yên vui. Đều là những những 

nhu yếu cấp thiết, càng cấp thiết khi loài người nắm trong tay những 
vũ khí ghê hồn có thể tiêu diệt nhân loại mà cũng có thể là những 

phương tiện giúp cho nhân loại sống ấm no, trong tiến bộ và danh dự.  

Cho nên, trong hỗn loạn của thời đại, con đường phát triển của 
lịch sử nhân loại đã được vạch ra rõ ràng và một cuộc thanh toán lớn 

lao đang diễn ra trên khắp thế giới: thanh toán những bất công và bất 
bình đẳng được đưa lên hàng những giá trị và nguyên tắc tuyệt đối. 

Các dân tộc và các tầng lớp xã hội bị áp bức đã đứng lên.  
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Đồng thời một cuộc vận động tổng kiểm thảo lại những trí thức 

của loài người xưa và nay, trong các lãnh vực đã thành hình, trong cái 
nhu yếu nắm lại chất liệu lịch sử cần thiết cho cuộc Nhân Văn Phục 

Hoạt nay mai. Bởi đó cũng là điều mơ ước của loài người không ngừng 
chạy theo một “mẫu mực con người lý tưởng” trong một “mẫu mực xã 

hội lý tưởng”. Bởi trong lịch sử nhân loại tiến hóa, chẳng phải lần này 
là lần đầu loài người phải sống trong những thời kỳ tối tăm trong đó 

giá trị con người bị phủ nhận, thân phận con người chỉ ngang với kiếp 
thú vật.  

Một cuộc Nhân Văn Phục Hoạt tất sẽ đến sau thời kỳ ngự trị của 

tư bản, của máy móc, của khoa học đã đày đọa con người, khiến cho 

thế giới loài người đầy ăm ắp những tủi nhục và bất bình. Những dân 
tộc bị linh lạc, những nòi giống bị diệt vong, những giai tầng xã hội bị 

đầy ải! Một văn minh lầm lẫn, đầy tội ác và hối hận! Một lịch sử loài 
người thất bại trong kiến thiết nhân loại, duỗi dài tới ngày nay với sự 

thất bại trong hòa bình của những cường quốc chiến thắng trong chiến 
tranh.  

Sự thất bại đó càng làm nổi bật lên cái nhu yếu của loài người 

cần có được một ý thức hệ mới trong công cuộc ổn định nhân loại trên 
những nguyên tắc của chân bình đẳng, chân tự do, của nhân ái và tiến 

bộ. Những nguyên tắc đó đã được mọi người công nhận và chỉ còn chờ 

ngày đem thực tiễn hóa, chế độ hóa đi.  

Chủ nghĩa Duy Dân ra đời, từ trên mảnh đất của tủi nhục và đau 
thương này, chính là để làm công việc đó, đáp lại một cuộc thách thức 

của lịch sử, đặt ra chẳng những riêng cho dân tộc Việt mà là cho toàn 
thể nhân loại. Chủ nghĩa Duy Dân ra đời chính là hiện thân của lý 

tưởng Nhân Văn Phục Hoạt.  

Loài người phải giác ngộ NHÂN CHỦ để nắm chắc lấy vận mạng 

của mình mà đưa dắt và kiến thiết.  

Loài người phải không xa rời NHÂN TÍNH để có những y cứ mà 
đo ngắm con đường sống của mình, được tổ chức thế nào và sai lầm 

bởi tự đâu.  

Loài người phải thực NHÂN BẢN, tự giải phóng mình khỏi những 

dây rợ siêu hình của các loại vũ trụ quan từ trước tới nay, để vững trên 
lập trường NGƯỜI mà lập đạo sống.  

Chủ nghĩa Duy Dân xây dựng quốc gia và kiến thiết dân tộc 

trong tinh thần nhân loại đó. Bởi nhân loại tuy là một nhưng dân tộc là 
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nhiều. Bởi loài người sống sinh mệnh mà không sống thuần tâm, thuần 

lý v.v... mà dân tộc là đệ nhất yếu tố của sinh mệnh chủ nghĩa.  

Phương thức của chủ nghĩa Duy Dân là phương thức cách mạng. 
Bởi chỉ có cách mạng mới toàn diện và triệt để cải tạo được con người 

và xã hội. Cách mạng đòi hỏi những điều kiện ý thức, tinh thần và đạo 
đức đi đôi với những điều kiện tổ chức để kiến tạo nên một lực lượng 

cách mạng làm tiền phong cho cuộc đổi đời.  

Trong cái nhu yếu đó, mười một Chu Tri Lục được viết ra để đem 

đến cho người phụng sự cách mạng những nhận thức cơ bản về cuộc 
cách mạng Duy Dân. Mười một Chu Tri Lục là 99 điều mà người cán bộ 

Duy Dân cần ý thức được trên phương diện lý luận thuần túy của 
Đảng, trước khi bước vào đấu tranh.  

THÁI THẢN  

Xuân Đinh Mùi 4846 tuổi Việt (1967)  
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Chín mươi huấn cáo quỷ thần khốc  

Mười vạn quy mô thù địch xiêu.  

Thái Dịch Lý Đông A 

CHU TRI LỤC 1 
 

Nói về chín cái vấn đề thế giới, thời đại và nhân loại mà phổ thông ai 
nấy trên mặt đất này phải nghi nan và thực tại ai nấy đều có nghĩa vụ 

và trách nhiệm tìm tòi giải quyết.  

 

1. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 1  

Các nòi giống bị tuyệt vong, linh lạc đối với loài người để lại một 
bài học gì?  

Chúng ta hãy tạm thời lột truồng hết những bì vỏ nhân đạo chủ 

nghĩa của hết thảy những hành vi lịch sử ra coi, còn gì ở loài người? 
Một sự cạnh tranh tối vô nhân đạo. Còn gì ở vận mệnh? Một cuộc đãi 

lọc tối vô tình diện.  

Nhưng mà loài người trên giai đoạn mới mở ra đây đã tự phụ là 

văn minh và giác ngộ không thể công nhận được mi hệ của tự nhiên 
vận động (luật cạnh tranh và thiên diễn) đó được nữa. Bao nhiêu 

những vinh quang chỉ là những hư hão dưới một bão táp hối hận. 
Người da đỏ tội tình gì? Người da đen tội tình gì? v.v... Bây giờ phục 

hưng làm sao lại được các giống nòi tuyệt vong ấy để cùng hưởng sống 
còn của văn minh, phục hoạt làm sao lại được các nòi giống linh lạc ấy 

để cùng hưởng ánh sáng của nhật nguyệt?  

Cho nên văn minh nhân đạo bằng không có nhân chủ bả ác là 

giả dối. Lịch sử nhân đạo bằng không có nhân chủ trách nhiệm là phi 
nhân. Một công cuộc gì của nhân loại không có nhân chủ tự giác là 

thất bại lịch sử.  

Ngày phán đoán tối hậu có chăng và tiêu chuẩn là ngày nhân 
chủ Duy Dân ra đời. Nhân chủ là thế nào? Bằng chủ đạo của loài người 

có thực tự giác lĩnh đạo loài người cùng chung sống được vô cùng mãi 
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mãi trên Thái Bình và Vạn Xuân, mục tiêu chính trị của chủ nghĩa nhân 

chủ.  

Một cuộc cách mạng nhân chủ phải ra đời để đả phá lịch sử cũ 
đã thối nát, bắt trách nhiệm các nòi giống đi tiêu diệt nòi giống khác, 

tu chỉnh lại lịch sử bằng sự dẫn dắt tương lai của nhân chủ cương 
thường, phục hoạt lại cả loài người.  

2. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 2  

Các nòi giống bị áp bách thực dân sao được giải phóng?  

Cái vô lý, cái tàn ác của đế quốc thực dân, chủng tộc thống trị, 
thế giới chinh phục đã bộc lộ ra ghê tởm không cải được nữa. Tông 

tộc, tư bản chủ nghĩa không để sống được nữa. Cái nguyên nhân khổ 

sở của loài người phải tìm ra bằng tiến hóa sử của xã hội thực tiễn di 
lìa khỏi tự tính của xã hội nhân loại, của lịch sử không có trách nhiệm 

nhân chủ ở trong. Chúng ta phải tìm tòi ra cái dây rợ chân lý của nhân 
chủ Duy Dân, nghĩa là tìm ra phương châm, phương thức và phương 

pháp giải quyết. Người Bách Việt hãy mau giác ngộ vấn đề thứ nhất và 
thứ nhì này mà đứng lên tự mình giải quyết cho mình và cho thế giới 

làm gương.  

3. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 3  

Các giai tầng bị áp bách trong toàn thể thế giới xã hội giải phóng 

thế nào?  

Sự triệt để giải phóng các nòi giống trên dân tộc thực dân và áp 
bách phải thâm nhập đến cả nguyên nhân vận động của các bản vị 

trên sự ác hóa các cơ năng (chức nghiệp, giai cấp, thế hệ, gia đình, 
phong kiến v.v...), như thế thì cuộc giải phóng mới toàn thể và nhân 

chủ. Sự điêu linh xã hội và nhân loại chính là sự bất tự giác trên nhân 

dân sinh hoạt kết cấu. Sự vô chính phủ của quốc dân sinh hoạt hay 
nhân loại sinh hoạt phát sinh ra giai cấp. Sự không có bả ác tự tại của 

nhân chủ chính trị trên chi phối mệnh vận phát sinh ra cơ năng mâu 
thuẫn.  
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4. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 1  

Hình thế quốc tế hiện nay và mai sắp tới thế nào?  

Phải lấy Duy Dân biện chứng mới thực tế giải quyết được quốc tế 

chính trị vấn đề ngày nay. Tại sao phát sinh chiến tranh? Chiến hậu tất 
nhiên xu hướng thế nào?  

Duy vật phái cũng như duy tâm phái và duy sinh phái đều có 
luận đoán của họ. Sự sai lạc đã rõ rệt ra rồi. (Xem Tổng Tiến Trình, 

Chiến Hậu Vấn Đề, Xuân Thu, Tuyên Ngôn v.v...)  

Cuộc tranh bá chiến tranh 1940 chỉ là cái nút chuyển hình văn 
hóa thế giới sang Duy Nhân mà cuộc tất thắng về mặt trận nhỏ yếu sẽ 

đột khởi lên cuối cùng. Thế giới sẽ thành cục diện quốc tế tập đoàn, 

quốc dân dân chủ chuyên chính, quốc gia kinh tế xã hội hóa, quốc tế 
nhân văn phục hoạt (hướng tâm vận động), tựu trung chủ nghĩa Duy 

Dân là ý thức tự giác sớm nhất và chủ trương cao độ nhất.  

5. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 2  

Để mà thành lập một cuộc sống còn quốc gia và thế giới chân 

chính, hòa bình, tự do phải làm thế nào?  

Chỉ có một sự giác ngộ nhân chủ của Duy Dân dân chủ chủ 
nghĩa, chỉ có một cuộc phấn đấu nhân đạo của Duy Dân đảng, chỉ có 

một cách kiến thiết nhân bản của Duy Dân chủ nghĩa mới thực tại 
thành công được thôi. Cách mạng phải là một triết học, khoa học, 

thuật học rất cặn kẽ và rất đúng đắn, nghiên cứu triệt để về bản thân 
cái đạo lý của cách mạng, bản thân cái đạo lý của chính trị, bản thân 

cái đạo lý của kiến thiết, phải nắm giữ triệt để và sáng suốt sự tiến 
hành của nó mới có bả ác thành công. Chủ nghĩa cách mạng phải nhân 

bản, nhân tính và nhân chủ mới không thiên lệch và “dĩ bạo dịch bạo”. 

Sứ mệnh của cách mạng phải chân chính, cảm chiêu bởi sự thực thời 
đại, không là phụ đới tác dụng của thời đại, trên thời gian đã đào thải, 

không phải là phụ đới công cụ của một xí đồ thiên triều, như thế công 
cuộc cách mạng ấy mới giải phóng được thành thực khổ thống của nòi 

giống và nhân loại.  

6. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 3  

Loài người để mà giải thoát được khổ nạn chiến tranh, phải làm 

sao nắm giữ được vận mệnh?  
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Chỉ có một sự phản tỉnh của toàn thể loài người, lại gốc gác tự 

mình trên xã hội tự tính để giải thoát cái mi phọc của tự nhiên luật tắc. 
Chỉ có sự nắm giữ được mệnh vận bằng ngay cái cơ cấu kiến trúc loài 

người cho thực hợp lý hóa và thực nhân loại hóa, thực trí tuệ hóa mới 
được thôi. Duy Dân cơ năng và Duy Dân vận hội thực tiễn bằng cái dân 

chủ chân chính trên cái nguyên tắc hoạt động của quốc gia, sinh hoạt 
của quốc dân (nội tắc), bình quân kiến thiết ba yếu tố: hôn nhân (bộ 

mẹng), kinh tế (bình sản), giáo dục (kiện khang), trên các nền tảng 
kiến chế, tán dục và nhân chủ cương thường mới thành công.  

7. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 1  

Loài người lấy gì làm tiêu chuẩn tối cao và tối đích của chân lý?  

Phải giải phóng cho loài người cái vũ trụ quan, cũng như phải 
giải phóng cho loài người cái tin tưởng rằng không có tuyệt đối chân lý 

được. Tuyệt đối chân lý bằng cái nhất nguyên luận trong vũ trụ quan, 
đó là lối tông giáo ngu dân. Tương đối chân lý bằng cái đa nguyên luận 

của hình nhi hạ khi lưu, đó là lối xu thời ứng thế, sự phát hiện chủ 

nghĩa Duy Dân trên ba thành phần biện chứng mang đến cái thống 
nhất và đại đồng chân chính của loài người: Duy Nhiên là ngoại tầng 

chân lý, nhân chủ Duy Nhân là tuyệt đối chân lý, Duy Dân tương đối là 
ứng dụng chân lý.  

8. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 2  

Loài người sinh hoạt trong một chế độ gì thực bình đẳng, thực tự 
do, thực nhân ái?  

Duy Dân dân chủ với chín cái chỉ nam nhân chủ trả lời hết cho 

vấn đề này.  

9. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 3  

Thế nào là một văn minh chân chính và thực tại?  

Chỉ có một văn minh nhân bản, nhân tính và nhân chủ là chân 

chính và thực tại. Nó là toàn diện, triệt để và hướng thượng. Nó cho 
loài người cái nhân quyền chân chính, nó cho loài người cái lý tưởng 

nhân đạo, thực tại văn minh, văn minh chịu trách nhiệm, văn minh tự 

giác, văn minh phổ biến và thâm nhập trên hưởng thụ văn minh, văn 
minh không để hối hận, đó là lý tưởng Thái Bình và Vạn Xuân. Chỉ có 

Duy Dân chủ nghĩa thực hiện được thôi.  
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Người Việt chúng ta hãy thân thiết tìm tòi sự giải quyết cái chủ 

yếu vấn đề này trên hiện đại. Có vạch tỏ ra được vấn đề mới có mục 
tiêu để mà tìm tòi nghiên cứu và giải quyết. Đã giác ngộ được các vấn 

đề trên là đã có một cảm chiêu nhân loại. Hãy đứng dậy bằng phấn 
đấu mà cứu nhân loại, cứu giống nòi.  

THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

4822 tuổi Việt (1943) 
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CHU TRI LỤC 2 

 
ĐẢNG VỤ NGHIÊN CỨU 

 

Nói về chín cái tiết yếu, tất cả các nhận thức cần cấp của nhân viên 

cách mạng hiện tại. Tiết yếu tức là tóm tắt cái cần dùng ra thành điều 
để dễ nhớ. 

 

10. TIẾT YẾU 1  

Phải thực cảm thấy cái nhu yếu của một công cuộc đấu tranh lớn 
lao trong thời đại này, cái nhu yếu ấy chính là nền tảng vững chắc và 

tuyệt đối của chủ nghĩa Duy Dân. Phàm những người trong nòi giống 
Đại Việt, sống trong thời đại ngày nay, nếu chưa quên mình là người 

và là người của tổ tiên Hồng Lạc, là người của cửa ngõ tương lai, hẳn 
đã có cái thể nghiệm trên lý tính thực tiễn được cả những thể nghiệm 

quốc dân Đại Việt. Hãy trông trở lại trước cả một lịch sử, hãy trông 

ngay đương thời tất cả một bể sống, hãy trông ra tương lai tất cả một 
dây sống. Trình độ thể nghiệm được sâu sắc bao nhiêu ấy là tư cách 

giác ngộ được bấy nhiêu. Chủ nghĩa Duy Dân chính là ở sự thể nghiệm 
rất sâu sắc, rất tung hợp và rất sáng suốt kia mà sản sinh nên. Chủ 

nghĩa Duy Dân chính là ở cái nhu yếu rất lớn lao, rất cấp bách và rất 
xúc động kia mà hiệu triệu ra. Chủ nghĩa Duy Dân chỉ có một nền tảng 

là sự thực của cả lịch sử thời đại và tương lai. Chủ nghĩa Duy Dân 
chính là ở nhu yếu và sự thực của một cuộc đấu tranh lớn lao, không 

phải riêng của những người Đại Việt mà là của tất cả mọi người Đại 
Bách Việt, của toàn nhân loại đứng dậy xô mình vào nước lửa để mong 

cứu vớt cho nòi giống khỏi tất cả những áp bách ma quỷ của đế quốc, 
của các hình thái sinh hoạt kỳ hình, để cứu vớt loài người nhỏ yếu khỏi 

tất cả những áp bách ma quỷ của xâm lược, của những quyền lợi tối 
đen ghê tởm, để cứu vớt loài người khỏi tất cả những áp bách của vô 

giác, của những phân chia đau đớn thảm thương.  

Quốc dân phải hiểu cái sự thế của nền thống trị Pháp Lan Tây, 

cũng như tất cả các nền thống trị khác muốn đem quyền lực mình ra 
chi phối toàn thế giới, đem tất cả những người xuống cúi đầu dưới 

những người [và quyền lực ấy]. Các nòi giống nhỏ yếu nên hiểu rõ rệt 
tất cả những chiêu bài đạo nghĩa hay quyền lợi của những lưỡi lê đồ 

bá, những khuyến dụ và những thủ đoạn lừa bịp của bọn buôn loài 
người. Cả thế giới còn nên hiểu rằng: một ngày loài người không xây 
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đắp được nền nhân chủ là một ngày loài người còn trong bấp bênh của 

sống chết và dưới những huyễn ảnh không bờ bến. Cho nên Duy Dân 
chủ nghĩa sản sinh nên, hiệu triệu ra, chính là bằng cái kết quả rất 

thích đáng, rất tung hợp của tất cả loài người đã từng và đang thiết 
tha hy vọng một cuộc kết luận tối hậu của loài người. Chủ nghĩa Duy 

Dân đấu tranh cho cuộc kết luận tối hậu của cả loài người, cuộc tự 
quyết cho nòi giống, cuộc hạnh phúc cho mỗi người.  

Chủ nghĩa Duy Dân sinh ra:  

 Để chối bỏ tất cả những cái dã man trên loài người.  

 Để chối bỏ những cái chia rẽ trên loài người.  

 Để chối bỏ những cái đau khổ trên loài người.  

 Để chối bỏ những cái thừa thãi có hại trên loài người.  

 Để chối bỏ tất cả những cái giả dối buôn loài người.  

 Để chối bỏ tất cả những cái cùm buộc loài người.  

Tất cả những sự thực trên lịch sử loài người cũng như tất cả 

những tư tưởng của đời sống thế giới đã được đãi lọc qua một phương 

pháp mới và một tinh thần mới, một ý chí mới mà nên công cuộc mới 
của Duy Dân.  

11. TIẾT YẾU 2  

Công cuộc mới của Duy Dân, đó là công cuộc cởi mở triệt để, 

chân chính và toàn thể cho nòi giống Hồng Việt, tiến lên đùm bọc bằng 

cởi mở triệt để, chân chính và toàn thể cho nòi giống Đại Bách Việt, 
tiến lên nữa đùm bọc bằng cởi mở triệt để, chân chính và toàn thể cho 

tất cả các nòi giống nhỏ yếu, sau nữa đùm bọc bằng cởi mở triệt để 
chân chính và toàn thể cho tất cả nhân loại. Đó là cái phương châm 

duy nhất và tối cao của chủ nghĩa Duy Dân.  

Sự phát hiện ra một vũ trụ quan, một nhân sinh quan và một 
chính trị quan thực đúng chân lý, thực hợp nhân loại cho chủ nghĩa 

Duy Dân một con đường đi rất chắc chắn, rất thẳng thắn và rất ngay 
thực, nghĩa là cho tất cả mỗi người quốc dân Đại Việt, cho mỗi người 

quốc dân Đại Bách Việt, mỗi người nhân dân thế giới một con đường đi 

rất chắc chắn, rất thẳng thắn và rất ngay thực, từ sự cởi mở tự mình 
cho đến sự cứu vớt nòi giống và cứu vớt cả loài người. Tất cả các nghi 

vấn của loài người từ xưa: tri hành chế độ, nhân luân kinh tế cho đến 
tất cả các vấn đề hiện tại của loài người ngày nay (nòi giống nhỏ yếu, 
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giai cấp bị đè nén, loài người bị tiêu ma, cơ cấu chính đáng của loài 

người, hành động hợp lý của quốc gia) đều được bằng sự thực hành 
Duy Dân mà giải quyết rất nhân bản, rất nhân tính và rất nhân chủ.  

Chỉ có Duy Dân dân chủ trên nhân chủ cương thường mới là 

phương pháp rất nhân loại, thật chân lý, thật nhân chủ, để đem đến 
cho loài người một cuộc sống yên ổn mà sáng láng, hòa bình mà lâu 

dài.  

Mỗi người quốc dân Việt riêng được cảm thấy cái thế nào là sáng 

tạo, cái thế nào là sống thực, bằng sự thực thể nghiệm và nghiên cứu 
chủ nghĩa Duy Dân. Những người sai lầm trên loài người sẽ được rõ cái 

thế nào là tiêu chuẩn của chân lý tuyệt đối của loài người trong đời 
sống loài người. Người quốc dân Việt riêng phải đứng triệt để trên mặt 

trận gốc Duy Dân mà thực hành cái lý tưởng tối cao quý của tự dòng 
máu sống còn của lịch sử nước nòi mình nở hoa ra.  

12. TIẾT YẾU 3  

Mục tiêu của mặt trận Duy Dân là trên then chốt của thời đại 
“cứu nước và giữ nòi” bằng một cương lĩnh rất đầy đủ, thi hành một 

cuộc cách mạng triệt để, toàn diện và hướng thượng mà kiến thiết 
bằng một công cuộc sáng tạo toàn diện, triệt để và hướng thượng nên 

toàn bộ một thể hệ sinh mệnh và văn hóa rất nhân bản, rất nhân tính 
và rất nhân chủ cho nòi giống Hồng Việt và Đại Bách Việt. Nó là mục 

tiêu viên mãn của công cuộc đấu tranh.  

Sự kiến thiết quốc gia của người Duy Dân sẽ bằng tinh thần mới, 

ý chí mới và phương pháp mới kia thành một công cuộc triển khai ra 
khác với tinh thần, ý chí, phương pháp và công cuộc của thế giới cũ 

đầy những sự thực đáng tiếc. Quốc gia Đại Việt Duy Dân sẽ nắm giữ 
được vận mệnh cao quý và hạnh phúc của nền Thái Bình mới ấy trên 

muôn đời trong sự sống còn chung, một cách thân ái và thành thực với 
loài người chung cả. Quốc gia Đại Việt Duy Dân sẽ không để cho 

những vấn đề cá nhân, tông tộc, chức nghiệp, giai cấp, thế hệ, nam nữ 
trở nên những tai họa, trái lại sẽ để cho những sức lực tinh thần và vật 

chất ấy chung góp vào một mục đích chung và rất hợp cho mỗi người 
và mỗi đời. Cái tinh thần mới mà loài người phải có là cái tinh thần của 

Duy Dân kia, tức là tinh thần nhân bản. Cái phương pháp mới kia là 
phương pháp nhân tính. Cái ý chí mới kia tức là cái ý chí nhân chủ. 

Công việc mới kia tức là công việc nhân loại. Tất cả thế giới hẳn sẽ 

công nhận thẳng thắn rằng chỉ có sự kiến thiết trên cơ sở cao quý đó 
mới không có hại cho quốc dân, cho loài người.  
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13. TIẾT YẾU 4  

Đảng Việt Duy Dân cương quyết làm tròn sứ mạng của mình 

bằng sự nhận thức chính xác và thẳng mặt các địch nhân của mình. 
Đảng Việt Duy Dân thực hành chủ nghĩa Duy Dân chính theo cái thái 

độ cách mạng và sáng tạo của Duy Dân là thực hiện đến toàn diện, 
triệt để và hướng thượng. Đảng quyết phụ trách trước quốc dân và thế 

giới công cuộc của mình cho đến cùng, phi Đảng Việt Duy Dân ra thì 
không có sức lực nào đảm đang được sứ mạng lớn lao và cao quý kia. 

Các đồng chí Duy Dân và quốc dân toàn thể sau khi đã nhận thức rõ 
rệt cái nhu yếu của đấu tranh, cái phương châm của đấu tranh, cái 

mục tiêu của đấu tranh, phải nhận thức liền đến các địch nhân của 

mình.  

Địch nhân của Duy Dân tức là địch nhân của nòi giống Bách Việt, 
là địch nhân của quốc gia Việt, là địch nhân của toàn thể giống nòi nhỏ 

yếu, là địch nhân của toàn thể loài người. Các địch nhân ấy, Đảng 
không trông bằng con mắt hằn thù mà cũng chẳng trông bằng nguyên 

tắc. Đảng trông bằng thực tiễn quá trình rất biến hóa của đấu tranh và 
lịch sử.  

Cho nên:  

a) Ngoại địch có:  

1) Hạng địch nhân đã và đang thành lập cuộc thực dân thực tại 

trong cõi Hồng Việt là tổ quốc chúng ta, trăm ngàn lần tiêu 
diệt chúng ta.  

2) Hạng địch nhân đang can thiệp bằng vũ lực vào sự sống còn 

trong cõi đất chúng ta, mà chưa thành lập nền thống trị.  

3) Hạng địch nhân còn rất âm mưu khuy du và trở ngại công 

cuộc sống còn của chúng ta, nhưng hẳn là địch nhân tối hậu 
của thời đại chúng ta.  

b) Nội địch có:  

1) Hạng công cụ đảng của quốc tế thống trị, tích cực mang nòi 

giống ta vào một chế độ bán thực dân hay hình thức nào 

khác.  

2) Hạng tư đảng vô ý thức, chỉ cốt cát cứ, vinh thân phì gia.  
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3) Hạng mạt loại phản cách mạng, quan liêu công cụ, chó săn, 

mật thám, cá nhân mãi quốc, phản động, vô tổ quốc ở dưới 
dẫn dắt một ngoại địch nào sai xử.  

c) Thời địch có:  

1) Những nhược điểm văn hóa và tinh thần của quốc dân ta.  

2) Những nhược điểm cách mệnh vận động trên bản thân.  

Sự khắc phục các thời địch chính là các cuộc đấu tranh nội tại 
mà nền tảng, các đồng chí Duy Dân nên gắng sức đối phó luôn luôn 

đừng quên nhãng cũng như đối phó với ngoại địch và nội địch.  

Việc nghiên cứu địch nhân cho rõ rệt là việc đưa đến phương 

pháp đả phá được địch nhân và xử trị được địch nhân rất thần hiệu rất 
hợp lý và rất nhân chủ. Mặt ngoại giao cũng như mặt chiến đấu và 

chính trị, bản đảng đã rõ rệt chỉ định các nguyên tắc đả phá và xử trị 
địch nhân, cốt nhất là không bỏ lỏng địch nhân một chút nào, mà cũng 

không thể để cho quốc tế nghị luận chúng ta không quy củ trong sự 
xếp đặt trình tự cách mạng. Cái bảng liệt kê địch nhân trên kia dưới sự 

giám thị của thế giới thông chứng học, chín cương lĩnh đã dự liệu thế 
nào, các đồng chí phải luôn luôn xét nét.  

14. TIẾT YẾU 5  

Đảng Việt Duy Dân rất thân ái và thành thực hoan nghênh các 
bạn hữu hiện tại và tương lai của mình, cương quyết không để cho ai 

di hám. Lại còn sự nhận thức bạn hữu của công cuộc đấu tranh cũng là 
một tiết mục trọng yếu. Tất cả quốc dân, tất cả mọi người đau khổ vì 

một lẽ gì trong loài người đều là bạn hữu của chúng ta. Hãy tranh thủ 
lấy sự đồng tình lớn lao đó, hãy hóa địch nhân ra bạn hữu đi, đó là 

khẩu hiệu của Đảng. Phải phân chia ra các loại địch nhân, đó là một 

mối đau lòng của sự thể bó buộc. Nhưng mà sự cố gắng phục vụ cho 
loài người và cho nòi giống hẳn đưa đến cho chúng ta lòng bạn hữu 

của mọi người là tất nhiên. Phàm thành thực tán thành, ủng hộ, 
khuông cứu, giúp đỡ, tranh đấu, thanh viện cho chủ nghĩa Duy Dân, 

nghĩa là cho công cuộc độc lập, thống nhất và kiến thiết quốc gia Đại 
Việt, đó là bạn hữu chúng ta. Đảng Việt Duy Dân trên chính sách cấp 

cứu thế giới đã tỏ rõ thái độ thế giới của nòi giống Đại Việt rồi, các 
phản hưởng quốc tế tất đem đến biểu thị mọi mặt. Đảng Việt Duy Dân 

chủ trương đối nội đã tỏ rõ thái độ quốc gia trong nòi giống dân chúng 
rồi, các phản hưởng quốc nội hẳn rõ ràng biểu thị mọi mặt. Bạn hữu 
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với thù địch đều là người, chúng ta thực thà mà nói rằng chúng ta 

tranh đấu chung cho hạnh phúc cả của hai bề, cái thắng lợi của chúng 
ta nào đem riêng kết quả cho ai? riêng ai?  

15. TIẾT YẾU 6  

Thời cơ mà Đảng đã bắn ngọn lửa thứ nhất là lúc Đảng cương 

quyết và nghiêm nghị vạch mặt, chỉ tên địch nhân ra, lúc ấy là lúc 

không thể thỏa hiệp, không thể trì hoãn, không thể buông lỏng sự tiêu 
diệt địch nhân mọi hạng được. Cái cương lĩnh địch với bạn đi đôi với cái 

phương pháp và nguyên tắc xử trị địch nhân của Đảng, tỏ ra Đảng rất 
sáng suốt và nhân ái. Sở dĩ Đảng để đến thời gian tối hậu mới vạch 

mặt chỉ tên ra là để toàn thể quốc dân với toàn thể đồng chí không còn 
nghi ngờ gì nữa, mà địch nhân cũng không thể oán thán gì nữa, còn là 

cái trình tự tất nhiên của công cuộc đối ngoại vận dụng, cái biến hóa 
quốc tế và quốc nội tăng tiến thêm việc cảm hóa người về mình. Thời 

gian đã vạch tỏ ra, chúng ta chỉ còn bằng phương pháp và nguyên tắc 
của ta mà làm việc triệt để.  

16. TIẾT YẾU 7  

Đảng Việt Duy Dân dàn bày cuộc đấu tranh của mình ra trên 
phương thức dự kế cách mạng, vũ lực cách mạng của toàn dân Đại 

Việt. Chỉ có dự kế cách mạng mới đem cách mạng lên trình độ tự giác, 
sáng suốt, có kế hoạch, có quy củ, có phương châm, đem nòi giống lên 

hoàn toàn thắng lợi. Mà cũng chỉ có phương thức vũ lực cách mạng của 
toàn dân ở dưới chỉ đạo của dự kế cách mạng Duy Dân là cách cỗi gốc 

có thể đem đến những kết quả của những yêu cầu cỗi gốc của nòi 
giống. Phải giải quyết vấn đề cỗi gốc, phải giải quyết lịch sử bằng cỗi 

gốc lịch sử, phải giải quyết thời đại bằng thời cơ cỗi gốc của thời đại, 

phải kiến thiết quốc gia bằng lực lượng cỗi gốc của quốc gia, phải 
thành lập văn minh bằng cỗi gốc của loài người văn minh.  

17. TIẾT YẾU 8  

Tinh thần tranh đấu của Duy Dân là bằng nhân đạo phục vụ cho 

loài người. Các đồng chí của Đảng phải thông hiểu và thực tiễn được 

duy nhân cương thường, thông hiểu và thực tiễn được sinh hoạt nội 
tắc, thông hiểu và thực tiễn được đảng vụ dung kinh mà lấy đó ra khởi 

phát cho quốc dân và nhân loại. Mỗi đồng chí phải luôn luôn tự nhiệm 
lấy sứ mệnh của hồn Vạn Thắng của hồn Thái Bình, của hồn Duy Dân. 

Chỉ có đó làm cách mạng hồn, làm quân hồn và quốc hồn của thời đại 
mới.  
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18. TIẾT YẾU 9  

Thủ đoạn tranh đấu của Việt Duy Dân là bằng nhân đạo phục vụ 

cho loài người; nguyên tắc của Việt Duy Dân phải thực hành bằng thủ 
đoạn của Việt Duy Dân, phong độ của Việt Duy Dân. Cái kỹ thuật: Cao, 

Thâm, Quy, Long là những thủ đoạn mà chúng ta chỉ phải ứng dụng 

đối chiếu với thủ đoạn của thời đại mà thôi. Chúng ta triệt để tâm 
tưởng rằng thủ đoạn ở bên trong mục đích mà mục đích là sự phục vụ 

cho loài người. Mỗi người đứng trước chúng ta đều là mục đích cả mà 
chẳng phải là thủ đoạn. Chúng ta bằng một công cụ và vũ khí tinh 

thần mới: biện chứng Duy Dân là một thủ đoạn tối cao, chúng ta có 
thể ứng phó bằng sáng tạo và tranh đấu mà ra các thủ đoạn thật thích 

hợp cho cách mạng bất cứ trên nền tảng và điều kiện xã hội nào. 
Nhưng mà cái thủ đoạn của toàn thể quốc dân và đồng chí là Đảng 

Việt Duy Dân dùng đó mà đạt tới sự thắng lợi trọn vẹn của nòi giống.  

Chỉ có Duy Dân chủ nghĩa,  

Chỉ có Duy Dân biện chứng,  

Chỉ có Việt Duy Đảng là thủ đoạn tối cao của mỗi người quốc dân 

Đại Việt nào muốn mong cho nòi giống sống còn và loài người hạnh 
phúc.  

CHUA THÊM:  

Bản này coi làm cương lĩnh lập Đảng, kiến quân và lập lâm thời 
quân chính phủ của Đảng. Phàm đảng viên, phàm đồng chí, chiến sĩ 

phải thực tế lấy làm đề tài mà trau luyện và phát dương cho tường 
mật.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A 
4822 tuổi Việt (1943) 
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CHU TRI LỤC 3 
 

CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG VIỆT 
 

 

Nền tảng và điều kiện khách quan tạo thành đời sống thế giới 

của nòi giống phải được xét nét lại trên suốt cả lịch trình xưa, nay cho 
đến mai, lấy đó làm một tiêu chuẩn và một cột mốc cho sự đo ngắm 

con đường chính trị của nòi giống trong xã hội loài người. Đấy là cương 
lĩnh thứ nhất: Quốc tế biên tế phát triển.  

Nòi giống coi là một chính thể mà chính thể ấy trên sự vận hành, 
tự có nền tảng và điều kiện của nó, ta có thể gọi là nền tảng và điều 

kiện trung gian ở giữa khách thể là quốc tế và chủ thể là dân tộc coi 
trên nội dung, trong suốt cái dòng sống ấy, trên một vị trí nào, bị 

những ảnh hưởng gì, phản ứng thế nào, thành công hay thất bại đều là 
những bài học lịch sử của chính trị quốc gia; sự vận hành của cái chính 

thể ấy không lìa cái trục trung tâm của mình, đấy là cương lĩnh thứ 
hai: Dân tộc căn bản lập trường.  

Cái lập trường cỗi gốc của dân tộc bao giờ cũng đi đôi, như hình 
với bóng với sự phát triển bờ cõi của quốc tế. Lập trường từ muôn năm 

về trước đến nay trên đại vận biểu hiện bước đi của Totem biện chứng 
về Tiên Rồng đã, rồi mỗi giai đoạn trên lịch sử Tiểu Việt đều có thể quy 

nạp vào một lập trường với sự xử trí của người đương thời tự đắc thất 
mà định lẽ hưng suy, tồn vong, có thể ở đó mà định lẽ khen chê; rồi 

tất cả một chuỗi những lập trường đó kết lại với nhau thành một khí 
mạnh và có lý tắc nhất quán từ tối cổ đi theo một trật tự lịch sử, suy 

diễn cho đến lập trường tối cận từ 1856 cho đến 1885, lại từ 1885 đến 
1918, từ 1918 đến 1939, từ 1939 đến 1950 cho tới tương lai 2000, ở 

đấy ra một thức vận số kỷ hà học:  

1) (1939-1950) - Dẫn một vạch tới bờ cõi phát triển của quốc tế 

(50-2000) mà thành ra con đường sống quốc dân của dân 
tộc.  

2) (1939-1950) - Dẫn một vạch tới bờ cõi phát triển của quốc tế 

(50-2000) mà thành ra con đường sống thế giới của dân tộc.  

Nền tảng và điều kiện chủ quan trên đời sống dân tộc trong kết 

cấu xã hội và quan hệ kinh tế của nó làm xuất phát điểm cho sự quyết 
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định một phương châm với kế hoạch rõ rệt trên cách mệnh, kiến thiết 

và chính trị của quốc gia, nó tức là nền người của mỗi cử động và mỗi 
chế độ. Đó là cương lĩnh thứ ba: Xã hội kết cấu của dân tộc.  

Hiệu suất và hiệu quả của sự hô hào và vận dụng được tâm lý và 

yêu cầu của dân chúng, tâm lý bình diện của dân chúng từ đó dẫn một 
vạch tới tâm lý lập thể của dân chúng hoàn thành một trình thức lập 

phương của kỷ hà học, nó phản chiếu tất cả cái hình ảnh chế độ với sự 
nghiệp cách mạng và kiến thiết thật vững chắc, đó là đời sống xã hội 

của dân tộc. Đấy là cương lĩnh thứ tư: Dân chúng yêu cầu của dân tộc.  

Tóm góp bốn cương lĩnh trên mà thành một chương trình của 

cách mạng phải tiếp liền với những nền tảng và điều kiện bây giờ, sau 
khi cách mạng vừa thành công và tương lai kiến thiết. Cái mực độ của 

cuộc sống biểu hiện trên văn hóa loài người thành một chính thể từ 
bây giờ cho tới tương lai quy định cuộc sống chế độ về mọi mặt chính 

trị, quân sự, xã hội, kinh tế và nhân chủng của toàn thế giới là một 
mục tiêu để đạt tới cuộc sống cho dân tộc. Đấy là cương lĩnh thứ năm: 

Thời đại văn hóa của quốc tế.  

Nhưng mà xuất phát điểm của cuộc kiến thiết quốc gia đứng 

ngay trên mực độ đời sống văn hóa của dân tộc, từ đó dẫn một vạch 
tới thời đại văn hóa của quốc tế, hình thành con đường sống kiến thiết 

của dân tộc, chủ quan phối hợp với khách quan. Đấy là cương lĩnh thứ 
sáu: Thủy chuẩn văn hóa của dân tộc.  

Tất cả sáu cương lĩnh trên, dưới một nghiên cứu thật đích đáng 

vạch tỏ rõ rệt những nguyên tắc tối cao và chắc chắn nhất, hiện thực 
nhất, làm chỉ nam cho cách mạng, chính trị và kiến thiết của dân tộc, 

đem tất cả con đường sống kỷ hà học chắp vào một con đường biện 

chứng thống nhất tính với một con số thống kê mà nắm thắng hiện 
thực và giả định chắc chắn hay diễn dịch đích đáng mà thành. Đấy là 

cương lĩnh thứ bảy: Chính trị phương châm của quốc gia.  

Sự thực hành những nguyên tắc chỉ đạo trên kia phải y cứ vào 
một hiện đồ có con số và điểm tuyến mà thi thố ra bằng những 

chương trình thực tiễn, xác thực và bách chân. Đấy là phần ứng dụng 
quan hệ nhất. Phải đem một biện chứng đúng xác nó dẫn dắt và một 

quan sát trọn vẹn nó giữ lại, mới khỏi sai lầm trên sự lĩnh đạo trong 
trận thế. Đấy là cương lĩnh thứ tám: Đấu tranh cương lĩnh.  

Lại một khi cách mạng thoạt thành công, sự nhập thủ vào kiến 
thiết với sự đưa dắt sự kiến thiết ấy lên một bả ác để đem vào một 
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quỹ đạo xã hội cho thành công, còn trông ở cái triết học, khoa học và 

thuật học trọn vẹn tỏa ra một dự biết, dự đoán đó mà thành công 
trước khi thành công. Đấy là cương lĩnh thứ chín: Kiến quốc qui mô.  

Chín cương lĩnh trên trong nghiên cứu và phát hiện phải nhờ dựa 

vào một thức học, đem quy nạp vào biện chứng của chủ nghĩa, sự 
thâu thái được cái hiệu quả lý luận thống nhất với thực tiễn, con số 

thống nhất với lý tắc của lịch sử thống nhất với biện chứng, đó là do sự 
trăm phần trăm đúng xác của chủ nghĩa.  

Chủ nghĩa trên tiêu cực tác dụng mới để tuyên dương và hiệu 
triệu, nhưng cái tác dụng tích cực của nó là ở trong sự thành lập đời 

sống đích xác của loài người, tức là ở sự nghiên cứu, phát minh, kiến 
thiết và vận dụng thực tiễn. Chủ nghĩa vừa sinh ra trước 9 cương lĩnh 

này để nghiên cứu nó mà còn vừa sinh ra sau nó để lấy nó chứng minh 
trên lý luận và thực tiễn cho sự đúng chắc của chủ nghĩa, cái ấy bảo 

đảm cho hành động chúng ta thành công.  

19. CƯƠNG LĨNH 1  

Quốc tế biên tế phát triển.  

Thời kỳ thành thục rồi hủ bại của một văn minh đưa dắt đến 

cuộc vỡ lở của toàn đời sống thế giới, ở đó sản sinh ra con đường quặt 
của vật chất và tinh thần, nó tu chỉnh lại con đường nhân loại học của 

tiến hóa, gọi là kỳ chuyển hình từ đó.  

Như ta thường nói, từ 1862 trở về trên, trước 1856 là thời kỳ mà 

đời sống quốc tế và khách quan của dân tộc ta chỉ hạn chế trong lòng 
thiên hạ nòi Hán. Sự gặp gỡ Đông Tây đã đem trận 1870 và 1918 thế 

giới hóa mà trải qua giai đoạn 49 năm đó tới thời kỳ 1919-1939, là 
thời kỳ rõ rệt nhất của loài người trong cuộc đấu tranh của ba trận 

doanh quốc tế (dân chủ tư bản, cực quyền chủng tộc, cộng sản thống 
trị). Cuộc hỗn chiến 1939-1945 quyết định cái mầm mống của vỡ lở và 

chuyển hình, nó đặt để thời kỳ hướng tâm với một chế độ thế giới mới 
từ 1950 trở đi.  

Dân tộc nhân tố, giai cấp hình thể và tâm lý trào lưu của thế giới 
trong khoảng hỗn chiến này đã quyết định xu hướng tương lai của 

chúng ta; để mà thành công, chỉ chiếu ứng vào cái hiện đồ mà xếp đặt 
công cuộc cách mạng của dân tộc.  
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20. CƯƠNG LĨNH 2  

Dân tộc căn bản lập trường.  

Lập trường 1940 và lập trường 1950 là hai điều cần biết. Hãy nói 

trước về lập trường 1940 đối Tàu, Nhật, Thái, Pháp, quốc tế và tự 
thân.  

1) ĐỐI TÀU  

Muốn biết lập trường của mình đối với người và người đối với 
mình, sự tự xem mình một mặt đã cần, sự xem người trên hết các xu 

hướng của phát triển lịch sử cùng là chính trị lộ tuyến của người về 
phía mình một mặt còn rất cần.  

Trung tâm của quy luật lịch sử Tàu là: “Hữu đức giả hữu thổ”; 
hữu đức đây không phải là đạo đức, nhưng lấy ý nghĩa nghiêm ngặt 

của nó trong kinh sử Tàu mà giảng giải thì nó là lấy tài hóa thu nhân 
tâm. Cái quy luật đó đem phối hợp với ý chí của dân tộc ấy là “hưng 

Hoa diệt Di”, hình thành một cái định nghĩa của một tấm lịch sử xâm 
lược. Cái nguyên tắc chủ yếu ấy từ cổ tới nay đã từng thực hành, mà 

còn có thể nói có chứng cớ rằng vẫn thực hành. Bằng cớ sự đem ra 
thực tiễn các kho nguyên tắc này là kinh sử vẫn thấy nhan nhản. Kinh 

sử vốn là miệng lưỡi của cái thanh giáo nhà nho làm trung kiên cho xã 
hội quan liêu dân chủ, trung lưu tư sản phong kiến của cái thiên hạ đại 

đồng chủ nghĩa lối Hán, mà vũ khí và thủ đoạn chủ yếu là chủng tộc 

xâm lược. Chủng tộc được suy tiến theo lối “tam niên dưỡng nhi giáo 
chi tất giai ngô dân”, văn hóa được suy tiến sau chủng tộc làm sự duy 

hệ và thế thủ sau thế công: “tuần tuyên văn giáo, thủ tại tứ Di”; kinh 
tế theo sau nữa: “hữu đức giả hữu thổ” mà chính trị chiếm lĩnh là cần 

yếu hơn “phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ”, tất cả đều phục tòng 
dưới lưỡi lê: “nhưỡng Di Địch, phạt Man Khương”.  

Nếu không tin mà còn tin vào Khổng Mạnh, xin hãy giở pho sử 

muôn năm của ta với tất cả thảm thương sỉ nhục của sự bị đè nén, bị 
xâm lược, bị hiếp tróc; lại xin tham khảo lịch sử của các dân tộc Man 

Di bốn phía Tàu. Quốc dân, chính trị gia và cách mạng gia hãy giở lại 

cái quan hệ của sự giúp đỡ cách mạng lẫn nhau giữa nòi giống ta và 
nòi giống Hán, hãy thể nghiệm cái sầu hận đời Hậu Trần và Lê Chiêu 

Thống, hãy tiếc róc cái đối đãi tốt của ta đối với lũ Hậu Tống, Hậu 
Minh.  
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Còn có kẻ thân Tàu, sùng bái Khổng Mạnh, ủng hộ Tôn Văn, nói 

rằng việc cũ bỏ đi, trăm điều phải trông vào xu hướng mới. Cái xu 
hướng mới của Cách Mạng Tân Hợi (1911) tức là sự chuyển hình của 

một đế quốc lối Á Đông phong kiến, sang lối dùng những tinh thần và 
vật chất vũ khí của các đế quốc tư bản lối Âu Châu.  

Hãy xem Đảng Quốc Dân Tàu hiện làm chủ trào lưu của chính trị 

lộ tuyến và xu hướng nước ấy. Sự quyết định chính sách của mỗi đảng 
hay mỗi nước còn căn cứ vào cái thành phần xã hội của đảng hay nước 

ấy, tự nó giải nghĩa hết và quy định hết các hành vi hay tâm lý để rồi 
hãy xem đến quốc sách với chủ trương sau. Nền tảng của Quốc Dân 

Đảng Tàu bao gồm một giai cấp từ trung tư bản đến đại tư bản trở lên, 

cầm đầu bởi lũ quân phiệt tư bản nho sĩ đè nén tiểu tư sản và vô sản 
giai cấp, mua chuộc sự thỏa hiệp với đế quốc bên ngoài, mong học đòi 

cái kết cấu ấy quyết định con đường tư bản đế quốc chủ nghĩa, phối 
hợp với chủng tộc thiên hạ chủ nghĩa cũ mà nảy nở ra một hình thức 

đế quốc chủ nghĩa Tam Dân. Tam Dân chủ nghĩa chỉ là một chủ nghĩa 
chủng tộc xâm lược, hơn nữa là một chủ nghĩa xâm lược thế giới. Đã 

biết rằng Tam Dân chủ nghĩa là thủ đoạn đó, sự phân tích dân tộc chủ 
nghĩa là đặc biệt cần yếu (chú ý: dân tộc chủ nghĩa của Tam Dân).  

Dân tộc chủ nghĩa ấy tóm tắt 5 yếu điểm này:  

A. Trung Quốc dân tộc tự cầu giải phóng hay là nòi Hán tự cầu 
đổi lốt.  

B. Quốc nội dân tộc nhất luận bình đẳng. 

Khoảng năm 1885 cách mạng Tôn Văn ra đời, cực lực chủ trương 
chủng tộc. Lúc bấy giờ y đề xướng ra nòi Hán diệt nòi Mãn, rồi lãnh 

đạo nòi khác ở Á Đông, chưa bị hay hiện bị dưới ách của Tàu. Sự dập 
gẫy làm y giảm bớt sự quá khích mà đề xướng Ngũ Tộc Cộng Hòa 

(khoảng Tân Hợi 1911). Ngũ Tộc Cộng Hòa chỉ là một liều thuốc độc 
bọc bánh ngọt, bởi vì nếu kể về nhân khẩu trong đất Tàu thì 90% là 

Hán còn 10% là các nòi Mãn, Mông, Tạng và Miêu (Việt núi). Như thế 
thì chế độ Ngũ Tộc Cộng Hòa dung túng cho số đông nuốt số ít mà số 

đông ấy càng được đông người và thêm đất, hợp với mục đích lập quốc 
lắm. Nhưng bệnh quá khích lại nổi dậy để Tôn Văn (khoảng năm 1916) 

đề xướng ra luận quốc tộc. Quốc tộc là gì? Để Tôn Văn tự giải nghĩa. 
Là: đúc các dân tộc vào một lò mà thống nhất thế giới. Sự yêu cầu 

đồng hóa bằng áp bách và hiếp tróc các dân tộc chung quanh là như 

thế. Còn một điểm cần chú ý trong tập “Kiến Quốc Đại Cương”, nó bày 
tỏ cái mâu thuẫn của dã tâm đó càng bộc lộ là đã nói để các dân tộc 
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nhỏ yếu trong nước được bình đẳng, tự quyết mà nguyên tắc kiến quốc 

tối cao lại quy định đem chia toàn quốc ra tỉnh, quận, huyện. Sự quy 
định ấy giá trị một lò đồng hóa người.  

C. Liên hiệp nhược tiểu, cộng kháng cường quyền, nó là một bãi 

nhổ chua chát vào mặt các nòi giống nhỏ yếu toàn thế giới, bằng sự 
liên hợp ấy làm dưới Đại Á Tế Á chủ nghĩa của Tôn Văn (khoảng năm 

1921-1922). Tôn Văn nói: “Ta phải đem các dân tộc Thái, Việt... liên 
hợp lại cùng chống đế quốc” (chú ý đến chữ “đem” và “liên hợp”). Ấy 

đấy sự liên hợp như vậy, nghĩa là đem mà thôn tính vào, tất nhiên cái 
truyền thống “thủ tại tứ Di” với cái thuật ngữ “sinh tồn không gian” 

làm cho người Hán ngớp đất Nam Dương nhiều nhất.  

D. Hưng diệt kế tuyệt, cứu nhược phù khuynh, gọi là lý tưởng 

ngoại giao của lễ vận đại đồng của họ, nhưng đó chỉ là một chiêu bài 
giả đạo đức bao trùm cái sự thực can thiệp đến đời sống người khác và 

bắt ép các nòi giống nhỏ yếu thề nhập đảng Tàu và tôn phù chủ nghĩa 
Tam Dân để mà đi đến mục đích cuối cùng là:  

Đ. Hoàn thành kiến thiết thế giới đại đồng, nghĩa là xâm lược thế 
giới là bước cuối cùng của chủ nghĩa. Dân Sinh với Dân Quyền là 

những hộc lương, xẻng đất và súng ống đeo lên lưng Dân Tộc chủ 
nghĩa để đi trên con đường năm chặng trên kia, bất tất luận.  

Nhưng nếu có người trách tôi là nhiễu sự và moi móc thì nên 

hiểu rằng ta phải cùng lý để mà tri ngôn, lời nói đa số là mặt nạ, phải 
dò đến bối cảnh và động cơ của các lời nói ấy mới biết rõ cái hành 

động tiềm tàng trong bản vị. Còn nhớ Tôn Văn nói với cụ Phan: “Các 
ông bất tất phải làm, Việt Nam chỉ là một tỉnh của Tàu, chúng tôi làm 

xong thì xong”. Cũng như họ Tưởng bây giờ nuôi mấy đứa Việt gian và 

nói rằng: “Việt Nam là Tàu, Việt Nam để người Tàu làm giúp cho”. Thử 
hỏi khi Tàu đổ bộ trên đất này, bao nhiêu quyền hành về tay Hoa kiều 

cả, binh sĩ bị hỗn hóa với lính Tàu thì thi hành kế gì để đuổi chúng về?  

Nhưng nếu lại còn nghi nữa, cho rằng đấy chỉ đứng về lý luận 
mà quan sát, cần biết rõ những hành động thực tế của chính phủ ấy 

thì những chứng cớ thực tiễn, ta lại bày tỏ ra đây để cùng chứng minh 
cho sự thực là sự thực, phải là sự thực hay sẽ là sự thực: Dư luận dưới 

sự chỉ đạo của đảng Quốc Dân Tàu, nói về vấn đề Việt Nam chỉ có hai 
câu trên trăm nghìn muôn miệng là: Việt Nam là thuộc địa của Tàu, ta 

phải thu phục lại đất mất cũ của ta là Việt Nam.  
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- Giáo dục để nuôi cái xu hướng chính trị trong mầm mống nòi 

giống cũng chỉ có hai câu đó suốt từ ấu học đến đại học.  

Học thuật và lý luận chỉ đạo của lịch sử học tiến từ “Quốc Tộc 
Luận” và “Hán tộc ưu việt” đến “Quốc quân sử luận”, một ngày một 

tăng tiến đến lĩnh vực của dã tâm.  

- Chính Trị Địa Lý Bộ, tức là bộ tham mưu chính trị quy định 

chính lược và chiến lược. Bộ ấy ở Trùng Khánh năm 1940 lên tiếng ra 
bộ “Đông Á Địa Lý”, quy định tám con đường phát triển của nòi Hán 

sau này:  

1) Tây Bá Lợi Á. 
2) Tây Tạng, Ba Tư. 

3) Tân Cương. 
4) Ấn Độ. 

5) Việt, Thái, Miến, Tân Gia Ba. 
6) Nam Dương liệt đảo. 

7) Úc Châu. 

8) Thái Bình Dương Đông liệt đảo, Hàn. 

Nhưng mà sự chuẩn bị quân sự để nhập Việt có thể moi móc cái 
tim ruột, cái mục đích của cuộc hành quân này, mặc dầu là đi giải 

phóng, bằng sự phát quật các chiến lệnh trong quân, ngoài dân do bộ 
tuyên truyền và quân chính bí mật phát bố ra: 1) Lộ ố Nàm phồ (lấy 

vợ An Nam). 2) Dìu ố Nàm sìn (tiêu tiền An Nam). 3) Chì ố Nàm tì (ở 
đất An Nam).  

- Kiều Vụ Chính Sách: Tức là tiền phong của ngoại giao xâm 
lược. Ngày 1 tháng 5 năm 1933, tờ Đại Lộ Nguyệt San ở Thượng Hải 

đăng một cuộc “Nam Dương Hoa Kiều Cộng Hòa Quốc vận động”, chủ 
trương lấy Hoa kiều làm chủ lực lập quốc, xâm lược lấy toàn đất Nam 

Dương lập thành Hoa kiều Cộng Hòa Quốc, trong đó có quy định về 
Việt Nam: Bắc Kỳ quy về mẫu quốc, Trung Kỳ và Nam Kỳ thuộc về 

Hoa kiều thống trị. Nước ấy sau khi đồng hóa hết thổ dân rồi sẽ hợp 
nhất với mẫu quốc. Cái suy luận ấy suy động bởi Quốc Dân Đảng Tàu, 

cũng như hồi 1942, tháng 11, ngày 26 trên tờ Quảng Tây Nhật Báo, 
một nhà Kiều Vụ Ủy Viên Trung Ương có tiếng đề xướng ra “Hoa kiều 

thổ hóa vận động”, quy định rằng bề mặt phải thổ hóa, nghĩa là người 
Hoa kiều phải ăn mặc theo người thổ dân, nói tiếng người thổ dân, ảnh 

hưởng văn hóa người thổ dân để bề trong tăng mạnh thêm tác dụng 

Hoa hóa.  
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Chính sách chiến hậu của người Tàu theo đúng như mục tiêu 

chính trị trên, đối trong hết sức tăng gia quân bị, trọng công nghiệp và 
đào tạo một quốc dân hoàn toàn Ban Siêu và Mã Viện thực dân, khi ấy 

đối ngoài phải tranh đòi quyền lợi Hoa hóa cho Hoa kiều và đối đãi với 
các nước phiên thuộc cũ theo một chế độ mới. Sự Tôn Khoa yêu cầu ở 

Hoa Thịnh Đốn chiếm lĩnh Việt với Hàn chứng thực rằng họ muốn nối 
gót đế quốc, xây đắp một liên hiệp “Thập quốc”, đòi đứng làm môi giới 

giữa Đông Tây (ngoại giao tay trên) và làm sức an định (tiếng thuật 
ngữ của đế quốc Anh) cho Đông Á (nghĩa là bá chiếm), đồng thời đòi 

thực hành bảo hộ mậu dịch chính sách (ăn cắp chính sách bloc).  

Họ hiện nay đang dang hai chân, một chân đứng về đế quốc, 

một chân đứng về nhược tiểu để mà đóng vai “con trời” trên thế giới. 
Sự giúp đỡ De Gaulle và nể sợ Pétain đi đôi với sự ngược đãi cách 

mệnh Việt tỏ rõ rằng họ muốn làm cường quốc và đứng về phe liệt 
cường để quay giáo lại các nước nhỏ yếu. Đối riêng Việt Nam, họ đang 

nghiên cứu cách nào lập thành một tỉnh, nuôi Việt gian thế nào, diệt 
chữ quốc ngữ thế nào, tiễu trừ dân tộc ý thức cách nào, làm sao cho 

người Việt tưởng mình là Hán, khôi phục chữ nho thế nào, truyền bá 
Tam Dân chủ nghĩa thế nào, thống trị thế nào? Hỡi người Hán! Hãy 

quay lại mà dùng cách thực dân truyền thống nhà Minh đã văn minh 
chán, thử xem người Việt sẽ biết đối phó cách nào?  

Chúng ta hãy quay về mình xem hình thể của tự mình. Đất ta là 
đất cơ sở của Thái Bình Dương, trung tâm của Đông Nam Á, tư lệnh 

đài của quốc tế, được ta thì tiến lên xưng bá loài người, lui về tự thủ 
muôn thuở, bất cứ trên chính trị, quân sự, kinh tế, chiến lược, văn hóa 

đều đứng vào thiên hiểm của trung tâm. Cho nên tự phần ta nên hiểu: 
đời nay nếu ta muốn sống phải hết sức mạnh mà ta hững hờ thì tất 

diệt. Lại đời nay, diệt tức là toàn diệt đó. Ta chớ nên hòng làm Hòa Lan 
hay Thụy Sĩ; bọn thân Tàu tất cũng diệt hết đi chớ để nó làm tay trong 

như Phần Lan với Nga. Ta còn nguy hiểm hơn Phần Lan đối với Nga 
nhiều. Phần Lan chỉ có một Nga, ta còn phải phòng cả thế giới, vì thế 

giới kẻ nào chiếm được ta mới xưng bá được lâu dài; tiện nhất và 
thẳng đường nhất là Tàu, ta là cái xương hóc giữa cổ họng chú chiệc, 

phải hiểu thế.  

Hiện giờ đây nòi Hán đã và đang còn tiếp sẽ uy hiếp đến sinh 

mệnh ta. Chúng ta thử tính xem số Hoa kiều trong nước ngoài 60 vạn, 
hợp với số Minh Hương hơn 2 triệu, một số 3 triệu nội gián ấy trên mặt 

nhân chủng quen thói lấy vợ người mà giữ gái mình, ảnh hưởng tới 
sinh lý của nòi giống là thế nào? Sức lũng đoạn kinh tế của bọn Hoa 

kiều mới lớn, từ đô thị đến ngõ hẻm, từ tầu biển đến ghe sông, từ mỏ 
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quặng đến đồng ruộng, từ bán gạo đến lạc rang, nhất nhất nằm trong 

tay bọn chiệc cả. Lấy sức tiền ấy mà giẫy thì dân chủ hay cộng sản, ba 
phần tư nghị viện với nội các giao tay người Tàu. Sự ngoại giao tay 

trên của người Tàu đi với các điều kiện xâm nhập muốn làm mưa gió 
thì làm trong ta, đủ cho chính trị của ta không phải chính sách Việt 

nữa, uy hiếp về quân sự càng lớn với nội ứng, ngoại hợp trên các chiến 
thuật tối tân ngày nay. Sự đồng hóa càng dễ về văn hóa, một khi nó 

lợi dụng được bọn thân Tàu và đồ nho. Ấy chỉ riêng một cái ám ảnh 
Hoa kiều, mặc dầu cuộc chiến tranh này Nhật Bản đã làm tổn hại và 

giảm đi chút ít, cũng đủ làm cho ta thấy sự diệt vong trước mắt, nói 
chi đến cả sức của chính quốc.  

Huống chi Nhật, Pháp chỉ là quân địch trước mắt chớp qua và 
quá độ, Tàu mới là quân địch sau cùng, tức là kẻ có thể quyết định diệt 

vong được mình. Chúng ta phải nghiên cứu, quan sát và đề phòng kỹ 
lưỡng quân địch tối hậu và sự đấu tranh với họ mới hẳn quyết định cái 

vận mệnh của mình. Những sách lược của chúng ta phải tính tới và tập 
trung vào vận mệnh tối hậu, nghĩa là vào quân địch tối hậu. Chúng ta 

phải biết bắn vượt tầm con mắt chúng ta qua khỏi cái trước mắt chúng 
ta, như thế mới nắm được sự sống còn trong tay chúng ta. Cho nên kể 

đường trường ra, chúng ta mắc vào tay quân Tàu trong ba tháng thì 
toàn dân đói khát, cái đũa không còn mà dùng, trong sáu tháng thì 

ruộng bỏ hoang, đường hết người đi, đàn bà tự tử quá nửa, trẻ con 
chết ba phần tư, đàn ông chết hai phần ba và trong mười năm thì nòi 

giống hoàn toàn diệt vong. Nhưng có thể trông thấy Tưởng và Uông từ 
năm 1944 đều xuống cả. Nước Tàu từ năm 1945 trở đi, trong 20 năm 

nội loạn và ngoại hoạn ê chề còn đến để trừng phạt cái dã tâm muôn 

thuở ấy. Quân của nó sang ta mảnh giáp không còn mà về dưới sức 
lan tràn sùng sục của sóng đáy.  

2) ĐỐI NHẬT  

Những kẻ thân Nhật chỉ trông thấy cái sướng chợp qua của cái 

thân ô trọc một mình, hoặc bị huyễn hoặc bởi cái cảnh tượng một lúc 

lên như diều của dân tộc Phù Tang. Thực tại lý luận Đại Đông Á chỉ là 
một chủ nghĩa tư bản đế quốc trần truồng muốn thực hành tái sinh 

sản, mà tinh thần Thần Đạo, Võ Sĩ Đạo, Bảo Giáo trên cái để uẩn lịch 
sử của Nhật Bản, suy động cái lý tưởng tám tường một mái kia, Điền 

Trung đã thay ta và thế giới mà cắt nghĩa rõ rệt rồi, bất tất phải nghi 
ngờ và bàn bạc cho rờm.  

Một điều cần biết là Nhật Bản sẽ đối đãi ta bằng cách nào trong 

bốn cách sau:  
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a) Vẫn để Pháp thống trị chăng? Pháp chỉ bị lợi dụng một khi 

Vichy còn ngoại giao quan hệ với phe đồng minh, làm lá chắn cho Nam 
Dương. Pháp được để yên khi Nhật chưa được Đức đồng ý về vấn đề 

Đông Dương. Pháp chỉ còn được ăn ở khi Nhật chưa tìm được nguyên 
cớ triệt thủ sau cùng, không thể có khi nào Nhật dung Pháp được cho 

vướng chân và bận ý mình, khi chiến tranh lan tràn đến đất này. Lúc 
ấy là thời cơ rất dễ.  

b) Nhật tự thống trị chăng? Mục tiêu to nhất ngày nay trong 20 

năm cho Nhật là xong cuộc lũng đoạn Tàu và kiến thiết Nam Dương; ta 
chỉ là đất liên lạc trạm và hậu phương cơ địa, chưa cần có chính trị 

chiếm lĩnh.  

c) Để cho Uông Tinh Vệ chăng? Uông với Tàu chỉ là con cá trên 

thớt của Phù Tang, không phải là giúp đâu.  

d) Để cho Cường Để chăng? Cường Để có thể về làm chủ đất 
Việt. Nhật thắng sẽ giúp 20 năm trên một trình độ cho ta đủ làm chư 

hầu và phên che mặt Nam Tàu cho Nhật Bản để sau 20 năm, thỏ săn 

chết thì chó săn diệt. Nghe nói đã có bí mật lâm thời chính phủ ở Đài 
Loan đi đôi với cái mật ước là Cường Để được từ Nam Ninh trở về, 

nhưng Nam Kỳ phải nhượng cho Nhật với cả quyền lợi đường sắt, mỏ 
quặng và buôn bán.  

Nhưng quốc dân thử xem và nghiệm có những sự biến loạn từ 

bốn bề đưa lại, để Cường Để có về đành lại phải ra đi, mà cơ đồ Nhật 
Bản cũng như đế quốc sắt mà chân đất sét, từ trong nội bộ vỡ lở ra mà 

sụp đổ.  

3) ĐỐI THÁI  

Đại Thái chủ nghĩa tức là Đại Việt chủ nghĩa đẻ non và đồng hóa 

vào trận doanh cực quyền. Thái chỉ là tay sai của Nhật Bản. Số phận 
của Thái đã hết tự chủ, chỉ còn là phụ thuộc của Nhật. Nhật thắng thì 

đưa Thái lên trình độ cắt của ta đôi chút đất; Nhật bại, Thái sẽ thành 
chiến trường. Lập trường Thái lúc ấy sẽ thành lập trường ta và Đại 

Nam Hải. Nhật và Thái lúc ấy sẽ thành những người bạn bí mật cho 

cuộc phục hưng và phục hoạt Việt.  

4) ĐỐI PHÁP  

Chính quyền Pétain hiện đang thống trị tại Việt Nam; chính sách 
Pétain cố nhiên là đế quốc mong sự chuyển mình ngóc dậy bằng cách 
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tự lực và truyền thống. Sự đi thân với Trục tâm thực lòng của Laval đã 

làm lạc lối cho Pétain. Số phận Pháp Vichy bây giờ đây chỉ là phụ thuộc 
với Trục tâm và chính quyền Decoux cũng theo với cử động của Nhật 

mà mất còn, bất tất phải luận nhiều.  

Bên ngoài và đối đầu với Vichy, còn cái chiến đấu Pháp quốc của 
De Gaulle mới thỏa hiệp với với Giraud trên một nền tảng thực èo ẹp 

và sau cái kết quả tranh giành nhau ở Bắc Phi lấy thế lực của Anh, tận 
cùng bằng sự ám sát Darlan và sự nhượng bộ một cách hậm hực của 

Mỹ. Dầu sao chính sách của nhóm này, tức là chính sách của De 
Gaulle, mà 90% De Gaulle tức là cái đuôi của Luân Đôn, trên sự ủng 

hộ của đế quốc Anh trọn vẹn mong nhờ đó mà đế quốc Pháp chết dở 

cũng được sống lại không xây sát. De Gaulle đã tuyên bố rõ rệt là khôi 
phục Hiến pháp 1875 với cả đế quốc trọn vẹn không xây sát một ly. 

Những hoạt động của De Gaulle hiện nay về ngoại giao rất đáng chú ý, 
nhất là người Tàu rất nể sợ y. Đó là một lẽ đáng để người Việt phải 

cảnh tỉnh với tụi De Gaulle đóng ở bên Tàu, phái đảng De Gaulle ở 
trong nước, tụi chó săn Việt thân với De Gaulle, hoạt động của y và sự 

phù trợ của Tàu. Nhưng mâu thuẫn của dã tâm Tàu đối với Việt xung 
đột với những tham vọng của De Gaulle, vì đó thêm vào sự can thiệp 

của Mỹ, Anh và các vấn đề nội bộ mà chuyển hình thế và thời cục Việt 
Nam sang một phương hướng khác, nếu có thể tự chuyển được, nghĩa 

là nếu người Việt có chủ lực và có thể nắm giữ được số mệnh trong tay 
mình, trong một thời cơ mình đã chắc chắn biết trước.  

Hỡi người Việt! Chúng ta không sợ gì những thế kỷ tương lai là 
đen tối, nếu ta biết giác ngộ và cố gắng.  

5) ĐỐI QUỐC TẾ  

Quốc tế phải chia làm hai phe: phe Đồng Minh và Trục tâm. 
Chúng ta có thể bị một trong hai phe công quản được và sự công quản 

nghĩa là cho chúng ta tụt xuống địa vị bán thực dân, năm cha ba mẹ, 
một cổ bốn năm tròng, chúng ta phải liệu cảnh tỉnh mà liệu cầm lái lấy 

chủ lực.  

Chúng ta nên hiểu rằng nhiệm vụ thời đại của chúng ta là làm 
trọn vẹn cho dân tộc được cội gốc độc lập và dân chúng được cội gốc 

giải phóng mới thôi.  

Sự vạch một con đường từ lập trường 40 đến lập trường 50 tỏ rõ 

các phương hướng chính lược và chiến lược của cách mạng, chính trị 
và kiến thiết của dân tộc trên thời đại. Có một điểm cần đặc biệt và 
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thân thiết chú ý là lập trường 50 trở đi phải là một lập trường chung 

của các dân tộc nhỏ yếu Đại Nam Hải, một mặt trên số phận nó là 
công cộng cho tất cả các dân tộc nhỏ yếu Đại Nam Hải, và một mặt vì 

số phận các dân tộc ấy dù có đại đồng tiểu dị, song vì sự sinh tồn lâu 
dài của tự mình đứng trước sóng trào của quốc tế, mà tự thấy mình 

cần phải liên lạc số mệnh mình với số mệnh chung kia; nhưng nếu 
đứng trên một nhỡn quang ích kỷ một cách thấp kém, chỉ lo đến sự 

giải phóng riêng một mình, cái cử động ấy dù có thành công cũng 
mang liền đến sự thất bại đi sau năm năm hay mười năm sau mà thôi.  

Phải biết rằng độc lập riêng một mình có vững chắc hay không là 

nhờ ở sự đoàn kết của các độc lập riêng của các dân tộc trong một độc 

lập chung. Vì lúc bấy giờ Thái Bình Dương sẽ là một nước có một vận 
mệnh chung giữa sự xâu xé của các mặt Anh, Nga, Mỹ, Tàu, Nhật, Úc, 

Gia Nã Đại, Pháp.  

Tàu trên nguyên tắc đã đứng ra làm công địch của Thái Bình 
Dương rồi, bất tất luận nhiều.  

Anh không chịu bỏ một ly trong đế quốc, nghĩa là quyền lợi về 
thương mại và thế lực hải quân chưa rút ra khỏi đây.  

Mỹ không còn nơi nào bổ béo như Tàu mà hưởng chung nữa, tất 

tập trung chú ý vào đất này (trừ những gắng sức ở Âu Châu) mà chèn 
với Anh ra.  

Nhật với chính sách quang vinh cô lập (splendide isolation) và 
đại lục quân thế (équilibre continental) của Anh Mỹ tất chưa bị, hết sức 

phát triển ra ngoài mà lúc ấy chỉ còn ở đây.  

Nga có năm lối quốc sách là: Baltique, Hắc Hải ra Dardanelles, 
Thái Bình Dương qua Sibérie, Đông bộ Caucasie xuống Arménie và Cận 

Đông, Turkestan sang Viễn Đông. Trong năm lối ấy, chiến hậu tất có 
cơ hội nhúng tay vào Thái Bình Dương.  

Úc với Gia Nã Đại trên chính sách kinh tế quốc gia chủ nghĩa, 
được đề bạt của Mỹ trên ngoại giao cho được nửa độc lập, rồi sẽ hoàn 

toàn độc lập, dần dà thấy cần phải phát triển vào Nam Dương.  

Pháp tuy sẽ rất muộn màng mới khôi phục lại sức khoẻ được, 
nhưng mấy cù lao ở Ấn Độ Dương còn làm được căn cứ phát triển.  
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Sự đấu tranh cho nền độc lập phải tự một nơi mà tỏa ra bốn bề, 

phải liên kết thành một khối Đại Nam Hải, phải đẩy sức gốc các dân 
tộc nổi dậy lên một cuộc bùng nổ; nó giành lại sống còn về với ta.  

Bấy giờ chủ lực cách mạng của chúng ta là đáy tầng đại đa số 

dân chúng, bởi chỉ có một sức ấy mới hoàn thành được toàn dân chiến 
lược và toàn diện cách mạng, nó cần yếu cho một cuộc đấu tranh sống 

còn suốt mặt. Cái sức ấy tính vào nguyên tắc lịch sử mới thấy nó hiển 
nhiên bộc phát, sẽ không phải ngờ.  

21. CƯƠNG LĨNH 3  

Xã hội kết cấu.  

Cái chủ lực ấy gọi là đáy tầng, là sức gốc, là mặt trận gốc, gồm 

có 98% dân chúng trung kiên của xã hội Việt, nó sẽ đồng hóa và chỉ 
có nó mới lãnh đạo được hết hai giai cấp kỳ hình phát triển là vô sản 

1% và tư bản 1%. Mao Trạch Đông nói về xã hội Tàu “hai đầu nhỏ, 
bụng to, chỉ có đảng nào tranh thủ được giai tầng giữa ấy mới thắng 

nổi”.  

Cái giai tầng trung kiên về chủ lực kia hình thành từ đời Vạn 
Thắng, trải qua một ngàn năm bền giai tranh đấu và ngưng kết thành 

tinh hoa đời Lý, Trần, chập chững dưới Lê, Nguyễn, phủ phục ẩn tàng 
dưới đế quốc Pháp, đấy là lý tắc Tiên Rồng của Totémisme.  

22. CƯƠNG LĨNH 4  

Dân chúng yêu cầu.  

Tất cả đáy tầng và mặt tầng chỉ có một yêu cầu là “cứu quốc với 

tồn chủng” (như đã nói rõ trong Tuyên Ngôn).  

23. CƯƠNG LĨNH 5  

Quốc tế văn hóa thời đại.  

Văn hóa, khoa học, quân sự và kinh tế tư bản chủ nghĩa, quân 

hóa công nghiệp qua một thời kỳ chuyển hình dưới áp lực của hướng 
tâm cách mạng tất sẽ hình thành một thế giới mới trên nền tảng văn 

hóa ấn định có bốn tính chất:  
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Quốc tế tập đoàn an toàn (bloc mà không phải sécurité 

collective), dân tộc hướng tâm vận động, quốc dân dân chủ chính trị 
hóa với quốc dân kinh tế xã hội hóa.  

Ba vấn đề của thời đại và sáu vấn đề của thế giới và nhân loại ở 

trên sự ấn định mới đó mà giải quyết một khoé trời, mở ra thời đại Đại 
Việt và thiên hạ Đại Nam Hải.  

24. CƯƠNG LĨNH 6  

Dân tộc văn hóa thủy chuẩn.  

Thời đại Đại Việt mở màn ra bằng một văn minh Viêm mới là kết 
tinh của muôn năm bồi thêm chút tinh hoa của đời nay, một tinh thần 

khoa học chủ nghĩa kết hợp với Tam Giáo triết học cũ, di sản nối liền 

tự đó vào văn hóa trình độ quốc tế bằng Thắng Nghĩa, tất cả một thể 
hệ và một tiệp kính của đời sống.  

25. CƯƠNG LĨNH 7  

Chính trị phương châm.  

Như đã nói trong Tuyên Ngôn, căn cứ học thuật trong chính trị 
phương châm còn nên dãi bày trên sự thành lập của nó bằng tất cả các 

công việc phát triển và nghiên cứu đạo lý của cách mạng, của kiến 
thiết, đạo lý của chính trị, tất cả triết học, khoa học, thuật học và sử 

học tập đại thành dưới học thuật của biện chứng pháp.  

26. CƯƠNG LĨNH 8  

Đấu tranh cương lĩnh.  

Dự kế cách mạng đã từng kê định rõ rệt từng ly, từng tí, cần nói 

thêm chỉ là biện chứng của quốc vận ta trên hai kỳ:  

1) Các đế quốc tự chối bỏ nhau trên mặt tầng.  

2) Toàn dân nòi giống đáy tầng phục hưng và phục hoạt trên các cơ 
sở cách mạng đặc biến, đột biến và thuế biến.  
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27. CƯƠNG LĨNH 9  

Kiến quốc quy mô.  

Tất cả pho “Quốc Sách” quy định cái quy mô đó, cần nói thêm 

chỉ là biện chứng pháp của kiến thiết nước ta trên mười năm đầu, chú 
toàn lực vào quốc phủ khu là cái trục tâm cho kiến thiết hướng thượng, 

lại làm cái kho tàng cho kiến thiết toàn diện, đồng thời còn làm cái vốn 

liếng của chính phủ cho cuộc kiến thiết trên phương châm chủ nghĩa 
được triệt để. Một chương trình cách mạng ba mươi năm sẽ thực hiện 

thắng lợi bằng triết học, khoa học, thuật học của dự kế cách mạng, đi 
đôi với một quy mô kiến quốc 500 năm sẽ thực hiện thành công bằng 

chế độ của thiên tài giáo dục làm cho ra hữu hình.  

Người cách mạng trong sự tính toán cái mệnh hệ của dân tộc 
không những là không để một ly tư kiến và vũ đoán nào vào, lại còn 

không được đem vị trí riêng của mình đặt lẫn vào bàn toán ấy, đó là 
yếu điểm duy nhất của nhà lãnh đạo trong sự chỉ huy vận mệnh của 

dân tộc, của cách mạng và của Đảng.  

THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

1/11/4822 tuổi Việt (1943)  



 

Học hội Thắng Nghĩa  
 

36 Tuyển tập Lý Đông A 

CHU TRI LỤC 4 

Nói về chín kinh nghiệm quốc sử làm giáo huấn  

cho cách mạng, chính trị của nước VIỆT. 

 

Không đọc sử không đủ tư cách nói việc quốc gia. Đọc sử không 

giải được nghĩa và không nắm được thể dụng, không thể có được bản 
lĩnh về chính trị. Phải đem một tri thức suốt mặt thống nhất vào một 

nhỡn quang mới phân tích được một sự tượng trên lịch sử cho đích 
đáng.  

Vì hoàn cảnh quan hệ không có tài liệu trên tay, lấy một sức nhớ 

có hạn và thiếu thốn, dám lạm bàn một hai tới mấy vấn đề quan trọng 

tách trong lịch sử ra, nó là then chốt của cả một sự nghiệp dân tộc ta 
ngày nay.  

28. PHẦN 1  

Nguồn gốc của nòi giống ta với văn hóa cổ của ta làm xuất phát 

điểm cho mỗi phán đoán về chính trị và làm trung tâm cho mỗi cử 

động của lịch sử.  

Như đã nói, nòi giống Việt tức là Viêm, Miêu, Thái, Hải Đại, Mã 
Lai tộc có từ hơn một muôn năm trước, bàn cứ trên suốt cõi Đông Á, 

chỉ vì thuộc về tiền sử, chưa thể khảo ra chân mối.  

Để ý đến các vấn đề: 

1) Nòi giống ta là thổ sinh hay từ Pamir đi xuống? 

2) Xuống ở Đông Á trước nòi Hán và Di bao nhiêu năm, lịch sử thế 
nào? 

Một ít di tích về văn hóa Môn còn lại hay còn tiếng để lại, trong 
khi mọi thứ chưa được phát quật lên, phát sinh các vấn đề:  

a) Chữ Môn tức là lối khoa đẩu. Môn hệ đi ba với Phạn hệ, 
Hán hệ thành ba văn hóa hệ.  

b) Quần áo nòi Việt như Hán Thư Địa Lý Chí nói: mặc miếng 
vải như chăn đơn, thủng giữa để xỏ cổ. 

3) Văn hóa Môn như thế nào?
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3) Nhân chủng của nòi Việt thế nào?
1  

 

4) Các nòi giống nào đến đồng hóa? (Như có một thuyết nói, Miêu 
đến diệt nòi Việt rồi thừa hưởng toàn bộ văn hóa ấy). Các nòi 

giống và nòi Hán được thừa hưởng những di sản gì về văn hóa 
Môn?  

5) Nòi Việt đích tông chúng ta còn di lưu lại cái gì trên tinh thần, 

vật chất là trực tiếp, gián tiếp vào văn hóa Môn?
2 

 

6) Sự phân hóa của nòi Việt và văn hóa khu Môn những đâu?  

Một ít tài liệu còn lượm lặt được ngay trên lịch sử của nòi Hán. 
Từ đời Đại Việt, lúc tổ tiên ta còn trên sông Hoàng Hà tranh đấu lấy 

trung tâm của thiên hạ bấy giờ (Thái Sơn) cho mãi đến lúc xuống đến 

sông Dương Tử Giang, Ngũ Hồ, Ngũ Lĩnh, trong cái khoảng lịch sử Tàu 
từ Hoàng Đế đến Chiến Quốc, Xuân Thu cho tới Tần, Hán.  

a) Trạng huống đấu tranh của Việt, Hán trong khoảng ấy?
3 

 

b) Thần Nông, Viêm Đế, Thuấn phải chăng là nòi Việt, hoặc bằng 

quân sự hay chính trị đấu tranh mà chiếm được ngôi chí tôn 

của thiên hạ bấy giờ.  

c) Lịch sử đấu tranh lấy Thái Sơn và ngôi thiên tử giữa ba nòi 
Hán, Việt, Di trong khoảng bấy giờ? Sự phân bố của nòi giống 

ấy?  

d) Trạng huống Nam thiên của nòi Việt mất trung tâm và chia ra 

Bách Việt.  

đ) Sự liên hệ giữa các nước Sở, Ngô, Việt với Việt Đại Việt.  

e) Trạng huống của sự tái kiến lại trung tâm sinh hoạt Việt bởi 
đời Việt Thường mà lập ra Hồng Bàng? Sự phân phong lên núi 

xuống bể linh lạc, thất bại thế nào?  

Ngày nay sự phân chia và ly tán của Bách Việt càng xa vời đi.  

1) Sự liên hệ về các mặt giữa các nòi giống có máu Việt cũ?  

2) Sự tái kiến lại Đại Việt cũ trên nền tảng một văn minh Viêm 
mới?  
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3) Lý tắc Totem của Tiên Rồng và văn hóa Môn tái kiến?  

----------------------------- 

[1] Theo sử Tàu, búi tóc vẽ mình, Việt, Ngô, Sở, Miêu cũng thế.  

[2] Tiên Rồng Totem.  

[3] Trận Xi Vưu: Hoàng Đế kịch liệt lắm. Hán Thư Thiên Quan Chí nói: loạn nhà Tần 

từ Xi Vưu đến giờ chưa từng như thế.  

29. PHẦN 2  

Cả một lịch sử Tiểu Việt ta là cuộc đấu tranh máu sắt không dứt 
giữa nòi Hán có ý nghĩa:  

1) Trung tâm phát động của lịch sử là dân tộc cách mạng.  

2) Các cuộc đấu tranh của ta là một phòng tuyến không di dịch được 
để bảo vệ giọt máu cuối cùng Việt.  

3) Cả một lịch sử Tiểu Việt 5.000 năm là gắng sức không dứt để tái 

kiến nòi Đại Việt và văn hóa Viêm.  

4) Cả một lịch sử 5.000 năm là một tiểu vận động của lý tắc Totem 

Tiên Rồng trong đại vận động Việt.  

5) Còn biểu hiện một cuộc phục hưng và phục hoạt Việt, mà thời cơ ở 
nơi gặp giữa cái tiểu đại vận động của lý tắc Totem Tiên Rồng. Cuộc 

đấu tranh bằng cách mạng dân tộc lần đầu tiên là Trưng Vương.  

Nhiễu điều phủ lấy giá gương  

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Đó là lời hiệu triệu của Trưng Vương lãnh đạo cuộc toàn dân cách 
mạng, mà thời vận lịch sử chưa nung nấu thành thục. Nhưng nó là tiên 

phong để mở đầu cho các cuộc đấu tranh sau. Truyện cột đồng của Mã 
Viện càng tỏ rõ cái kịch liệt của sự tranh đấu giữa hai nòi Hán, Việt, 

lòng yêu nòi giống của dân tộc Việt, với cái dã tâm đen tối của nòi 

Hán.  
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30. PHẦN 3  

Sự thành công tối hậu của cuộc cách mạng kéo dài 10 năm ở 

thời Hoa Lau Vạn Thắng.  

Sự dung hòa của ba nền văn hóa Tàu, Ấn, Việt, bắt đầu từ đời 
An Dương Vương và Triệu, nhưng mà sự xâm lược của nòi Hán làm cho 

sự dung hòa hai văn hóa Tàu, Việt càng khó khăn, do đó sự thành 

công của Vạn Thắng mở ra một thời Đại Việt mới là tất nhiên thành 
công của đáy tầng và dân tộc.  

Thời kỳ cự tuyệt là từ Hồng Bàng đến Trưng Vương.  

Thời kỳ dung hòa là đời Khúc (với chế độ tự trị Tiết Độ Sứ).  

Thời phản tỉnh là đời Ngô với chế độ tự trị vương và 12 sứ quân.  

Thời sáng tạo là đời Vạn Thắng (Đinh). Một giai tầng đáy và 
trung kiên có cái hoa lau làm hiệu, ở đấy đã hoàn thành mà làm chủ 

thời đại mới.  

Vạn Thắng nghĩa là:  

Thắng hơn ngàn năm đô hộ và đồng hóa, lập nên một nền tảng 

của cuộc độc lập và tồn chủng.  

Thắng tất cả cuộc thất bại trên đấu tranh cũ, lập nên xuất phát 

điểm của cuộc thắng lợi mai sau bảo vệ cho nòi giống.  

Thắng tất cả các cuộc thỏa hiệp, dung hòa và phản tỉnh không 
triệt để.  

Thắng tất cả tự trị, lập nên dòng dõi của một văn minh mới dân 
tộc.  

Thắng tất cả mọi chia rẽ và cát cứ bên trong, lập nên cuộc thống 

nhất.  

Thắng tất cả các tính ươn hèn và quị lụy của mặt tầng, lập nên 

thói quen của tranh đấu.  
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Thắng tất cả các sự tự trị và phân hóa trong trận doanh tranh 

đấu là thời tranh bá đồ vương và quân phiệt cũ, lập nên nền móng dân 
bản bình dân chính trị.  

Sự thất bại trên cá tính và bất chính trị (impolitique) của Đinh 

Tiên Hoàng chỉ là thất bại cho cá nhân và gia đình. Cuộc văn trị bao 
giờ cũng cần yếu, đi sau cuộc vũ lược mà không biết. Nhưng mà nền 

tảng của nòi Việt Vạn Thắng đã chắc chắn thành lập để phát huy ra 
những vinh dự Lý–Trần. Sự tái kiến của Đại Việt chính là sự tái kiến 

của thời đại Vạn Thắng trên một nền tảng với các điều kiện khoáng 
trương và phát triển hơn. Nhưng cái tinh thần cốt cán phải chăng vẫn 

là Vạn Thắng.  

31. PHẦN 4  

Cuộc chiến tranh Lý –Tống tức là sự xung đột giữa thể chế dân 

bản với thể chế đế quốc, mà dân chủ quyết định phải thắng.  

Xã hội Tống đang chạy dài vào con đường tư bản chủ nghĩa (kinh 

đô Hàng Châu với các thành thị lớn, công, thương nghiệp lạ lùng phát 
đạt) trong khi nền tảng nông nghiệp vì chính trị bất lương và sự lũng 

đoạn của địa chủ trong quan liêu giới, mà dẫn khởi một sự phân hóa 
với nhiễu loạn rất lớn. Vương An Thạch là tín đồ của pháp học phái, lúc 

ấy đứng lên đề xướng biến pháp. Nó tu chỉnh lại quan hệ kinh tế của 
nông nghiệp nội bộ với công, thương nghiệp, một mặt đem kinh tế 

quốc dân lệ thuộc dưới chỉ đạo của chính phủ và một mặt cái chính 
phủ đó lấy chính trị xâm lược phát triển ra ngoài làm phương hướng. 

Sự thí nghiệm cái phát triển ấy đổ vào đầu ta trước, bằng sự cấm chợ, 
ngăn sông vùng biên giới Quảng Tây và sự ăn cướp mỏ vàng Quảng 

Nguyên.  

Tờ tuyên ngôn khai chiến phát ra từ chính phủ ta kịch liệt công 

kích sự biến pháp của Vương An Thạch từ cái mục tiêu đen tối, đối 
trong đối ngoài của nó. Tờ đó cũng như tờ hịch phản đế vậy.  

Các trận Ung, Khâm, Liêm của Lý Thường Kiệt cần phải được cho 

vào chiến sử và phát huy hết giá trị của nó ra, trong khi chúng ta phải 

ca ngợi tinh thần phản đế của dân tộc. Cái kinh nghiệm trên quân sự 
học là lấy công làm thủ ở cuộc chiến tranh này, mong các nhà chiến 

lược Việt về sau đừng quên.  
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32. PHẦN 5  

Sự thắng lợi của cuộc kháng Nguyên chiến tranh là một bài học 

lớn lao cho đạo lập quốc trên suốt mặt văn hóa thế nào, ở đó mới có 
cội rễ của cái đạo thắng trận chân chính.  

Hốt Tất Liệt, hung thần trên con ngựa Mông Cổ, tuyên bố phải 

mang dân tộc ở màn vải lên trên đầu hết giống nòi thế giới mới phỉ chí 

và giong ruổi quân Nguyên chiếm lĩnh và chinh phục nòi Hán làm tay 
sai, lấy đó làm căn cứ địa tốc quân sang đến Arabie, Perse, qua Sibérie 

sang tận Danube, Dniepr mà tới cửa ngõ thành Vienne. Trong đời đạo 
quân 10 triệu ấy chỉ biết có ngọn gió Itsé làm đắm thuyền với bàn tay 

Việt làm tan tác mảnh giáp không còn.  

Chiến lược của quân Nguyên, y theo nền tảng và quan hệ xã hội 
và kinh tế của du mục hiếu chiến, đại thể là thứ kỵ binh thiểm điện 

chiến (Blizkrieg) của lính ngựa. Sự phối bị của quân đội ấy hoàn toàn 
theo thể chế của phong kiến bộ lạc. Để cho hợp với mục đích chiến 

lược, tất cả đồ trang bị đều nhẹ nhàng, gọn gàng, kín đáo. Bộ tổng 

tham mưu thi hành chiến lược đó trên cái quy mô và thủ tục khoa học 
thật hiện đại. Sau khi đã triển khai lưới gián điệp suốt nước và tình báo 

chiến địa xong xuôi mới quy định một kế hoạch tác chiến. Nước bị 
đánh bị uy hiếp dưới một kế hoạch tác chiến lấy tiêu diệt năng lực 

chính trị, kinh tế, văn hóa và quân sự suốt mặt, dưới một động tác thi 
hành rất khéo léo bằng đủ thứ sách lược rất quỷ quyệt, những hành vi 

rất tàn ác, những phá hoại rất triệt để và những cất nhắc rất nhanh 
chóng. Đấy là toàn bộ mặt mũi của toàn diện chiến và quốc lực chiến 

ngày nay.  

Sự thắng trận của Trần Hưng Đạo đặt trên cả một nền tảng xã 

hội đời Lý đến Trần, và cả một thể hệ vật chất với tinh thần trọn vẹn. 
Cái kết cấu của xã hội ta lúc bấy giờ một bề là xã hội đan lát với một 

bề là chính trị tổ chức từ gia đình, gia tộc, tông tộc đến quốc gia, phối 
hợp từ bảo đến giáp, thôn, xã, tổng, tỉnh và quốc gia. Sự chỉnh lý ấy 

lại thêm sinh hoạt kinh tế quốc dân từ đời Lý làm cho thiên hạ toàn thể 
quân điền, bình đẳng trên tài sản và tự do trên hưởng dụng.  

Trên nền tảng xã hội ấy mà sản sinh nguồn cội của độc lập ngay 

trên tinh thần. Sự thống nhất tinh hoa của Tam Giáo lại đi qua cái hình 
thức và gột lọc dân tộc mà biểu hiện ra một thể hệ tư tưởng cảm giác 

độc lập. Lại cái công lao của chữ nôm làm cho sự diễn đạt được độc 

lập. Các sự nghiệp lớn lao của các nhà đại sử học có phương pháp 
khoa học, có trí óc sáng kiến, có tài ba tổ chức giúp vào sự điều dưỡng 
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cái tinh thần quốc dân trong lò lửa ái quốc. Các văn nghệ, nghệ thuật 

và thần đạo sáng suốt tự bấy giờ còn nung đúc sinh hoạt của quốc dân 
trong một bầu không khí cao thượng, nó cần dùng cho mọi xã hội văn 

minh.  

Cái thể chế dân bản chính trị cũng là độc sáng của ta với chế độ 
vốn cũ của công đình, nơi mà toàn thể dân chúng hội họp với nhà vua 

bàn luận việc nước. Các chính sách khoa cử, đê điều, doanh điền, 
trọng công và trọng thương làm cho toàn thể xã hội ngày một phồn 

hoa lên, cái đó nó khuyến khích tất cả các cuộc tiến hóa khác. Sự quay 
về tập quyền trên chính thể của nhà Trần, nhưng vẫn không mất hẳn 

cái tác dụng dân chủ của dân chúng, giáo dục phổ cập đi đôi với sự 

giảng cứu vũ bị, phát triển nông thôn và ngư nghiệp càng làm cho 
năng lực bản thân của dân chúng rất cao, cái ấy hợp với tất cả, kiến 

thành cái tiềm tại vũ lực (tức là cái căn bản nội tại) của dân tộc rất 
lớn.  

Dưới cái bối cảnh ấy, cuộc Trần Nguyên chiến tranh chính thức 

bùng nổ sau các cuộc ngoại giao gay gắt. Ở đây chúng ta có thể trông 
thấy những cận nhân của cuộc thắng trận bằng những cách thi thố và 

xử trí của triều Trần bấy giờ.  

Sự phát động Nguyên Lão hội nghị Phúc Xá cho ta biết một ý 

nghĩa là xã hội ấy trưởng lão làm trung tâm, và một ý nghĩa là tinh 
thần dân chủ chưa mất, cái ấy rất cần trong toàn dân kháng chiến; 

còn một ý nghĩa nữa là sự xách động kháng chiến cố nhiên ở chính 
phủ, nhưng ý chí của dân chúng trong quyết nghị của các đại biểu mới 

có sức hiệu triệu; tuân tòng và cái đó mà chế định ra một tối cao quốc 
sách làm phương châm chỉ đạo lâu dài không thay đổi, nhờ đó nó ấn 

định hết thảy các thố thi, nó quyết định các xử trí mà làm cho đời sống 
chính trị của quốc dân và quốc gia không bị năm bè bảy mối, ngã ba 

ngã bảy: quốc sách ấy là kháng chiến.  

Chiến lược của kháng chiến bao giờ cũng trên điều kiện bị động, 

phối hợp với tình thế xã hội và xu hướng chính trị bấy giờ mà quyết 
định. Trì cửu chiến phối hợp với du kích chiến, tiêu hao chiến, nó là 

toàn dân chiến lược. Chiến lược chỉ đạo cho nội chính. Cuộc tổng động 
viên về tinh thần làm bằng vè và hịch; cuộc tổng động viên nhân sự 

làm bằng sự khoáng sung quân đội, chiêu la tướng tài, tổ chức dân 
chúng, huấn luyện chiến bị; cuộc tổng động viên vật lực làm bằng thu 

tập kinh tế về các giải đất dự định làm an toàn, di động các các lao 
động đi sinh sản, tổ chức kiên bích thanh dã, tổ chức dân dũng và cần 

vương quân. Sự ân xá các tội phạm và sự thu la các phần tử bất đắc 



 

Học hội Thắng Nghĩa  
 

43 Tuyển tập Lý Đông A 

chí còn là một đả kích rất lớn cho âm mưu của giặc Nguyên định lấy 

Trần Ích Tắc làm chính phủ bù nhìn.  

Lòng trung dũng của toàn thể tướng sĩ phối hợp với sự đoàn kết 
nhất chí của tất cả dân chúng. Quyết chết nghĩa là quyết sống, người 

người đều khắc hai chữ Sát Thát vào bả vai, tỏ ý không hàng và không 
thỏa hiệp; toàn thể quốc gia suốt bao năm trời khổ đấu chỉ có một hai 

làng Đông Khê bỏ đi theo giặc làm hướng đạo.  

Ngoại giao cũng thực hành theo mục đích của chiến lược. Lấy 

một lập trường nghiêm chỉnh và một hành động quả đoán để đối phó 
với quân địch, mới là đạo quyết thắng. Sự làm trung lập hóa nước 

Chàm thành công ở lòng kiên quyết tỏ rõ sự tín nghĩa của nước ta 
không cho mượn đường với giặc, cái đó đáng giá lòng biết ơn của 

người Chàm và tình hữu nghị (vua Chàm lấy Huyền Trân công chúa) 
của hai nước tuyệt không thể còn chỗ nào cho người Chàm quay giáo 

lại theo quân Nguyên. Các bộ tộc đều được an phủ một cách xứng 
đáng, làm cho hết mọi điều lo ngại mặt sau, còn được lòng tin, sự giúp 

đỡ quân sự và kinh tế của số đông các bộ tộc (như Đặng Nghĩa). Khu 
an toàn đã dự kế trước, ở đấy thành lập một căn cứ để tổng phản công 

và hồi sinh của nòi giống.  

Tất cả các gắng sức lớn lao bằng máu và mồ hôi đều vô kể. 

Người ta đào cả những con sông dài để vận tải, người ta giữ chặt các 
nơi hiểm yếu, người ta len lỏi, chết đói và khổ nhọc hàng mấy năm 

ngoài khu du kích.  

Quân Nguyên chia 5 đường vào: Vân Nam, Chi Lăng (bộ quân), 
Vạn Kiếp (thủy quân), Tây Kết (quân đổ bộ) và Thuận Hóa (quân đổ 

bộ). Đại bản doanh đóng ở Bắc Lệ, hữu ở Thăng Long, tả ở Vạn Kiếp. 

Quân ta Trần Hưng Đạo tức Tam Quân Tổng Tư Lệnh, Trần Quang Khải 
ví như Lục Quân Tư Lệnh, Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ví như 

Du Kích Tư Lệnh. Giờ phản công đến sau bốn năm kháng chiến trên 
trận tuyến đó, để sau trận Chương Dương, Hàm Tử và Tây Kết phá vỡ 

hữu dực và quân biệt động của bên địch, tiến lên thu vớt nốt hiệu quả 
của tiêu hao chiến bằng trận Vạn Kiếp, để rồi khép chính quy và du 

kích quân lên bao vây Thoát Hoan ở Bắc Lệ, y phải chui vào ống đồng 
hết vía mà về Tàu.  

Xem đó cuộc thắng trận đã đem lại bởi dân tộc có căn bản nội tại 

phối hợp với lúc lâm thời có một quốc sách cố định thực lâu dài. Sự 

kiến thiết một hồi sinh căn cứ địa chính là tiêu điểm của cuộc thắng 
lợi. Sự phát huy được sức lực toàn dân ví như dây cung căng lên bắn 
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ra hết sức cái tên theo một phương hướng sống còn cho nòi giống. Sự 

độc lập và thắng lợi nó là những hiệu quả của các tiền đề kia phát huy 
ra thực tiễn.  

33. PHẦN 6  

Cuộc dân tộc cách mạng của Lê Thái Tổ là mẫu mực trọn vẹn 

nhất của các cuộc dân tộc cách mạng, cũng như cuộc Trần Nguyên 

chiến tranh là mẫu mực của hai điển hình xã hội và kinh tế tương phản 
xung đột nhau bằng hai điển hình chiến lược tương phản, chiếu ứng 

vào hai trận doanh chiến lược đời nay, chỉ khác nhau trên kỹ thuật.  

Cuộc cách mạng dân tộc hồi thế kỷ thứ 15, phát động bởi Lê 
Thái Tổ, dưới bối cảnh thống trị của nhà Minh đã xứng đáng làm một 

khuôn khổ trọn vẹn trên mọi mặt và mọi nguyên tắc của dân tộc cách 
mạng.  

Nhà Minh là chế độ một trăm phần trăm phát xít trên hết cả ý 
nghĩa tối rộng rãi mà những người ghê sợ chủ nghĩa toàn thể đã quan 

cảm đối với chủ nghĩa phát xít. Nhà Minh sang ta còn để rõ bộ mặt đế 
quốc thực dân phát xít tối phong kiến, tối hắc ám không còn lời nào tả 

xiết của Á Đông. Chính phủ trung ương tổ chức bằng ba đầu chính trị 
(triumvirat) tập trung quyền điều khiển dưới đầu quân sự (Đô Chỉ Huy 

Sứ). Án Sát Sứ và Bố Chính Sứ chỉ huy quyền tư pháp và dân sự. Chế 
độ quân sự tập quyền ấy đem tất cả người, vật, đất, tiền, việc làm cõi 

Việt ta võng la lại thành một thể chế cực kỳ nghiêm mật: công nhân bị 
khống chế dưới các tạp tạo cục, nông dân bị khống chế dưới các hương 

lẫm thu hết thóc gạo tập trung lại cũng ví như tạp tạo cục, bóc lột hết 
sức và phẩm lao động cho quan nha sử dụng, nhà buôn bị khống chế 

dưới các thương vụ cục, ở đấy thuế má chiếm hết các lãi lời mà quyền 

đối ngoại mậu dịch bị bóc lột hết. Tăng giới bị khống chế dưới tăng 
khu, tăng kỷ và tăng cương. Đạo giới bị khống chế dưới đạo khu, đạo 

kỷ và đạo cương. Thầy bói bị khống chế dưới quyền một ty cục sở tại. 
Muối bị khống chế dưới diêm thuế cục. Ngoài các quân khu, tư pháp 

khu, còn các hành chính khu, tất cả những cơ cấu ấy đan lát nhau lại 
thành những gọng kìm sắt nóng ép người Việt dưới cuộc thống trị, lấy 

quân sự đem chủng tộc đi xâm lược. Các cơ cấu ấy đều thống nhất 
dưới một chính sách tối cao là tiêu diệt và đồng hóa nòi giống Việt mà 

các thi chính thực tiễn đã chứng thực là bằng lưỡi lê bắt ép người Việt 
mặc áo Tàu, nói tiếng Tàu, cắt tóc, để răng trắng, mặc áo khách (áo 

cộc là di sỉ đến ngày nay), bắt các nhân tài Việt (như Lê Tắc làm quyển 
An Nam Chí Lược, Nguyễn Văn An xây thành Bắc Kinh) đủ mọi mặt 

(nho, văn, nghệ thuật, chính trị v.v...), giả vờ dụ các nhân tài lâm 
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tuyền ra rồi giết đi, hiếp tróc đàn bà con gái, di dân và tù tội sang 

tranh cướp, bá chiếm tài sản người Việt, thu hết sách vở, văn hóa 
phẩm, nghệ thuật phẩm, quý vật của người Việt về dùng hay hủy đi, 

tiêu diệt bằng dân tộc hết thảy dân tộc ý thức và tự tín tâm, hạn chế 
và cố ý giảm bớt sinh hoạt thủy chuẩn của người Việt, bằng cách lao 

dịch sử dụng người Việt vào hết thảy các công việc nhọc nhằn và nguy 
hiểm (mò trai đáy bể, kéo gỗ trên rừng, săn tê trên núi...), bằng giết 

và cưỡng bách nuôi trẻ con, hạn chế hết kinh tế năng lực và văn hóa 
thủy chuẩn của người Việt, giao thông hoàn toàn kiểm tra và trở cách 

v.v..., tất cả một gia pháp của tụi đô hộ đồng hóa ngày xưa thêm vào 
chính sách cá nhân của tụi Thái Thú và quan lại hiếp bách không thể 

sao tả được cái tàn ác của văn minh trên tổ chức và kỹ thuật diệt 
chủng vong quốc người ta đó.  

Dưới bối cảnh đó tự nhiên phát sinh các vấn đề:  

1) Dưới sự khống chế các mặt ngặt nghèo như vậy, hiệu triệu dân 
chúng, liên lạc sức lực cách mạng thế nào?  

2) Với sự kiểm tra triệt để các mặt như vậy, vũ khí và tổ chức phải thi 
hành thế nào?  

Lê Lợi cũng vào số những anh hùng thảo dã được dụ ra làm 

quan, ưỡn ngực oai hùng mà nói: “Đại trượng phu sinh ra ở đời, đương 
lập công lớn, cứu nạn lớn, để tiếng thơm nghìn đời, há để cho người 

khác (người nước khác) sai khiến mình sao?”. Chiến đấu dư luận đã 
cho tung hoành bằng mồm miệng khắp nước để phối hợp với sấm 

truyền mà dẫn khởi lòng tự tín và đấu tranh khắp nhân gian. Các cuộc 
huyền ảo tuyên truyền đã xếp đặt rất khéo léo để cho dân gian hiểu 

biết đến con người lãnh tụ của mình. Các mặt trận vô hình tự thành 

với sự liên lạc của anh hùng thảo dã, chờ một thời cơ mở cờ lên cứu 
nước.  

Thành Lục Hoa và trại Lam Sơn là nơi xuất phát căn cứ địa mà 

còn là nơi hồi sinh căn cứ địa của dân tộc, nơi kho tàng của vũ lực và 
cán bộ. Chiến lược địa lý đã vạch ra bằng hình thế tam giác Lục Hoa, 

Hòa Bình với Tản Viên Sơn, nơi chủ lực của vũ lực. Ở đây nguyên tắc 
hành binh: “Tàng ư cửu địa chi hạ, động ư cửu thiên chi thượng” đã 

được đem ra thực tiễn một cách hiệu quả. Sự lấy thời gian mà đổi lấy 
không gian phải là một cách kế toán chiến lược của hoàn cảnh ấy. Dân 

chúng từng lượt huy động hết, huy động cả tài năng, sức lực của mình 

ra, tất cả vì mười năm trời toàn dân tranh đấu đó.  
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Cách mạng ngoại giao cũng đã được thực hiện cả những nguyên 

tắc của nó, không nhục đến quốc thể. Chúng ta không mong gì sự giúp 
đỡ của người Chàm, trừ sự lo ngại Tàu bán ta hay chia ta có điều kiện 

với người láng giềng phía Nam ấy. Ta chỉ bằng một sách lược lấy người 
Việt và Chàm kiều làm vũ khí, một mặt ly gián Chàm với Tàu, một mặt 

mua chuộc sự trung lập của họ và vạch cho họ biết cái lợi hại ngồi yên 
là có lợi cho tương lai của họ. Các bộ lạc đều vì mệnh vận chung của 

giải đất mà trên tinh thần với vật chất bổ cứu, viện trợ cho không ít. 
Sự độc lập với giải phóng của chúng ta bao giờ cũng có máu của họ 

chảy lẫn vào dòng máu của chúng ta trên một hàng trận vật lộn cho 
cùng một phương hướng sống.  

Trên dân tộc cách mạng, sự giúp đỡ chỉ là ngoại phụ đối với quốc 
tế; sự huy động được sức lực và tinh thần của toàn dân rót cả vào vũ 

lực đấu tranh (tính toán trên chủ lực, chí lực, cứ điểm, v.v...) mới là 
điều kiện cốt cán. Sự thành lập hồi sinh căn cứ địa cho dân tộc là bảo 

chướng cho cách mạng và kiến thiết được trì cửu và thành công. Sự 
phối hợp được vũ lực của cách mạng vào dân chúng trở thành vũ lực 

của dân chúng mới phát triển nổi toàn dân cách mạng và toàn dân 
chiến lược. Cái quyết tâm và kế hoạch tự lực cánh sinh phải làm chủ 

yếu trong bộ óc của bộ tham mưu đó.  

34. PHẦN 7  

Nguyễn Quang Trung là mẫu mực anh hùng của thiên tài sáng 

tạo quá thời và là một mối tiếc hận cho người Việt trong vận tiến hóa 
trước.  

Thời đại ấy chính là lúc Nam Bắc phân tranh chưa thôi, hai họ 

Nguyễn Trịnh trong cuộc thống trị đã đào tạo nên một giai tầng quý 

tộc làm hậu thuẫn cho chính quyền mình, vừa tới lúc xã hội đồi bại, 
chính trị bất lương và lúc giai tầng quốc dân vừa thành hình thì nhà 

Tây Sơn xuất hiện với Nguyễn Huệ song song đi đôi với Napoléon. 
Người Pháp thường ví Nguyễn Huệ với Napoléon, song sự so ví ấy chỉ 

làm giảm bớt giá trị của Nguyễn Huệ đi rất nhiều. Đáng lẽ nước Việt đã 
đi trước trong kỳ văn minh trước và đi trước cuộc duy tân Nhật Bản 

trước 100 năm, để hoàn thành cuộc phục hưng và phục hoạt Đại Việt 
từ đấy. Tiếc rằng cái nền tảng xã hội và thủy chuẩn văn hóa bấy giờ 

chưa đi kịp với óc sáng tạo đi trước của Quang Trung. Sự đợi lại là một 
cái thiệt trên thời gian quá khứ, nhưng là một cái rôi trên thời đại 

tương lai.  
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Cái thiên tài quân sự của Quang Trung biểu hiệu ra bằng trận 

Đống Đa, trận Quy Nhơn và trận Gia Định. Trận Đống Đa đánh sau 7 
ngày cưỡng hành quân, thực hành bằng chiến thuật đánh chọc thủng 

giữa (trung ương đột phá) phối hợp với sách lược tuyên truyền thẩm 
thấu.  

Trận Gia Định cũng đánh sau nửa tháng cưỡng hành quân với 

chiến lược đại bao vây, phối hợp với tiểu bao vây. Quân Xiêm khôn hơn 
quân Tàu bằng cách chia quân đóng tản từ thành thị về thôn quê, định 

thực hiện lối toàn diện chiếm lĩnh. Chiến lược của Nguyễn Huệ đã tiêu 
diệt hẳn hơn 10 vạn quân Xiêm chạy về tới đất nước còn được hơn 200 

quân, cũng như đã tiêu diệt hẳn hơn 15 vạn quân Thanh chạy về tới 

đất nước còn có hơn 100 với ông tướng Tôn Sĩ Nghị áo mũ rách tả tơi, 
để lại cả các ấn tín Tổng Đốc Vân Nam và huyện trưởng các huyện. 

Nhà Thanh muốn học lại cái thủ đoạn cũ của nhà Minh, muốn nhân dịp 
nội bộ hữu sự mà sang đặt để quận huyện đất Việt.  

Trận Quy Nhơn là trận đánh bại quân Pháp với Gia Long bằng trí 

óc khoa học, dùng nghi binh để đánh lạc chú ý của quân địch rồi đem 
nhựa thông phóng ra đánh hỏa công, được cái kết quả toàn bộ tiêu 

diệt quân địch cũng như hai trận lớn trên bộ.  

Mục đích chiến tranh là hoàn toàn tiêu diệt được quân địch với 

tất cả năng lực công thủ và khôi phục được của nó. Ta nên hiểu rằng 
trận Cannae, trận Sedan coi là binh lược điển hình của toàn thế giới 

cũng chỉ được coi dưới cái giá trị của trận Đống Đa, Gia Định mà thôi.  

Trận Quy Nhơn phải cho là trận ưu việt của Nguyễn Huệ đối với 
Napoléon. Napoléon há chẳng bao giờ cũng thất bại trên hải chiến sao? 

Kể tất cả các trận của Napoléon, trừ trận Austerlitz đánh lối phản bao 

vây ra, há có thể còn trận nào sánh được trên giá trị quân sự với các 
trận Đống Đa và Gia Định?  

Thiên tài chính trị của Quang Trung biểu hiện ra bằng sự đi trước 

hẳn thế giới với kết quả sáng tạo của dự kế chính trị. Thời đó trừ chế 
độ dự toán hằng năm ra (budget annuel), há đã ai và nước nào đã có 

kế hoạch chính trị 10 năm? Dưới phương hướng của 10 năm kế hoạch 
đó, sự biến pháp dần dà được thực hành, dân chủ có cơ được thực 

hiện, dân chúng tổ huấn đang tiến hành gấp, quân đội tổ chức đang 
trên chương trình phát triển và khoáng trương, kinh tế đang hết sức 

chỉnh lý và biên chế, công nhân đang được chỉ đạo về phía quân sự và 

dân sinh được trọn vẹn cả đôi, ngoại giao thi hành cương ngạnh để 
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yểm hộ cho đối ngoại mậu dịch đã chớm nở ba năm rồi... Quang Trung 

bỗng chết yểu!  

Kế hoạch của Quang Trung đáng dị nghị trên điểm quốc gia chưa 
được thống nhất mà phương hướng chính trị đã tỏ lộ ra bên ngoài, mặc 

dầu mục tiêu của các cuộc phát triển ấy ở các nơi nội địa trên lịch sử 
ta. Sự thất bại của Quang Trung ở đó một phần, một phần còn ở sự 

thiếu thốn cán bộ. Nhưng cái nguyên cớ chính của cuộc thất bại này là 
nền tảng với điều kiện chủ quan của xã hội ta không đi kịp với cuộc 

chạy dài trên tiến hóa của quốc tế. Mỗi nhân tài thành công là ở nhỡn 
quang trông vượt khỏi thời đại, có một vũ khí với phương pháp đi trước 

đời, cái thất bại còn ở đó mà ra. Dù sao, Nguyễn Huệ, một thiên tài mô 

phạm của tinh thần dân tộc sáng tạo của dân tộc ta, luận về hành 
quân của ông phải nói rằng: ông có một khoa học kiêm cả một nghệ 

thuật về quân sự của thời đại XX, hợp với chế độ của toàn diện chiến 
tranh của chiến tranh chớp nhoáng; cũng như nói về chính trị của ông 

phải nói rằng: ông là người của thời đại XX trên kế hoạch xã hội và kế 
hoạch chính trị.  

35. PHẦN 8  

Phan Sào Nam là chốt khóa nối liền lịch sử từ 1865 đến 1940 của 
nước Việt mà địa vị danh dự làm tối cao lãnh tụ của cách mạng Việt rất 

xứng đáng.  

Thời đại Phan Sào Nam là thời đại mà giai tầng nho sĩ làm trung 
kiên của quốc dân, cái ý thức lúc ấy đang lúc mặt tầng hai văn hóa 

Đông Tây mới chớm đầu thỏa hiệp. Tuệ đức của người cách mạng chân 
chính cho khỏi phụ với quốc thể, phải tu dưỡng trên sự thể nghiệm cái 

tư cách lịch sử của dân tộc, cái quyền lợi đương nhiên của người sống, 

các nguyên tắc nền tảng về quốc tế trong quốc tế công pháp để mà 
hòa lập trường riêng cá nhân bằng lập trường công, đối trong đối 

ngoài, phải giữ được lập trường nghiêm chỉnh, thái độ trực triệt, nhân 
cách siêu nhiên và hành động quả đoán. Có thế mới thi hành được 

không nhục cái sứ mệnh của cách mạng ngoại giao. Phan Sào Nam ở 
cái địa vị lịch sử của mình đã mở đầu cho cuộc cách mạng có tổ chức 

và kỹ thuật hiện đại của nước ta cả bên trong lẫn bên ngoài để về sau 
các cán bộ chia rẽ ra thành hai hệ chính là Quốc Dân Đảng và và Độc 

Lập Đảng sau biến ra Cộng Sản Đảng. Chủ trương của cụ gồm vào câu 
nói: “Dân chúng chẳng duy tâm, chẳng duy vật mà chỉ duy dân”, nó 

ám hợp với tiền đề triết học của bản đảng, tiếc rằng tập cương lĩnh 
chính trị của cụ về chính sách duy dân xuất bản bên Tàu nay đều mất. 

Người ta nói là tựa như Tam Dân Chủ Nghĩa cũng hơi có lý, vì cụ vừa 
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chịu ảnh hưởng của Tôn Văn và Lương Khải Siêu. Ngoài ra, các chủ 

trương dân tộc tản mác trong các bộ trước tác như “Lưu Cầu Huyết Lệ 
Tâm Thư”, “Hải Ngoại Huyết Thư”, “Việt Dân Tộc Văn Minh Khởi Điểm 

Sử”, “Pháp Việt Đề Huề”, vì không có người biểu dương được chân 
nghĩa ra, cho nên quốc dân vẫn bị lu mờ đến nỗi nhiều phần tử có tư 

kiến và tư lợi, dùng chỗ đó mà phao truyền ra, vu hãm cho cụ nhiều 
điều không hay dưới một tác dụng ám muội, nhưng mà quyết là đồ 

nhiên.  

Quyển “Việt Dân Tộc Văn Minh Khởi Điểm Sử” tưởng làm cốt cán 
trong tâm uẩn những hoài bão của Sào Nam. Văn minh nghĩa là 

phương thức sống của loài người ở trong sự không dứt tiến hóa; dân 

tộc văn minh nghĩa là phương thức sống đặc thù của dân tộc dưới tiền 
đề của tự lực, trí sáng tạo, các cuộc tranh đấu cho độc lập và sự tu 

dưỡng dân tộc tính, tình, và chí; cái dân tộc văn minh ấy phải dưới 
hình thái Việt. Nhưng mà cái khởi điểm của văn minh dân tộc ấy là ở 

đâu? Ở ngọn nguồn của lịch sử hay với bối cảnh sản sinh của tác phẩm 
đó bắt đầu từ lúc những hành động vô cùng dã man tàn ngược của 

giặc Pháp đem đến giải đất ta với cuộc xâm lược vô nhân đạo? Không, 
quyết không! Văn minh đã là phương thức sống trên nền tảng Người 

đang ở trong sự không dứt tiến hóa thì cái khởi điểm của nó cũng 
không lúc nào dứt, uẩn tàng bên trong dòng sống đó. Cái khởi điểm đó 

tưởng là ở trong nhân tố nó kết cấu nên cuộc sống văn minh:  

1) Lòng yêu với người thân: nhiễu điều phủ lấy giá gương.  

2) Hai bàn tay với đất đai, nước mắt và mồ hôi làm nên hết các hiện 

tượng của văn minh.  

3) Trí óc với sáng tạo ví như hoa nở trên bồn đất.  

4) Máu đào và tranh đấu với quân địch, tổ tiên con cháu cùng nhuộm 

máu trên giải đất từng chứng kiến bao nhiêu trận oanh liệt còn ghi 
vết anh hùng.  

Những nhân tố ấy không dứt là khởi điểm của văn minh, mọi 

cuộc văn minh không dứt trong tiến hóa và còn là khởi điểm bất cứ lúc 

nào. Mà dân tộc văn minh Việt cũng là khởi điểm của mọi chủ trương 
cách mạng của dân tộc Việt đó. Người ta được học ở trong quyển đó 

bản thống kê đích xác của nhân khẩu: nòi giống ta ít nhất là 50 triệu 
trở lên vì sự thiếu thốn và dìm giảm của con số khác. Còn được học cái 

kinh nghiệm của nòi giống sống trong tự do phải bán trời để nộp thuế 
mà cũng chưa hết tội. Sự đấu tranh thực tiễn của nòi giống trên lịch sử 
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mấy chục năm trời có chứng cớ sắt máu, phải tỏ rõ cho chúng ta, 

người sau, biết cái gian nan, khốn khổ, nhọc nhằn, sỉ nhục, thảm họa 
của sự vật lộn lấy sống còn chung trong một lúc tự động tổng động 

viên của toàn dân phản Pháp xâm lược và phản Gia Tô, phản Việt gian 
trên tất cả cái nhộn nhịp cảm động, uất ức của toàn dân vi binh, toàn 

địa vi phòng, toàn tài vi dụng. Nòi giống để mà sống còn phải phát huy 
được cái tự lực mà tất cả các kinh nghiệm lịch sử đều chứng tỏ cho 

chúng ta biết rằng: nòi giống tất sẽ sau rốt thắng lợi. Chúng ta, ngoài 
sự nhận thức trên, còn nên để ý đến quyển “Pháp Việt Đề Huề” bằng 

sự thấm thía đến cái nội dung chua chát ở trong chữ “đề huề”. Sự phục 
hưng và phục hoạt nòi giống phải bắt đầu bằng sự phục hưng và phục 

hoạt nhân cách dân tộc. Muốn thế phải đề khởi lại cái lòng tự tín của 
dân tộc ủy mị dưới gót sắt thống trị của quân địch còn như đám tro tàn 

mùa gió lạnh. Thế thì thủ đoạn “ném gạch dấu ngọc” tuy thuộc bất đắc 
dĩ nhưng cái khổ tâm của người chí sĩ bị giam cầm mà muốn cống 

hiến, ta phải nên lượng tới.  

Quân Pháp chỉ là quân địch trước mắt, đến sau quân Pháp mà 

còn nguy hiểm cho nòi giống gấp vạn bội quân Pháp là kẻ 20 năm sau 
nữa đến, cũng ví như hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Pháp, Nhật 

chỉ là quân địch trước mắt, mà còn quân địch tối nguy hiểm nữa và tối 
hậu nữa sau đến mà ta phải đề phòng.  

Đó là một bản tinh thần tổng động viên gián tiếp và một bản 
nhân quyền tuyên ngôn bằng động từ. Sau nữa thì chữ cuối cùng viết 

sau tấm ảnh “Cứu Quốc Tồn Chủng”, đó là chìa khóa của một thời đại 
trên một thể hệ của dân tộc triết học, nó lãnh đạo cả một trận doanh 

dân tộc cách mạng.  

36. PHẦN 9  

Bối cảnh của thời đại sản sinh ra Duy Dân Thắng Nghĩa đi đôi với 

sự bùng nổ tất nhiên của mặt trận gốc.  

Ở chín cương lĩnh cách mạng và ở nhiều nơi, chúng ta đã đi vào 
bối cảnh sản sinh của Duy Dân Thắng Nghĩa và mặt trận gốc tất nhiên 

trong thời đại 1940-2000 trên nền tảng với điều kiện lịch sử thực tiễn, 
ở đây chỉ luận qua một khúc diễn tiến của văn hóa, ý thức và xã hội 

mà thôi. Hai văn hóa mặt tầng là Nho và Âu cự tuyệt nhau suốt từ 
1865 đến 1900 trở lại một đôi năm để mở sự thỏa hiệp dần dà bằng 

các thời đại Đồng Văn Nhật Báo và Đông Dương Tạp Chí (1920-1935). 

Nòi giống đã biết phản tỉnh lại lịch sử của mình từ năm 1930 suốt tới 
1940 trở đi một hai năm. Nhưng mà thời đại sáng tạo chân chính lâm 
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đến phải từ những con người 1940 làm việc cho 2000, dẫn dắt bởi Duy 

Dân Thắng Nghĩa dưới sứ mệnh và diễn tiến văn hóa và ý thức ấy mà 
sản sinh. Chữ quốc ngữ đến từ khi Âu Á gặp gỡ, trải qua các thời kỳ nó 

đều làm đồ đạc và vũ khí rất lợi hại: làm môi giới thỏa hiệp, làm vũ khí 
dung hòa, làm đầu đề phản tỉnh để trụt xuống đáy tầng ở trong thâm 

tàng nó nảy nở ra sức sáng tạo lớn lao và quá độ của sức gốc đáy hồn 
và đáy sử. Cuộc Cần Vương của Nho sĩ còn được nối liền với ý thức thời 

đại mới bởi Nho sĩ Duy Dân (Phan Sào Nam làm đại biểu) để được nối 
liền với giai tầng ăn lương mới sản sinh ra trí thức và nửa trí thức 

(Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng), qua sự gạn lọc các giai tầng ấy 
đào thải để cho thúc đẩy giai tầng gốc của quốc dân và thế hệ đáy của 

quốc dân trung kiên tối đại đa số làm chủ thời đại Vạn Thắng mới, chỉ 
có nó mới đảm nhiệm nổi sứ mệnh của lịch sử.  

X.Y. LÝ ĐÔNG A  

3/4/4822 tuổi Việt (15/4/1943) 
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CHU TRI LỤC 5 
 

Nói về chín cái điều mục giải thích cho quốc dân và  

các đồng chí về những nhận thức dễ dàng cho công cuộc kiến thiết 
Duy Dân. 

 

37. 1. NHU YẾU CỦA KIẾN THIẾT  

Tất cả những thảm thương mà quốc dân ta đang phải chịu đựng, 

xui nên bởi những cái bất hợp lý của thống trị thực dân với những cái 
đồi bại của văn hóa cũ, sản sinh nên tất yếu cuộc cách mạng Duy Dân 

tiêu diệt xâm lược, phá đổ chế độ áp bức trong với ngoài để thành lập 
một đời sống quốc dân mới, trên một nền tảng văn minh mới. Cho nên 

kiến thiết là mục đích tích cực của cách mạng. Kiến thiết thành công là 
chân chính cách mạng thành công. Mà kiến thiết thành công là văn 

hóa thành công, Thái Bình thành công. Cách mạng ở đó chỉ là giai 
đoạn quá độ của kiến thiết, cũng như phá hoại chỉ là công cụ lâm thời 

của kiến thiết. Có cách mạng và phá hoại mới có y cứ mà kiến thiết 
được. Nhưng mà kiến thiết thất bại còn quan hệ hơn là cách mạng thất 

bại: nó là lịch sử thất bại, Thái Bình thất bại.  

Sách lược cách mạng của chúng ta cho chúng ta hay rằng:  

Lực lượng chúng ta đem vào cách mạng thuần túy và tuyệt đối 

phá hoại chỉ phải nhu yếu có chừng, mà lực lượng chúng ta dành vào 
kiến thiết mới là vô hạn. Chúng ta phải bả ác thực tế cho được thành 

công tất nhiên.  

Cái lo lắng lớn của chúng ta ở đó, cho nên cả những công việc 

làm để hoàn thành cái trục chuyển dời sang kiến thiết, đáng được 
chúng ta gắng sức vào, cũng như công việc chuẩn bị cho từ tĩnh viên 

vào động viên, công việc chuẩn bị để xúc tiến và hạn định được cái cực 
hạn tuyến của phá hoại, kiến thiết bả ác một điều kiện thành công ở 

đó.  

38. 2. BỐI CẢNH CỦA KIẾN THIẾT  

Dưới một trạng thái cực tàn hoại của văn hóa, một tình cảnh cực 

hỗn loạn của xã hội, gây ra bởi bao nhiêu cuộc chiến tranh trên giải 
đất nước, chúng ta phải xây đắp một kiến trúc đồ sộ, bằng sự chưa hết 

tiêu diệt của tuyệt đối địch nhân, với sự luôn luôn ngấp nghé phản 
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động của tương đối địch nhân, chúng ta phải bắt đầu một công cuộc 

khó nhọc. Trên cuộc quốc dân sinh hoạt rất thiếu thốn, trên đời quốc 
tế sinh hoạt chưa vững chắc, chúng ta phải xúc tiến một sự nghiệp 

gian nan. Đem tất cả những năng lực còn thấp kém của dân tộc văn 
hóa ra, chúng ta phải suy động một công trình cao siêu. Đối phó với 

tất cả những thử thách trên, chúng ta bằng cứ vào cái thể nghiệm phi 
thường, sâu sắc của quốc dân, giác ngộ vì lam lũ và cheo leo, lớn lao 

lên qua những thử thách vàng đá, thành thục lại trong cuộc phản tỉnh 
thâm uyên, gắng sức lên, cần cù thêm lên sau cơn táp lốc. Chúng ta 

còn nhờ được những hoàn cảnh trong và ngoài vì chưa ổn định mà có 
lợi cho ta.  

Chúng ta tự trong mình nắm giữ được cái quyết tâm thiên vạn cổ 
đó, bằng cái bối cảnh vẽ phác vậy, chúng ta thu sức lực lại mà đi lên.  

39. 3. NỀN TẢNG CỦA KIẾN THIẾT  

Nền tảng kiến thiết ấy là nền tảng của quốc gia. Đất đai, dân 

chúng, tư nguyên, trí lực, kiện khang lực, đều là nền tảng của kiến 

thiết. Duy Dân chủ nghĩa với tất cả những chuẩn bị lớn lao và khoa học 
của Đảng đều là nền tảng của kiến thiết. Đất đai làm sao cho hoạt 

động lên, dân chúng làm sao cho sinh động lên, tư nguyên làm sao 
cho đầy đủ lên, trí lực và sức lực làm sao cho cường kiện lên, chủ 

nghĩa làm sao cho xác thực lên. Nền tảng không phải tĩnh trị và cơ trệ. 
Phải cho nền tảng có vận động mà vận động lên theo phương hướng 

duy nhất của hướng tâm và hướng thượng, vận động lên bằng những 
yêu cầu của chúng ta vào kiến thiết, vận động lên bởi chúng ta giác 

ngộ được triết học của kiến thiết, chúng ta chinh phục được bối cảnh, 
chúng ta hoạt dụng được nền tảng. Cũng như vũ lực của cách mạng 

phải phối hợp với dân chúng mới lãnh đạo suốt mặt được dân chúng. 
Cũng như hành động của cách mạng phải y cứ vào chủ nghĩa, kiến 

thiết của cách mạng cũng không vi bội được chủ nghĩa.  

Đó là những điểm tất yếu cho thành công.  

40. 4. PHƯƠNG CHÂM CỦA KIẾN THIẾT  

Chủ nghĩa Duy Dân vì nhu yếu thực sự của thời đại mà sản sinh. 
Tất cả những chủ trương của Duy Dân tức là thực tiễn kiến thiết nên 

nền văn minh, nó bảo chướng cho quốc gia củng cố mãi, nòi giống 
sống còn mãi, hạnh phúc tồn tại mãi, tiến hóa kinh thường mãi.  
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Cái phương châm duy nhất trong kiến thiết của chúng ta là chủ 

nghĩa Duy Dân, Thái Bình tiêu chuẩn của Duy Dân; đó là những quy 
định thực tiễn chủ nghĩa, thành lập cuộc Duy Dân dân chủ trên kiến 

trúc nhân chủ, là nền tảng của Thái Bình được thực hiện cho toàn dân.  

41. 5. TRIỂN KHAI CỦA KIẾN THIẾT  

Sự cải tạo lại thiên nhiên bằng thác thực quốc sách và tán dục kỹ 

thuật là bản lĩnh bao gồm rất sáng suốt những tác dụng phá hoại và 
kiến thiết ở trong, nó giúp ích cho ta tiến thêm một tầng lên chinh 

phục thiên nhiên và dè dặt cho ta rất lớn những cuộc phá hoại lấy xã 
hội làm mục đích thuần túy. Ta phải tránh bớt cho loài người những 

khổ nạn đè xéo lẫn nhau. Ta phải lợi dụng cái kinh nghiệm loài người 
sống bằng cải tạo tự nhiên mà ứng dụng vào kiến thiết của cách mạng 

gọi là Kiến Chế. Nhưng mà trung tâm của kiến thiết vẫn phải lấy xã hội 
quốc dân làm đối tượng. Cải tạo cho xã hội vẫn phải lấy xã hội làm 

xuất phát và căn cứ của Duy Dân cơ năng và quốc dân đoàn, giúp cho 
quốc dân từ nay sống có tổ chức, có quy luật, có đoàn thể, và có nhỡn 

quang siêu việt trong kiến trúc Dân Chủ và Nhân Chủ. Chỉ có Nhân 
Chủ nâng cao được và giải phóng được loài người trên hai nền tảng kia 

mà triển khai ra các bộ môn kiến thiết, chính trị, văn hóa, kinh tế, 
quân sự, xã hội, sinh hoạt, nhân chủng... Tất cả đều lấy các căn bản 

quốc sách làm y quy, thực hành trên các bộ sậu, các giai tầng, các tiết 

thứ có kế hoạch, ở một quy mô kiến thiết, trên đủ các yêu cầu quốc 
phòng, nhân sinh và nhân cách.  

Ở các quy mô đó, bằng sự ma luyện thực tiễn mà nên nền văn 

minh tối cao cả của loài người.  

42. 6. NGUYÊN TẮC CỦA KIẾN THIẾT  

Quốc gia là của nhân dân, quốc gia thành lập bằng nhân dân. 

Nguyên tắc kiến thiết của chúng ta chính là nguyên tắc Duy Dân của 
quốc gia hoạt động, của quốc dân kiến thiết, do ở nhân dân kiến thiết 

cũng như hạnh phúc thuộc về nhân dân, quốc gia đứng vào địa vị trí 
tuệ chỉ huy, mà các tầng quốc dân cứ tiết thứ kế hoạch, tiết thứ hành 

động mà lên được quốc gia của quốc dân. Đảng chỉ là phụ đạo và giám 
sát: Đảng quốc dân hóa.  

43. 7. BIỆN CHỨNG CỦA KIẾN THIẾT  

Để mà dẫn đạo cho sự nghiệp lớn lao và khó nhọc nên thành 
công, chúng ta phải hiểu thấu được biện chứng vận động của kiến 
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thiết. Cũng như phá hoại thời gian, cái thời cơ chuẩn bị quá độ và 

quyết định của kiến thiết không thể vượt bực được. Để mà nắm giữ 
được và vận dụng được cái biện chứng đó, sự phân chia công việc theo 

tính chất diễn tiến thực tế của thời đại theo yêu cầu và phương châm 
của Duy Dân là tất yếu mà khôn ngoan. Sự phân chia giai đoạn kia 

không phải là máy móc và khía khớp, nó phải bằng sự phối hợp rất 
tinh vi mà thuế hóa, rất khoa học chỉ đạo, rất tự động mà rất nhân vi 

mà làm.  

Nó không phải là quân chính, huấn chính hay hiến chính của 
Tam Dân chủ nghĩa. Nó không phải là quá độ Cộng Sản chủ nghĩa, với 

Cộng Sản chủ nghĩa của Nga Sô. Gọi là chuẩn bị, gọi là quá độ và gọi 

là quyết định là theo tình trạng vận động của nội tại với ngoại tại sẽ 
phát sinh nên những yêu cầu gì? Đối phó với những yêu cầu đó là bằng 

những thi hành tiết thứ, những trình tự gì để đạt tới những hiệu suất 
dự tưởng gì? Nó là khách quan mà không chủ quan. Nó chỉ là giả trạng 

trình tự thống nhất của thời không vận động đương biến, nói cho đúng 
ra. Cho nên chuẩn bị thời cơ của kiến thiết ở ngay trong quyết định 

thời cơ của cách mạng mà thành cái trục chuyển dời. Quyết định thời 
cơ của kiến thiết ở ngay [sự] chấm dứt quá độ thời cơ mà thành cái 

trục biện chứng. Nắm giữ được hai cái trục đó là nắm giữ được thành 
công tất nhiên của kiến thiết và muôn đời vận mệnh Duy Dân, tức 

nhiên thực tế có bả ác hẳn hoi.  

44. 8. ĐẤU TRANH CỦA KIẾN THIẾT  

Cách mạng bằng phương thức huyết chiến, ấy là tuyệt đối phá 

hoại; tuyệt đối phá hoại là nhằm vào sự tiêu diệt tuyệt đối địch nhân. 
Đừng tưởng lầm rằng tuyệt đối phá hoại là phá hoại vô định, phá hoại 

cùng tận. Nếu tất cả cây cỏ và nhân dân là địch nhân, cách mạng sẽ 
chỉ còn kiến thiết bằng gạch ngói điêu tàn. Cũng đừng lầm tưởng rằng, 

sau cuộc tuyệt đối phá hoại là liễu sự, như thế cách mạng sẽ chỉ là 
phong kiến thống trị. Cách mạng là cứu dân, cách mạng là xây dựng 

bằng dân, cho dân một đời mới. Cũng vì thế, sau cuộc tuyệt đối phá 

hoại, còn tương đối phá hoại, sau cuộc huyết chiến còn cuộc đấu 
tranh. Đi cùng với tuyệt đối địch nhân còn có tương đối địch nhân.  

Thời cơ tuyệt đối phá hoại là lúc mà ta phải buông tha tương đối 

địch nhân cho thành bè bạn; nhưng mà các tương đối địch nhân ấy 
phải làm sao cho tiêu diệt. Phá hoại tự trong bản thân, cũng như kiến 

thiết có luật đối hợp, trong phá hoại có kiến thiết, trong kiến thiết là 
phá hoại tất nhiên. Chúng ta phải được mà dự định cho công cuộc kiến 

thiết ta và phá hoại ta toàn diện, triệt để và hướng thượng, nghĩa là 
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thuần túy chân thật và tuyệt đối kiến thiết Duy Dân. Trong thời cơ 

quyết định các tương đối địch nhân và tuyệt đối địch nhân ấy, các 
đồng chí hãy xem trong cương lĩnh địch nhân và đối trị lệnh. 

 45. 9. ĐẠO ĐỨC CỦA KIẾN THIẾT  

Quốc dân là mục đích của kiến thiết. Kiến thiết là mục đích của 

phá hoại. Chủ nghĩa, tổ đảng và cách mạng hy sinh thuần túy vì mục 

đích đó. Mục đích đó hoàn toàn đạo đức. Phải chăng sự thực đạo đức 
đó mới đạt trọn được mục đích đạo đức. Chúng ta hãy cùng nhau, mau 

có được tinh thần tiêu chuẩn dân tộc của đạo đức kiến thiết: nâu, lam, 
tre, sậy mà nhất tề làm và làm nữa, đổ mồ hôi và máu nữa. Sự lý 

hành đạo đức không phải bằng không ngôn, chỉ có bằng thực tiễn, mà 
thực tiễn quý nhất là tiên phong và vô danh, quý nhất là sự tự thắng 

được mình, ấy là thắng được địch nhân. Biện chứng tính là thắng hết 
vậy.  

 

THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

4822 tuổi Việt (1943) 
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CHU TRI LỤC 6 

CHỦ NGHĨA NGHIÊN CỨU 

 
Nói về chín cái quan điểm chính thống triết học trên nhận thức thuần 

túy của loài người, phải có từ 1940 Gia Tô lịch trở đi làm tư lương cho 
công cuộc kiến thiết văn minh 2000 và tiêu đích cho tiến hóa nhân loại 

vĩnh viễn. Những nhận thức thuần túy sau đây làm tim óc cho hết thảy 
mọi động tác sinh hoạt của loài người trên mọi hành vi tinh thần và vật 

chất, tức là chủ nghĩa DUY DÂN. 

 

46. QUAN ĐIỂM 1  

Chỉ có một học hiểu Duy Dân tung hợp, thống nhất và rộng 
nghĩa toàn bộ những sự thực trên vận động vũ trụ (thời không duy 

nhất) là tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa. Sự học hiểu của loài 
người cũng phải chặt chẽ đi đôi với tính chất của sự thực, như thế mới 

ngõ hầu tìm được chân lý sự thực và tiêu chuẩn duy nhất được mọi 

nhận thức, ổn định được nhân sinh.  

Học là cái phương châm, phương thức và phương pháp tìm dò, 
giải thích, nắm giữ và vận dụng được sự thực.  

Hiểu là tác dụng của học đạt được tới yêu cầu trên.  

Dạy là truyền thụ cho người cái học đó.  

Sự tổ chức và quy nạp toàn bộ học thuật lại cái lĩnh vực tối cao 
độ là công việc lớn lao làm động cơ cho sự tổ chức và dẫn đạo lịch sử 

văn minh. Phương châm tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa, phương 
pháp tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa, đó là các điều kiện thành 

công của các yêu cầu trên. Từ nay không có sự phân chia sử học, khoa 

học với triết học. Không có sử học phương, không có khoa học phương, 
không có triết học phương nữa. Chỉ có một học phương duy nhất là 

Duy Dân học phương. Sử học là công cụ học quá khứ, khoa học là 
công cụ học hiện tại, triết học là công cụ học tương lai. Thời không vận 

động đã không thống nhất trên đối lập thì trí thức của người ta cũng 
không thể giáo chế và tinh chỉ được.  

Cái kiến trúc ý thức trên lĩnh vực học thuật của loài người đặt để 

trên nền tảng của văn nghệ tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa; văn 
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nghệ đem duyên trường vào cụ thể tất cả những trừu tượng phát 

hoạch của khoa, triết, sử; văn nghệ trực tiếp và đích sản của sinh hoạt 
sự thực nhất; văn nghệ tập đại thành trên bình diện được cả các tinh 

túy văn hóa mỗi thời đại của khoa, triết, sử trên ruộng đất văn nghệ 
ấy nảy mọc lên những lý tưởng tương lai dùng để khai mở văn hóa thời 

đại sau liền. Cái học hiểu Duy Dân lại tập đại thành trên lập thể được 
cả cái kiến trúc ý thức và chỉ huy sáng suốt cho mọi ngành học hiểu 

của loài người cộng đồng và phân phối ra phục vụ cho loài người.  

Chỉ có cái thành tựu học thuật từ phương châm, phương thức và 
phương pháp như thế mới thành lập được nhân sinh sống thực, sống 

đúng và sống biết. Cho nên phàm đã gọi là chủ nghĩa phải trọn vẹn 

được cả thể hệ trên, hay ít nhất cũng phải trọn vẹn được thể hệ triết 
học nghiêm ngặt từ lý luận đến thực tiễn mà ở trên nền tảng sự thực 

phát sinh được tác dụng sự thực; phải có một căn cứ xuất phát thuần 
túy, tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa và đệ nhất, phải trên học vấn 

mà thành lập các công cụ và vũ khí vận dụng một cách tự thể đặc thù. 
Đem tất cả các nguồn sóng triết học ra quan sát theo điều kiện trên, 

chỉ có duy tâm, duy vật và duy sinh là thực tế và nghiêm ngặt thích 
hợp gọi là chủ nghĩa hay thể hệ triết học, mặc dầu những sai lầm rất 

lớn phải chối bỏ đi bởi duy dân. Những giá trị lịch sử và phát đạt của 
các nguồn sóng ấy không thể hốt thị được mà cần một phê phán xác 

thiệt để biểu dương duy dân. Các nguồn sóng khác như duy lý, duy 
lực, duy thực v.v... đều là chi lưu bất cứ nhất nguyên, nhị nguyên hay 

đa nguyên.  

47. QUAN ĐIỂM 2  

Chỉ còn lại một thành tựu Duy Dân tung hợp, thống nhất và rộng 

nghĩa trên sự nhận xét triết học sử ý thức dĩ hạ. Triết học sử trên lĩnh 
vực ý thức dĩ hạ, nghĩa là trên lĩnh vực học thuật thuần túy phải được 

quan sát trên đặc thù điều kiện của vận động biện chứng của ý thức để 
mà phản chiếu lại với sự quan sát triết học sử trên lĩnh vực ý thức dĩ 

thượng, nghĩa là trên lĩnh vực sự thực toàn bộ của sinh hoạt loài người. 

Ý thức chỉ là sự phản ảnh sự thực nhưng mà trong cơ cấu tự thành của 
ý thức trên vận động, nó có những nguyên lý và luật tắc trên lý luận 

thành lập, lý luận trước tác, lý luận tuyến mục đặc thù. Có biện biệt 
được rõ ràng ngọn ngành trên mới có được một phương pháp phán 

đoán đúng thực. Lại triết học sử ở đây là rộng nghĩa, tung hợp và 
thống nhất, không riêng quan sát và nghiên cứu về triết học hẹp nghĩa 

mà là quan sát và nghiên cứu về triết học trên cả cái hệ thống của nó 
trong văn minh mỗi thời đại. Có biện biệt được hai cái ý nghĩa đó mới 

có một đối tượng phán đoán sáng suốt.  
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Thế thì triết học sử là gì? Là cái vận động biện chứng và cơ năng 

của các ý thức hình thái và doanh lũy duy tâm, duy vật và duy sinh 
tranh đấu lẫn, điều hợp lẫn, để cuối cùng tung hợp, thống nhất và 

rộng nghĩa vào một ý thức hình thái và tập thể duy nhất là duy dân, 
để rút cục còn thừa lại cái thăng hoa thực tiễn và trung thành ở trên 

văn nghệ và văn hóa, cái ý thức tinh túy và cụ thể là Duy Dân tung 
hợp, thống nhất và rộng nghĩa. Còn gì sau cổ sử Á Đông? Một thời 

Xuân Thu Duy Dân; còn gì sau cổ sử Hy Lạp? Một thời phục hoạt Duy 
Dân. Nói là duy dân nhưng kỳ thực nó là nhân loại hay là nhân văn, 

v.v... chỉ là dây rợ lịch sử và thô sơ của duy dân.  

Là: không phải cái tranh đấu đời kiếp của hai phái duy tâm và 

duy vật không có rút cục và sự điều hòa duy sinh (hay lưỡng nguyên).  

Là: không phải cái phản ảnh bình diện và mơ hồ của mục đích 
cầu sinh.  

Là: không phải cái vận hành định mệnh và kiệt tác của tuyệt đối 

tinh thần hay là thượng đế tối cao.  

48. QUAN ĐIỂM 3  

Chỉ có một cái thành công Duy Dân tung hợp, thống nhất và 

rộng nghĩa trên sự nhận xét đời đời triết học sử ý thức dĩ thượng. Triết 
học sử ý thức dĩ thượng nghĩa là nghiên cứu lịch sử của triết học tung 

hợp, thống nhất và rộng nghĩa trên lĩnh vực sự thực toàn bộ của thực 

tiễn sinh hoạt loài người. Trên triết học sử ý thức dĩ thượng, để mà 
thích ứng với điều kiện nghiên cứu đặc biệt của Quan Điểm 1, phải 

khoáng trương các nguồn sóng ý thức duy tâm, duy vật và duy sinh ra 
cho hết các tính chất tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa ở các thể hệ 

ấy. Trên triết học sử ý thức dĩ thượng thì chúng ta phải phục tòng 
tuyệt đối và nghiêm ngặt sự thực mà chối bỏ toàn bộ các triết học đó 

đi, cũng như chối bỏ các triết học hẹp nghĩa thuần túy. Sự thực làm gì 
có duy tâm, duy vật và duy sinh trong thực tiễn nhân loại trên cội gốc 

các hành vi, trên cái chân lý các chế độ nhân loại? Sự thực là sự thực 
của loài người sống theo phương châm, phương thức và phương pháp 

đặc thù của loài người trong vũ trụ. Làm gì có một đời sống loài người 
thuần túy duy tâm trên lý luận của triết học duy tâm? Làm gì có một 

đời sống loài người thuần túy duy vật trên lý luận của triết học duy 
vật? Làm gì có một đời sống loài người thuần túy duy sinh trên lý luận 

của triết học duy sinh? Sự thực là trên nền tảng loài người và vận động 

của lịch sử loài người, duy tâm, duy vật với duy sinh chỉ là những điều 
kiện với phạm trù tự nhiên thẩm thấu vào hoạt động đó.  
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Duy tâm, duy vật với duy sinh phát sinh ở các giác ngộ ấu trĩ của 

loài người trên tiến hành sinh hoạt, nó phát sinh ở cái tìm tòi của loài 
người một y quy vũ trụ của tinh thần trên quá trình khám phá và khai 

quật vũ trụ làm để uẩn cho sống còn. Nó phát sinh dưới cái điều kiện 
của loài người đang vật lộn, chưa choãi nổi ra khỏi cái mi phọc tinh 

thần của vũ trụ quan. Làm gì có thuần túy duy tâm, duy vật với duy 
sinh trên toàn bộ của thể hệ mình. Cũng chẳng phải là sự không thuần 

túy ấy nguyên nhân ở sự hấp thụ lẫn nhau về lý luận trên quá trình 
tranh đấu triết học sử (như duy vật giải thích).  

Sở dĩ mệnh danh là duy tâm, duy vật hay duy sinh chỉ là vì cái 

đối tượng tối cao, cái xuất phát tối sơ, cái căn cứ tối định trên sự thành 

lập cái lý luận ấy là thần, vật, lý, lực, dụng v.v..., mà những đối tượng 
tối cao, xuất phát tối sơ và căn cứ tối định đó thành lập từ trong lĩnh 

vực duy nhiên (vũ trụ vô nguyên) trên cơ bản lý luận và thuần túy lý 
luận, đến khi nhập dụng vào duy nhân thì có thể gọi là hết đặc tính 

tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa, đứng đối lập gượng ghẹ được ở 
trong ý thức dĩ hạ cũng chỉ là thiên lệch, bố y kỳ hình, nếu không vá 

víu, hấp thụ, hỗn hóa.  

Đấy là nói về cơ sở của các triết học mà thế giới cũ 1940 trở lại 
gọi là đệ nhất lưu triết học; còn các triết học chi phái, chư tử thì lại “ti 

nhi bất thậm cao luận” quá.  

Sở dĩ mệnh danh là dụng, là lý, là lực v.v... (đệ nhị lưu triết học) 

vì cái đối tượng tối cao, xuất phát tối sơ, căn cứ tối định của nó là ở 
duy dân dĩ hạ, ở dưới hình nhi hạ, mặc dầu những cố gắng hướng 

thượng đem mình từ nhị nguyên hay đa nguyên đẩy lên nhất nguyên 
mà không công nhận cái địa vị thực dụng dung tục. Nói gì đến những 

triết học đệ tam lưu đứng vào một môn học, lấy môn học tự thân ấy 
làm đối tượng, xuất phát và căn cứ như khoa học chủ nghĩa, nông 

nghiệp chủ nghĩa... chỉ là trần truồng một thủ đoạn nghiên cứu trong 
bao nhiêu thủ đoạn.  

Cho nên, tóm lại khỏi dài lời, cái thành công tung hợp, thống 
nhất và rộng nghĩa duy nhất của loài người trên sự thực sinh hoạt lấy 

làm tiêu đích của thành công thuần túy triết học là Duy Dân. Phải, cái 
thành công ấy vàng sắt rõ rệt, bền bỉ nhất là cái sự thực: loài người 

còn được sống đến ngày nay và còn được sống nữa đến ngày mai. Tất 
cả những hiệu quả học hiểu của loài người đông, tây, kim, cổ một mối 

thống nhất là duy dân toàn bộ của toàn thể, toàn trình và toàn diễn. 
Lột hết những mũ mãng, lột hết những bì vỏ của các chủ nghĩa (isme) 

ra, chỉ còn cái nội dung nhân loại duy dân, chỉ còn có một đạo thống 
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kim, cổ, đông, tây, một mối thống nhất là sự thực đầy đặn, ý thức 

đúng thực và tiêu chuẩn tối cao là Chủ nghĩa Duy Dân. Có phải không 
cái thành công của loài người kỳ thứ nhất là nhân đạo xuất phát, kỳ 

thứ nhì là nhân đạo thành lập, kỳ thứ ba là nhân đạo tăng tiến, kỳ thứ 
tư là nhân đạo ổn định trên thông tính của toàn trình, diễn, tiến, nếu 

bỏ qua những quá trình tiểu tế của mỗi bộ phận đặc tính đi, nhưng há 
chẳng mỗi thời đại, mỗi dân tộc, mỗi lịch sử trên con đường đi này 

không có đủ những thời kỳ ấy ư? Ngẫm ở đó, tuân theo đó và phát 
dương đó, chúng ta đủ bản lĩnh cứu thế giới được thành công, cũng 

như thừa bản lĩnh cứu nòi giống được thành công.  

Loài người từ 1940 Gia Tô lịch trở đi, đứng trên sự tự giác toàn 

diện, triệt để và hướng thượng của lịch sử thành công cả ở ý thức dĩ 
thượng và dĩ hạ của học hiểu. Thôi chấm hết cái luận tranh tâm vật. 

Thôi chấm hết cái vô tri (agnosticisme) của chân lý.  

Ngẫm sự thực đó ở cái thành công kia, chúng ta được cái tiêu 
chuẩn của chân lý: chân lý đương nhiên của loài người trên duy nhân 

tuyệt đối, chân lý tương đối của loài người trên duy dân và chân lý vô 
nguyên của loài người trên duy nhiên. Ai bảo chân lý không có tuyệt 

đối tính? Tuyệt đối tính ở cái nhất nguyên và đạo kỷ vạn thế bất dịch 
của cả một lịch sử thành công nhân loại kia từng muôn đời mãi mãi.  

49. QUAN ĐIỂM 4  

Chỉ có một học hiểu Duy Dân tung hợp, thống nhất và rộng 
nghĩa trên sự triệt để chối bỏ được triết học duy vật siêu hình, thiên 

lệch và hẹp nghĩa.  

Cái vật chất (matière) đem lên làm thủy tổ của vũ trụ cứu cánh 

là quan niệm siêu hình không toàn bộ được chứng thực. Vũ trụ vận 
động quy định bằng luật tắc trung tâm là vật chất khách quan vận 

động chỉ là khám phá quảng phiếm và đương nhiên của vũ trụ quan ở 
một căn cứ siêu hình, bằng một luật tắc quảng phiếm và đương nhiên 

của vũ trụ quan. Cái đối tượng tối cao của triết học duy vật là duy 
nhiên bộ phận trên toàn biện chứng tiêu cực mà cái xuất phát tối sơ 

của triết học duy vật tất là loài người trong duy nhiên động vật trạng 
thái, cái căn cứ tối định của triết học duy vật là kinh tế tiến hóa vận 

động bắt đầu từ phi kinh tế, tự nhiên kinh tế. Giai cấp đấu tranh luận 
là nhập dụng của kinh tế căn cứ. Vô sản thống trị luận là nhập dụng 

của tiêu cực biện chứng. Công nghiệp thuần túy hóa là nhập dụng của 

tự nhiên kinh tế. Từ duy nhiên duyên trường vào duy nhân và duy dân, 
cái hư vô (nihil) đi đôi với thủ đoạn lý luận.  
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Tinh chỉ của Chủ nghĩa Duy Vật rút cục lại có vậy. Bất quá cái 

tác dụng của sự tiến hóa của lịch sử quy định cái hiệu ích của sự sản 
sinh ra nó trên nền tảng và điều kiện thời đại thế kỷ XIX Gia Tô lịch, 

còn là một thí nghiệm của loài người để chối bỏ chế độ đế quốc mà 
kiến lập một xã hội nhân loại mới.  

Sự thất bại trên cơ bản lý luận của duy vật triết học ở ngay sự 

vận dụng biện chứng duy vật sai khớp với lịch sử. Sự thất bại trên 
thuần túy lý luận của duy vật triết học ở ngay sự mù tịt cái bản thể 

nhân loại trên kiến thiết nhân loại. Sự thất bại trên thực tiễn lý luận 
của duy vật triết học ở ngay sự thất bại sự thực của cộng sản cách 

mạng 1917 (đừng lầm với Stalinisme ngày nay). Cộng Sản Chủ nghĩa 

chỉ là lý tưởng quá độ của vô chính phủ chủ nghĩa. Không thể có được 
vô chính phủ chủ nghĩa cũng như không thể có được Chủ nghĩa Cộng 

Sản thuần túy bởi nhân tính và bản thể của loài người. (Xem Xuân Thu 
và Duy Dân biện chứng).  

Nói chỉ có duy dân cũng như nói không thể có duy vật, cũng như 

nói không có kinh tế tự nhiên, không có thuần công nghiệp, không có 
thuần vô sản, không có thuần khách quan vì khách quan, không có 

thuần vật chất vận động ở trong xã hội vận động, không có thuần 
khoa học ở khoa học, không có thuần cộng sản là chấm tột cùng, tột 

bực của lịch sử biết nghĩ ngợi.  

Nói duy vật triết học đây là cả họ hàng duy vật, từ xã hội chủ 

nghĩa duy vật, Hockelisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, v.v... tất 
cả một trận doanh mà không tránh khỏi được sự sản sinh bằng duy vật 

căn cứ, xuất phát và đối tượng.  

50. QUAN ĐIỂM 5  

Chỉ có một học hiểu Duy Dân tung hợp, thống nhất và rộng 

nghĩa trên sự triệt để chối bỏ được triết học duy tâm siêu hình, thiên 
lệch và hẹp nghĩa.  

Những quan điểm siêu hình về “thần” phát đạt nên bởi cái tiến 

hóa của trí thức trên tinh thần hoạt động của loài người, mang lên siêu 

hình không phải là đã hẳn được mang nó vào duy nhiên bộ phận là cứu 
cánh. Cái “thần” chỉ là phản ảnh của tâm lý quan trọng của loài người 

từ sau ngày xã hội đã tương đương tiến bộ và dừng lại trên giai đoạn 
hưởng thụ và bảo thủ. Gọi trận doanh triết học này là Duy Tâm cũng 

không hẳn được bách chân bằng gọi nó là Duy Thần. Những lý thuyết 
năng lực nhất nguyên, tuyệt đối tinh thần, tam giới duy tâm, vạn pháp 
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duy thức v.v... chỉ là kiến thức tích lũy của cơ sở duy thần tiến hóa lên. 

Những lý thuyết duy lý, thực, dụng v.v... chỉ là thỏa hiệp của duy tâm 
với duy vật hay duy sinh ở một căn cứ siêu hình “hình nhi hạ” đó. Bởi 

vì duy tâm là tác dụng nhân loại tiến bộ sau khi nhân loại thành lập, 
duy vật là thuyết siêu hình “hình nhi thượng” (bởi vì vật là điều kiện 

của tự nhiên vận động), từ duy nhiên thẩm thấu vào duy nhân phải 
thiết định rằng tự nhiên có trước loài người. Cái quy luật trung tâm là 

tinh thần vận động khách quan thực tại không thể nào lấy gì mà chứng 
thực được (trừ ở tinh thần học và phần duy nhiên thảo luận về tiến hóa 

của ý thức) để mang vào phục vụ cho loài người.  

Nói đến duy tâm đúng nghĩa thì chỉ có “thần trị” (théocratie) sự 

trực giác lãnh đạo chính trị (chính trị không thể thành được khoa học ở 
lĩnh vực duy tâm), chỉ là một lập thuyết cho bảo thủ của dân chủ tư 

bản (duy vật là ý thức của tích cực phá hoại, duy tâm là ý thức của 
bảo thủ tích cực) dùng cho tự nhiên sự thực mi phọc và áp bức loài 

người, không có gì tinh chỉ trong vũ trụ cả, không có gì đã thành kiến 
loài người hết.  

Cho nên nói chỉ có duy dân, cũng như nói không thể có được duy 

tâm, cũng như nói không thể sống được bằng hương hoa tưởng tượng 
của tinh thần, không thể có được một xã hội thần trị, không thể có 

được một xã hội vô vi, không thể có được một xã hội tự thân, tự sinh, 

tự nở, không thể có được một xã hội mà bằng tâm trông, tâm nghe, 
tâm làm, tâm ăn, tâm đi... vậy.  

Nói đến duy tâm triết học đây là rộng nghĩa, cả lý tưởng chủ 

nghĩa, hình tượng chủ nghĩa, thượng đế chủ nghĩa, duy thực, duy cảm, 
duy tính v.v... không tránh được cái cơ bản lý luận duy thần.  

51. QUAN ĐIỂM 6  

Chỉ có một học hiểu Duy Dân tung hợp, thống nhất và rộng 
nghĩa trên sự triệt để chối bỏ được triết học Duy Sinh siêu hình, thiên 

lệch, bình diện và vá víu.  

Cái sinh nguyên mà lý luận Tam Dân đặt định vào làm thủy tổ vũ 

trụ chỉ là cái tế bào của hữu cơ sinh vật. Thà nói thẳng rằng sinh vật là 
khởi điểm của triết học duy sinh. Cái trung tâm quy luật cầu sinh mục 

đích là tối cao tiêu điểm và vận động của xã hội, không có được tác 
dụng quyết định cho tiêu chuẩn chân lý loài người. Cái mục đích đó là 

mục đích khách quan của loài người mà trông nhận loài người. Loài 
người cố nhiên phải sinh sống, nhưng mà sinh sống phải là điều kiện 
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thẩm thấu và thông qua một nền tảng gì? Một điều kiện gì? Bằng một 

phương thức nào? Có một chỉ đạo gì? Cầu sinh trên thuần túy cầu sinh 
và tuyệt đối cầu sinh không phải là chân thực mục đích của loài người, 

chỉ là chân thực mục đích của hạ cấp động vật. Loài người cố nhiên 
phải là động vật nhưng mà là động vật theo cách thức loài người. Đạo 

duy sinh quy định lễ vận bằng câu: Thiên đạo duy sinh, nó thường là ý 
thức điều hòa và quá độ giữa hai ý thức duy vật và duy tâm trên đê 

cấp giác ngộ. Cái kiến trúc của lý luận duy sinh từ xưa phát khởi bằng 
lý luận lưỡng nguyên tâm và vật (tâm với vật chỉ là tác dụng hoạt 

động và điều kiện hoạt động, chẳng phải là bản thể tự thể mà cần 
dung hòa). Lễ Nhạc quan của lịch sử quan của Nho gia (Lễ vận) nhân 

trị chủ nghĩa (đức trị), luân lý bản thể của chính trị cũng là những phát 
minh tiến bộ của trận doanh duy sinh. Một triết trung (électisme) bình 

diện, nhưng mà ở cái tính chất dân bản cũng đã gần gần với nhân đạo 
theo duy nhân quan. Chỉ cái chủng tộc chủ nghĩa (đế quốc) với cái 

“thiên nhân nhất thể luận” tỏ ra rằng Duy Sinh Nho gia dã man ở cái 

không khám phá ra duy nhân nhất nguyên trên nhân bản (chủng tộc 
thống trị chủ nghĩa) và ấu trĩ ở cái không triệt để thừa nhận nhân 

quyền quan (trừ Tuân Tử). Chủ nghĩa Tam Dân của China trỗi dậy 
(xem Xuân Thu) đem những cái thành tựu nhân đạo của đời thuở tu 

chỉnh lại, bổ sung vào thực tiễn lý luận của truyền thống Hán tộc cũ. 
Tiếc thay trên động cơ thực tại vẫn không bỏ được chủng tộc thiên 

triều chủ nghĩa, mà trên cơ bản lý luận vẫn không chối bỏ được duy 
sinh dung tục. Sự tu chỉnh thực tiễn của Tam Dân cho Nho học hoàn 

toàn y cứ vào hình thức lý tắc của thực dụng dung tục chủ nghĩa, 
không phải là công tác sáng tạo thực tại vậy.  

Nói chỉ có duy dân cũng như nói không thể có được chủng tộc 
xâm lược, không thể có được mục đích thuần túy cầu sinh của động 

vật, không có được sự vá víu tâm vật (không tất yếu), không có được 
lối làm việc thực dụng dung tục, không có được lối quốc gia chủ nghĩa, 

lối ưu việt chủng tộc, không có được lối quốc gia xã hội chủ nghĩa nào 
tích cực đi đến cực quyền. Nói duy sinh triết học là rộng nghĩa cả Nho 

gia Duy Sinh, Tam Dân chủng tộc ưu việt luận, Nazi quốc tộc, quốc 
quyền sử luận, sinh vật nhân loại quan v.v...  

52. QUAN ĐIỂM 7  

Chỉ có sự thực Duy Nhân là tối cao đối tượng, tối sơ xuất phát, 
tối định căn cứ, tối thực luật tắc của sự thực loài người lấy làm y cứ 

của triết học tung hợp, thống nhất và rộng nghĩa duy nhất của Duy 
Dân.  
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Tối cao đối tượng của loài người là gì? Người (nhân, man, homo, 

homme). Tối sơ xuất phát của loài người là gì? Sự tiến hành đời sống 
người, thực tế người trên nền tảng thành lập xã hội. Tối định căn cứ 

của loài người là gì? Nhân đạo. Tối thực luật tắc của loài người là gì? 
Sự thực hiện lịch sử của phạm trù Người, lý tưởng Người.  

Loài người khi nào đã đứng trên nền tảng vững chắc nhân chủ, 

giác ngộ rõ rệt cái nguyên tắc nhân bản của xã hội trong vũ trụ, kiến 
thiết được sống còn theo hoàn toàn nhân tính của loài người, là khi ấy 

không còn nghi ngờ gì nữa về cái tuyệt đối chân lý có tìm được thấy 
cho loài người không?  

Bao nhiêu những tiền đề siêu hình của triết học Tâm, Vật, Sinh, 
Lý v.v... cũng ví như những ngẫu tượng (idole) thần thánh với thượng 

đế cách hóa (déification) nếu nắm được, đem lý tắc hóa đều chỉ là trừu 
tượng. Chỉ có tiền đề Người, người phục vụ cho người mà phải thông 

qua cái thức trình xã hội. Xã hội làm luật tắc nền tảng của người, xã 
hội nhân loại (hãy biện biệt với các ý niệm thiên kỷ của xã hội chủ 

nghĩa lối duy sinh, lối duy vật kinh tế, lối không tưởng v.v...).  

Xã hội phải coi thuần túy là xã hội của nhân loại, xã hội phải coi 

là tự thể tính; cội gốc loài người phải coi là căn cứ lịch sử. Lịch sử loài 
người là loài người từ phút thành xã hội, từ phút thành xã hội kinh tế, 

thành xã hội chính trị, là loài người có từ phút có nhân loại văn hóa. 
Khởi thủy ở đó. Thế thì tiền đề duy nhân nhất nguyên không vội coi là 

hình nhi hạ hay dung tục, cũng không thể bảo là sai với vũ trụ vận 
động. Duy nhiên vô nguyên là bản vị học hiểu thuần túy khách quan: 

vũ trụ đối với loài người là cực chất, là con zéro, là vật chất vô hạn 
lượng tính, là vô hạn duyên khởi, là vô hạn phương trình thức, là vô 

hạn cứu cánh. Hãy lấy duy nhiên bản vị, đem Tâm, Vật với Sinh ra coi 
xét, đối chiếu với duy nhân bản vị: tinh thần là thể sống đặc thù của 

loài người ở trường sống tiến hóa của loài người mà tự tạo nên; sinh 
vật là thể sống đặc thù của vật chất vô hạn tạo nên; loài người là sinh 

vật đặc thù của sinh vật tiến hóa.  

Thế thì trên quá trình thực tiễn và kinh nghiệm của lịch sử loài 

người, duy nhân bản vị tức là lĩnh vực đấu tranh biện chứng của cấu 
thức xã hội tự thể kia: sinh vật tiến hóa là chủ lực, vật chất tiến hóa là 

cơ năng, xã hội tự thể trên kết cấu kinh tế tức là chức nghiệp mà tinh 
thần tích lũy với phát dương của xã hội đó là ý thức.  

Có ổn định được cái căn bản nguyên tắc duy nhân kia mới ổn 
định cái căn bản trình tự của nghiên cứu toàn thể, toàn trình và toàn 



 

Học hội Thắng Nghĩa  
 

66 Tuyển tập Lý Đông A 

diện sự thực mà thành lập được cái căn bản ý thức của loài người từ 

sinh mệnh đến thực hiện, tiến hành duy dân trên duy nhân xuất phát 
là kiến trúc ý thức tự giác từ bình diện đến lập thể tung hợp, thống 

nhất và tối cao. Chỉ có một phát hiện lớn lao cái công trình ý thức kia 
mới có được dây rợ và then chốt phát hiện sáng suốt ra triết học khoa 

học và thuật học, cứu vớt được học thuật và cứu vớt được loài người.  

53. QUAN ĐIỂM 8  

Chỉ có một vận dụng tối cao, tung hợp và thống nhất của biện 

chứng là sự vận dụng Duy Dân mới dẻo dang, mẫn nhuệ và hiệu lực 
tiến hành được thành công sự nắm giữ, giải thích và vận dụng sự thực 

của loài người trên tiến trình lịch sử của loài người.  

Các phạm trù của luật tắc và phương pháp của biện chứng lý tắc 
hay hình thức lý tắc đó là công cụ với vũ khí tinh thần của loài người 

khám phá ra được để chinh phục vũ trụ và mở mang nhân đạo. Nhưng 
sự vận dụng cái công cụ với vũ khí đó không phải là cứ để nguyên hình 

không có đào luyện, cũng không thể không có vận dụng chỉ đạo được. 

Biện chứng lý tắc là công cụ suy đoán về vận động; hình thức lý tắc là 
công cụ suy đoán về tinh chỉ. Duy dân biện chứng, bằng cái vận dụng 

chỉ đạo toàn trình (vận động và kết hợp hỗ tương nguyên nhân) tung 
hợp được cả hai công cụ đó mà đào luyện nên công cụ mới. Lại bằng 

cái vận dụng chỉ đạo toàn diện (duy nhiên, duy nhân, duy dân) dẫn chỉ 
cho mỗi người tùy cách thức vận dụng, tùy lĩnh vực đặc thù trên lĩnh 

vực thống nhất. Lại bằng cái vận dụng chỉ đạo toàn thể (vô nguyên, 
nhất nguyên, đa nguyên) đại tung hợp biện chứng, triệt để và thẩm 

thấu, phân tích được mọi dây rợ biện chứng đặc thù để phối hợp thành 
biện chứng tung hợp. Trình độ dẻo dang, mẫn nhuệ và hiệu lực của 

công cụ là đến đâu trên vận dụng tức là hiệu suất của thành công sáng 
tạo và chiến đấu của sinh hoạt đến đấy. Lại gọi là duy dân biện chứng 

khác với vô danh biện chứng tức là thông thường biện chứng. Phạm 
trù, luật tắc, phương pháp thuần túy khác với các thứ biện chứng (duy 

tâm biện chứng, duy vật biện chứng, duy sinh biện chứng, thực dụng 

lý tắc v.v...) bởi ở cái căn cứ, xuất phát và nền tảng đệ nhất của vận 
dụng quyết định cái phương hướng và thành tựu của nó, đó là sự thực 

giải bày trên Quan Điểm 7.  

54. QUAN ĐIỂM 9  

Chỉ có một thực tiễn Nhân Chủ, Nhân Bản và Nhân Tính là sự 

thực tiễn Duy Dân Chủ nghĩa, đem đến văn minh chân chính nhân loại, 
sáng suốt nhân loại và thái bình nhân loại cho loài người.  
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Tiền đề, công cụ vận dụng với thực tiễn chủ trương là thống 

nhất; nhưng với chủ trương thực tiễn trên cách mạng và kiến thiết với 
vận hội của duy dân là do tiền đề, công cụ duy dân phát hiện nên. Sự 

phát minh ra Duy Dân chẳng phải là phát minh vì phát minh. Nó tuyệt 
đối là vì nhu yếu tung hợp của loài người và nòi giống Đại Việt thúc 

bách nên. Sự phát minh ra tiền đề với công cụ duy dân chẳng phải đã 
là tự túc. Nó phải duyên trường ra thực tiễn bằng cách mạng và kiến 

thiết cho nòi giống và cho loài người. Một cuộc cách mạng trên toàn 
diện, triệt để và hướng thượng chỉ đạo rất sáng suốt bằng thông chứng 

đem đến thành công Vạn Thắng được tiếp liền bởi một cuộc kiến thiết 
toàn diện, triệt để và hướng thượng đem đến văn minh và thái bình.  

Cách mạng Duy Dân là Cách mạng Nhân Chủ, khắc phục được sự 
bất tự giác, quyết định được phương châm, phương thức và phương 

pháp thực khoa học. Kiến thiết duy dân là kiến thiết nhân chủ, khắc 
phục được vận mệnh, quyết định được nhân đạo, nhân sinh và nhân 

cách. Tạo hóa ở tự nhiên mà sống chết ở loài người. Sự khám phá ra 
cả một thể hệ học hiểu tung hợp nhân loại và cao độ đưa đến sự xây 

dựng cả một thể hệ văn minh tung hợp, nhân loại và cao độ.  

Văn minh quan Duy Dân đã đem loài người về bản thể loài 
người, về chủ đạo tự giác và tự chủ của loài người, đem quốc dân về 

bản thể quốc dân và đem quốc gia hoạt động về tự giác và tự chủ của 

quốc dân. Chỉ có kiến trúc quốc dân của duy dân cơ năng thực tiễn 
được duy nhân cương thường mà thành lập được thực tại nhân chủ.  

Nhân Chủ là sự chủ tể vũ trụ và vận mệnh bằng loài người, sự 

chủ tể chính trị loài người bằng loài người, bằng hoạt động công cụ của 
mọi người. Nó là chân chính dân trị (không phải là giả dân chủ, giai 

cấp dân chủ). Sự chủ tể loài người bằng mục đích lập thể của loài 
người công nhận cái dân trị nhân chủ, hay cứ dịch là humanocracy kia 

ở chính trị, trên hành chính đó là hiến trị (nhân trị, đức trị, nho với 
pháp trị thống nhất và tối cao), cũng đã là sự chủ tể thời đại bằng 

nhân chủ tinh thần: nhân tính hóa, nhân bản hóa, nhân chủ hóa.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

4822 tuổi Việt (1943) 
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CHU TRI LỤC 7 
 

Nói về chín chỉ nam nhân chủ của  

Duy Dân thực tiễn kiến thiết chính trị. 
 

55. 1. TÁN DỤC  

Sự kiến thiết nhân loại phải bằng tài bồi tự nhiên. Loài người 
sống trong tự nhiên phải cải tạo lại tự nhiên để sống. Đặt quy mô cải 

tạo tự nhiên và chế phục tự nhiên, đó là công tác chốt yếu của chính 
trị loài người. Chúng ta phải khám phá và phát dương cái định lý tầm 

thường ấy ra, nó là một bản lĩnh để tu chỉnh lịch sử thế giới đó. Bao 
nhiêu noi đích của cách mạng và kiến thiết là lấy phá hoại và cải tổ cái 

kiến trúc loài người, tưởng chỉ có công việc ấy xong là đưa loài người 
lên hòa bình. Thực tại ra, cái kiến trúc loài người bị hạn chế bởi cái 

kiến trúc tự nhiên. Để mà chấn chỉnh, cải tổ được loài người, phải thực 
tế cải tổ được tự nhiên. Như thế loài người mới đỡ chịu những thống 

khổ về lịch sử.  

Triệt để cải tạo loài người còn bằng triệt để cải tạo tự nhiên, cho 

nên chính sách nhân chủ thứ nhất là bằng công tác TÁN DỤC, tài bồi 
được tạo hóa, điều lý được âm dương (khí hậu), thanh tịnh được tam 

giới (hình giới, khí giới, thiên giới), sửa sang được hoàn cảnh đại địa 
cho loài người sống trong hoàn cảnh đại địa được đủ cả các điều kiện 

tốt lành, biến đổi luật kinh tế đệ giảm ra luật kinh tế đệ tăng, biến đổi 
khí hậu ảnh hưởng xấu ra lành, biến đổi vô dụng ra hữu dụng v.v..., 

đều là những mục tiêu lớn của sự nghiệp bình-thành bằng đế chế vũ 
trụ mà đại đồng loài người. Người xưa nói: “Bình thành công đức bấy 

lâu”. Bình thiên và thành địa vậy.  

56. 2. KIẾN CHẾ  

Duyên sơn chính sách: Một mặt đem địa động của quốc phòng lên 

một thành hiệu chắc chắn, một mặt đem sinh hoạt của quốc gia thủy 
chuẩn hóa. Tất cả mọi thể hệ giao thông, kinh tế phân bố, mệnh mạch 

(artères vitaux) phân phối và tập trung lại một cách hợp lý. Sửa đổi lại 
hết những thiên lệch từ xưa mà đem công nghiệp, nông nghiệp lên cực 

độ phát triển.  

Kẻ xã chính sách (tựa như urbanisme): Một mặt đem nguyên tầng 

hóa đô thị với thôn quê (sự sai khớp sinh hoạt nông thôn và thành thị 
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không còn nữa), một mặt đem nguyên tầng hóa nông nghiệp với công 

nghiệp chỉ còn là những đơn vị bình đẳng tùy theo tính chất. Có thế thì 
sự điện khí hóa, cơ giới hóa trên kinh tế kỹ thuật mới bài khắp được. 

Có như thế thì giáo dục mới thâm nhập được. Có như thế thì Duy Dân 
Cơ Năng mới phổ biến thích hợp cho quốc dân hoạt động được. Có như 

thế thì sự hưởng thụ văn minh mới không thể thiên lệch được, ý thức 
mới tràn khắp được. Không thành công trong công cuộc kiến chế thì 

chính trị không thành công được. Lý tưởng dân chủ phải lấy toàn dân 
và toàn diện làm điều kiện; toàn dân không phân phối lại, toàn diện 

không cải tổ lại, thổ địa và phân bố toàn nhân dân không tổ chức lại 
thì vô luận một lý tưởng văn minh thế kỷ XXI nào cũng không thực 

hiện được.  

57. 3. CƯƠNG THƯỜNG  

Duy Nhân ý nghĩa ở nhân dân toàn thể không phân trai gái, lớn 

bé, già trẻ. Duy Dân ý nghĩa ở phần chỉ đạo chính trị, ở nhân dân gọi 
là công dân. Người sống trong quốc gia gọi là quốc dân, phần chủ đạo 

chính trị gọi là công dân. Quốc dân tức là nhân dân toàn thể không 
phân biệt trai gái, già trẻ, lớn bé trong quốc gia. Một nền chính trị có 

thực nhân loại mới thực đúng lý. Nền chính trị nhân loại ấy phải nhân 
bản, lấy loài người làm gốc, lấy xã hội loài người trên tự tính làm gốc, 

lấy nhân dân làm gốc, lấy toàn thế giới nhân loại làm gốc của mọi kiến 

chế, kiến trúc và kiến thiết. Nền chính trị nhân loại ấy phải nhân tính, 
lấy sự phát triển điều lý sự sinh hoạt loài người bằng nhân tính làm 

điều kiện, lấy các yếu tố nhân tính (hôn nhân, cấp dưỡng, giáo dục) 
làm công tác chính trị chủ yếu, lấy nhu yếu và nhu cầu lập thể của loài 

người làm chủ đạo (yêu cầu lập thể là nhân đạo, nhân sinh, nhân 
cách). Nền tảng chính trị nhân loại ấy phải nhân chủ, lấy loài người 

làm chủ đạo sinh hoạt cho loài người, lấy loài người chủ đạo cho vũ 
trụ, lấy công dân làm chủ đạo cho quốc dân, lấy quan hệ công nhận 

cương thường của xã hội tự tính làm chủ đạo cho chính trị v.v...  

Cương thường là tất cả cơ cấu quy định tự tính và đương nhiên 

của công nhận loài người trên thế giới. Thế giới hòa bình và hạnh phúc 
phải ở các quốc gia các người đều lấy DUY NHÂN CƯƠNG THƯỜNG làm 

chủ luật thực tiễn chính trị trên bản thể thực tiễn kỹ thuật, thái độ và 
học thuật.  

58. 4. CƠ NĂNG  

Để mà thực hiện nhân chủ, thế giới hay quốc gia phải có chế độ 
kiến trúc nhân chủ trong quốc dân sinh hoạt.  
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Quốc thể phải là cơ năng liên hợp: chính phủ phải thành lập trên 

hiến pháp phân công, quốc dân hoạt động phải theo nguyên tắc Duy 
Dân dân chủ (trí tuệ chỉ huy) nhân dân tự thành v.v... Ba điều ấy ở 

trong dân chủ có vận động quốc dân tầng, có chuyên môn tính, có tư 
cách tính, có tự giác tính; quốc dân đoàn là cơ sở tổ chức của nhân 

dân toàn thể thuần túy nhân chủ. Tất cả mọi tinh túy của tất cả mọi tổ 
chức công dân và quốc dân tập trung vào trong chế độ của nội tắc sinh 

hoạt, nó quy định cái tập thể tương hỗ, hợp tác, hỗ giáo v.v... tích cực 
tự thành, tự chủ, tự động của nhân dân: tổ chức lấy nhân dân, quản lý 

lấy nhân dân, huấn luyện lấy nhân dân, để tiến lên tổ chức lấy quốc 
gia, quản lý lấy chính trị, huấn luyện hiến trị. Chỉ có thứ dân chủ Duy 

Dân như thế, đi theo với các chủ trương thực tiễn của duy dân trên 
hành chính mới là thực tiễn dân chủ, thực tại dân chủ và triệt để dân 

chủ trên tam phân (phân công, phân mệnh, phân lợi) và ba yếu tố 
(biện chứng dân chủ, cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi) thống nhất trên 

bình đẳng.  

59. 5. TIỂU GIA  

Nhân loại là phức tính (có trai gái) mà không phải đơn tính. Đó là 

một nhân tố sinh vật can thiệp vào rất lớn cho sinh hoạt của loài người 
cũng như cơ năng. Cái phức tính kia phối hợp với các nhân tính (nhu 

yếu tính, xã hội tính và tự vệ tính) ở sinh mệnh coi đơn thể và tách 

biệt trên thuần túy (considéré simple et séparé en principe) trong xã 
hội nhân tính vận động, hai thứ trên hỗ tương biện chứng và biến xã 

hội tự tính ra xã hội thực tiễn. Xã hội thực tiễn gìn giữ được xã hội tự 
tính tính chất bao nhiêu thì hòa bình hạnh phúc được bảo chướng bấy 

nhiêu. Cho nên cương thường, cơ năng, nội tắc, kiến chế, tiểu gia, kiện 
khang, bộ mẹng v.v... đều là các chủ trương chân xác đem được cho 

xã hội thực tiễn cái nguyên vẹn của xã hội tự tính nhân chủ. Tiểu gia 
phải đả phá tông tộc chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa; nó là tế bào của 

quốc dân kiến trúc; nó là phối hợp thể đơn vị của nhân dân và công 
dân hoạt động. Quốc gia và thế giới phải lấy tiểu gia làm đơn vị phân 

mệnh (hôn nhân trinh dân luân), làm đơn vị phân công (dân ngạch), 
làm đơn vị phân lợi (bình sản). Dân luân được trinh (trai trinh với vợ, 

gái trinh với chồng) thì nhân chủng mới được hơn người về số đông và 
tạng khỏe. Dân ngạch được công (công lao, công phối, công độ) thì cơ 

năng xã hội mới bảo chướng sự tự động điều chỉnh lên văn hóa bình 

hành phát triển. Dân sản được bình thì kinh tế quan hệ của sinh hoạt 
mới bảo chướng được chính trị nhân cách bình đẳng. Tiểu gia đình đã 

là tế bào quốc dân, sinh hoạt quốc dân; văn hóa nhân loại vận mệnh 
quốc gia đều quan hệ lớn ở sinh hoạt tiểu gia đình.  
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60. 6. BỘ MẸNG  

Hôn nhân là yếu tố thứ nhất của xã hội sinh hoạt, nhân chủng 

(con cái) có được kiện khang phát triển, xã hội (gia đình) có được kiện 
khang hướng thượng, đều quan hệ ở chế độ hôn nhân. Hôn nhân 

không thể vô chính phủ được (tự do mà trong sạch), làm sao cho tình 
dục được điều hòa cũng như giáo dục không thể vô chính phủ được. Ta 

phải hiểu rằng vô chính phủ là vô chế độ, vô tổ chức, không phải là 
tuyệt đối khống chế bởi quốc gia cưỡng bách. Tinh thần Duy Dân dân 

chủ ở bộ mẹng cũng như ở kiện khang và bình sản là theo nguyên tắc 
của quốc dân sinh hoạt, của duy dân cơ năng tổ chức. Làm sao cho sự 

giao du trai gái được tự do mà trong sạch? Làm sao cho tình dục được 

điều hòa, sinh lý khỏi bị thiên kỳ phát triển, khỏi bị xã hội bệnh hoạn? 
Làm sao cho sự hôn nhân được bình quân, bền bỉ, hợp phối hợp lý và 

sáng suốt để mà tăng tiến được gia đình sinh hoạt kiện khang?  

Phải theo đòi gương mẫu của chế độ Lạc Chế: trai gái đều phải 
trinh với nhau, gia đình bằng sự bình quyền mà kiến lập, hôn nhân 

được tự chủ bằng sự tự động sáng suốt, hôn nhân bằng tự do giao du 
mà có chịu trách nhiệm của cả đôi bên; quốc dân giáo dục triệt để về 

hôn nhân (bộ mẹng là tiếng Mường để tiêu biểu sự giao du, đó là tinh 
thần bộ mẹng của hôn nhân tự do mà trong sạch).  

61. 7. BÌNH SẢN  

Yếu tố thứ hai của xã hội là kinh tế. Sự quốc gia toàn bộ khống 
chế về kinh tế đem nhân dân xuống địa vị tôi đòi, đội lốt của phong 

kiến. Sự quốc gia toàn bộ phóng nhiệm về kinh tế đem giai cấp cạnh 
tranh vào tồi tàn của loài người. Một chế độ dân chủ trên kinh tế phải 

bằng tự chủ và bằng quốc gia bả ác lẫn, bằng xã hội hợp tác, nó phát 

triển cơ năng nhân loại.  

Bình sản kinh tế trên nông nghiệp là quân điền, trên công nghiệp 
là quốc gia hóa, trên nhất ban sản nghiệp chia ra 4 hệ thống: quốc 

gia, địa phương, xã hội hợp tác và tư hữu (tiểu gia đình). Nó có mục 
đích làm cho tam phân thực hiện trên nguyên tắc tứ công: công lao, 

công bản, công phối và công độ. Thương nghiệp trên căn bản vẫn do 
quốc gia bả ác đối nội phân phối (kinh lý), đối ngoại mậu dịch (kinh 

kỷ). Các tiểu thương mại thị trường còn được tồn tại đi với sự tiễu trừ 
kim dong tư bản lũng đoạn. Kim dong thương nghiệp do quốc gia quản 

lý làm cho tiền tài chỉ là đồ đạc nô lệ cho người.  
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Kinh tế động cơ của loài người là nhu yếu không phải là dục 

vọng. Cái nhu yếu nguyên lý kia ở xã hội tự tính đem trả lại xã hội tự 
tính, còn là tác dụng của bình sản kinh tế trong nhân chủ chính trị. 

Bình sản kinh tế, bộ mẹng hôn nhân, kiện khang giáo dục là thống 
nhất tắc, vì không chia được, cũng như đời sống rất cơ năng, phức tạp 

của loài người.  

62. 8. KIỆN KHANG  

Cái yếu tố thứ ba của nhân chủ chính trị là giáo dục. Giáo dục 

phải nhân bản hóa, nhân chủ hóa, nhân tính hóa mới là giáo dục nhân 
loại. Một nền kiện khang giáo dưỡng của sinh hoạt giáo dục bằng khoa 

học giáo pháp, lý tưởng giáo khoa, viễn đệ giáo trình v.v..., triển khai 
ra trong cái giáo dục học thuyết nhân đạo, đào tạo người ta từ thủy 

tạo, kế tạo (hay cải tạo) đến thành tạo. Giáo dục không những chỉ là 
giáo dục thiết thi hẹp nghĩa, nó còn thẩm thấu vào thực tế tồn tại 

trong quốc dân hoạt động của duy dân cơ năng và nội tắc chế độ nữa. 
Giáo dục có nhân loại hóa cũng như chính trị có nhân loại hóa thì mới 

có thể bảo chướng cho sự phát triển loài người, giữ được xã hội tự tính 
tiến hóa không dứt, vận động thông qua xã hội thực tiễn mới phát 

dương được sự thực nhân chủ của loài người.  

63. 9. VẬN HỘI  

Sự chi phối được vận mệnh là bản tính nhân chủ của loài người 

bằng trí tuệ và tự giác viên mãn trong tự động điều chỉnh (self 
coordination) và trí tuệ chỉ huy của quốc dân sinh hoạt và quốc gia 

hoạt động. Cơ năng vận động không phải là thu lấy sinh sản quá thặng 
bằng lao động khổ nhục (Stakhanovisme) như ở Nga. Nó chỉ mong cho 

loài người phát dương sinh mệnh trên công tác. Duy dân huấn phương 

giúp đỡ và thực tế chỉ đạo trên tinh thần sự chi phối vận mệnh kia. 
Thông chứng của Duy Dân vận hội cho loài người cái thực tiễn tự biết 

mình trong sự đưa dẫn mình lên lịch sử.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  
4822 tuổi Việt (1943) 
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CHU TRI LỤC 8 
 

Nói về chín cái phê phán của quốc dân và của Đảng Duy Dân  

về các đảng ngoài làm thành một cương lĩnh tổng quát. 
 

64. 1.  

Sự nhận xét triệt để về thông chứng của thế giới và Đại Việt sử đi đôi 
với sự thể nghiệm thực tiễn cái đời sống quốc dân hiện tại rất phức tạp, rất 

cơ năng, lại bằng cuộc kiểm thảo rất kỹ càng cái kinh nghiệm riêng của 
công cuộc cách mạng nước ta khoảng một trăm năm nay với con mắt thực 

khách quan và thông minh cho chúng ta những phê phán thực xác thiết và 

chính đáng về các đảng ngoài.  

Phàm đã gọi là chính đảng trên ý nghĩa nghiêm ngặt của nó, tất phải 
đủ chủ nghĩa, tổ chức, sách lược với quy phạm hành động. Các chính đảng 

đi đôi với:  

1) Nền tảng và điều kiện sinh hoạt lịch sử.  

2) Nền tảng và điều kiện sinh hoạt thế giới.  

3) Nền tảng và điều kiện sinh hoạt quốc dân.  

Ba thứ làm một trên vận động đặc định của thời đại và lĩnh thụ cái sứ 
mệnh và tác dụng đặc định của mình. Cái sứ mệnh và tác dụng đặc định ấy 

là thời đại tất phải hạn chế bởi thời đại, được gọi là tiến bộ ở thời đại mà 
cũng bị đào thải bởi thời đại.  

Đại Việt Duy Dân Đảng riêng là tối cao và chính đáng nhất làm đảng 

của toàn thể quốc dân thì cũng ngay ở chủ nghĩa, tổ chức, sách lược của 
mình, lĩnh thụ được cái đích truyền của lịch sử, tung hợp được cái trào lưu 

tối cao của thế giới, sản sinh vào đúng thời giờ của quốc dân. Nói chung ra, 

Đại Việt Duy Dân Đảng tổ chức ở trên nền tảng toàn dân và tối đa số quốc 
dân, chủ nghĩa là lý tưởng tung hợp của toàn nhân loại và toàn quốc dân 

của toàn thể một lịch sử tích lũy; sách lược định bằng sự trông rõ rệt con 
đường đi muôn đời, mà các ngoại đảng thì tổ chức trên một nền tảng thiên 

lệch, chủ nghĩa là ý thức đơn độc, sách lược là quy định của mắt cận thị.  
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Phải nắm giữ được chủ lực cách mạng của nòi giống trên tiến hóa, tất 

nhiên phải đứng trên lập trường cội gốc và siêu nhiên của bản vị nòi giống 
sống còn, phải dẫn dắt một công cuộc đấu tranh ngàn đời. Cho nên bất cứ 

thế lực ngoại diện của các đảng phái khác nào, ngày mà tinh binh Duy Dân 
chủ nghĩa phát ra ngọn lửa hành động là lúc ai nấy quốc dân mới chắc chắn 

được một lĩnh đạo vững vàng.  

65. 2.  

Sai lạc ngay trên nguyên tắc và tiền đề của chỉ đạo lý luận.  

Hoặc áp dụng một cách vụng về, hoặc trang dụng một cách xu thời, 
hoặc cải dụng một cách què quặt, hoặc lợi dụng một cách đầu cơ mỗi triết 

học hay mỗi tư trào nước ngoài, hay khởi dụng một cách ngoan cố mỗi danh 
giáo hay mỗi nhận thức cổ hủ.  

ĐỊNH LUẬT:  

a) Cách mạng phải là cuộc đấu tranh có thể hệ của nền sinh hoạt có ý 
thức thể hệ.  

b) Ý thức trạng thái, triết học là phản ảnh sự thực nền tảng và điều kiện 

tự phát đạt và tự thành lập, tự đặt định trọn vẹn và cơ năng.  

c) Triết học phải trọn vẹn và cơ năng trên thể hệ mình, quán suốt từ 

thuần túy đến thực tiễn nhất tính và toàn tính mới có thể gọi là chủ 
nghĩa và mới có thể đủ tư cách chỉ đạo được cách mạng cho tới thành 

công.  

d) Tư trào truyền bá có biên tế trình tự và biên tế hiệu suất của nó, tính 
thực dụng trên thời không hoàn toàn co duỗi và thẩm thấu, đó là 

duyên trường của quốc tế tư trào vào quốc nội.  

đ) Phải chú ý đến “hiển chi nhân” mà “tàng chi dụng”, cái tác dụng nhân 

mưu đó trên áp dụng.  

e) Phải biện biệt quốc tế bằng dân tộc nguyên tắc thuần túy.  

g) Lý luận sai, đúng quyết định hành động thành, bại.  
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h) Lý luận tín ngưỡng một cách bị động chỉ thành một thúc phọc tinh 

thần rất tệ hại.  

i) Sự thực của hiện thực yêu cầu quyết định sai, đúng của lý luận; sự 

thực đó là sự thực lịch sử, hiện đại và tương lai trên biện chứng.  

NGUYÊN CỚ:  

a) Lịch sử diễn tiến của dân tộc ta trên văn hóa chưa đến hoàn toàn 

phản tỉnh.  

b) Tác dụng biện chứng vận động tất nhiên của xã hội sinh hoạt phối hợp 
với quốc tế thẩm thấu vận động. 

c) Chỉ có sự tròng trành trên quá độ thời cơ kia mới tích cực phát sinh 

được một hóa học biến hóa trên ý thức quốc dân. 

d) Hướng nội vận động chưa quyết định.  

66. 3.  

Sai lạc trên công cụ và vũ khí tinh thần hay là không có nữa.  

Chủ nghĩa trên bộ phận chỉ đạo gọi là phương châm, trên bộ phận vận 
dụng gọi là công cụ và vũ khí khiến cho nguyên tắc tiền đề vì đó mà sai lạc. 

ĐỊNH LUẬT: 

a) Phương châm luận bằng nhận thức luận nắm giữ. 

b) Nhận thức luận bằng xuất phát luận vận dụng.  

c) Gọi là khoa học phương pháp, cái gì vận dụng phương pháp ấy và 

bằng phương pháp nào, theo phương hướng gì, nếu không vẫn là vô 
phương pháp.  

d) Phương pháp luận ví như đồ dùng càng mài giũa, gột rửa, phát hiện 

càng nhuệ mẫn hơn không ai độc thiện được.  

đ) Phải nhất quán cả biện chứng, không chia đôi lý luận và thực hành 

được.  
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e) Phải duy nhất và tối cao tung hợp, không nghệ thuật, triết hay khoa 

được. 

g) Không luyện được công cụ mới, không có sáng tạo mới.  

h) Không có vũ khí mới không có chiến đấu mới.  

i) Công cụ và vũ khí quyết định sự thất bại hay thành công thắng lợi.  

k) Lý luận, tổ chức và kỹ thuật là nhất quán. 

NGUYÊN CỚ: 

a) Học vấn phương châm không có phản tỉnh siêu nhiên.  

b) Học vấn phương pháp không có tự kỷ tìm tòi, chỉ ỷ lại. 

c) Học thuyết nghiên cứu không có gốc sức độc lập và siêu việt.  

d) Học thuật lĩnh vực không có nhỡn quang.  

67. 4.  

Sai lạc trên vận dụng thực tiễn (cớ phụ đới của hai cớ trên). 

ĐỊNH LUẬT: 

a) Thuần túy lý luận dẫn đến sự phát minh về thực tế kỹ thuật. 

b) Cách mạng kỹ thuật phải siêu việt, kỹ thuật cũng như văn hóa, triết 

học vậy. 

c) Sự sai khớp triết, sử, khoa và kỹ là nhược điểm chí minh. 

d) Sự sai khiếp lý với tiễn là nhược điểm chí tử. 

e) Sự sai khớp lý với lý là nhược điểm tâm phúc. 

f) Sự vận dụng quyết định bởi kết cấu và nguyên tắc của học thuật mới. 

g) Sự vận dụng quyết định ra thành hiệu thực tế. 

h) Tiếng vận dụng ở đây chỉ nghĩa chung cả những tiếng nói về công tác. 

i) Tổ chức và hành động cũng như vận dụng đều có biện chứng nội tắc 

của nó. 



 

Học hội Thắng Nghĩa  
 

77 Tuyển tập Lý Đông A 

68. 5.  

Sai lạc trên lập trường căn bản và siêu nhiên của mình.  

Đắc ý vong hình, tâm viên ý mãn, khiến các vấn đề này họ phải giải 
quyết như trò trẻ con. 

 VẤN ĐỀ:  

A. Ngoại giao: Đồng minh với trận tuyến. 

a) Quên tự mình là chủ quan năng lực làm chốt yếu. 

b) Quên thời cơ tự mình quyết định cho thời cơ ngoại giao. 

c) Nắm được thời cơ của tự mình, đấy là nhân tố quyết định cho 
địa vị chủ động. 

B. Hòa bình hay chiến tranh. 

a) Quên rằng ủng hộ hòa bình là tác dụng gì của đế quốc tư 
bản. 

b) Chủ động gì của quốc tế cộng sản? Sao còn ủng hộ hiệp ước 
Đức–Nga? 

c) Quên chiến tranh là tác dụng gì của quốc tế cộng sản. 

d) Quên chiến tranh là tác dụng gì của quốc tế phát xít. 

e) Nhỏ yếu dân tộc cần đổi đời. Nước ta cần đổi đời. Đả đảo cả 

ba. 

f) Nghĩa là cần thế nào cho thời cơ chủ động trở lại phía tự 

mình, đó là thái độ căn bản của ta, bất cứ hòa hay chiến, 
chiến hay hòa chỉ là phụ đới tác dụng mà thôi.  

C. Ủng hộ với bài xích.  

a) Các nhân vật thế giới phải trông bằng con mắt thế giới. 
Người nào vĩ đại vì thời đại và dân tộc nấy, và bằng con mắt 

tự ta, vĩ đại tự họ mà không cho ta.  

b) Không lấy ai làm chiêu bài cho quốc dân mất trung tâm 

được, trừ người của lịch sử cứu quốc ta trên dây chuỗi cách 
mạng ta.  
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c) Không thể tuyên truyền ỷ lại được, chỉ làm cho quốc dân ỷ 

lại. Phải trỏ cho con  đường chết để cùng tìm ra con đường 
sống.  

ĐỊNH LUẬT:  

a) Rời bỏ tự mình làm trung tâm nghĩa là chối bỏ tự mình.  

b) Yêu ghét mà không khách quan, ảnh hưởng tai hại đến phán đoán.  

c) Ùa theo trào lưu thế giới, không trông lại tự mình là tự vào lung lạc 
người.  

d) Biết mình, biết người, trăm trận thắng.  

69. 6.  

Sai lạc trên căn cứ xuất phát xã hội của chủ trương: không có óc, 

không có tay và không có mắt.  

Không có óc, không phán đoán; không có tay, mất vận động; không 

có mắt, mù thời cơ.  

ĐỊNH LUẬT:  

a) Kiếp nhân loại quy định lập cước của công việc dân tộc.  

b) Dân tộc bằng toàn dân sinh mệnh và tiến hóa thực thể.  

c) Tự mình mà trọn vẹn thể hệ triển khai.  

d) Ý thức đơn độc đều sai lạc: giai cấp, cá nhân, gia tộc, thế hệ, 
chức nghiệp.  

e) Phải biết dân tộc bằng đời sống thế giới (không bỏ khách quan).  

f) Phải biết dân tộc bằng đời sống nhân loại xã hội (không bỏ chủ 

quan).  

g) Phải biết dân tộc bằng đời sống lịch sử (không bỏ vận động).  

70. 7.  

Sai lạc trên cách mạng đạo lý ở nơi đặt con toán toàn trù vào sức lực trần 
truồng của quần chúng, không có bả ác thực tế của quyết thắng, nó hoàn 

toàn trông vào công tác lĩnh đạo của cách mạng.  
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ĐỊNH LUẬT: 

a) Sức lực trần truồng của dân chúng vác cần câu đánh giặc phải biết 
vận dụng theo luật “đánh trống” mới còn dùng được mà không phí sức 

dân.  

b) Bả ác quyết thắng ở các công tác thực tế của bộ phận lãnh đạo.  

c) Bả ác quyết thắng đem sức lực trần truồng kia đọ với sức võ trang thế 
giới mới không là đem dân đi bỏ chiến trường.  

d) Cách mạng không có nghiên cứu là cách mạng bá vương. 

VẤN ĐỀ:  

A. Vũ lực hay phi vũ lực. 

      Dân tộc cách mạng phải giải quyết căn bản vấn đề: CỨU QUỐC 
TỒN CHỦNG. 

1) Căn bản vấn đề phải giải quyết bằng căn bản phương thức: 

chiến tranh. 

2) Không thể áp dụng phương thức của hoàn cảnh khác vào hoàn 

cảnh mình được. 

3) Hoàn cảnh nào phương thức ấy.  

4) Không thể bằng biểu tình hay gì gì là tiểu mạt phương thức mà 
giải quyết được căn bản vấn đề.  

 B. Giai đoạn hay nhất đoạn.  

a) Giai đoạn cách mạng hay giai đoạn kiến thiết (lý luận cộng sản 
và Tam Dân). Nhất đoạn cách mạng hay nhất đoạn kiến thiết 

phát sinh ở nơi cách mạng chưa có tự giác, mò mẫm mà nên.  

b) Không giai đoạn mà cũng chẳng nhất đoạn, chỉ có đương biến. 

c) Chỉ có vấn đề vận động thời không trên trình tự diễn tiến tất 

nhiên đó.  

C. Độc tài hay dân chủ. 
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a) Trở lên đều là các vấn đề cũ kỹ đã bị Duy Dân chối bỏ. 

b) Nhiều lối độc tài mà đều phi nhân loại, phi đương nhiên. 

c) Nhiều lối dân chủ mà đều lạc thời đại, lạc tiến hóa. 

D) Anh hùng hay thời thế. 

a) Hai tiếng chỉ là hai mặt tương đối và biện chứng. 

b) Chốt yếu ở tự giác. 

71. 8.  

Sai lạc riêng cho kẻ nói: chỉ có thực tiễn, phi lý luận.  

ĐỊNH LUẬT: 

Thực tiễn với lý luận chỉ là biện chứng phạm trù. 

NGUYÊN CỚ: 

Vì dốt, ỷ thế mà tranh bá đồ vương. 

72. 9.  

Tổng quát lại mà nói, ta thấy trong trào lưu lịch sử, một sứ mệnh và 
tác dụng lịch sử của các đảng phái khác:  

    a) Một chuẩn bị lịch sử của sử vận cho thời cơ gốc. 
    b) Một hóa học biến hóa trên ý thức, nó quy nạp cho dân chúng vào 

chủ nghĩa gốc. 
c)  Một vật lý biến hóa trên hành động, nó quy tâm vào hành động 

gốc. 
          d) Những nút đệm tất yếu trong vận động của quốc dân sinh hoạt và 

cách mạng để đi đến nút quyết định là nút gốc. 
    đ) Sự đãi lọc dự bị tất yếu trước một cuộc đãi lọc lớn lao ra văn hóa 

gốc.  
    e) Sự tròng trành tất nhiên của quốc dân sinh hoạt chưa có trọng 

tâm và chỉ nam.  

    g) Sự tròng trành tất nhiên của thế giới sinh hoạt thẩm thấu vào dân 
tộc văn hóa, do đó mà phấn động hướng tâm và hướng thượng là tất nhiên.  
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PHỤ TẮC  

ĐỊNH LUẬT:  

a) Bởi vì Duy Dân chủ nghĩa kiểm thảo lịch sử, phát hiện thấy trên kinh 

nghiệm đời đời những nguyên tắc ấy phổ biến thích dụng.  

b) Phê phán đảng cốt để bổ cứu vào cho mình, nghĩa là cho dân tộc.  

c) Công kích hay bài xích họ chỉ là công tác tiêu cực trên mục đích thống 
nhất toàn quốc bằng chủ nghĩa, giác ngộ toàn thể là tích cực công tác.  

d) Cương lĩnh này áp dụng cho toàn thể các đảng gồm cả bản đảng trên 
tối cao vấn đề.  

e) Sự phê phán các đảng phái khác chỉ là một công việc nghiên cứu lấy 

kinh nghiệm cho dân tộc.  

f) Sự phê phán của ta hoàn toàn không có ác ý gì hết.  

g) Bản đảng hoàn toàn dùng thái độ rất khách quan và hòa nhã để cố 
hết sức giác ngộ cả quốc dân dân tộc là mục đích.  

h) Bối cảnh sản sinh ra Duy Dân chủ nghĩa và đảng chính là ở cái tác 
dụng và kinh nghiệm đau đớn và máu của toàn thể các đảng phái 

toàn quốc đó.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  
4822 tuổi Việt (1943)  
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PHỤ LỤC BIỂU 

             Duy Tân Vận Động 

 Văn Thân Cần Vương 

     1862

  

1895 

1895 

 

1920 

 

1930 

 

1935 

1940 

1950                                                         

                                                    

 

NÚT TỰ ĐỘNG ĐẠI VIỆT DUY DÂN  

Mặt trận gốc toàn nhân dân nòi giống tự chủ trong thế giới. 

Tập đại thành lớn trong đời sống quốc tế thế giới muôn đời. 
Biểu tả cái bối cảnh sản sinh ra Đại Việt Duy Dân Đảng trên cuộc vận 

động cách mạng và tổ chức đảng đoàn từ 1862-1940. 1950: Nút lịch 
sử cách mạng nòi giống và thế giới.  
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CHU TRI LỤC 9 
 

Nói về chín cái tiêu điểm những nguyên tắc và nhận xét chính thống 

của Duy Dân chủ nghĩa và cách mạng hành động Đại Việt Quốc Dân 
Đảng tóm lại thành một cương lĩnh giản dị và tất yếu để các đồng chí 

của Đảng sẽ có mấu cứ trên duyên trường hoạt động. 

 

73. 1.  

Những nhu yếu của công cuộc cách mạng trên nền tảng và điều 
kiện hiện đại của thế giới và của Đại Việt:  

   a) Phải có triết học, khoa học và thuật học của cách mạng và kiến 

thiết. 
   b) Phải có căn bản lập trường, biện chứng giác ngộ và khoa học tổ 

chức. 
   c)  Nhỡn quang và viễn kiến là lĩnh tụ của cách mạng và kiến thiết. 

   d) Thành thực và thuần túy là tính chất cán bộ của cách mạng và 

kiến thiết. 
   đ) Thái độ và hành động của cách mạng định đoạt quốc cách và 

quốc thể của nòi giống. 
   e)  Chủ trương của cách mạng định đoạt bước tiến của nòi giống.  

   g)  Sự thực của thông chứng thế giới và Đại Việt định đoạt sáng suốt 
cái chủ trương của giống nòi trên lập trường sống còn của nòi 

giống qua nhân loại vận động.  
   h) Lực lượng cách mạng thành công nhằm vào chủ lực và thời cơ.  

 

74. 2.  

Những vấn đề đặc định phải giải quyết của cách mạng Đại Việt:  

   a) Vấn đề dân tộc dẫn đạo cho vấn đề xã hội: vấn đề dân tộc là căn 
bản vấn đề của cách mạng; vấn đề xã hội là vấn đề nội trị của 

dân tộc trên kiến thiết.  
   b) Vấn đề chủng tộc phải đi đôi trong sự giải quyết các vấn đề thế 

giới.  
   c) Vấn đề ý thức công cụ phải làm then chốt cho các thực tiễn của 

kiến thiết và cách mạng của dân tộc.  
   d) Vấn đề hiện tại phải làm then chốt cho quá khứ và tương lai.  

   đ) Cách mạng phải là một thể hệ đấu tranh triết học không thể là 

một hình thái tình cảm.  
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   e) Vấn đề quốc tế phải đối lập, thống nhất với vấn đề quốc gia.  

   g) Hiện thực trên nền tảng xã hội và điều kiện phát triển của nó 
trong quá trình vận động thực tiễn của Duy Dân biện chứng là mẹ 

của lý tưởng, chắc chắn đủ dìu dắt cho nhân sinh.  
   h) Vấn đề cách mạng phải là vấn đề thành lập của văn minh, văn 

minh dân tộc tính và nhân loại tính.  
 

75. 3.  

Những chủ chỉ đặc định của công cuộc cách mạng Đại Việt:  

   a) Chủ giai tầng của Việt: 98% quốc dân làm chủ động cách mạng 

Việt đi đôi với đa số thẩm thấu trong giai cấp hình thể thế giới.  

   b) Chủ thế hệ của Việt là thế hệ 1940-2000 cho thời kỳ này.  
   c) Chủ trọng điểm của Việt ở toàn diện đồng núi kết tinh lại nơi hồi 

sinh thánh địa của sử Việt.  
   d) Chủ lực của cách mạng Việt ở ngay trong đất Việt và không phải ở 

ngoài đất Việt. Hồng Việt lại là chủ lực của toàn Đại Bách Việt.  
   đ) Chủ phát động lực của cách mạng Việt ở ngay trong dòng sống 

Việt, trên lý tắc phát triển của Duy Dân biện chứng, trong sử hồn 
và tổ hồn Việt đáy tầng tính, cái tiềm lực Việt ấy phải theo 

nguyên tắc thủy lực học của hydrolique thông chứng.  
   e) Chủ lộ tuyến cách mạng Việt chính là lộ tuyến của lịch sử Việt 

thành một dây diễn nhất quán của cái nút vận động quá khứ tới 
hiện tại mà ra tương lai, thông qua các nền tảng và điều kiện đặc 

định của dân tộc với quốc tế của mọi mặt: xã hội, chính trị, kinh 
tế, văn hóa.  

   g) Chủ tổ thể của cách mạng Việt là đặc biến, đột biến và thuế biến.  

   h) Chủ phương hướng của cách mạng Việt là phương hướng kỷ hà 
học của bình diện tâm lý Việt đến lập thể tâm lý Việt trong quá 

trình từ xuất phát trình tự biên chế của toàn thể dòng sống Việt 
bắt đầu bởi lý tính và xung động thực tiễn và đến tối cao vĩnh 

viễn lý tưởng với kế hoạch.  
   i)  Chủ cương lĩnh cách mạng Việt là cương lĩnh hai tầng-ba mặt Duy 

Dân.  
   k)  Chủ phương pháp của cách mạng Việt là dự kế cách mạng để xúc 

thành theo phát triển với thông chứng tự nhiên của đặc chất sử 
Việt một cuộc bộc phát Napoléonienne.  

   l)  Chủ phương thức của cách mạng Việt là chiến thắng.  
 m) Chủ thời cơ của cách mạng Việt là ở vào tính quyết định trên nút 

vận động toàn thể, toàn trình, toàn diện của thế giới phối hợp với 
vận động dân tộc để đạt tới thành thục điểm, phải chú ý giả thời 

cơ với giả ổn định.  
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76. 4.  

Những vấn đề đặc định của kiến thiết Việt:  

   a) Vấn đề cách mạng thành công chân chính phải ở trong vấn đề 

kiến thiết thành công.  
   b) Vấn đề cách mạng thành công phải đi đôi với vấn đề kiến thiết 

thành công trên cái trục chuyển dời của luật đối lập.  

   c) Những trường Nazi thất bại, thất ý trong nội loạn chính cắt nghĩa 
cái nút kết hợp trong vận động thực tiễn của Duy Dân biện chứng 

trong đặc định chất phát triển của sử Việt hiện đại, đi đôi với đặc 
chất phát triển của mỗi công cuộc cách mạng.  

   d) Chủ lực của kiến thiết thành công là sức lực, trí lực bản thân của 
ý nghĩa công cụ, phương pháp và khí đồ, viễn kiến và tinh hoa 

của ý thức đó. Viễn kiến lối số học có tính đúng chắc.  
   đ) Nền tảng và điều kiện thành công kinh thường của kiến thiết bắt 

đầu trong nền tảng và điều kiện thành công của cách mạng với 
thành công bản thân của mạng.  

   e) Phải chữa chạy ngay bệnh thiếu máu trí thức của cách mạng để 
sửa đổi được những biểu hiện đau đớn và lịch sử của cách mạng 

lòa, quáng, chột.  
   g) Cách mạng với kiến thiết còn là một gắng sức lớn lao trên bệ gốc 

hết thảy, bắt đầu làm hết thảy trên cái dẫn đạo (trajectoire) tung 

hợp của tiến hóa và lịch sử.  
   h) Kiến thiết thành công phải bằng kỹ thuật hơn là phá hoại nhân 

loại; sửa đổi lại thiên nhiên trực tiếp là sửa đổi lại loài người.  
   i) Kiến thiết thành công phải bằng sự định đoạt rõ ràng cái tuyệt đối 

tính và tương đối tính, biện chứng tính của địch nhân và phá hoại 
của mình.  

   k) Thành công là tương đối, thành thục là lịch sử, thành tựu là hiện 
đại.  

   l)  Chủ tổ thể kiến thiết Duy Dân là nhân chủ làm nền tảng cho dân 
chủ.  

  m) Chủ trọng điểm của kiến thiết Duy Dân là Hồng Việt và Đại Bách 
Việt và duyên sơn trong Hồng Sử.  

   n) Chủ phương thức của kiến thiết Duy Dân là nguyên tắc hoạt động 
Duy Dân dân chủ của quốc gia. 

   o) Chủ phương lược của kiến thiết Duy Dân là vận hội Duy Dân. 
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77. 5.  

Những ưu điểm về triết học của Duy Dân chủ nghĩa:  

   a) Tiền đề triết học: loài người sống nhân loại 

(anthropologiquement). 
   b) Căn cứ triết học: Lịch sử trình tự và tự nhiên phân bố trên sự 

thực. 

   c)  Bản thể luận chối bỏ được siêu hình: cực chất có số học chứng 
minh. 

   d)  Lý tắc Duy Dân biện chứng là tung hợp của vạn thể. 
   đ)  Phương pháp luận trọn vẹn và khoa học từ xuất phát trình tự 

biên chế. 
   e)   Nhận thức luận thuần túy nhân loại. 

   g)   Biện sử quan hoàn toàn trên các nguyên tắc mới mẻ và đầy đủ. 
   h)  Do triết học Duy Dân mà sản sinh ra Thái Bình học thuật. 

i)   Ở triết học Duy Dân mà sản sinh ra huấn phương (khoa học chỉ 
đạo) mới. 

k)  Ở triết học Duy Dân mà đem loài người lên thuần túy nhân chủ 
và tự giác cả trong cách mạng, kiến thiết, chính trị và vận hội. 

  

78. 6.  

Những ưu điểm về dân tộc quan của Duy Dân chủ nghĩa:  

   a) Thông thấu dân tộc trên sinh mệnh, tiến hóa và chính nghĩa thực 
thể.  

   b)  Thảo thực và phát hiện dân tộc sử từ muôn năm lại đây, nó là cái 
đà đẩy rất lớn lao cho nòi giống văn minh lên.  

   c)  Phát hiện bằng Duy Dân biện chứng, ứng dụng vào dân tộc sử ra 

thông chứng, đem cách mạng và kiến thiết lên hoàn toàn tự 
giác.  

   d)  Nắm giữ được sống còn nòi giống trên hiện đại, trên nút vận 
động quốc gia và thế giới.  

   e) Không dung tục quốc gia chủ nghĩa, không Nazi, không 
Chauvinisme, không chấp mánh vá víu trên chủ trương dân tộc.  

   g)   Một lập trường cỗi gốc, một cương lĩnh siêu nhiên, một sách lược 
tất thắng.  

   h)  Do một dân tộc quan trọn vẹn và quy định ra cái nút đối lập của 
cái chính sách quốc tế với quốc gia làm tiêu chuẩn kinh thường 

cho thế giới sinh hoạt.  
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79. 7.  

Những ưu điểm về thực tiễn và công tác lý luận của Duy Dân chủ 

nghĩa:  

a) Các bộ môn từ chế độ quy định thực đầy đủ, sáng tạo và triệt 
để. 

b) Làm việc có cả triết học khoa học và kỹ thuật nhân loại. 

c) Cách mạng chỉ huy và hành động thật có quy củ, nhân ái, thực 
tế chế độ hóa.  

d) Cách mạng hoạt động quyết làm lý tưởng quy phạm cho muôn 
đời ở trên cách thức và kỹ thuật an dân, khoan dân, cứu dân, 

làm dân, dự kế tự giác hóa.  

e) Cách mạng Duy Dân quyết tránh khỏi terrorisme hóa.  

f) Cách mạng Duy Dân quyết tránh khỏi bolchevisme thức.  

g) Cách mạng Duy Dân quyết tránh khỏi Tân Hợi thức.  

h) Cơ năng vận động chỉ là phát huy sinh mệnh không phải là yêu 
cầu gì quá độ gắng sức như taylorisme, stakhanovisme.  

80. 8.  

Những ưu điểm về thực tế tổ chức của Duy Dân chủ nghĩa:  

a) Không dân chủ kéo co. 
b) Không độc tài bái vật. 

c) Phân công cho hiến trị, pháp trị thống nhất. 

81. 9.  

Những tính chất chung của Duy Dân chủ nghĩa:  

a) Nhân loại, dân tộc, chiến đấu, vĩnh viễn. 
b) Triết học, khoa học, kỹ thuật, lịch sử. 

c) Đúng thực, trọn vẹn, sâu sắc, xác thực. 

d) Toàn diện, triệt để, hướng thượng, hiện thực. 
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PHỤ TẮC:  

a) Các đồng chí luôn luôn được nghi vấn về lý luận và thực tiễn của 

Đảng. 

b) Luôn luôn phê bình thành thực cho Đảng. 

c) Theo Đảng quy định mà tự động độc sáng và nghiên cứu. 

d)  Phụ tắc này áp dụng cho cả toàn Đảng và quốc dân. 

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  
4822 tuổi Việt (1943)  
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CHU TRI LỤC 11 
 

Tối Cao Hành Doanh Tổng Đảng Bộ phát biểu huấn thoại cho Tổng 
Tham Tán các Khu chỉ huy bộ, các Lộ chỉ huy bộ, các quân sự phái viên 

và toàn đảng đồng chí 9 cái chỉ thị các cách thức làm việc thời kỳ quân 
sự hóa, các hành động của Đảng để đạt tới sự thực hành được thống 

nhất và thành công chiến trình lệnh, các lệnh và hành quân huấn lệnh 
của Duy Dân. 

 

82. 1. TRÁCH NHIỆM QUYẾT TÂM  

Hy sinh vì dân tộc do ở cảm chiêu cái sứ mệnh lớn lao và thiêng 

liêng của lịch sử nhân loại với Việt, hiệu quả của hy sinh đó thực tại là 
cuộc thực hiện được văn minh Duy Dân cho thế giới và quốc dân, cái 

hiệu suất tinh thần của cuộc thực hiện kia là “vinh quang”. Nếu đem 
vinh quang làm mục đích duy nhất và tối cao của chiến đấu, nó chỉ 

đưa chúng ta đến một anh hùng chủ nghĩa lối nghĩa khí phong kiến. 
Cái vinh quang không tuyệt đối kia nó phải được xúc tiến bằng sự nhận 

thức một thành công luận tương đối mới mong được hy sinh của ta là 
toàn thể và kinh thường, một yếu tố của động cơ cách mạng. Sứ mệnh 

của sự cảm chiêu một cách tự nhiên cho mình một bổn phận, quyền lợi 
và nghĩa vụ, cơ hội ra hy sinh trong thời đại, tự nhiên phải có một nội 

dung không phải là một cái thùng rỗng chỉ có tiếng kêu, cũng không 
phải là một xung động cảm tình. Nội dung ấy là cái quyết tâm phát 

xuất ở tự giác rất triệt để, rất chân chính công việc làm cho xưa, nay 
và mai. Chủ nghĩa Duy Dân chịu một trách nhiệm về nhận xét của 

mình từ đó đến sự thực hành công việc của mình làm, nó quyết định 

ảnh hưởng đến vận mệnh nòi giống. Quyết tâm chỉ hạn định được sau 
một thời gian nội tỉnh và ngoại chiêu viên mãn, trách nhiệm phải được 

coi là điều kiện duy nhất của mỗi ngôn luận và cử chỉ của mình trong 
cuộc hướng dẫn và tham gia vào sinh hoạt với cách mạng quốc dân. 

Làm cách mạng phải chịu trách nhiệm cũng như thực hành chủ nghĩa 
Duy Dân của cách mạng Việt phải chịu trách nhiệm, thế mới đạo nghĩa 

và hợp lý, thế mới đủ bảo chướng lòng trung thực của mình đối với lịch 
sử.  

Chúng ta chịu một sứ mệnh lịch sử: công việc của ta quan hệ 

đến hưng suy tồn vong của nòi giống. Quyết tâm chịu trách nhiệm đối 

với quốc dân và thế giới về toàn bộ sự thành lập và thực hiện chủ 
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nghĩa Duy Dân, đó là bổn phận không thể từ chối được của toàn đảng 

Duy Dân. Quyết tâm chịu trách nhiệm với quốc dân và thế giới về sự 
lãnh đạo vận mệnh Việt trên quốc sách và chiến lược từ cách mạng 

đến kiến thiết, đó là bổn phận không thể từ chối được của tối cao lãnh 
tụ Duy Dân. Quyết tâm chịu trách nhiệm với quốc dân và quốc tế toàn 

bộ sự thực hành và phát dương chủ nghĩa, chính sách và chiến lược 
Duy Dân, đó là bổn phận không thể từ chối được của mỗi cán bộ Duy 

Dân. Quyết tâm chịu trách nhiệm có một chế độ để cho ai nấy có thể 
thực hành được, đó là chế độ trách nhiệm ủy nhiệm của đảng Duy 

Dân. Quyết tâm chịu trách nhiệm có một linh hồn để ai nấy bồi dưỡng 
tự mình được đó là đạo thống Duy Dân Việt. Quyết tâm chịu trách 

nhiệm có một kỷ luật cho ai nấy được thưởng phạt tự mình và sự 
cương nghị của lời tuyên ngôn chịu trách nhiệm và tuyên thệ của đảng 

đối thế giới và quốc dân. Quyết tâm chịu trách nhiệm có một bả ác cho 
ai nấy không từ chối được công tội, tức là toàn bộ chủ nghĩa Duy Dân 

trên chỉ đạo và giáo dục. Quyết tâm chịu trách nhiệm có một độ kính 

để ai nấy đi theo thanh thản và chắc chắn là cương lĩnh đấu tranh của 
đảng.  

Những kẻ làm quốc sự không có quyết tâm chỉ là đầu cơ; chịu 

trách nhiệm mà không sáng suốt, tựu đạt chỉ là xuẩn động. Không làm 
nổi trách nhiệm chỉ là hữu tội.  

83. 2. THỰC TẾ CÔNG TÁC  

Quyết tâm chịu trách nhiệm một cách điềm tĩnh rất khoa học 
trước sóng gió, sống, chết, vinh tâm, nhục tâm, khen tâm, chê tâm, 

công tâm, danh tâm mà thực hiện được đích xác ra cụ thể văn minh 
Duy Dân. Muốn thế, chúng ta từ nay càng phải phản tỉnh. Duy Dân là 

đường lối nòi giống. Duy Dân là phương thức cách mạng nghiêm ngặt 
Việt. Các phương pháp cách mạng của Việt chỉ bằng Duy Dân chủ 

nghĩa được lý hành rất xác thực mới thành công. Chúng ta vẫn thắng 
lợi bằng các chỉ thị làm việc của Duy Dân trên ba trung tâm hạng mục: 

tích cực chuẩn bị một văn hóa, đào tạo một hạch tâm, sáng tạo một 

quyết thắng. Ấy thực tế công tác của chúng ta ở đó. Từ nay, người chỉ 
vì việc mà đặt để, việc cắt tùy người; việc làm chỉ theo nhu cầu của kế 

hoạch; kế hoạch chỉ đặt theo phương châm lâu dài của Duy Dân. 
Thưởng, phạt công tội không ở cảm tình, trái lại ở hiệu suất công tác. 

Thấy thắng chớ vội kiêu, thấy bại chớ vội nản. Chỉ có một đầu óc rất 
lanh lẹn, chỉ huy hai bàn tay đanh thép, đứng trên tự thể siêu nhiên, 

tiến hành công việc một cách tối tăm, không cấp công cầu lợi, không 
hư danh, hiếu thắng, mới là tư cách của đảng viên Duy Dân. Phải 

nghiêm ngặt theo những huấn lệnh của Đảng trên tất cả mọi mặt đảng 
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công trong triển khai cương lĩnh. Phải nghiêm ngặt đứng vào lập 

trường của Duy Dân siêu nhiên, phản đối tất cả những ý thức và tổ 
chức nào mà Duy Dân phản đối.  

Chủ nghĩa phân công như thực hiện được đúng chắc trong tổ 

chức của Duy Dân tất nhiên trong công việc có hiệu suất nhiều mà tiền 
tài và sức lực ít phí phạm. Nguyên tắc tinh binh như được coi trọng tất 

nhiên không một người nào làm ta hối tiếc. Nguyên tắc thực tế công 
tác như được lý hành, tất cả các chuẩn bị cần yếu của chúng ta từ cách 

mạng đến kiến quốc hẳn được bảo chướng thành công.  

84. 3. BÍ MẬT CẨN THỦ  

Nhưng mà vô luận một gắng sức làm việc thế nào, vô luận một 

trình độ thành tựu của công việc đã đến mức nào, sự thất bại nằm 
ngay trong sự không biết kín. Bí mật là một quyền lợi của chúng ta, 

của mọi người trong công việc mình đã được trao phó. Không kể đến 
chức vụ trên dưới hay cảm tình thân thuộc, bí mật là một quyền lợi 

phổ biến của mọi người công dân trên phụng sự quốc gia. Bí mật là 

một nghĩa vụ tuyệt đối bảo thủ, phải lấy sống chết mà làm trọn. Bí 
mật là một đạo đức của một công dân. Bí mật là một thiên hạnh cao 

quý và sáng suốt trong đời sống công dân có nhiệm vụ che chở cho 
quốc gia. Bí mật là một nghệ thuật phải biết vận dụng cho được chu 

đáo. Bí mật là một khoa học của xã hội. Bí mật là một tổ chức khó 
khăn, ngụ ngay ở trong sự phân công khéo léo, sự chỉ huy hợp lý và 

hành động có đưa dẫn mà mỗi phần tử trong tổ chức phải được huấn 
luyện lại có kỷ luật và thưởng phạt nghiêm minh. Tính dễ dãi, tính giản 

bạc, tính ruột ngựa, đều phát sinh bởi động cơ hèn hạ là thích trưng 
bảnh và hiếu danh không có gì hết. Sự phản bội, sự tiết lộ của các 

đồng chí, nếu không bởi có nhiều nguyên nhân khác, thực còn ở sự 
không duy hệ nổi họ bởi người chỉ huy trong cách tổ chức bí mật. Chớ 

suồng sã quá, chớ cẩu thả quá, chớ hấp tấp, chớ bất cần. Chúng ta 
đeo kính vào, ngậm miệng lại, cúi đầu xuống đi làm việc. Việc làm ở 

trong việc làm chẳng phải suông ở lời nói. Lời nói chỉ đáng quý khi 

không thừa và không thiếu, khi nó có ích và cần cho việc làm, khi nó 
không ảnh hưởng tới việc làm. Thái độ bí mật ra mặt, đó là thiếu kỹ 

thuật. Thái độ để tỏ lộ tình tứ của việc làm, đó là thiếu hàm dưỡng. 
Thái độ để hở hang tư tưởng của mình, đó là thiếu nghiền ngẫm. Hành 

vi để người ta rút moi ra được thôi trước thôi sau (nhân quả) của công 
việc mình là những hành vi không có huấn luyện. Xử sự xã hội cũng 

vậy. Tông tích còn được xóa vết không ai biết, không ai hay. Bí mật là 
chìa khóa của thành công. Bí mật là một rèn luyện của đào tạo những 



 

Học hội Thắng Nghĩa  
 

92 Tuyển tập Lý Đông A 

vĩ nhân. Bí mật là tư cách tối yếu của cách mạng. Bí mật là tối cao yêu 

cầu của Đảng.  

85. 4. QUÂN SỰ TỔ HUẤN  

Hành động của cách mạng quy định bởi phương thức của nó mà 
ra phương thức duy nhất của Duy Dân cách mạng giải phóng và thống 

nhất quốc gia là vũ lực. Tất cả công việc của chúng ta là tập trung 

được rất đầy đặn một cách bí mật tất cả những sức lực vũ trang để 
thực hành cuộc đấu tranh sắt máu của chúng ta lấy thắng lợi sau rốt 

quyết định cho vận hành lịch sử của nòi giống. Trong tổ chức huấn 
luyện quân sự của chúng ta phải làm sao trọn được cái nguyện vọng 

biết mình và biết người mà để cho quân địch không biết được có ta (bí 
mật), hòng xuất kỳ bất ý mà đả phá quân địch một cách quyết định. 

Cho nên cách thức tổ chức quân sự không khác gì cách thức tổ đảng 
thông thường của ta quy định từ trước: Nguyên tắc tinh binh phải quân 

sự hóa hết các đảng viên. Phải tinh thần vũ trang cái đầu não dân 
chúng. Phải đánh trúng vào trào lưu tư tưởng và nhiệt trào của cách 

mạng dân tộc hiện giờ mà tuyển thủ những chiến đấu nhân viên của 
ta. Đã lấy quân sự chiến đấu làm trung tâm mục tiêu thì sự động viên 

cũng lấy trong thanh niên là số lượng chủ yếu. Đã lấy quân sự chiến 
đấu của Duy Dân làm trung tâm mục tiêu thì quân đội phải là ở Đảng 

đào tạo ra, phải đảng hóa, phải Duy Dân chủ nghĩa hóa. Đừng nói rằng 

chúng ta có lính, phải nghĩ làm và nói rằng: chúng ta là các chiến sĩ 
của Duy Dân. Đào tạo được các bộ đội cơ cấu của ta gồm trọn các Duy 

Dân chiến sĩ, tức là nắm giữ được thành công của chủ nghĩa. Đừng lầm 
và có xa vọng rằng: cốt đánh và thắng. Không một chiến tranh nào 

không đánh bằng ý nòi giống, cũng như chỉ có thắng lợi của lịch sử, 
thắng lợi của chủ nghĩa, thắng lợi của chiến lược, thắng lợi của chính 

trị chứ không có thắng lợi chiến đấu. Đừng để cho chúng ta phải đánh 
vì đánh, trái lại đánh vì Duy Dân, vì Việt. Đừng để chúng ta thắng vì 

thắng, trái lại Duy Dân thắng và Việt thắng. Chúng ta thắng vì đất, vì 
dân. Chúng ta chớ vì chiến công hay vì công tích lịch sử. Ấy từ nhỡn 

quang của chỉ huy đến nhận thức của cán bộ cho đến khái niệm của 
binh viên có quan hệ đến hành quân như thế, cho nên đào tạo một bộ 

đội đánh không đủ, đào tạo một bộ đội Vạn Thắng mới đủ. Phải cho 
mỗi đồng chí chiến đấu hiểu rõ ý nghĩa triết học của chiến tranh, của 

thắng lợi, của mục đích kiến quân của đảng Duy Dân và Việt, phải cho 

ai nấy đều nhận xét rõ thế nào là chiến lược. Biết chiến thắng nghĩa là 
biết đánh một cách tự giác, sáng suốt. Biết tổ huấn một bộ đội Duy 

Dân nghĩa là biết tổ huấn một quốc dân không có sức nào lớn vậy 
thay!  
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86. 5. KINH PHÍ VẬN ĐỘNG  

Tiền tài là huyết mạch tổ đảng và tổ quân, không tiền thì không 

thể được. Lai nguyên tiền tài của mỗi đảng cách mạng, thông thường 
là đóng góp, quyên, tống, những thứ mà Duy Dân không làm (đóng 

góp), hạn chế (quyên) và cấm chỉ (tống cướp). Các đồng chí hẳn thấy 
chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng. Lại đảng doanh không phát triển mà 

bất cứ một đề kết nào với tư bản gia chúng ta cũng không thể khuất 
tựu mà thỏa hiệp được. Hỏi có không tưởng không? Tưởng không. 

Cách mạng Duy Dân là cuộc tự nguyện của chúng ta làm đến tự 
nguyện của quốc dân. Tiền tài ở đó. Từ sự nại khổ của mỗi đồng chí 

đến sự thu vát khéo léo của mỗi đảng bộ: tiền tài không sợ ở đó. Kinh 

phí vận động phải tăng cường lên, chúng ta không thể không làm 
trong giai đoạn này, nhưng cũng không vượt các cấm lệ mà làm. Nhu 

yếu hiện nay càng thêm mạnh, mỗi đảng viên phải phù đảm một chút 
vào, nhưng vẫn là tự nguyện và miễn cho ai nghèo. Mỗi đảng viên, để 

giúp cho đảng qua khỏi những eo hẹp kinh tế, cũng cần phải nại khổ 
thêm lên. Các anh hy sinh được tính mệnh mà còn yêu sách đầy đủ đối 

với Đảng về vật chất ư? Chúng ta chỉ cần đủ số lượng tối thiểu cho các 
phí dụng tối cần thôi, mà các phí dụng tối cần của chúng ta phải được 

phân phối theo một dự toán hợp lý. Các môn giáo dục, xuất bản, hoạt 
động, giao thông, vũ khí, quân dụng phẩm, bổ cấp cho đảng bộ hay 

đảng viên quá nghèo (có khi sắp chết đói, hoặc chết đói một nửa, sinh 
hoạt của các đảng viên xuất gia địa cơ, tình báo, mua chuộc chiến 

lược, hải ngoại giao thiệp, khí tài khoa học, các thứ vật liệu kỹ thuật, 
v.v... trong đó các thứ về thực vật chi thu hy vọng phải được chiếm 

nhiều hơn giấy bạc. Sinh sản đã khó, chi thu cho phải chăng và có ích 

còn hơn; biết tập trung thực lực về chi tiêu vào các hạng mục trung 
tâm ấy là biết nắm giữ được guồng trục thành công của thời kỳ tiến 

hành phá hoại. Biết vận dụng được dẻo dang cương lĩnh về chính sách 
tài chính của Duy Dân suốt các thời kỳ, chúng ta tất hẳn chỉ huy được 

kiến thiết quốc gia cho thích hợp với các yêu cầu của chủ nghĩa và Duy 
Dân Học Xã trên nguyên tắc tối cao của chỉ đạo cách mạng và kiến 

quốc. Không một đảng nào to mà lại nghèo như Duy Dân, không có 
một đảng nào nghèo mà “vương đạo” như Duy Dân, cũng không một 

đảng nào nghèo mà quả quyết làm những việc của một chương trình 
quá lớn như Duy Dân. Chúng ta phải khắc phục mọi khó khăn tài chính 

thế nào, mà đừng để khắc phục phản lại tinh thần Duy Dân.  

87. 6. THỰC VẬT CHUẨN BỊ  

Các công cụ và vũ khí chiến đấu, các thứ khí tài, các thứ vật liệu, 

các thứ nghi khí, các thứ y dược, các thứ hóa phẩm cần yếu đều phải 
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được liệt kê cặn kẽ và chuẩn bị đầy đủ. Những nơi tàng trữ cần phải 

đặt để ở các vị trí bí mật nghĩa là cũng không ở ngay những nơi mục 
tiêu địa của ta, nhưng mà tiện lợi cho cuộc đột nhập một căn cứ không 

tốn thì giờ, sức lực nhiều. Ở những căn cứ của ta, sự sinh sản thêm các 
thực vật kia phải được tiến hành thêm khẩn, hầu để làm phân phát địa 

cho mọi chỗ khác có thể thiếu được. Lại sự điều tra tỉ mỉ các sản 
nghiệp, kho tàng của địch nhân phải được thêm chú ý, mà cuộc bố trí 

các chương trình chiếm lĩnh phải được khảo hạch cẩn trọng; những khả 
năng động viên được của dân chúng trong phạm vi quy định của Duy 

Dân phải được nghiên cứu sáng suốt và kế hoạch rõ ràng. Các nhân tài 
chuyên môn mà chúng ta thiếu cũng phải liệt vào hạng “thực vật” cần 

có các hoạt động tất yếu đó mà cổ viên. Sự chế tạo có hạn trên các 
điều kiện chính trị, xã hội và kinh tế khắt khe, chúng ta phải tập quen 

sự “lợi dụng”, sự “cải tạo”, sự “cải dụng” và sự “sáng tạo”, gắng sức áp 
dụng được tinh thần lau sậy vào công việc mới mong một phần nhỏ 

đạt tựu. Chớ lý tưởng quá.  

88. 7. THAM MƯU NGHIỆP VỤ  

Trong khi thành lập các quân khu và lộ quân chỉ huy bộ, các chỉ 

huy ủy viên được chọn lọc bằng cứ vào tính quyết đoán sáng suốt, 
nhưng mà các đầu óc của các khu với lộ quân trông cả vào các tham 

mưu bộ. Chúng ta làm việc không quá giản dị được, phải khoa học, 

phải dự kế. Những nghiệp vụ tham mưu chính là công việc Duy Dân, 
công việc vận dụng tối cao; sự thành công của bộ này trông vào sự 

hiểu biết triệt để cách vận dụng Duy Dân của chiến lược, chiến thuật 
và chiến đấu dân tộc. Các bộ ấy phải từ nay y cứ vào chiến trình lệnh 

và hành quân huấn lệnh lấy làm nguyên tắc tối cao mà điều tra thực 
địa, dự trù thực địa, tiến hành thực địa, được phát động lên do Duy 

Dân biện chứng và nội phát chủ trương. Các nguyên tắc phải được 
nhập dụng, các kế hoạch phải được thực hiện. Tham mưu bộ là động 

cơ, là bảo chướng tinh thần của toàn quân. Các tham mưu bộ phải liên 
đới phụ trách với các chỉ huy ủy viên về sự chấp hành các mệnh lệnh 

của Tối Cao Hành Doanh Đảng Bộ ban phát ra. Các tham mưu bộ tuân 
đúng cách tổ chức quy định trong bộ huấn lệnh tập Cao Công mà 

thành lập và làm việc (chưởng quản chiến thời quân lệnh bộ). Công 
việc của các tham mưu bộ càng nặng nề để mà cho khu quân và lộ 

quân mình độc lập tác chiến được, nhưng khỏi cô lập và thoát ra khỏi 

chưởng ác của Duy Dân Tối Cao Hành Doanh Đảng Bộ, các tham mưu 
bộ còn là một sức lực quyết định chính lược và chiến lược nữa.  
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89. 8. HÀNH CHÍNH TU HOẠCH  

Cho nên các tham mưu bộ phải y cứ vào chiến lược dự định của 

Duy Dân tách bạch ra các “yêu cầu” về phạm vi khu quân và lộ quân 
mình phụ trách mà đặt vạch ra cả lộ tuyến dự định cho sự tiến hành tổ 

đảng và kiến quân, quy định ra các phương thức, tìm cầu ra các 
phương pháp, nắm giữ được biên tế thời cơ bằng sự đoán quyết các 

tiền đồ và bộ sậu mà ở trong tiến trình của công việc khu với lộ quân 
mình tuần tự hành động có kế hoạch thời gian và không gian trong 

thời hạn dự định. Từ kiến quân đến tiến công, chiếm lĩnh, kiến thiết, 
yểm hộ hoạt động, triển khai xuất phát và hội sư, chúng ta phải hưng 

trung thành trực tất cả những chủ định cần yếu. Như thế sự sáng suốt 

về chính trị, tính điềm tĩnh trước bất trắc biến hóa, sự viễn kiến về 
tương lai, sự tiên kiến về ý ngoại, sự nhận thức sâu sắc về địa động, 

trí thức chuyên môn về kỹ thuật, hiểu biết rộng rãi về thường thức, bả 
ác về chiến lược, quyết tâm về tranh đấu, phải là các điều kiện đầy đủ. 

Tâm thuật lãnh đạo đi đôi với sự biết người, biết mình, hiểu quân, hiểu 
dân, phải được phối hợp với sự không phí sức đảng hiện nay ra ngoài 

lộ tuyến yêu cầu đó mà thực hiện được trong rất ngắn thời gian, rất 
nhiều hiệu quả chắc chắn và mạnh mẽ.  

90. 9. QUÂN KỶ CHẤP HÀNH  

Thời kỳ phi thường làm bằng kỷ luật khẩn trương, sự tuyên bố 
chấp hành quân luật là nhu yếu bách thiết của chúng ta, sự tuân thủ 

quân luật triệt để từ chỉ huy đến chiến sĩ không may có tội, đó là điều 
kiện thưởng phạt được nghiêm minh. Nhưng mà quân luật không phải 

độc đoán và “quân phiệt” như mọi người lầm tưởng. Quân luật mà 
chúng ta chấp hành đây là quân luật Duy Dân rất công bình mặc dầu 

rất ngặt nghèo, rất nhân ái mặc dầu khắc khổ. Quyền sinh sát không 
được lạm dụng, trái lại phải coi là một sứ mệnh thiêng liêng mà ta phải 

hết sức thận trọng trên chấp hành, nó còn là nhân tố thành bại của ta 
nữa. Khẩu hiệu của chúng ta là hoàn toàn cách mạng không để chết 

oan và hại oan một người nào. Tất cả các bộ đương sự, để mà thừa 

hành ý chí ấy, phải thân thiết nghiên cứu vào các hỗ ước và cương lĩnh 
chiếm lĩnh với quân chính của đảng. Sự sát hại phi lý, mặc dầu là công 

huân thế nào, Tối Cao Hành Doanh Đảng Bộ quyết không tha thứ vậy.  

X.Y. THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A  

4824 tuổi Việt (1945)  
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CHÚ GIẢI 

 

CHU TRI LỤC 1  

linh lạc: linh: cây cỏ khô héo; lạc: cây khô lá rụng. Linh lạc: suy bại.  

mi hệ: mi: trói buộc, kết liền nhau; hệ: cũng như là trói buộc.  

mi phọc: cùng nghĩa như mi hệ (phọc: lấy dây mà buộc).  

thúc phọc: buộc lại thành bó (thúc: buộc).  

tự nhiên vận động: Sự vận động của vũ trụ theo quy luật như luật 
cạnh tranh sinh tồn. Nếu để luật đó chi phối vận mệnh thì không thể 

nói loài người đã thực hiện được xã hội nhân đạo.  

bả ác: bả: cầm, nắm; ác: nắm chặt trong nắm tay; bả ác: nắm chắc, 

nắm giữ chặt chẽ.  

xã hội tự tính: xã hội tự tính (société en soi) là một khám phá quan 
trọng của Thái Dịch Lý Đông A trong vấn đề đặt nền tảng cho xã hội 

nhân đạo. Nó là đầu mối cho mọi công việc kiến thiết xã hội dân tộc và 
loài người. Trong xã hội coi là tự thể tính, ba yếu tố nhân chủng, vật 

chất, tinh thần (tức dân tộc, kinh tế, văn hóa) cùng đều phát triển thì 
xã hội mới có thăng bằng.  

ác hóa: trở thành xấu.  

hướng tâm vận động: đó là sự phản tỉnh của nhân loại quay về hình 
thái dân tộc vận động.  

xí đồ (hay xúy đồ): mưu tính.  

bộ mẹng: tiếng Mường chỉ việc trai gái tự do kết hôn.  

bình sản, kiện khang, kiến chế, tán dục, cơ năng, cương 

thường: (coi ở Chu Tri Lục 7).  
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CHU TRI LỤC 2  

lý tính: khả năng phân biệt phải trái, đúng sai, khả năng nhận thức 

tiên thiên (raison).  

thực tiễn: thực là chỉ việc xảy ra hẳn hoi, tiễn là dẫm lên; thực tiễn là 
đứng trên cái thực mà làm.  

tung hợp: như chữ tổng hợp (synthèse) thường dùng.  

vô giác: còn mê tối, chưa giác ngộ, chưa hiểu rõ chân lý, chưa giác 
ngộ nhân đạo vì thế mà gây ra khổ ải cho loài người.  

đồ bá: tranh bá đồ vương.  

huyễn ảnh: (thay vì chữ huyễn, nhiều người thường dùng chữ ảo) tức 
cảnh tượng không thực mà ta tưởng lầm là có thực.  

tri hành, chế độ, nhân luân, kinh tế (4 loại vấn đề): biết và làm, 
phép tắc cai trị, luân lý loài người, chấp hành nhân sinh.  

cương lĩnh: dây to ở quanh lưới là cương; cổ áo là lĩnh. Muốn tung 

lưới phải cầm dây to (cương); muốn mặc áo phải cầm cổ áo (lĩnh). 
Cương lĩnh chỉ các nguyên tắc chính yếu để làm việc gì, giải quyết vấn 

đề gì.  

hướng thượng: hướng lên trên; ý nói muốn vươn lên cao, không chịu 

ở thấp.  

khuy du: khuy là dòm; du là đào tường khoét ngạch (ăn trộm); khuy 
du tức là dòm ngó để rình cơ hội ăn cướp, ăn trộm.  

sai sử: sai khiến.  

trình tự: trình là chặng đường đi. Trình tự là các đoạn đường lần lượt 
phải đi qua.  

thông chứng: các chứng cứ thường thấy và mọi người đã chấp nhận.  

di hám: (hám: giận, ăn năn) tức không mãn ý, tiếc hận.  

phản hưởng: tiếng dội lại (écho).  
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đảng vụ dung kinh: dung là công lao làm lụng; kinh là sách vở. Đảng 

vụ dung kinh là chỉ chung các nguyên tắc hướng dẫn, làm lụng về công 
việc đảng.  

Cao Thâm Quy Long: Cao nói về vị trí ở trên; Thâm là sâu, bí hiểm; 

Quy tượng trưng kiến trúc của Rùa và Long chỉ cái mạnh của Rồng. Đó 
là 4 tầng công tác của Duy Dân: Cao Công tức công tác chính trị; 

Thâm Công là tình báo; Quy Công chỉ việc kiến trúc quốc phủ khu, 
kinh đô, hiến pháp; Long Công chỉ chiến tranh.  

CHU TRI LỤC 3  

quốc tế biên tế phát triển: phát triển bờ cõi của quốc tế.  

lý tắc nhất quán: lý luận nhất trí từ đầu tới cuối; nhất quán: một 

chuỗi.  

tâm lý lập thể: tâm lý chung bắt nguồn từ những nếp sinh hoạt tín 
ngưỡng và tập quán xưa và nay chìm sâu vào vô thức tập thể của một 

xã hội.  

hưng diệt kế tuyệt: gây dựng lại cái đã bị diệt, nối lại cái đã bị đứt.  

tiệp kính: con đường đi nhanh tới.  

hữu đức giả hữu thổ: kẻ nào có đức thì có đất (để cai trị).  

phổ thiên chi hạ, mục phi vương thổ: khắp cõi đất dưới gầm trời 
chẳng đâu là không phải của nhà vua.  

tuần tuyên văn giáo: đem văn giáo Trung Quốc đi tuyên dương.  

thủ tại tứ Di: giữ uy quyền của Trung Quốc ở bốn phương Di Dịch 
(bằng cách trên).  

CHU TRI LỤC 4  

Thái Sơn: một trong Ngũ Nhạc thuộc Âm Sơn hệ, khởi từ tỉnh Sơn 

Đông, Giao Châu Loan, chạy về phương Tây đến Vận Hà. Ngọn cao 

nhất ở phía Bắc huyện Thái An.  
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Ngũ Nhạc gồm: Thái Sơn (Đông Nhạc), Hoa Sơn (Tây Nhạc), Hoắc 

Sơn (Nam Nhạc), Hằng Sơn (Bắc Nhạc), Tung Sơn (Trung Nhạc). Hoắc 
Sơn là tên xưa của Hành Sơn.  

Ngũ Hồ: một thuyết cho Ngũ Hồ là Thái Hồ với hồ phụ cận là Tư Hồ, 

Lãi Hồ, Thao Hồ, Hách Hồ. Một thuyết cho Ngũ Hồ là: Cống Hồ, Tư Hồ, 
Du Hồ, Mai Lương Hồ, Kim Đỉnh Hồ.  

Ngũ Lĩnh: dãy núi ở phía Nam, làm giới tuyến cho Giao Chỉ (Tiếng của 
Hán tộc chỉ cõi đất của người Việt) và Hợp Phố. Sách Quảng Châu ký 

họ Bùi chép: Đại Dữu, Thủy An, Lâm Phụ, Quế Dương, Yết Dương là 
Ngũ Lĩnh.  

Hàng Châu: kinh đô của Nam Tống (1127-1279). Các vua Nam Tống, 

lánh nạn nước Kim đánh, đặt Hàng Châu làm nơi hành trại gọi là Lâm 
An Phủ.  

Blitgkrieg: tiếng Đức có nghĩa là thiểm điện chiến, tức chiến tranh 
chớp nhoáng.  

Tàng ư cửu địa chi hạ, động ư cửu thiên chi thượng: chứa ở dưới 

chín lớp, động ở trên chín tầng trời (trong 13 thiên của Tôn Ngô Binh 
Pháp).  

Cannao: trên đất Apulia, 86.000 quân La Mã do Varro chỉ huy tấn 
công Hannibal, tướng thành Carthage tại đây, và bị tiêu diệt mất 

50.000 người (216 trước K.T.)  

Sedan: Ngày 1/9/1870, Phổ đánh Pháp đại bại. Hoàng Đế Nã Phá 
Luân III phải đầu hàng. Trận này chấm dứt nền Đế Chính II (Second 

Empire) của Nã Phá Luân III. Sau trận nầy, quân Phổ kéo thẳng vào 
vây hãm Ba Lê.  

Austerlitz: Tại đây ngày 2/12/1805 Nã Phá Luân I đánh bại quân đội 
của hai nước Nga Áo phối hợp. Sau trận này, Áo xin hòa và Phổ toan 

gia nhập Liên Minh ấy, cũng xin ký hòa ước với Pháp Nga rồi rút quân 
về.  

CHU TRI LỤC 5  

cực hạn tuyến: (extrême limite) giới hạn cùng cực. Có cải tạo để kiến 
thiết, phải có phá hoại trước. Nhưng phá hoại cũng phải đặt giới hạn 

trước, không thể vượt qua được.  
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thác thực quốc sách: chính sách của quốc gia nhằm mở đất mới cho 

quốc dân kiếm sống (politique de colonisation).  

bộ sậu: bộ nghĩa đen là bước đi; sậu là bước chạy nhanh của ngựa. 
Bộ sậu này dùng để chỉ sự việc tiến hành.  

tiết thứ: từng đoạn, từng lượt.  

cương lĩnh địch nhân: (xem Chu Tri Lục 2).  

đối trị lệnh: (xem Tổ Đảng).  

CHU TRI LỤC 6  

học phương: phương pháp học tập. 

duyên trường: kéo dài ra. 

phát hoạch: kết quả thâu lượm sau khi tìm tòi, nghiên cứu. 

tuyến mục: sợi dây và mắt; đây là những đoạn phân chia quan trọng 
(mắt) trên một sợi dây chuyền lý luận. 

thăng hoa: hiện tượng vật lý khi vật ở cố thể biến thẳng thành hơi 
hoặc ngược lại. Nghĩa bóng là sự đưa lên đến cõi trác tuyệt (cao 

thượng tuyệt vời).  

vô tri: một cách gọi “bất khả tri luận”.  

quảng phiếm: rộng rãi và không rõ rệt.  

phấn sức: trang sức cho đẹp thêm.  

ngẫu tượng: bây giờ nhiều người dùng lẫn với thần tượng.  

bách chân: thật là đúng.  

CHU TRI LỤC 7  

phân bố: chia xẻ mà bày đặt ở từng chỗ cho thích nghi. 

thiên kỳ phát triển: phát triển lệch lạc, không đúng lúc. 
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kim dong tư bản: kim dong: sự lưu hành tiền tệ; trong chế độ tư bản 

hình thức này, tư bản ngân hàng phối hợp với tư bản công nghiệp 
bằng cách tín dụng và đầu tư, tạo thành thế độc chiếm bá quyền kinh 

tế.  

viễn đệ giáo trình: chương trình giáo dục sắp đặt theo một thứ tự 
(đệ) dài hạn.  

thủy tạo, kế tạo, thành tạo: thủy tạo là tạo ra lúc đầu (thiên nhiên). 
Kế tạo là sửa đổi (cải tạo). Thành tạo là đào luyện đến thành thục.  

CHU TRI LỤC 8  

quy phạm hành động: phép tắc trong việc làm. 

trang dụng: dùng cách nào cốt ý để phô trương. 

khởi dụng: dựng lại mà dùng. 

quán suốt: suốt một chuỗi, một xâu. 

hiển chi nhân tàng chi dụng: làm rõ rệt cái nhân nghĩa, chứa kín cái 

tác dụng. 

độc thiện: làm tốt lấy một thân mình. 

đắc ý vong hình, tâm viên ý mãn: được như ý thì quên hình hài, 

trong lòng dạ được thỏa mãn, hả hê. 

CHU TRI LỤC 9  

chủ chi: ý nghĩa chủ yếu. 

tâm lý bình diện: tâm lý mặt tầng, tức là tâm lý trên tầng ý thức và 

biểu lộ các hỗ tương tác động hiện hữu. 

tâm lý lập thể: (xem ở trên). 

chauvinisme: chủ nghĩa yêu nước cực đoan, như là mù quáng. 

terrorisme hóa: biến thành chế độ khủng bố. 

bolchevisme thức: theo kiểu cách của chủ nghĩa bolchevik (đệ tam 
quốc tế cộng sản). 
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Taylorisme: chủ trương hợp lý hóa công việc để gia tăng hiệu quả do 

F.W. Taylor đề xướng ở Mỹ (1900). 

Stakhanovisme: chủ trương thi đua làm việc cho thêm hiệu quả và 
đoạt giải thưởng do A. Stakhanov đề xướng ở Nga năm 1935 cũng 

nhằm mục tiêu như Taylorisme.  

CHU TRI LỤC 11  

kinh thường: cùng nghĩa như thường xuyên. 

nội tỉnh ngoại chiêu: nội tỉnh: xét trong lòng mình; ngoại chiêu: 

nhận tội lỗi của mình đối với ngoài. 

độ kính: đường đi có phép tắc, cung độ. 

hội sư: tập trung các đoàn quân tại một nơi để sửa soạn đánh nhau. 

hưng trung thành trực: thẳng thắn thực lòng gây dựng lại. 

chưởng ác: cùng nghĩa với bả ác. 
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