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LỜI CẢM TẠ
Sau hơn nửa thế-kỷ, chúng tôi gặp cơ-duyên cho tái bản sách « Dân-tộc sinh-tồn –
Chủ-nghĩa Quốc-gia Khoa-Học – » in năm 1964 tại Sài-gòn của cố Giáo-Sư
Nguyễn Ngọc-Huy, dưới bút-hiệu Hùng Nguyên.
Chủ-nghĩa Dân-tộc sinh-tồn là một hệ-thống tư-tưởng về triết-học và chánh-trị do nhà
cách-mạng Trương tử Anh công-bố ngày 10.12.1938 vì ông nhận thấy : « Những triếtthuyết, những chủ-nghĩa ñương thời ñều không thích hợp với dân-tộc Việt-nam và
ñều có sai lầm ».
Nhân-dân Việt-Nam phải tự-hào về một chủ-thuyết dân-tộc do người Việt-Nam ñề-xuất,
vì quyền-lợi của nhân-dân và tổ-quốc Việt-Nam. Ở ngưỡng cửa thế-kỷ 21 này, vào lúc
chủ-nghĩa ngoại-lai cộng-sản ñã phá-sản, chủ-nghĩa thần-quyền lạc-hậu gây tang thương
ñẵm máu, chủ-nghiã « Dân-tộc sinh-tồn » phải chiếm-lĩnh vị-trí ý-thức-hệ chỉ-ñạo ñể
hồi-phục ñất nước trên mọi lãnh-vực,nhất là xây-dựng lại niềm tự-hào dân-tộc và dânchủ tự-do.
Chân-thành cảm-tạ các thân-hữu, các bạn ñồng-hành chung lý-tưởng ñã tiếp tay trong
việc ñánh máy, ñọc lại, chữa lỗi và sai sót của ấn-bản tập sách này, cũng như chịu tráchnhiệm việc tái bản và phân phối cuốn sách này :
Anh và chị Lâm hoàng Tùng, Nhữ ñình Hùng, Nguyễn Sơn, ðào nhật Tiến, Trương Sĩ Lương,
Trần minh Tâm, Hồ văn Di-Hấn, Trương minh Hoàng, Hứa vạng Thọ.
Chân-thành cảm-tạ các « mạnh-thường-quân » , ñặc-biệt là những ñảng-viên ðại-Việt và Liênminh Dân-chủ Việt-nam, ñã chấp-nhận ứng tiền mua trước khi sách ñược thực-hiện. ðiều này
nói lên lòng mến mộ của quý vị ñối với cố Giáo-Sư Nguyễn Ngọc-Huy, muốn có một tài-liệu
lịch-sử ñể nghiên-cứu, và ñồng-thời cũng nói lên sự tin-tưởng của quý vị ñối với chúng tôi.

Mong rằng bộ sách «Dân-tộc Sinh-tồn – Chủ-nghĩa Quốc-gia khoa-học – » sẽ không
phụ lòng bạn ñọc, và nếu có ñiều chi sơ sót xin quý bạn vui lòng luợng thứ cho.
Ủy-ban tái bản sách Dân-tộc Sinh-tồn

Ngi không cht
Anh với tôi chưa từng chung họp mặt.
Có bao giờ Anh biết ñến tôi ñâu.
Tôi biết Anh qua tưởng-tượng muôn màu,
Qua chủ-nghĩa "Sinh-tồn" , qua những chuyện
Mà những bạn ñã từng chia nguy-hiểm,
Chia gian-lao, chia khổ-cực cùng Anh
Kể tôi nghe với một giọng chơn-thành
Trong phút nghỉ những ngày dài chiến-ñấu.
Chỉ có thế mà thôi, nhưng cũng ñủ
ðể hồn tôi mãi hướng ñến bên Anh
Tôi nguyện ñem tất cả tuổi xuân xanh,
Tất cả máu của cuộc ñời trai trẻ
Và tất cả những chi là ñẹp-ñẽ,
Những chi là cao-quí của lòng tôi
ðóng góp vào cuộc chiến-ñấu không thôi
Cho chủ-nghĩa " Sinh-tồn" Anh khởi-xướng.

Tôi lần bước theo mọi dòng tư-tưởng
Cố tìm ra những mạch suối Anh khơi
Gom về làm Nguồn Sống mạnh muôn ñời
Bảo-ñảm sự sinh-tồn dân ðại-Việt.
ðem trí- não vun bồi nền lý-thuyết
Anh dựng lên với cả tấm chơn-tình
Yêu non sông, tôi gắng sức bình-sinh
Cố thẳng tiến trên ñường Anh ñã vạch
Tôi nghe vẳng như có lời thống-trách
Của Anh thầm rót nhẹ nhẹ vào tai
Mỗi khi tôi chán nản trước chông gai
Hay mệt-mỏi muốn dừng chơn ñứng lại
Thuyền ñời tôi, Anh là tay giữ lái,
Anh là tay ñiều-khiển cả buồm chèo.
Anh với tôi, xa cách biết bao nhiêu.
Nhưng quả thật, cũng là gần gũi lắm.

ðường cách-mạng, Anh là người hướng dẫn.
Bàn chơn Anh dày dạn với phong-trần
ðã dò thăm khắp các nẻo xa gần,

ðã lượng hết những khó khăn nguy-hiểm.
Từ thuở bé, ñược gia ñình huấn-luyện
ðể trở thành người chiến-sĩ xung-phong,
Kinh-nghiệm ñầy, nghị lực vững không cùng,
Anh già-giặn cho cuộc ñời tranh-ñấu.
Tôi là kẻ chưa từng trông thấy máu,
Bàn chơn non mới giẵm bước lên ñường,
Màu da xanh chưa dạn với phong-sương,
Trí bỡ-ngỡ thơ ngây khờ khạo quá.
ðường Anh vạch, hiểm-nguy và vất vả,
Tôi cố theo, nhưng chậm-chạp vô-ngần.
Anh với tôi, mới thấy tưởng như gần.
Nhưng kỳ thật, có một trời cách biệt.

Kể từ lúc cả non sông ðại-Việt
ðắm chìm trong khói lửa ngập lưng trời
Vì bàn tay ñẩm máu của lũ người
Vô tổ-quốc và của loài xâm-lược,
Anh ñã vội băng mình lên phía trước.
ðể ñàn em chậm chạp bước lần theo.
Bóng dáng Anh bỗng khuất dưới sương chiều
Và mất hút, không còn ai ñược thấy;
Nhưng ñường lối Anh ñi còn lại ñấy,
Bọn chúng tôi theo mãi quyết không lùi
Vì trong tim, trong cân-não chúng tôi,
Cây " Sinh-tồn" ñã ñâm chồi nảy nhánh
Tung những hạt giống ñầy mầm sống mạnh
Gieo khắp nơi trên dải nước non này.
ðời Anh ñang sống với chúng tôi ñây,
Nó sẽ sống với lớp người sẽ tới.

Anh với chúng tôi không còn tựu-hội,
Nhưng lúc nào, Anh cũng có gần bên
Bọn chúng tôi ñể khuyến-khích, ngợi khen,
ðể khuyên nhủ, vỗ-về, hay khiển-trách.
ðường tranh-ñấu gay-go Anh ñã vạch
Sau chúng tôi, bao kẻ sẽ noi theo,
Anh sẽ là người chỉ ngõ xây nêu
ðể dẫn-dắt họ ñi về ñúng chỗ.
Và những kẻ có nhiệt-tâm phụng-sự
Sẽ lấy Anh làm hướng ñạo luôn luôn
Bởi vì Anh, tác giả thuyết " Sinh-tồn"
Anh sống mãi với giống nòi ðại-Việt.
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VAI TUỒNG CỦA TƯ-TƯỞNG
TRONG XÃ-HỘI LOÀI NGƯỜI

I- SỰ LIÊN-QUAN GIỮA TƯ-TƯỞNG VÀ HÀNH-ðỘNG

"Người chỉ là một cây sậy, cây sậy yếu nhứt của Tạo-vật; nhưng ñó là một cây sậy biết suy
nghĩ." Câu nói trên ñây của một nhà hiền-triết Tây-phương ñã chỉ tỏ một cách rõ rệt ñặc-tánh của
con người.
Xét về phương-diện thể-xác, người không khác cầm thú bao nhiêu. Giác-quan của con người
không hơn gì giác-quan loài súc-vật. Về thị-quan, thính-quan, và khứu-quan, người lại còn kém
một vài giống như giống chó giống mèo.
Những hình-tượng người nhờ trí-thức cảm-giác mà có cũng tồn-tại và liên-hợp nhau trong trí
người y như trong trí loài thú, theo một cơ-cấu tạo nên thói quen là ñiều rất trở ngại cho sự suy
tưởng. Người vốn là nô-lệ của tập-quán, của não nhơn-tuần.
Ngoài ra, người còn là nô-lệ của khoái-lạc nữa. Hoạt-ñộng của người luôn luôn bị quyền-lợi chiphối. Người lúc nào cũng tự-nhiên hướng về phía thỏa mãn ñược quyền-lợi vật-chất hay tinhthần mình.
Tuy vậy, người vẫn khác thú ở chổ người có ý-thức, có trí khôn. Người không phải lúc nào cũng
hành-ñộng theo những phản ứng tự-nhiên như loài súc-vật. Trừ ra những trường-hợp nguy-hiểm
và cấp-bách trong ñó họ hoàn toàn tuân theo những bản-năng, những xúc-cảm của mình một cách
vô-ý-thức, những con người trí óc bình-thường luôn luôn có xu-hướng suy-luận về những hànhñộng của mình. ðối tượng của sự suy-luận này có thể là nguyên-nhân hay cứu-cánh của sự hànhñộng. Nhưng nó cũng có thể là sự tìm tòi những phương-tiện, cách thức hành-ñộng ñể ñạt mụcñích một cách dễ dàng và chắc chắn.
Như vậy, trong phần lớn những công việc làm của người, ta ñều có thể nhận thấy một tư-tưởng
làm gốc. Phát-sanh từ một ý muốn, tư-tưởng ñưa người ñến chỗ cân nhắc, ñắn ño sự lợi hại, phải
trái của công việc mình ñịnh làm một cách kỹ lưỡng. Chỉ sau khi nhận thấy rằng công việc ấy
phải và không có không xong, người mới hăng hái ñứng ra hành-ñộng.

Tư-tưởng của người thật ra không phải hoàn-toàn hợp-lý. Trong ñời sống ý-thức của người, tiềmthức hãy còn có một ảnh-hưởng lớn lao và tư-tưởng người tùy-thuộc những bản-năng, những
nhu-cầu của người một cách chặt chẽ. Lắm khi nó chỉ dùng ñể biện-chánh cho những hành-ñộng
vô-ý-thức của người.
Thêm nữa, dầu cho người có thoát-ly ñược ảnh-hưởng của tiềm-thức, sự suy luận của người cũng
không sao ñi ñến chổ hợp-lý hoàn-toàn. Như thế là vì hệ-thống suy-luận nào cũng phải ñặt nền
tảng trên một ñịnh-ñề tiên-quyết không chứng-minh ñược.
Trong tất cả những khoa-học, không khoa nào chánh-xác và có tính-cách thuần-lý bằng toán-học.
Các ñịnh-ñề toán-học liên-hợp nhau trong một hệ-thống suy-luận hết sức chặt-chẽ. Tuy nhiên,
hệ-thống suy-luận này phải phát-xuất từ một công-ước hay một ñịnh-lý căn-bản không chứngminh ñược.
Khoa hình-học cổ-ñiển ñặt nền-tảng trên ñịnh-lý Euclide. ðối với những người công-nhận ñịnhlý này, khoa hình-học cổ-ñiển có một giá-trị tuyệt-ñối. Nhưng nếu ta phủ-nhận ñịnh-lý Euclide
thì tất cả hệ-thống hình-học cổ-ñiển ñều sụp ñổ hết. Khoa hình-học phi-Euclide do một nhà toán
học cận-ñại ñưa ra, chính dựa vào một ñịnh-lý phủ-nhận ñịnh-lý Euclide.
Sau hết, ta có thể nhận thấy rằng người ta lắm khi cùng dựa vào một ñịnh-lý như nhau mà lại ñi
về hai ngã chống chọi nhau; hay trái lại, dựa vào hai ñịnh-lý trái ngược nhau mà lại ñi ñến một
kết-quả như nhau. Hệ-thống triết-lý nào cũng phát-xuất từ một giáo-tổ, nhưng sau ñó, môn-ñồ lại
phân ra hai phe tả hữu xung-ñột lẫn nhau, mà phe nào cũng tự xem mình là nhóm thọ ñược chơntruyền. Trái lại, hai căn-bản triết-lý khác nhau có thể ñưa ñến một chủ-trương tương-tự. Mạnh tử
quả quyết rằng người tánh thiện, Tuân tử, trái lại, cho rằng người tánh ác, nhưng cả hai ñều ñồng
ý với Khổng tử công-nhận rằng nền-tảng của chánh-trị phải là sự giáo-hóa người theo nhơn
nghĩa.
Vậy, tánh-cách hợp-lý của tư-tưởng con người thật là giới-hạn, nhưng dầu sao, nó vẫn là một
yếu-tố quan-trọng của ñời sống con người. Chính nó làm cho con người phân-biệt với thú, chính
nó làm cho hành-ñộng của người có tánh-cách người.
Nơi những người cổ-sơ, tư-tưởng ñến sau hành-ñộng. Nhưng từ khi người thoát khỏi trạng thái
cầm-thú ñể tiến ñến trạng-thái nhơn-loại, tư-tưởng thường có trước hành- ñộng và hướng-dẫn sự
hành-ñộng của người, ít nhứt là trong những biến-cố quan-trọng của ñời người. Không có nó,
người thiếu lòng tin tưởng và không hăng-hái trong sự hành- ñộng, nhứt là khi sự hành-ñộng này
có tánh-cách nguy-hiểm hay lâu dài. Không có nó, hành-ñộng người thiếu vẻ duy-nhứt, ñã không
ñem ñến kết-quả gì mà có khi lại còn mâu-thuẫn nhau nữa.
Bời vậy, muốn cho hành-ñộng mình ñưa ñến một công-trình hữu-ích, người cần có một tư-tưởng
làm nền móng, vạch sẵn mục-ñích cho mình, và cần phải hết lòng tin nơi tư-tưởng ấy. Hànhñộng càng khó khăn, càng nguy-hiểm, càng lâu dài, thì tín-ngưỡng càng phải mạnh mẽ và tưtưởng càng phải vững chắc. Có một tư-tưởng ñúng ñắn làm căn-bản và một lòng tín-ngưỡng
nhiệt-thành nơi tư-tưởng ấy rồi, người sẽ tận-tâm, tận-lực hành-ñộng bền gan chiến-ñấu, dẫu gặp
khó khăn nguy-hiểm cũng không chán nản, bỏ cuộc nửa chừng.

II- TƯ-TƯỞNG CHỦ-ðỘNG VÀ SỰ HOẠT-ðỘNG CHÁNH-TRỊ

Tư-tưởng có ảnh-hưởng rất nhiều ñến sự hành-ñộng của người; nó là một trong những ñiều-kiện
quyết-thắng của người. Những nhà chánh-khách cổ-kim ñã hiểu rõ sự quan-trọng của tư-tưởng
nên ñã luôn luôn dựa vào nó ñể giữ vững trật-tự xã-hội hay ñể lôi cuốn quần-chúng theo mình
mà làm một việc gì.
Charles Morgan, một tiểu-thuyết-gia Anh, ñã bảo: "Lịch-sử loài người là lịch-sử của trí-tuệ họ ".
Dầu không hoàn-toàn tán-ñồng ý-kiến ñó, chúng ta cũng phải công-nhận rằng tư-tưởng ñã ñóng
một vai-tuồng chánh-yếu trong lịch-sử loài người. Những hoạt ñộng chánh-trị của người, tức là
những hoạt-ñộng có liên-quan ñến sự tổ-chức xã-hội, tổ-chức những cơ-quan cai-trị, tổ-chức sự
liên-lạc giữa những người nắm chánh-quyền và dân-chúng, phần lớn ñều bị sự chi-phối của
những tư-tưởng chánh-trị.
Chúng ta có thể bảo rằng từ khi biết suy-nghĩ, biện-luận, người ñã tìm lý lẽ ñể biện-minh cho sự
tồn-tại của chánh-quyền. Họ ñưa ra những tư-tưởng vạch rõ ý nghĩa của ñời sống chung, nêu ra
những qui-tắc mà người phải noi theo trong sự cư-xử với nhau, và trong sự ñối-ñãi với cơ-quan
chỉ-huy ñoàn-thể.
Những tư-tưởng này thường ñược lồng vào một hệ-thống triết-lý rộng rãi hơn, bao gồm cả võtrụ-quan và nhơn-sinh-quan, làm nền-tảng cho mọi suy-luận. Vị-trí loài người trong võ-trụ cũng
như vị-trí mỗi hạng người trong xã-hội ñều ñược qui-ñịnh rạch ròi.
Nhà cầm quyền luôn luôn tìm cách giáo-hóa những người ñặt dưới sự ñiều-khiển của mình, cho
họ tin nơi những tư-tưởng ñược ñưa ra, sống theo một quan-niệm, một ý hướng chung, và khép
mình trong những qui-tắc nhứt-ñịnh. Nhờ ñó, mọi người trong xã-hội có thể sống ñiều-hòa nhau
và chấp-nhận oai-quyền của cơ-quan cai-trị. Trật tự xã-hội bởi ñó mà ñược kính nể một cách
ñúng ñắn và tự-nhiên
Toàn-thể những quan-niệm, ý-hướng và qui-tắc chi-phối ñời sống một xã-hội hợp lại làm cái ýthức-hệ của xã-hội ấy. Tất cả những lực-lượng vật-chất và tinh-thần của xã-hội, ñều hướng ñến
chổ bảo-vệ và duy-trì ý-thức-hệ, cho nên thế-lực của ý-thức-hệ ñối với xã-hội hết sức mạnh mẽ.
Người bị nhào nắn trong khuôn khổ một xã-hội từ bé ñến lớn tự-nhiên có một nếp sống phù-hợp
với ý-thức-hệ của xã-hội ấy. Thói quen làm cho mọi người công-nhận rằng nếp sống ñó là một
nếp sống hợp-lý, và những người muốn thoát-ly khỏi khuôn khổ ấy ñều bị xem là hạng người
quái-ñản. Thái-ñộ chiều theo thói tục của ñại-ña-số người trong xã-hội làm cho ý-thức-hệ có một
sức mạnh vô-hình mà thật là hùng-hậu.
Áp-lực của ý-thức-hệ ñối với cá-nhơn trong xã-hội rất mãnh-liệt, và ñồng-thời cũng rất có hiệu
lực, vì người không nhận thấy nó. Thế-lực của ý-thức-hệ ñối với xã-hội mạnh mẽ ñến nỗi nhà
cầm quyền cũng phải noi theo nó mới tồn-tại ñược.
Trong lịch-sử, nhiều người ñã nắm ñược ñại quyền trong tay mà ñã phải nếm mùi thất-bại trong
việc cố gắng sửa chữa lại xã-hội, vì họ ñã vi-phạm ý-thức-hệ lưu-hành. Vương An Thạch ờ Tàu,
Hồ Quí Ly ở Việt Nam, Joseph II ở Áo ñều không thực-hiện ñược chương-trình cải-cách của
mình, mặc dầu ñã ở trên tột ñỉnh của quyền-thế.

Bởi ñó, nhà cầm quyền thường phải noi theo ý-thức-hệ của xã-hội. Trong mọi công cuộc kinhdinh, mọi chương-trình kiến-thiết, mọi phương-lược, chánh-sách, họ ñều phải dựa vào nó mới lôi
kéo ñược quần-chúng theo họ.
Muốn ñánh ñổ nhà cầm quyền của một xã-hội, người ta không thể chỉ dựa vào võ-lực suông, trừ
ra khi nào sự chênh lệch lực-lượng quá lớn lao khiến cho người ta có thể chế-ngự ñược ñốiphương một cách nhanh chóng.
Những kẻ ñi chiếm nước người muốn thành-công dễ dàng bao giờ cũng phải ñưa ra những lý lẽ
biện-chánh cho hành-vi xâm-lược và sự ñô-hộ của họ, ñể cho dân nước bị công-kích tán-thành
họ, hay ít nhứt, cũng chấp-nhận sự ngự-trị của họ.
Những tư-tưởng mà bọn người xâm lược ñưa ra có thể tôn-trọng ý-thức-hệ cũ của xã-hội họ
chiếm-ñoạt. Và sau khi xây dựng xong chủ-quyền của họ, bọn người xâm-lược này ñể cho dânchúng xã-hội bị chiếm-ñoạt sống theo nền nếp cũ, chỉ cố gắng hướng về phía họ sự tôn-trọng mà
trước kia dân-chúng ñó dành cho nhà cầm quyền cũ.
Nhưng bọn người xâm-lược cũng có thể ñem một ý-thức-hệ mới thay vào ý-thức-hệ cũ. Sau khi
xây-dựng ñược chủ-quyền của mình và tổ-chức ñược một chế-ñộ cai-trị vững chắc, họ ñem phổbiến những tư-tưởng chánh-trị của họ, và lần lần uốn nắn ñời sống của nhóm người họ chinhphục theo những quan-niệm, ý-hướng và qui-tắc của họ.
Những nhà cách-mạng muốn cướp ñược chánh-quyền cũng phải tìm cách chứng tỏ rằng công
cuộc hoạt-ñộng của mình hợp với chánh-nghĩa. Họ có thể là những người tôn thờ ý-thức-hệ cũ,
và lấy cớ nhà cầm quyền không xứng ñáng với nhiệm-vụ hay thi-hành sai những nguyên-tắc
chánh-trị do ý-thức-hệ cũ nêu ra, ñể hô hào dân-chúng theo họ mà lật ñổ nhà cầm quyền. Trong
trường-hợp ñó, khi nắm ñược chánh-quyền, những nhà cách-mạng này tiếp tục duy-trì ý-thức-hệ
cũ, chỉ sửa chữa một vài ñiểm mà họ cho là sai lầm, và bài trừ những tệ-chánh mà nhà cầm
quyền trước lưu lại.
Quan-niệm cách-mạng này là quan-niệm cách-mạng cổ ở nước ta và nước Tàu. Trong hơn hai
mươi thế-kỷ, người Việt-Nam và người Trung Hoa ñã làm cách-mạng theo lối Võ Thang, nghĩa
là chỉ nghĩ ñến việc thay ñổi chánh-sách và nhà cầm quyền chớ không nghĩ ñến việc thay ñổi cả
ý-thức-hệ của xã-hội.
Nhưng cũng có khi sự bất-bình của những nhóm người sống trong một chế-ñộ bất-công ñưa ñến
những kết-quả tai-hại cho ý-thức-hệ chi-phối xã-hội. Không những oán ghét người thống-trị,
người bị thống-trị còn ghét luôn ñến những tư-tưởng, những quan-niệm mà người thống-trị ñưa
ra ñể biện-chánh và duy-trì quyền lực của mình. Họ cho rằng tất cả những sự cơ-cực, khổ sở của
họ ñều do ý-thức-hệ cũ gây ra. Những nhà cách-mạng có thể ñưa ra những tư-tưởng mới, bày tỏ
một quan-niệm tổ-chức xã-hội mới, dựa vào những nguyên-tắc khác với những nguyên-tắc làm
căn-bản cho ý-thức-hệ cũ.
Những tư-tưởng chánh-trị mới này, nếu thích-hợp với nguyện-vọng của dân-chúng, thì sẽ ñược
họ hoan-nghinh và chấp-nhận. Những người mê say nó thì noi theo nó mà tranh-ñãu chống lại
nhà cầm quyền dựa vào ý-thức-hệ cũ, và chống lại những nhóm cách-mạng khác, theo những xuhướng chánh-trị khác.

Nhóm cách-mạng nào thành-công trong cuộc chiến-ñãu này cũng tìm cách hủy-diệt ý-thức-hệ cũ
và những xu-hướng chánh-trị cạnh-tranh với lý-tưởng mình. Cùng với sự củng-cố chánh-quyền
bằng võ-lực, họ phổ-biến lý-tưởng ñó ra. Bằng sự tuyên-truyền, bằng sự giáo-dục, họ tìm cách
gột rửa hết ảnh-hưởng của ý-thức-hệ cũ và của những xu-hướng chánh-trị khác ñể cho tư-tưởng
chánh-trị họ phụng thờ ñược hưởng ñịa-vị ñộc-tôn. Nhờ ñịa-vị ñộc-tôn này, tư-tưởng chánh-trị
ñó lần lần uốn nắn ñời sống xã-hội theo quan niệm nó ñưa ra, và tạo cho xã-hội một ý-thức-hệ
mới thích-hợp với nó. ðó là quan-niệm cách-mạng thời cận-ñại ñược thực-hiện một cách triệt-ñể
ở nước Pháp năm 1789 và nước Nga năm 1917.
Muốn tiêu-diệt những tư-tưởng nghịch với mình, nhà cầm quyền cũng phải dùng một tư-tưởng
khác làm căn-bản. Tư-tưởng này có thể dựa vào ý-thức-hệ cũ của xã-hội hay dựa vào một ý-thứchệ mới. Nhưng dầu sao, nó cũng phải chỉ rõ chổ sai lầm của tư-tưởng kia, ñể cho những kẻ thừahành việc ñàn-áp tư-tưởng kia và những người trung- lập có cảm-tưởng rằng việc ñàn-áp ấy là
một việc làm chánh-ñáng.
Một chánh-sách ñàn-áp chỉ dựa vào võ-lực suông thế nào cũng ñưa ñến sự thất-bại. Mà nếu nó có
thành-công ñi nữa, thì sự thành-công ấy cũng phải trả một giá rất ñắt. Vì những người bị ñàn-áp
vẫn tin rằng tư-tưởng mình là ñúng, và vui lòng chết vì nó; người trung-lập cũng bất-bình vì sự
tàn-bạo của chánh-phủ và có cảm-tình với nạn-nhơn của sự tàn-bạo ấy. Như thế uy-tín của
chánh-phủ thế nào cũng phải bị lung lay.
Những tư-tưởng làm căn-bản cho hành-vi những người cầm vận-mạng các dân-tộc từ trước ñến
giờ có khi thành thật, có khi chỉ là một tấm màn che ñậy những lý do ẩn-áo khác. Nhưng trong
trường-hợp nào, nó cũng phải ñược tín-nhiệm mới thành-công ñược, và mới chủ-trương ñược sự
hành-ñộng của một số ñông người trong xã-hội.
Lúc con người còn ở trong trạng-thái bán-khai thì những tư-tưởng chủ-ñộng có vẻ thô-sơ giản-dị
lắm. Những vị tù-trưởng gây sự cố-kết trong bộ-lạc mình bằng tư-tưởng cho rằng tất cả mọi
người trong bộ-lạc ñều do một ông tổ mà sanh ra. Những vị giáo-chủ ñã xây-dựng tôn-giáo mình
trên một thuyết khởi-nguyên và một võ-trụ-quan huyền-bí. Những nhà vua cổ-thời thì duy-trì thế
lực của dòng họ mình bằng thuyết thiên-mạng.
Trong tất cả những tổ-chức cổ-sơ ấy, tư-tưởng thường hay hỗn-hợp với cá-nhơn chủ-trương nó.
Vì thế, nhiều nhà hướng-dẫn quần-chúng ñã tìm cách làm cho người ta tín-ngưỡng nơi mình
trước khi bắt họ thi-hành tư-tưởng của mình. Do ñó mà phát-sanh những câu sấm-ngữ, những câu
chuyện huyền-hoặc, những mưu-mẹo kỳ-khôi của những nhà cầm quyền thuở trước.
Nhưng con người càng ngày càng tiến-hóa, khoa-học mở mang thêm mãi, óc phê-bình cũng lần
lần phát-triển, những tư-tưởng mộc-mạc thô-sơ, những mưu-mẹo ngây thơ không ñủ sức gây sự
tin- tưởng cần-thiết nữa. Muốn tạo ra một phong-trào mạnh mẽ, những chánh-khách phải nêu ra
nhiều tư-tưởng sắp ñặt thành hệ-thống, luận-ñiệu chặt chẽ, mạch-lạc phân-minh. ðó là những lýthuyết chánh-trị ñược nhiều người tôn thờ làm chủ-nghĩa, và làm nền-tảng cho những ý-thức-hệ
của những xã-hội văn-minh.

III- ðIỀU-KIỆN QUYẾT-THẮNG CỦA MỘT TƯ-TƯỞNG CHỦ-ðỘNG

Dầu cho tư-tưởng chủ-ñộng là một ý-tưởng thô-sơ hay là một lý-thuyết có căn-bản vững chắc
cũng thế, muốn nắm phần thắng-lợi, nó phải có một số ñiều-kiện thiết-yếu.
Trước hết, tư-tưởng chủ-ñộng phải có tánh-cách thiết-thật, ñi sát tâm-lý và quyền-lợi quầnchúng. Một lý-thuyết chánh-trị hoàn-toàn không-tưởng không sao có thể thành-công ñược. Tuy
nhiên, sự thật phũ phàng rất khó cám dỗ con người. Ngay ñến những kẻ chỉ tranh-ñấu vì quyềnlợi thiển-cận cũng không mấy khi dám vỗ ngực tuyên-bố rằng mình chỉ nhắm một mục-ñích íchkỷ. Vì ñó, muốn cho người hoạt-ñộng một cách hăng hái bền bỉ và sẵn sàng hy-sinh cho một
công-nghiệp chung, cần phải có một lý-tưởng cao-siêu có thể hấp-dẫn quần-chúng.
Những lý-thuyết chánh-trị ñã thành-công trên thế-giới từ trước ñến nay là những lý-thuyết ñã
dung-hòa ñược tánh-cách thiết-thật và không-tưởng. Ở Trung-Quốc, tư-tưởng ðạo gia và Mặc
gia ñã thất-bại vì quá không-tưởng, trong khi tư-tưởng Pháp gia thất-bại vì quá thiết-thật. Chỉ có
tư-tưởng Nho gia, nhờ dung-hòa ñược lý-tưởng và thật-tế một cách ñồng ñều, nên mới thànhcông ñược lâu dài.
Ngoài ra, tư-tưởng chủ-ñộng còn phải có tánh-cách giản-dị, dễ hiểu, ñể cho người tầm-thường
thấy rõ sự cần-ích và chánh-ñáng của nó mà hưởng-ứng theo.
Những chánh-khách cận-ñại ñã nhận thấy những ñiều-kiện quyết-thắng của tư-tưởng chủ-ñộng.
Do ñó họ tìm cách ñơn-hóa những lý-thuyết khó hiểu của họ. Lược bỏ hết những phần luận-lý
cao-siêu, họ tóm tắt chương-trình và chủ-nghĩa của họ trong một vài tiêu-ngữ làm khẩu-hiệu
tranh-ñấu. Những tiêu-ngữ ấy là kết-tinh của lý-thuyết. Nó phản-chiếu một hình-ảnh lý-tưởng và
gọn gàng, dễ hiểu ñủ sức kích-thích một người trí óc tầm-thường.
Nhờ một phương-pháp tuyên-truyền nhồi sọ, những khẩu-hiệu ấy có thể phổ-biến trong dân
chúng. Nếu những yêu-sách nó gợi ra phù-hợp với nguyện-vọng nhiều người, nó có thể tạo ra
một hạng người nhiệt-tin, phụng thờ lý-thuyết như là một tôn-giáo, mặc dầu nhiều khi không ai
hiểu phần hình-nhi-thượng của lý-thuyết ấy ra sao, và cố-nhiên không biết luận-lý của nó ñúng
hay sai. Vì thế, ta thấy rất nhiều lý-thuyết chánh-trị dựa vào những tư-tưởng không thể giảI-thích
ñược bằng khoa-học hay kinh-nghiệm, luận-lý rất sai lầm mà ñược một số người xem như là một
chơn-lý cao-siêu, thần thánh, bất-khả xâm phạm.

IV- SỰ XUNG-ðỘT GIỮA NHỮNG TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ TRONG THẾ-GIỚI HIỆN ðẠI
Thế-kỷ thứ 20, các lý-thuyết chánh-trị ñã ñược mờ mang ñến một mực ñộ chưa từng thấy trong
lịch-sử và mọi cuộc chiến-ñấu chánh-trị hiện giờ ñều mang dấu hiệu của một cuộc xung-ñột tưtưởng. Trong trận thế-chiến thứ nhứt, hai bên ñối-lập ñã bắt ñầu lưu tâm ñến việc phổ-biến ra
quần-chúng những lý-luận biện-chánh cho mục-ñích mình ñeo ñuổi. Về phương-diện này, việc
tổng-thống Mỹ Wilson nêu ra 14 ñiểm làm nền tảng cho công cuộc tổ-chức thế-giới thời hậuchiến ñã ñánh dấu cho một kỷ-nguyên mới.
Với sự thành-công của ñảng cộng-sản ở nga năm 1917 và sau ñó, của các ñảng phát-xít ở Ý và
quốc-xã ở ðức, công-tác tuyên-truyền ñóng một vai tuồng quan-trọng trong ñời sống chánh-trị
các nước. Trong trận thế-chiến thứ nhì, hai khối ñối-lập nhau ñã vận dụng những phương-tiện
khổng lồ ñể giành phần phải về mình trước dư-luận quốc-tế.

Sau khi chiến-tranh kết-liễu, các nước chiến-thắng lại phân ra làm hai khối xung ñột nhau. Giữa
hai khối này, chiến-tranh thật sự chưa nổ bùng ra, nhưng trận giặc tuyên-truyền ñã thấy diễn ra
một cách vô cùng ráo riết.
Ghép vào cuộc xung-ñột giữa hai khối Mỹ Nga, lại còn có những cuộc xung-ñột khác nữa.
Những dân-tộc bị trị ñứng lên giành ñộc-lập phải ñương ñầu lại các ñế-quốc xâm-lược. Ngoài ra,
những nước ban ñầu cùng ở trong một khối với nhau, sau lại ñâm ra chống chọi lẫn nhau. Nhiều
quốc-gia thân Mỹ trước ñây nay quay ra chủ-trương trung-lập. Và trong khối cộng-sản thì sau
Tito lại ñến Trung-Cộng ñứng lên chống lại Nga.
Trong những nguyên-nhơn gây ra những cuộc xung-ñột trên này, tất-nhiên là quyền-lợi ñóng một
vai tuồng không nhỏ. Nhưng trong tất cả những nhóm ñứng lên tranh-ñấu, không nhóm nào là
không dựa vào một lý-thuyết chánh-trị. Trong cuộc chiến-ñấu gay go này, những nhóm nắm lấy
ưu-thế là những nhóm khéo léo trong sự tuyên-truyền và dựa vào một hệ-thống tư-tưởng hấp-dẫn
ñược quần-chúng.
Nước ta cùng ở trong một trào-lưu chung tràn ngập cả thế-giới, nên cũng bị ảnh-hưởng lây. Cuộc
ñấu-tranh tự giải-phóng của dân-tộc ta ñã bị bọn cộng-sản lợi-dụng ñể phụng-sự cho khối Nga.
Nhờ một tổ-chức chặt chẽ, một bộ máy tuyên-truyền tinh-xảo và một chánh sách khéo léo, họ ñã
lôi kéo ñược một phần quần-chúng theo họ. Những nhóm chánh-trị khác ñã ñứng lên chống chọi
lại cọng-sản, nhưng lại theo nhiều xu-hướng khác nhau nên không cố kết nhau ñược.
Sự xung-ñột giữa người Việt-nam với thực-dân cũng như của các nhóm chánh-trị Việt-Nam với
nhau ñã bị ảnh-hưởng nặng nề của thời-cuộc quốc-tế. Vì không nhóm nào nắm phần thắng-lợi
hoàn-toàn nên ñất nước Việt-Nam bị phân ñôi, và ở mỗi phần, sự xung-ñột giữa hai phe cọng-sản
và quốc-gia, giữa các phe phái cọng-sản với nhau, và giữa các xu-hướng quốc-gia khác nhau,
cũng không kém phần mãnh-liệt. Kết-quả là dân-chúng Việt-nam bị ñiêu-ñứng khổ-sở, và sống
mãi trong một bầu không-khí chiến-tranh, không thể kiến-thiết xứ sở ñược.
Tình-trạng này không thể kéo dài ra mãi. Muốn thoát khỏi sự bế tắc hiện nay, người Việt-Nam
cần phải cố kết nhau lại làm một khối tranh-ñấu cho quyền lợi chung. Mà muốn ñược như thế,
chúng ta cần phải có một nền tư-tưởng chánh-ñáng làm gốc.
Quyển sách này ra ñời là ñể ñóng góp một phần công-nghiệp vào việc ñả-phá những tư-tưởng sai
lầm và xây-dựng một lý-thuyết thích-hợp cho dân-tộc Việ-Nam. Vì ñó, nó chia ra làm hai phần.
Phần ñầu nghiên-cứu về những chủ-nghĩa chánh-trị danh tiếng ñã ra ñời ; phần sau trình bày một
chủ-nghĩa quốc-gia ñã ñược một nhà lãnh-tụ cách-mạng nêu ra từ năm 1939 và sau ñó ñược
nhiều anh em chiến-sĩ vun bồi tu-bổ thêm. Tác-giả mong ước rằng những bạn ñộc-giả của quyển
sách này sẽ không ngần ngại phê-bình sửa chữa nó và nên thêm ý-kiến ñể cho người quốc-gia
Việt-Nam có ñược một nền tư-tưởng căn-bản khả dĩ dùng làm một lợi-khí tranh-ñấu cho sự sống
còn chung của toàn-thể dân-tộc Việt Nam.
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I- SỰ PHÁT-SANH CỦA NHỮNG TÔN-GIÁO, LÝ-THUYẾT THẦN-QUYỀN

Trong sự hoạt-ñộng không ngừng của mình ñể sinh-tồn và tiến-hóa, loài người ñã nhờ một khả-năng
ñặc-biệt mà vượt lên trên mọi loài sanh-vật khác rất xa. Khả-năng ñó là trí khôn của người. Trí khôn
này không phải chỉ lo giải-quyết những vấn-ñề trực-tiếp cần-thiết cho ñời sống của người. Nó còn ñưa
người ñến chổ tìm hiểu những lý lẽ, những nguyên-nhơn của sự vật.
Cố-nhiên là sự suy-tưởng của người không phải ñạt ngay ñược mực hoàn toàn từ khi phát-hiện. Lúc
ban ñầu, những tri-thức của người về thế-giới ngoại quan hãy còn thô-sơ lắm và những tư-tưởng của
người, ngay ñến những tư-tưởng rất sâu sắc và có một lập-luận rất chặt chẽ, cũng vẫn dựa vào một nền
tảng mơ-hồ không vững chắc. Chỉ sau khi khảo sát kỹ càng về sự vật chung quanh mình và về ý-thức
mình, người mới tiến ñến những tri-thức thực-nghiệm và lý-luận của người mới có một cơ-sở khoa-học
hơn.
Nói một cách khái-quát, những tôn-giáo là kết-quả sự cố gắng của người ñể giải-thích sự vật lúc người
vừa thoát khỏi thú tánh, lúc tư-tưởng người chưa ñạt ñược trình-ñộ chánh xác và chắc chắn của khoahọc. Sự phát-sanh của các tôn-giáo thật ra rất là phức-tạp, và hiện giờ, chúng ta thiếu những tài-liệu
cần-thiết ñể phác lại lịch-trình cấu-tạo của nó một cách rõ ràng, ñứng ñắn. Tuy thế, sự khảo-sát về
phong-tục và tư-tưởng của những nhóm người còn lạc-hậu, và sự nghiên-cứu về ñời sống tâm-lý của
người, ñã giúp những nhà khoa-học nêu ra những giả-thuyết có thể xem là phù-hợp với sự thật về vấnñề này.
A- Ý-NIỆM LINH-HỒN
Một trong những sự-kiện làm phát-sanh ra những tôn-giáo là sự nhận có linh-hồn. Người cổ-sơ thấy
rằng khi mình thức và tỉnh-táo, mình có ý-thức, và nhận-chơn ñược bản-ngã thường-nhựt của mình.
Những khi ngủ hay bất-tỉnh, trái lại, người mê man không cảm thấy gì cả, hay có chiêm bao mà cảm

thấy ñiều kia việc nọ thì những trí-thức của người cũng không phù-hợp với cái bản-ngã bình-thường
của mình. ðiều này làm cho người nghĩ rằng ngoài thể-xác, còn có một nguyên-tố khác tạo nên mình.
Nguyên-tố ñó là linh-hồn. Khi người thức và tỉnh-táo, linh-hồn ở trong thể-xác người, khi người ngủ
hay bất-tỉnh, linh-hồn tạm rời khỏi thể-xác ấy.
Trong những giấc chiêm bao của mình, người cổ-sơ nhiều khi lại thấy những người quen thuộc ñã
chết. Giữa giấc chiêm bao, họ thường ngộ-nhận rằng những kẻ ấy còn sống như mình. Chỉ khi tỉnh
dậy, họ mới nhớ rằng những kẻ ấy không còn ờ cõi ñời và không thể gặp ñược trong thế-giới này nữa.
Do ñó, họ nghĩ rằng khi người chết, chỉ có thể-xác người là tan rã, còn linh-hồn thì tồn-tại mãi.
Những linh-hồn này vô-hình ñối với người thường, nhưng vẫn ở chung quanh họ; nó cũng có những
tình-cảm, nhu-cầu như người sống, và có thể hại ñến tánh-mạng người sống. ðối với những linh-hồn
không hình không ảnh, chỉ có thể gặp ñược trong chiêm bao, người hoàn toàn bất-lực. Phương-pháp
duy-nhứt của người ñể ñối-phó với các linh-hồn ấy là thỏa mãn những nhu-cầu của nó, và tỏ ra phụctùng nó ñể nó không phá-hoại mình. Vì ñó, người nghĩ ñến việc thờ phụng những linh-hồn người chết.
B- Ý-NIỆM THẦN-MINH
Một mặt khác, người cổ-sơ nhận thấy rằng phần lớn những vật ở quanh mình ñều biến hình hay chuyển
ñộng, hoặc có những hình dáng lúc thì oai-nghiêm, lúc thì hùng-vĩ lúc thì ñáng ghê rợn. Mặt trời, mặt
trăng và các vị tinh-tú luân phiên lặn mọc; núi non rừng rú và mặt ñất cùng biển cả hiện ra dưới những
ảnh-tượng khác nhau tùy mùa, tùy lúc; bầu trời khi thì quang-ñãng, mây bay gió thổi nhẹ nhàng, khi thì
ñen tối âm u, với bão tố, với sấm sét ñùng ñùng. Từng ấy hiện-tượng ñánh mạnh vào trí óc người.
Vì không hiểu rõ những cơ-cấu tác-ñộng của các lực-lượng thiên-nhiên trên này, và thấy rằng những
tác-ñộng ñó khi thì có lợi, khi thì có hại cho mình, người cổ-sơ cho rằng sau mỗi lực-lượng, ñều có
một nguyên-lý thiêng liêng ñiều-khiển. Nguyên-lý này là vị thần-minh vô-hình và có nhu-cầu, tìnhcảm như linh-hồn người chết, nhưng có oai-quyền và thế-lực hơn linh-hồn người chết rất nhiều. ðối
với thần-minh, người cũng không có cách nào ñối-phó lại, ngoài việc tế-lễ tôn-sùng họ ñể họ thương
tình mà tha thứ hay tin yêu mà bảo-vệ cho mình.
C- Ý-NIỆM VẬT-TỔ

Trong sự vật lộn với vạn-vật ñể mưu-cầu sự sống, người phải ñụng chạm với nhiều loài khác. Có nhiều
loài thực-vật và nhất là ñộng-vật làm cho người kinh sợ hay cảm-phục. Với tâm-hồn mộc-mạc của
mình, người cổ-sơ tưởng rằng nếu mình ăn thịt những loài vật ấy, hoặc trá hình cho giống nó, mình
cũng có những ñức-tánh như nó, hay ñược nó cho rằng mình ñồng-loại với nó mà không sát-hại mình.
Người Việt-tộc ngày xưa làm nghề chài lưới nên thường hay lặn lội dưới sông dưới biển. Họ rất sợ
giống giao-long, tức là một loại thuồng luồng cá sấu, làm hại mình. Vì ñó, họ xâm mình cho giống nó
và lần lần ñi ñến chỗ cho rằng mình thuộc chủng-tộc giao-long.
Về sau, một chi-nhánh Việt-tộc ñến ñất Phước-kiến. Thường năm, họ hay ñáp thuyền vượt biển ñi lại
từ ñất căn-cứ ñến các miền duyên-hải ở phương nam, như Hải nam, Bắc-Việt, có lẽ cả Nam-dương
quần-ñảo nữa. Mùa gió bấc, họ khởi-hành, ñến gió nồm, họ lại trở về quê quán. Trong những lần vượt
biển như vậy, họ tự so sánh mình với những ñàn chim lạc, một giống hậu-ñiểu thuộc loại ngỗng trời,

cũng mỗi năm theo gió bấc bay về bờ biển phương nam, và ñến mùa gió nồm thì bay trở về ñất cũ. Do
ñó, họ mang lông chim lạc ñể giả làm giống chim ấy. Sau ñó, họ thờ chim lạc làm vật-tổ, lấy tên nó
làm tên bộ-lạc mình và tự gọi mình là dân tộc Lạc-Việt. Họ là thủy-tổ của dân-tộc Việt-nam ta.
Dãu vết của sự thờ phụng vật-tổ trên này hãy còn trong lịch sử nước ta, với những truyền-thuyết
cho rằng nòi giống ta là con cháu Rồng Tiên, với những tên Lạc-Long quân và Lạc-Vương, mà ta
dùng ñể gọi những vị vua ñầu tiên của ñất nước ta.
Có khi vật-tổ là một con vật ñóng vai tuồng quan-trọng trong sự sống của dân, hay ñã giúp ích
rất nhiều cho người quốc-tổ. Sự thờ phụng vật-tổ thường làm cho mối dây liên-lạc quan-trọng
cho tất cả mọi người trong một bộ-lạc, một thị-tộc, có khi ñến cả một tiểu-bang. Người cổ-sơ
phải giữ nhiều qui-tắc ñối với vật-tổ. Thường, họ phải tỏ ý tôn-sùng vật-tổ, không bao giờ phạm
ñến nó, nhưng cũng có nhiều bộ-lạc ñược phép ăn thịt vật-tổ trong một thời kỳ nhứt-ñịnh mỗi
năm ñể nhờ ñó mà có ñược những ñức-tánh quí báu của vật-tổ.
D- Ý-NIỆM VỀ VỊ THẦN BẢO-VỆ ðOÀN-THỂ

Khi xã-hội tiến ñến một trình-ñộ văn-minh cao hơn, ý-niệm vật-tổ lần lần phai mờ trong trí người, và
ñược thay thế bằng ý-niệm về một vị thần ñặc-biệt bảo-vệ ñoàn-thể. Vị thần này có thể là người lãnh tụ
ñầu tiên ñã ñiều-khiển ñoàn-thể hay là một vị anh-hùng của ñoàn-thể, nhưng cũng có thể là một vị thần
tưởng-tượng ra, hay một vị thần nguyên-lý của lực lượng thiên-nhiên ñược ñoàn-thể thờ cúng.
ð- Ý-NIỆM THƯỢNG-ðẾ
Những ý-tưởng về linh-hồn, về thần-minh, về vật-tổ, về vị thần bảo-vệ ñoàn-thể thường trộn lộn vào
nhau. Nó tạo ra trong trí người một thế-giới vô hình ñầy những nhơn-vật quyền-năng rất lớn ñối với
võ-trụ và nhứt là ñối với người.
Ban ñầu, người thờ cúng tất cả những ma quỉ thần thánh như nhau. Nhưng sự quan-sát bộ máy cai-trị
chung quanh mình cho người thấy rằng xã-hội nào cũng có trật-tự, có các cấp bực cao thấp.
Những thị-tộc ñều có người tộc-trưởng cầm ñầu. Những bộ-lạc do các thị-tộc liên minh nhau lại ñể lập
thành thì có người tù-trưởng chỉ-huy. Những tiểu-bang và quốc-gia, kết-quả sự thôn-tính lẫn nhau hay
sự thông-hôn giữa những bộ-lạc, cũng có vị lãnh-chúa hay quốc-vương ñiều-khiển. Những tộc-trưởng,
tù-trưởng có thể còn ñược dung-nạp trong tiểu-bang và cai-trị thị-tộc hay bộ-lạc mình dưới quyền lãnhchúa hay quốc-vương.
Những ñiều này ñưa người ñến ý nghĩ sắp hạng các nhơn-vật của thế-giới vô-hình. Bên trên những vị
thần-minh, những linh-hồn người chết, người cổ-sơ tưởng-tượng ra một vị thần có quyền-lực tối-cao,
ñiều-khiển tất cả những thần-minh và linh-hồn người chết, ñiều-khiển cả những lực-lượng thiên-nhiên
và võ-trụ. Vị thần này thường là vị thần bảo-vệ cho ñoàn-thể ñã thực-hiện ñược sự thống-nhứt các bộlạc ñể lập nên tiểu-bang hay quốc-gia. Nhưng ñó cũng có thể là một nhơn-vật khác hơn tất cả những vị
thần-minh sẵn có: ñó là Trời hay Thượng-ðế.
Khi tư-tưởng người ñã tiến ñến một mực cao hơn, người suy nghĩ sâu xa hơn về võ-trụ trong ñó mình
sống. ðiều người nhận thấy trước hết là nó rất minh-mông vĩ-ñại, nhưng lại rất có trật-tự, rất ñiều-hòa.

Người nghĩ rằng một công-trình tinh-xảo như vậy không thể nào do sự ngẫu-nhiên mà cấu tạo ñược.
Do ñó mới phát-sanh ý-tưởng cho rằng nhứt-ñịnh phải có một ñứng toàn-thiện toàn-năng sáng-tạo ra
muôn vật. ðứng Tạo-hóa này tất-nhiên phải là ông Trời, vị Thượng-ðế người ñã tôn thờ.
Trong khi một số ñông dân-tộc giữ mãi lòng tin tưởng nơi nhiều vị thần-minh, một vài giống
dân, sau khi có ý-niệm về Thượng-ðế khai sáng võ-trụ rồi, thì hướng về thuyết ñộc-thần. Theo
thuyết này, ngoài Thượng-ðế ra, không còn có vị thần-minh nào khác nữa, và con người chỉ nên
thờ cúng một mình Thượng-ðế mà thôi.
Buổi ñầu, ñứng Thượng-ðế do người tưởng-tưởng là một nhơn-vật có hình thể giống như người,
lắm khi lại có những nhu-cầu, xúc cảm, tánh-tình như người nữa. Nhưng sau ñó, những triết-gia
lần lần trừu-tượng-hóa hình ảnh Thượng-ðế, và cuối cùng, xem Thượng-ðế như là một nguyênlý linh thiêng, ở ñâu cũng có và lúc nào cũng có, nhưng không có hình-thể tánh-chất như người.

E- SỰ PHÁT-TRIỂN CỦA TINH-THẦN ðẠO-ðỨC.
Với ý-niệm mới này về Thượng-ðế, những tôn-giáo bắt ñầu có một nền triết-lý uyên-thâm. Nền triết-lý
này có khi ñi ñến chổ không công-nhận Thượng-ðế, cho dẫu là dưới hình thức một nguyên-lý vi-diệu.
Tuy thế, nó vẫn nhuộm màu huyền-bí và không ñạt ñược tánh-cách rõ ràng của khoa-học. Nhưng dầu
sao nó cũng ñưa ñến cho tư-tưởng người một yếu-tố mới là một nền ñạo-ñức trước kia chưa có.
Người cổ-sơ chỉ thờ cúng tôn-sùng các linh-hồn, các vị thần-minh hay Thượng-ðế với mục-ñích mua
cảm-tình những ñứng thiêng liêng ñể khỏi bị những ñứng ấy trừng-phạt, hay hơn nữa, ñể ñược những
ñứng ấy bảo-trợ, phù-trì cho. Với một nền-tảng triết-lý cao hơn, các tôn-giáo ñưa người ñến ý-niệm tuthân ñể xứng-ñáng với Ngài, ñể có thể hòa-hợp hồn mình với linh-hồn Thượng-ðế. ðiều này giúp
người tiến một bước khá dài trên ñịa-hạt tinh-thần và làm cho nhơn-loại ñược thuần-lương hơn trước.

II- THỬ KHẢO-SÁT VỀ MỘT VÀI TÔN-GIÁO QUAN TRỌNG TRÊN THẾ- GIỚI.
Những tư-tưởng thần-quyền ñã phát-sanh nơi tất cả mọi dân-tộc trên thế-giới. Nguyên tắc căn-bản của
tư-tưởng ấy là lòng tin nơi một thế-giới vô-hình với những nhơn-vật có nhiều quyền-năng ñối với võtrụ và ñời sống con người. Nó chung cho tất cả mọi giống dân. Tuy thế, về phương-diện thực-hành,
những hình-thức tôn-giáo khác nhau vô-cùng tùy xã-hội, tùy thời-ñại.
Nghiên-cứu tường-tận tất cả những hệ-thống tư-tưởng thần-quyền trong nhơn-loại từ xưa ñến nay là
một việc làm phức-tạp mà không ích-lợi gì nhiều. ðể thấy rõ tánh-cách của những lý-thuyết thầnquyền, chúng ta chỉ cần khảo-sát qua những tôn-giáo quan-trọng hiện còn ñược sùng-mộ trên thế-giới.
A- ðẠO BÀ-LA-MÔN, PHẬT-GIÁO VÀ ẤN-ðỘ-GIÁO
Dân Ấn-ñộ là một giống dân có một óc thần-bí mạnh mẽ vô-cùng. Tư-tưởng tôn-giáo của họ rất uyênthâm và ảnh-hưởng tôn-giáo ñối với họ mãi ñến ngày nay mà hãy còn hết sức trọng-ñại.

1- KINH PHỆ-ðÀ VÀ ðẠO BÀ-LA-MÔN
a- CÁC KINH ðIỂN

Những di-tích cổ nhứt về nền tư-tưởng Ấn-ñộ gồm lại trong bốn quyển sách Phệ-ñà (Védas) mà người
Ấn xem như là những thánh kinh. Sách này chép những lời cầu nguyện, những bài thánh-ca, những câu
thần chú liên-quan ñến sự tế-lễ và việc gìn giữ ngọn lửa thiêng. Qua những sách này, người ta có thể
biết ñược rằng thời cổ người Ấn-ñộ nhơn-cách-hóa và thờ cúng làm thần-minh những lực-lượng thiênnhiên mà họ thấy chung quanh họ.
Những tư-tưởng thô-sơ này lần lần tiến-hóa ñể biến thành ñạo Bà-la-môn vào khoảng từ thế-kỷ thứ 12
ñến thế-kỷ thứ 6 trước Công-nguyên. Những kinh-ñiển của mối ñạo mới ấy gồm những sách viết bằng
văn xuôi chú-thích những sách Phệ-ñà và luận về mọi vấn-ñề trong võ-trụ và xã-hội.
b- QUAN-NIỆM VỀ PHẠN-THIÊN

Trong các sách nầy, các vị thần cổ nhường chỗ cho Phạn-thiên (Brahma). ðó là linh-hồn của võ-trụ
làm nguyên-lý cho mọi vật và hiển-hiện ở mọi vật. Phạn-thiên khi thì phân-biệt với vật-chất hữu-hình,
khi thì hoà-hợp với vật-chất, khi thì khác với linh-hồn riêng mỗi vật, khi thì giống các linh-hồn ấy.
Lúc sáng-tạo võ-trụ, Phạn-thiên ra khỏi trạng-thái yên nghỉ rồi làm ra một quả trứng vàng giữa khoảng
hỗn-mang, và cho vào ñó một mầm rút ra từ bản thể mình. Mầm này cũng gọi là Phạn-thiên. Phạnthiên ấy ra khỏi trứng rồi phân nó ra làm hai phần bằng nhau ñề làm nên trời và ñất, rồi tạo nên chưthần, quỉ và mọi vật khác.
c- QUAN-NIỆM VỀ VÕ-TRỤ

Võ-trụ do Phạn-thiên tạo nên chia ra làm ba phần. Trên hết là sáu từng trời chồng chất lên nhau làm
chỗ ở của chư-thần; giữa là mặt ñất chia ra làm bảy châu ñồng-tâm bị bảy ñại-dương làm cho phâncách nhau và quây quần quanh một ngọn núi thiêng chống trời; chót hết là năm từng hạ-giới, chỗ ở của
quỉ. Từng chót của hạ-giới là nơi ñịa-ngục.
Võ-trụ này tồn tại trong một ngày Phạn-thiên dài bằng 2.160 triệu năm. Hết hạn này, nó trở về trạngthái hỗn-mang trong một ñêm dài bằng ngày Phạn-thiên. Sau ñó, Phạn-thiên lại dậy, tạo trở lại võ-trụ y
như trên. Vậy, lịch-sử thế-giới gồm có nhiều ñời kế tiếp nhau mãi-mãi không cùng.
d- LINH-HỒN NGƯỜI VÀ THUYẾT LUÂN-HỒI

Thể-xác chỉ sống một thời-gian ngắn ngủi ở thế-gian, nhưng linh-hồn người không thể tiêu-diệt. Sau
khi người chết, hồn xuất ra khỏi xác, nhưng vẫn không ñược tự-do vì nó lại phải ñầu thai qua kiếp
khác, cứ sống, chết, ñầu thai lại, rồi sống, chết, ñầu thai như thế mãi không ngừng. Người Ấn-ñộ gọi sự
sống, chết và ñầu thai ñó là luân-hồi, vì họ so sánh nó với sự quay tròn của một bánh xe, hết vòng này
thì lại sang vòng khác.

ñ- Ý-NIỆM ðẠO-ðỨC.

Linh-hồn người cũng như linh-hồn vạn-vật, thật ra vốn là một phần của linh-hồn võ-trụ, một chất tinhtế, thuần-khiết và sáng suốt. Nhưng vì hỗn-hợp với vật-chất, nó bị dơ bẩn ñi, và kẹt trong vật-chất,
không thể thoát ra ñược. Trong những kiếp liên-tiếp nhau, linh-hồn có thể mang nhiều hình thể tử thực
vật ñến người.
Những linh-hồn biết tu luyện và noi theo ñường ñạo-ñức thì có thể trong sạch lại và trở về nhập với
hồn võ-trụ. Trái lại, những linh-hồn chìm ñắm trong những chỗ dơ bẩn thì cứ bị luân-hồi, có thể phải
mang mãi cái thể-xác thú-vật, hoặc thành quỉ, hay sa xuống ñịa-ngục. Từ khi quan-niệm này phát hiện,
luân-lý cũng nảy mầm.
Tuy nhiên, nền luân-lý Ấn-ñộ, cho ñến một thời-kỳ gần ñây, vẫn có tánh-cách tiêu-cực. Người Ấn-ñộ
vốn cho rằng thế-giới hữu-hình chỉ là một trò ảo-thuật của Phạn-thiên tạo ra ñể tự tiêu khiển. Hồn cánhơn bị lôi kéo vào trong trò ảo-thuật này và cho nó là sự thật nên ñắm ñuối vào ñó. Những người có
học ñạo và giác-ngộ ñược rằng mình bị gạt thì cố gắng ñể thoát-ly trò ảo-thuật của Phạn-thiên, bằng
cách tự mình rút ra khỏi trò chơi ñể làm một khán-giả ñiềm-nhiên tọa-thị.
Như vậy, nền tư-tưởng Ấn-ñộ ñặt cơ-sở trên nguyên-tắc xem cuộc ñời là hư-ảo và lấy làm cứu-cánh
chánh-yếu của người, sự thoát-ly ñời sống hữu-hình ñể hòa-hợp hồn mình vào hồn Tạo-vật. Do ñó, sự
tu-niệm của họ chỉ hướng về chỗ tự tu-thân, tự làm cho tâm-hồn mình thanh-cao xa trần-tục, và ñạoñức của họ hướng về chỗ giữ cho mình hoàn-toàn hơn là về chỗ giúp ñỡ kẻ khác.
e- SỰ THỜ CÚNG VÀ TU-NIỆM.

Cũng như mọi giống dân khác, người Ấn-ñộ ngày xưa rất lo nghĩ ñến việc cúng tế thần-minh. Sự cúng
tế này ban ñầu có tánh-cách cá-nhơn, nhưng về sau, nó trở thành công-cộng. Những cuộc hành-lễ càng
ngày càng phức-tạp lên mãi, và cuối cùng, xã-hội cần ñến một hạng giáo-sĩ chuyên lo việc cúng tế.
Những giáo-sĩ này hợp lại làm một giai-cấp, giai-cấp Bà-la-môn. Họ cho rằng họ từ miệng Phạn-thiên
mà thác-sanh ra, nên giai-cấp họ là giai-cấp cao nhứt ở Ấn-ñộ, trên những giai-cấp chiến-sĩ, trưởng-giả
và nông công. Ngoài ra những giai-cấp trên này, xã-hội Ấn-ñộ còn có nhiều giai-cấp khác. Những giaicấp ấy phân-biệt nhau một cách rõ rệt. Không ai có thể vượt khỏi giai-cấp mình, và người khác giaicấp với nhau không có quyền thông-hôn với nhau.
Chỉ có ba giai-cấp Bà-la-môn, chiến-sĩ và trưởng-giả là có quyền học ñạo. Họ ñược làm lễ nhập ñạo và
sau lễ ñó, họ tự xem như là ñược sanh một lần thứ nhì.
ðời của một người dân kiểu-mẫu trong ba giai-cấp trên của xã-hội Ấn-ñộ ngày xưa có thể chia ra làm
bốn giai-ñoạn: lúc còn bé thì học kinh sách, ñến tuổi thanh-niên thì cưới vợ, làm gia-trưởng, khi con ñã
thành gia-thất thì vào rừng ở ẩn,sống một cuộc ñời thanh-tĩnh, trở về già thì làm một tu-sĩ khổ hạnh, ñi
ăn xin.
Trong những người học ñạo như thế, chỉ có người thuộc giai-cấp Bà-la-môn là có hy-vọng ñược trở về
với hồn Tạo-vật sau khi chết. Người thuộc giai-cấp chiến-sĩ và trưởng-giả chỉ có hy-vọng thác-sanh
vào giai-cấp Bà-la-môn mà thôi.

Người thuộc giai-cấp nông công không ñược học ñạo, họ chỉ có quyền bố-thí cho các thầy tu ñể cầu
phước cho mình. Những giai-cấp hạ-tiện hơn thì chẳng những không ñược tu-hành hay bố-thí cho
người tu-hành, mà còn phải lánh xa người thuộc giai-cấp trên, vì sự có mặt của họ có thể làm bẩn ñến
những người giai-cấp trên.
2- PHẬT-GIÁO
ðến thế-kỷ thứ sáu trước Công-nguyên, ñạo Bà-la-môn bị một giáo-phái khác cũng phát-sanh ở Ấn-ñộ
là Phật-giáo ñánh ñổ.
a- TIỂU-SỬ PHẬT

Người sáng-lập Phật-giáo cũng gọi là Thích-giáo là Tất-ñạt-ta (Siddhârtha) họ Cồ-ñàm (Gotama) thuộc
dòng Thích-ca, cũng gọi là Thích-già (Sâkya). Người sanh tại thành Già-tỉ-la (Kapilavastu) ở phía Bắc
Ấn-ñộ vào thế-kỷ thứ sáu và mất vào khoảng năm 480 trước Công-nguyên.
Người là con một nhà quí-tộc thuộc giai-cấp chiến-sĩ, có vợ con và sống một cuộc ñời phú-quí. Nhưng
nhận thấy ñời người khổ-sở, Người bỏ vợ con, bỏ quyền-vị ñể ñi tu. Ban ñầu, người theo lối khổ-hạnh,
ép xác như hầu hết các vị ẩn-tu Ấn-ñộ thời bấy giờ. Nhưng sau, Người tỉnh-ngộ, và bỏ sự khổ-hạnh vì
cho rằng nó cũng hại cho con người như sự ăn chơi phóng-túng. Nghiền ngẫm mối ñạo trong mấy năm,
Người mới thành chánh-quả, tự xưng là Như-lai rồi ñi khắp nơi truyền mối ñạo mình.
b- NHỮNG ðIỂM KHÁC NHAU GIỮA PHẬT-GIÁO VÀ ðẠO BÀ-LA-MÔN.

ðạo của Phật so với ñạo Bà-la-môn có nhiều chổ khác nhau. Phật không nhận thuyết linh-hồn võ-trụ
cùng thuyết cho rằng hồn cá-nhơn và hồn võ-trụ ñồng-thể với nhau. Người không nhận có Phạn-thiên
là bực thần tối-cao sáng-tạo vạn-vật. Người cho rằng những vị thần-minh là những nhơn-vật cao hơn
con người, nhưng vẫn chịu những nỗi khổ như con người. Họ không giúp ích gì cho con người, và con
người cũng không có nhiệm-vụ gì ñối với họ. Sau hết, Phật không nhìn nhận những kinh ñiển cũ của
Ấn-ñộ, từ những kinh Phệ-ñà ñến những kinh sách của ñạo Bà-la-môn.
Một mặt khác, Phật cho rằng không riêng gì người của giai-cấp Bà-la-môn mới có thể ñược giải-thoát.
Bất cứ người nào có lòng thành cầu ñạo cũng ñều có thể thành-công cả. Vì ñó, Người nhận làm ñệ-tử
người của tất cả mọi giai-cấp, ngay cả ñến giai-cấp hạ-tiện nhứt. Về sau, Người còn nhận phụ-nữ làm
tín-ñồ, ñiều mà ñạo Bà-la-môn không khi nào chịu.
c- LÝ-THUYẾT ðẶC-BIỆT CỦA PHẬT-GIÁO: SỰ KHỔ VÀ PHÉP DIỆT KHỔ

Phật không ñề-cập ñến nhiều vấn-ñề thường ñược các triết-gia khác chú ý. Người vốn chủ-trương rằng
trong sự ñi tìm chơn-lý, con người chỉ nên nghĩ ñến những ñiều gì hữu-ích cho sự giải-thoát của mình
mà thôi.
Vì lẽ ñó, theo Người, con người không nên tìm biết xem võ-trụ vĩnh-viễn hay tạm-thời, vô-cùng hay
hữu-hạn. Con người chỉ cần biết rằng ñời là khổ-hải, và mình bị chìm ñắm vào trong ấy. Sự khỗ-sở,
con người không phải chỉ chịu một kiếp mà phải chịu hết kiếp này sang kiếp khác, cứ sanh sanh tử tử
mãi mà mang nỗi khổ không biết bao giờ thôi.

Ở ñây, Phật nhận thuyết luân-hồi của Bà-la-môn cho rằng sự sanh tử của con người như cái bánh xe,
quay hết vòng này lại ñến vòng khác không ngừng. Cái nghiệp người chịu ở kiếp này là cái quả công
việc người làm ở kiếp trước, mà những công việc người làm ở kiếp này lại là cái nhơn của nghiệp
người về kiếp sau. Như thế, người cứ phải chịu sự nghiệp-báo ấy mãi.
Nhưng nguyên-nhơn sự khổ là gì? Nó chính là lòng tham muốn của người: tham sống, tham sướng,
tham mạnh. Muốn diệt khổ, người phải tiêu-trừ lòng tham muốn. Mà muốn tiêu-trừ lòng tham muốn,
người phải dốc chí tu-hành, chánh tâm theo ñạo ñể cắt ñứt những cái nhơn-duyên ràng buộc mình ở
trần-thế. Khi ñã diệt ñược sự khổ rồi, tức là ñược giải-thoát rồi, người ra khỏi vòng luân-hồi, nghiệpbáo, không sanh không tử nữa mà tới cõi Niết-bàn.
d- SỰ TU-THÂN VÀ LÒNG TỪ-BI BÁC-ÁI

Về sự tu thân, Phật dạy tín-ñồ lấy lòng từ-bi bác ái mà ñối với vạn-vật. Nhưng cũng như những giáo-sĩ
Bà-la-môn, Phật vốn chủ-trương xem cõi ñời là bào-ảnh chớ không phải thật, nên lòng từ-bi của Người
ít nhắm ñến sự cải-thiện ñời sống của con người, mà nhắm vào việc làm cho lòng con người hoàn-toàn
hơn, cao quí hơn, trong sạch hơn, ñể cho con người dễ tập-trung tư-tưởng trong khi nhập-ñịnh thamthiền hầu tiến lên cuộc ñời ñạo-ñức.
Tuy vậy, lòng từ-bi bác-ái nầy cũng làm cho Phật-giáo khác ñạo Bà-la-môn dạy con người có một thái
ñộ hờ-hững với tất cả những cái gì ở ngoài mình.
ñ- SỰ THAY ðỔI GIÁO-LÝ CỦA PHẬT VỚI PHÁI ðẠI-THỪA

Năm trăm năm sau khi Phật tịch, ñạo Người rất thạnh-hành ở Ấn-ñộ. Nhưng lúc ấy, môn-ñồ Phật ñã
chia ra làm hai phái tiểu-thừa và ñại-thừa.
Phái tiểu-thừa noi theo giáo-lý cũ của Phật. Phái ñại-thừa trái lại, ñã nhận chịu nhiều tư-tưởng khác và
ñưa ra những lập-luận khác hẳn lập-luận của phái tiểu-thừa. Những tín-ñồ Phật-giáo phái ñại-thừa tin
nơi một thuyết Bà-la-môn theo ñó, thế-giới trải qua nhiều ñời khác nhau. Họ cho rằng mỗi ñời ñều có
một vị Phật giáng-thế ñể ñộ dân. Ngoài Phật Thích-ca, họ còn tôn-sùng nhiều vị Phật khác, và thêm
vào nhiều vị bồ-tát, nhiều vị thần-minh.
Theo phái ñại-thừa, chơn-lý có hai mặt. Võ-trụ vốn là hư-ảo, nhưng ñối với con người, nó vẫn thật.
Vậy, nhiệm vụ người là phải cố gắng làm cho ñời bớt khổ ñi. Cái tư-tưởng gánh nhiệm-vụ với ñời
cũng chỉ là một ảo-tưởng, song nó là một ảo-tưởng tốt mà người nên có.
Như vậy, những tín-ñồ phái ñại-thừa không xem sự thoát khỏi vòng luân-hồi là cứu-cánh của mình như
tín-ñồ phái tiểu-thừa noi ñúng theo lời Phật dạy. Họ ñã có tư-tưởng cứu ñời. Họ tin rằng có nhiều bực
tu-hành ñắc-ñạo rồi, nhưng chưa nhập Niết-bàn mà còn ở lại chốn thế-gian ñể cứu-ñộ chúng-sanh như
Quan-thế-âm Bồ-tát.
Chủ-trương này làm cho tư-tưởng từ-bi bác-ái phát-triển rất mạnh. Mặc dầu hãy còn bị ý-niệm cho ñời
là hư-ảo gán cho nó một tánh-cách tiêu-cực khó hủy-diệt ñược, tư-tưởng này cũng ñã ñóng một vai
tuồng rất quan-trọng trong sự nâng cao tinh-thần ñạo-ñức của loài người.

e- SỰ TRUYỀN-BÁ PHẬT-GIÁO

Ðạo Phật từ Ấn-ñộ lần lần truyền-bá ñi khắp các nước khác. ðảo Tích-lan và những nước Diến-ñiện,
Cao-miên, Thái-lan theo Phật-giáo tiểu-thừa, nhưng them vào ñó nhiều tín-ngưỡng bình-dân cổ-truyền
của họ. Những nước Nê-Ban ( Népal ), Tây Tạng, Trung Hoa, Triều- tiên, Nhựt - Bổn và Việt- Nam thì
theo Phật-Giáo ðại-thừa. Ngay ở Ấn- ðộ thì ðạo Phật lần lần lui bước trước sự phản công của ñạo Bàla-môn và hầu như mất hẳn từ thế kỷ thứ 17.
3- ẤN-ÐỘ-GIÁO
Nền tôn-giáo thạnh-hành ở Ấn-ñộ trong thời-ñại cận-kim là Ấn-ñộ-giáo, hỗn-hợp những tư-tưởng của
ñạo Bà-la-môn và Phật-giáo với những tín-ngưỡng của dân chúng.
a- GIÁO-LÝ ẤN-ÐỘ-GIÁO SO VỚI ÐẠO BẦ-LA-MÔN VÀ PHẬT-GIÁO

Ấn-ñộ-giáo hướng về chủ-trương ñộc thần, song không chống chọi lại thuyết ña-thần của ñạo Bà-lamôn, vì theo Ấn-ñộ-giáo, những vị thần khác nhau thật ra ñều là hiện-thân của Phạn-thiên. Trong khi
ñạo Bà-la-môn dạy người nên ñể cho hồn mình lặn mất vào hồn Phạn-Thiên, Ấn-ñộ-giáo dạy người
ñem hòa-hợp linh-hồn riêng biệt của mình với linh-hồn Phạn-thiên.
Cũng như ñạo Bà-la-môn, Ấn-ñộ-giáo nhận rằng võ-trụ là hư-ảo, nhưng trái với ñạo Bà-la-môn khuyên
người nên cố thoát trò ảo-thuật của tạo-hóa, nó dạy người nên tham-dự trò ảo-thuật ấy. Tuy không
hoàn-toàn gạt bỏ chủ-trương vô-vi của ñạo Bà-la-môn, Ấn-ñộ-giáo công-nhận giá-trị của sự hoạt-ñộng,
và xem nó ngang hàng với sự vô-vi.
Thật ra, ñối với người theo Ấn-ñộ-giáo, cái quan-trọng không phải là vô-vi hay hoạt-ñộng. Ðiều cần là
làm cho con tâm thoát khỏi tinh-thần vụ-lợi ích kỷ. Nếu không vụ-lợi thì người dầu có hoạt-ñộng nhiều
bao nhiêu, cũng có thể xem như là không hoạt-ñộng gì cả.
Vậy, Ấn-ñộ-giáo noi theo con ñường Phật ñã ñi, vì Phật bài-xích sự khổ-hạnh và dạy rằng trước hêt,
người phải lo ñạt ñược sự tự-do nội-tâm ñối với thế-giới. Nhưng theo Ấn-ñộ-giáo, mực tối-cao của sự
vô-vi là hoạt-ñộng với tấm lòng thanh-thản như không hoạt-ñộng vậy. Người nên hoạt-ñộng không
phải vì kết quả sẽ ñến cho mình hay cho kẻ khác, mà chỉ vì nhiệm-vụ mình. Vả lại, khi người ñã dưng
mình cho Phạn-thiên người chỉ là dụng cụ của Phạn-thiên mà thôi. Một việc quấy ñối với người ñời có
thể lại là việc phải, nếu người làm việc ấy hoàn-toàn chiều theo Phạn-thiên trong khi làm.
Vậy, trung-thành với ñạo Bà-la-môn, Ấn-ñộ-giáo xem Phạn-thiên cao hơn ý-niệm Thiện và Ác. Nó
không kể việc giết người là tội vì theo nó, khi ta giết một người, ta chỉ ñẩy hồn người ấy từ trạng-thái
này sang trạng-thái khác mà thôi. Vì ñó, nền ñạo-ñức của nó vẫn chưa ñược hoàn-mỹ. Ðó là nhượcñiểm chung của những lý-thuyết cho rằng ñời là ảo-tưởng.
b- SỰ THỜ CÚNG

Về phương-diện thờ cúng, Ấn-ñ-giáo cũng thờ phụng Phạn-thiên, nhưng thêm vào hai vị thần Civa và
Vishnou. Ba vị Phạn-thiên, Civa và Vishnou hòa-hợp nhau làm một và tiêu-biểu cho ba trạng-thái

ñộng của hồn võ-trụ, mỗi vị có một nguyên-lý riêng. Phạn-thiên là ñứng Tạo-hóa, nguyên-lý là hoạtñộng; Vishnou là thần bảo-tồn, nguyên-lý là lòng từ-ái; Civa là thần phá-hoại, nguyên-lý
là dục-vọng, là sự tối tăm.Các vị thần này không phải chỉ ñược thờ cúng trong bản-thể họ, mà còn
trong những hiện-thân của họ nữa. Vishnou ñược thờ dưới hình-thức những hiện-thân của mình trong
nhiều kiếp khác với tên là Rama, Krishna. Thần Civa thường ñược thờ
trong những hình-thể ñàn-bà: Kâli, Donga v.v...
Do lối thờ cúng này, những môn-ñồ Ấn-ñộ-giáo chia ra thành phái thờ Vishnou và phái thờ Civa.
Trong những nghi lễ, Ấn-ñộ-giáo cũng có khác ñạo Bà-la-môn xưa. Thêm vào sự cầu-nguyện lễ-bái
theo lối cổ, tín-ñồ Ấn-ñộ-giáo còn dùng những bùa chú và phù-pháp có vẻ huyền-bí hơn. Sau hết, Ấnñộ-giáo cũng quảng-bá ý tưởng cho rằng sự thăm viếng các thánh ñịa ban phước lành cho các tín-ñồ.

B- NHO-GIÁO VÀ ÐẠO-GIÁO

1- NHO-GIÁO

Trái với người Ấn-ñộ có óc thần-bí, người Trung-Hoa chuộng sự thực-tiễn hơn. Bởi ñó, mặc dầu dân
Trung-Hoa vẫn noi theo những lý-thuyết thần-quyền như tất cả các dân-tộc khác, mối ñạo nắm phần
thắng-lợi ở nước họ là Nho-giáo nghiêng về phía ñời sống thế-gian nhiều hơn.
Những tư-tưởng làm nền-tảng cho Nho-giáo ñã xuất-hiện từ ñời thượng-cổ với các nhà vua Nghiêu,
Thuấn, Hạ Võ, Thành-Thang. Ðến ñầu ñời nhà Châu, nó ñã phát-triển rất mạnh mẽ với Châu VănVương, Châu Võ-Vương, và Châu-công Cơ Ðán. Tuy thế, chỉ ñến lúc Khổng-tử ra ñời, nó mới ñược
sắp ñặt thành một hệ-thống chặt chẽ và trở nên một học-thuyết ngự-trị trên dân-chúng Trung-Hoa.
a- TIỂU-SỬ KHỔNG-TỬ

Khổng-tử húy là Khâu, người làng Xương-bình, huyện Khúc-phụ, nay thuộc phủ Duyện-Châu,
tỉnh Sơn-ñông, trước thuộc nước Lỗ. Ông sanh vào năm thứ 21 ñời vua Linh nhà Châu, nhằm
năm 551 trước Công-nguyên. Khi trẻ, ông làm quan ở nước Lỗ, nhưng vì tánh hiếu học, ông lại
tìm ñến kinh-ñô nhà Châu là Lạc-ấp ñể khảo-cứu về chế-ñộ hiến-chương ñời trước. Lúc thành tài
ông về nước Lỗ, tìm cách xuất-thân ñể thực-hiện lý-tưởng chánh-trị của mình.
Năm 51 tuổi, ông ñược vua nước Lỗ dùng làm Trung-ñô-tể, rồi thăng chức Ðại-tư-khấu. Bốn
năm sau, ông ñược vua cho nhiếp tướng-sự nước Lỗ. Nhờ tài cai-trị của ông, nước Lỗ thạnh lên.
Nước Tề bên cạnh lo sợ, bèn dùng kế ly-gián, ñem nữ nhạc dâng cho vua Lỗ. Vua Lỗ ham mê
nữ-nhạc ñến bỏ việc chánh. Khổng-tử thấy thế bèn kiếm dịp từ chức ñễ bỏ ñi. Ông châu du các
nước ñể tìm một vị anh-quân có thể dùng tài mình mà ñem sự thái-bình ñến cho cái thiên-hạ
loan-lạc thời Xuân-thu. Nhưng mặc dầu ñược mọi người tôn-trọng, ông không ñược nhà vua nào
tin dùng.
Ðến năm 68 tuổi, ông trở về nước Lỗ viết sách, dạy học trò. Ông mất năm thứ tư ñời vua Châu-

kính, tức là năm 478 trước Công-nguyên. Mộ ông hiện ở Khổng-lâm, cách huyện Khúc-phụ
chừng hai dặm.
b- PHẦN TRIẾT-LÝ TRONG HỌC-THUYẾT KHỔNG-TỬ

Về phương-diện triết-lý, Khổng-tử thật ra không nêu ra một thuyết gì mới lạ, ông chỉ ghi lại
những tư-tưởng ñã có trong xã-hội Trung-hoa.
1° TƯ-TUỞNG TRUNG-HOA THỜI THÁI-CỔ

Người Trung-hoa ñời thái-cổ, cũng như mọi giống dân bán khai khác, tin rằng trong trời ñất cái
gì có hình hoặc là vận-ñộng ñược như mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, sấm, chớp, gió, mưa, là
có thần cả... Họ cho rằng những vị thần này can-thiệp ñến sự sanh-hoạt của người. Ngoài ra, lại
có ma quỉ là những linh-hồn người chết có thể hại ñến người.
Ðã có người, lại có quỉ, có thần, tất phải có một thế-lực to hơn làm chủ cả võ-trụ. Nhưng võ-trụ
mênh-mông mà chỗ nào cũng thấy từng trời xanh bao trùm mọi nơi. Do ñó, họ mới nghĩ là có
Trời. Có lẽ người Trung-hoa ngày xưa cho rằng Trời cai-quản chư-thần y như vua cai-quản chưhầu ở thế-gian nên gọi Trời là Ðế hay Thượng-Ðế.
2° THÁI-CỰC VÀ SỰ BIẾN-HÓA CỦA THIÊN-LÝ

Sau ñó, những nhà hiền-triết nghĩ ngợi sâu xa hơn, mới cho Trời là một cái lý chí-linh, chí- diệu
làm chúa tể muôn vật và chủ-trương sự sanh-hóa của muôn vật. Khổng-tử noi theo tư-tưởng này
mà lấy chủ-trương "Thiên-ñịa vạn-vật nhứt-thể " làm thống-hệ cho học-thuyết mình.
Theo chủ-trương ñó, tất cả mọi vật ñều do nơi một cái lý nhứt-thể biến-hóa mà ra. Võ-trụ ban
ñầu vốn hỗn-mang, nhưng bên trong ñã sẵn chứa cái lý vô-hình rất linh-diệu, rất cường-kiện ấy.
Nó mang tên là Thái-cực và huyền-bí vô-cùng nên người rất khó nhận ra bản-thể nó. Người chỉ
có thể xem sự biến-hóa của vạn-vật mà biết ñộng-thể của nó. Ðộng-thể này phát hiện do hai thể
khác nhau là ñộng và tĩnh. Ðộng là dương, tĩnh là âm. Dương ñến cực-ñộ thì ra âm, âm ñến cực
ñộ lại ra dương. Hai thể này theo liền nhau rồi tương-ñối, tương ñiều-hòa mà biến-hóa ñể sanh ra
trời ñất và vạn-vật.
Khởi-ñiểm của Tạo-hóa là do hai cái tương-ñối là âm và dương, mà ñạo Trời Ðất cũng bắt ñầu
bằng sự biến-hóa của hai cái tương-ñối ấy. Xét ñộng-thể của lý Thái-cực ñể biết sự biến-hóa của
Trời Ðất và vạn vật, ấy là tôn-chỉ của Dịch-học, lấy vạch liền ñể biểu-hiệu thể dương và vạch ñứt
ñể biểu-hiệu thể âm.
Cứ theo thuyết này thì ñạo Trời Ðất lúc ñầu rất giản-dị, sau mới phồn-tạp. Tuy vậy, người vẫn có
thể nhờ lẽ âm dương mà hiểu ñược ñạo ấy, vì dầu phồn-tạp ñến ñâu, nó cũng qui về lẽ âm dương
ñó. Nhưng ta nên nhớ rằng âm dương không phải là vật có hình, nó chỉ là cái phù-hiệu cho hai
thể tương-ñối nhau. Có sự tương-ñối ñó mới có sự biến hóa, mà có biến hóa mới có tiến; cái gì
không tiến thì ñịnh, mà ñịnh thì thoái. Ðạo Trời không có ñịnh, vì cứ hết cái qua, thì có cái lại,
qua qua lại lại không cùng. Sự qua lại ñó là hành-ñộng của thần. Bởi ñó, Khổng-tử nói: "Ai biết

ñạo biến-hóa thì có lẽ biết sự làm của thần" /"Tri biến-hóa chi ñạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hồ"
(Dịch: Hệ từ thượng).
3° NGƯỜI VÀ SỰ TRI-GIÁC

Trong các loài vật Trời sanh ra, chỉ có người là linh nhứt, vì người ñược Trời phú cho một tánh
rất quí, lại bẩm-thụ ñược hoàn toàn cả tinh thần linh-diệu và khí chất của tinh tú. Nhờ ñó, người
có cái sáng suốt ñể hiểu biết các sự vật. Cái sáng suốt ấy ở trong tâm người tức là cái thần-minh
làm chủ-tể cho sự tư-tưởng cùng hành-vi của người. Tâm hư-tĩnh không bị vật-dục che tối mất
cái sáng suốt tự nhiên thì cảm-ứng ñược với vạn-vật mà suốt ñược mọi lẽ trong thiên-hạ.
4° ÐẠO TRUNG

Trong sự biến-hóa của trời ñất, lúc nào cũng có ñiều-hòa, có bình-hành tức là có cái trung. Trời
Ðất có cái trung mới ñứng ñược. Vậy trung là cái gốc lớn của trời ñất, và người ai cũng bẩm thụ
cái trung ñể làm tánh thường. Ðược cái trung thì có một thái-ñộ ngay chánh, lúc nào cũng không
nghiêng, không lệch, lại có cái sáng suốt biết rõ sự thật, làm việc gì cũng ñúng ñắn, không tháiquá, không bất-cập. Theo cái trung tức là theo thiên-lý mà lưu-hành, biến-hóa cho ñược ñiềuhòa. Nó là một ñiểm cốt-yếu trong ñạo Nho, nhưng người rất khó theo nó, vì tâm người dễ bị
vật-dục làm nghiêng lệch mà ñạo thì ẩn-áo tinh-vi, khó lòng nhận thấy ñược.
5° SỰ SANH

Sự tương-ñối, tương-ñiều-hòa của âm dương ñưa ñến sự sanh-hóa vạn-vật. Nòi giống nào ñã
sanh ra ñều thuần, nghĩa là cứ thế mà sanh ra mãi. Trong võ-trụ, chổ nào cũng ñầy sanh-ý. Khác
với phần nhiều các tôn-giáo xem thế giới là hư-ảo và dạy người nên tách mình ra khỏi sự sống ñể
tránh cái khổ, Khổng-tử lấy sự sống làm một mục-ñích của Tạo-hóa và dạy người lấy sự sanhhoạt ở ñời làm vui thú.
6° ÐẠO NHƠN

Trời với người vốn tương-thông tương-cảm nhau, nên người phải hành-ñộng hợp với ý Trời. Bởi
ñó, người phải bồi-dưỡng sự sanh, tức là thi-hành ñạo nhơn. Theo ñạo này, người phải bỏ hết tưtâm tư-ý, ñối với người cũng như ñối với mình, lúc nào cũng kính-cẩn và thân-ái như một. Ðạo
nhơn hàm ý bác-ái và lòng thương người, yêu vật, muốn cho vạn-vật ñều hưởng cái khoái-lạc ở
ñời.
7° THIÊN-MẠNG

Sự biến-hóa trong thế-gian sở dĩ ñiều-hòa ñược là nhờ thiên-mạng ñiều khiển nó. Ðó là một cái
lý vô-hình, rất linh-diệu, rất cường kiện, nhưng không phải có hình dáng, tình-cảm, tư-dục như
người. Công việc người ta ở ñời thạnh hay suy ñều do thiên-mạng cả.
Người phải biết tri-mạng, tức là vui theo mạng trời mà sanh-hoạt, ăn ở cho phải ñạo, không lập ý

riêng mà làm theo tư-tâm của mình. Tuy vậy, ñó không phải là thụ-ñộng chiều theo hoàn-cảnh.
Người phải cố sức hoạt-ñộng luôn ñể cho cái tâm mình sáng-suốt, mẫnnhuệ, hành-ñộng không mất cái trung.
8° QUỈ THẦN VÀ SỰ SỐNG CHẾT

Quỉ thần là những khí thiêng-liêng trong trời ñất, mắt người không thấy, tai người không nghe,
song vẫn có ở khắp nơi. Việc quỉ thần vốn là việc cao xa u-ẩn, nên Khổng-tử dạy người nên kính
trọng mà lánh xa. Sự tế quỉ thần cốt là ñể tỏ lòng tôn-kính chớ không phải ñể cầu phước riêng
cho mình.
Ðối với sự sống chết Khổng-tử cũng không bàn ñến nhiều. Có lẽ ông cũng tin như người ñồngthời, rằng người sanh ra có khí, có hồn, có phách. Khí, hồn, phách hội lại là sống. Khi người chết
rồi, cái hài-cốt chôn xuống ñất lần lần tan nát ñi, còn cái khí tinh-anh thì lên trên khoảng khônggian sáng rực-rỡ.
c- CHỦ-TRƯƠNG TRỊ-THẾ CỦA KHỔNG-TỬ

Khổng-tử là người có cái chí muốn giúp ñời cứu dân nên rất chú-trọng ñến vấn-ñề chánh-trị.
Những chủ-trương của ông về vấn-ñề này phần lớn cũng có sẵn từ ñời trước, và về sau rất thạnhhành trong xã-hội Trung-hoa.
1° QUÂN-TỬ VÀ TIỂU-NHƠN

Theo Khổng-tử, thiên-hạ chia ra nhiều hạng người mà hai hạng chánh là: Quân-tử và tiểu-nhơn.
Ban ñầu, quân-tử là người có ñịa-vị tôn-quí mà tiểu-nhơn là hạng lê-dân. Về sau, tiếng quân-tử
dùng ñể chỉ người có ñức-hạnh tôn-quí còn tiếng tiểu-nhơn dùng ñể chỉ người có chí-khí hèn hạ.
2° SỰ HỌC CỦA NGƯỜI QUÂN-TỬ

Người quân-tử là người có nhiệm-vụ ñiều-khiển xã-hội. Bởi vậy, họ phải hết sức học-tập ñể
xứng ñáng với sứ-mạng mình. Sự học cốt ở chỗ sửa mình cho tâm ñược trung-chánh, ý cho
thành, giúp người thông suốt mọi vật và ñạt mực ñức-hạnh cần-thiết ñể noi theo ñạo Trời mà
hành-ñộng.
Người quân-tử bao giờ cũng giữ sự công-bằng, ñối với mình thì khổ-khắc, nhưng ñối với người
khác phải có lượng bao-dung, ñối với cha mẹ, phải hết lòng hiếu-kính, ñối với nhà vua, phải hết
dạ trung-thành.
3° LỄ VÀ NHẠC

Trong sự ñiều-khiển dân-chúng, Khổng-tử chủ-trương dùng lễ nhạc làm gốc.

Lễ là ñể hàm-dưỡng tánh-tình, tạo ra một không-khí thích-hợp cho tâm dễ có những tình-cảm
người cần có. Nhạc là ñể cho tâm-hồn người ñược thơ-thới và hành-vi người ñược ñiều-hòa.
4° ÐẠO NHƠN VÀ ÐỨC-ÐỘ NHÀ CẦM QUYỀN

Việc chánh-trị thì cốt ở ñạo nhơn. Theo Khổng-tử, sự trị loạn trong xã-hội không phải do nơi
chánh-thể mà do tài ñức người hành-pháp. Bởi vậy, người cầm quyền phải cố sửa mình cho ñến
bậc nhơn, hầu ñem ñạo ra thi-hành trong thiên-hạ. Khổng-tử dạy rằng, bầy tôi phải trung với vua
vì quân quyền do mạng Trời mà ra. Tuy vậy, nhà vua phải làm tròn nhiệm-vụ mình và thi-hành
nhân-chánh, lo cho quyền-lợi dân chúng. Trời với dân vốn tương thông nhau nên Trời lúc nào
cũng chiều theo ý dân. Khi dân ñã oán vua, mạng Trời có thể bị thu lại và người khác có quyền
thay mặt Trời mà trị tội nhà vua.
d) SỰ PHÁT-TRIỂN CỦA NHO-GIÁO SAU KHỔNG-TỬ

Ðời Chiến-quốc, tư-tưởng Nho-giáo lần lần mạnh lên. Tuy phải cạnh-tranh kịch-liệt với những
học thuyết khác ñương thời như Mặc-giáo, Lão-giáo, nó ñã nắm phần thắng-lợi một cách rõ-rệt.
Ðời nhà Tần, Nho-giáo trải qua một ñàn áp dữ-dội: nhiều nho-sĩ bị chôn sống, tất cả các sách vở
ñều bị ñốt. Song từ ñời Hán, nó ñược tôn trọng lại và chiếm một ñịa-vị ưu-thắng trong nền tưtưởng Trung-hoa cho ñến ñầu thế-kỷ thứ 20. Tuy vậy, nó không tiêu-diệt hẳn các học thuyết
khác, và ñồng thời với nó, người Trung-hoa còn nhiều tín-ngưỡng khác nữa, trong ñó, ngoài
Phật-giáo từ Ấn-ñộ tràn vào, có Ðạo-giáo là quan-trọng hơn cả.
2- ÐẠO-GIÁO
a. TIỂU-SỬ LÃO-TỬ

Người sáng-lập ra Ðạo-giáo là Lão-tử. Ông họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Ðương, thụy là Ðam, người
huyện Hỗ, nước Sở, nay thuộc tỉnh An-huy, không rõ sanh và mất năm nào, nhưng cũng ñồngthời với Khổng-tử, nghĩa là sống vào thế-kỷ thứ 6 trước Công-nguyên. Sử chép rằng Khổng-tử có
một lần ñến hỏi lễ ông. Lão-tử có làm quan trụ-hạ-sử nhà Châu. Sau ông bỏ ñi về phía tây, hướng
tỉnh Cam-túc, không biết về sau ra thế nào.
b. TRIẾT-LÝ ÐẠO-GIÁO

Lão-tử có viết cuốn Ðạo-ñức-kinh ñể bày tỏ tôn-chỉ của mình. Theo ông, thoạt kỳ-thủy thì không
có gì cả, rồi bởi cái không mà thành cái có, và do cái có ñó mà thành ra muôn vật. Nói một cách
khác, trước hết là không, rồi tự nhiên thành ra một vật ñộc-nhứt trong khoảng không-gian, do vật
ñộc-nhứt ấy mà sanh ra muôn vật trong thiên-hạ. Vật ñộc-nhứt ấy gọi là gì? Lão-tử bảo rằng
mình không biết gọi nó tên là gì, nhưng ñặt tên chữ là Ðạo. Ðạo là một tên chữ ñặt ra ñể có tên
mà gọi cho dễ, chứ kỳ-thực không sao tò rõ ñược.
Ðạo là một vật tự-nhiên hỗn-thành ra trước khi có trời ñất, mờ mờ mịt mịt, im lặng một mình

trong khoảng không-gian, ở ñâu cũng có mà bao giờ cũng thế, không suy-suyển chút nào, mà
muôn vật trong võ-trụ ñều do ñó mà sanh ra cả.
Ðạo lại là một giống rất to mà không có hình-thể, trông không thấy, nghe không thấy, sờ mó
không thấy, mênh-mông lờ mờ, nhưng bao giờ cũng vẫn ñơn-nhứt. Nhơn cái tính ñơn-nhứt của
ñạo mà sanh ra âm dương, tức là trời ñất; trời ñất cùng với khí sanh ra vạn-vật.
c. LUÂN-LÝ ÐẠO-GIÁO

Ðứng về phương-diện triết-lý mà nói, Ðạo-giáo khác Nho-giáo ở chỗ nó cho rằng Trời không hề
có cảm-thông với người. Lão-tử bảo rằng: " Trời ñất bất nhơn, xem vạn-vật như con chó kết
bằng rơm cỏ" (Thiên ñịa bất-nhơn, thị vạn-vật như sô-cẩu). Vì chủ-trương này, Ðạo-giáo có một
nền luân-lý khác hẳn Nho-giáo. Trong khi Nho-giáo lấy sự sống ở ñời làm vui thú và dạy người
phải ráng lo gánh vác việc ñời, Ðạo-giáo cho rằng người muốn theo Ðạo phải " thanh-tĩnh vô-vi"
nghĩa là phải tuyệt hết những sự nghĩ ngợi ham muốn mà quên cả hình-hài ñi, ñể lòng ñược trong
sạch yên lặng, và không hành-ñộng gì cả, cứ phó mặc tự-nhiên. Càng hành-ñộng, người càng
khổ-sở và càng làm người khác khổ-sở. Nguồn gốc của sự hành-ñộng là dục-tình; bởi thế, nếu
dứt hết dục-tình thì không phải hành-ñộng, không phải lo nghĩ khổ-sở mà lòng ñược thư-thái,
thân ñược an-nhàn.
d. ẢNH-HƯỞNG ÐẠO-GIÁO TRONG XÃ-HỘI TRUNG-HOA

Sau Lão-tử có những môn-ñồ ông là Liệt-tử và Trang-tử làm sách ñể diễn-giải và truyền-bá tônchỉ ông và bài-bác các học-thuyết khác, nhứt là Nho-giáo. Họ không thành-công trong dự- ñịnh
sau, nhưng cũng có một ảnh-hưởng rất lớn ñến nền văn-hóa Trung-hoa. Nho-giáo vốn chăm
chăm vào việc làm nhiệm-vụ ñối với ñời và ñem lễ nhạc thúc-phược người thái-quá nên tâm-trí
người không mấy khi ñược thảnh-thơi. Những tư-tưởng yếm-thế nhàn-tản của Ðạo-giáo có vẻ
phóng-khoáng hơn ñối với người và cổi mở cho tâm-hồn người một phần nào nên vẫn ñược
những nhà nho dung nạp. Nó phát-triển nhiều nhứt trong lãnh-vực thi-ca, nơi mà những tư-tưởng
ñạo-mạo nghiêm-trang của Nho-giáo rất khó ñược phô-bày.
Ðối với dân-chúng, Ðạo-giáo lại có ảnh-hưởng ñặc-biệt bất ngờ. Vì tư-tưởng Lão-tử cao thâm
quá mà chủ-trương vô-vi của ông không hợp tánh hiếu-ñộng tự-nhiên của người tầm-thường, họ
không thể hiểu ñược nguyên-ý Lão-tử. Do ñó, họ ñã ñem nó ghép vào hệ-thống tư-tưởng huyềnbí của họ. Vì thế, Ðạo-giáo lần lần biến ñổi ñi ñể thành một tôn-giáo có nhiều dị-ñoan và ảothuật. Người ta tôn Lão-tử làm Thái-thượng lão quân và bày ra thuật tu tiên, luyện thuốc trườngsanh, thuật-số, phù-thủy v.v...
Một mặt khác, thái-ñộ yếm-thế của Ðạo-giáo ñã mờ ñường cho Phật-giáo tràn sang Trung-hoa,
và ta có thể xem nó là ñiểm nối liền giữa hai thuyết hoàn-toàn trái ngược nhau là Nho-giáo chủtrương lấy sự sống ở ñời làm vui thú, và Phật-giáo chủ-trương diệt sự sống ñể chấm dứt nỗi khổ
của người.

C- THIÊN-CHÚA-GIÁO VÀ HỒI-GIÁO.
1- THIÊN-CHÚA-GIÁO
Trong tất cả những tôn-giáo còn lưu-hành trên thế-giới hiện nay, tôn-giáo bành-trướng mạnh
nhứt và tổ-chức chặt-chẽ nhứt là Thiên-chúa-giáo.
a. TIỂU-SỬ NHÀ SÁNG-LẬP THIÊN-CHÚA-GIÁO.

Người sáng-lập ra Thiên-chúa-giáo là Giê-su, gốc người Do-thái, sanh tại thành Bethleem xứ
Palestine. Năm sanh của Người ñã ñược chọn làm năm ñầu của Công-nguyên ñang ñược dùng
trên thế-giới. Ý-ñịnh lấy năm sanh của Giê-su làm năm ñầu của kỷ-nguyên hiện-tại là ý-ñịnh của
Giáo-hội Thiên-chúa; nhưng nó chỉ thực-hiện ñược khi giáo-hội Thiên-chúa ñã thạnh lên, nghĩa
là một thời-gian khá lâu sau khi Giê-su ñã chết. Người ta ñã dựa vào sự suy-toán của một tu-sĩ
sống vào thế-kỷ thứ sáu tên là Dyonisius mà ñịnh năm sanh của Giê-su và cũng là năm ñầu của
công-nguyên. Nhưng sau ñó, người ta nhận thấy rằng nhà tu-sĩ này ñã tính sai và thật sự Giê-su
sanh trong khoảng từ 4 ñến 8 năm trước công-nguyên hiện ñược dùng trên thế giới. Mẹ Giê-su là
bà Marie, vốn thuộc dòng-dõi vua David là vị vua Do-thái ñã xây thành Jérusalem, cha nuôi
người là Joseph làm nghề thợ mộc. Lúc Người còn nhỏ, gia-ñình Người phải trốn sang Ai-cập ñể
tránh sự ñàn-áp của vị bạo-chúa cai-trị người Do-thái. Ðến khi vị bạo-chúa này chết, Người lại
ñược ñưa về ở Nazareth ñất Galilée, ở miền bắc xứ Palestine.
Ban ñầu, Người làm nghề thợ mộc như cha nuôi là Joseph. Ðến khoảng 30 tuổi, người bắt ñầu
giảng-ñạo ở ñất Galilée, rồi ở thành Jérusalem. Trong khi giảng-ñạo ở Jérusalem, Người ñã gặp
sự phản-kháng rất mạnh của người Pharisien, tức là những tín-ñồ của một môn-phái Do-thái tu
theo cổ-luật của nòi giống họ. Họ liên-minh với các giáo-sĩ và hô hào dân-chúng chống lại
Người. Người bị một sứ-ñồ là Judas phản, bán Người lấy 30 ñồng bạc nên bị bắt ñưa ra tòa-án
Do-thái và toà-án La-mã.
Quan tổng-ñốc La-mã bấy giờ là ông Ponce Pilate nhận thấy rằng Người vô-tội, nhưng có lẽ sợ
tha Người ra thì dân-chúng dấy loạn nên giao Người cho những vị giáo-sĩ thẩm-phán Do-thái xử.
Những người này kết-án Giê-su và ñem người ñóng ñinh lên cây thập tự. Theo những tín-ñồ
Thiên-chúa-giáo, thì ba ngày sau khi ñược khâm liệm, Giê-su sống lại dạy ñạo cho những tín-ñồ
thân thuộc, rồi 40 ngày sau Người mới thăng-thiên.
b. NHỮNG TƯ-TƯỞNG DO-THÁI LÀM NỀN-TẢNG CHO THIÊN-CHÚA-GIÁO

Mối ñạo của Giê-su truyền dạy phát nguồn từ nơi những tin-tưởng của người Do-thái chép trong
sách Cựu-Ước. Khác với những giống dân ñồng-thời theo chủ-trương ña-thần, người Do-thái
ngày xưa tin-tưởng vào nơi một vị-thần duy nhứt là Jahvé hay Jéhovah. Ðó là vị Thượng-Ðế tạo
nên võ-trụ, vạn-vật và chư-thần.
Trong số các thần ñược Thượng-Ðế sanh ra, có một vị tự-kiêu quá và muốn kình chống lại
Thượng-Ðế nên trở thành ác-quỉ Satan. Sau khi tạo nên võ-trụ, Thượng-Ðế dùng bùn ñất tạo ra
Adam, một người ñàn ông có hình-thể giống như mình. Ngài thổi sanh-khí vào cho người ấy và
cho ở tại Thiên-ñường. Ít lâu sau, thấy Adam cô-ñộc, Thượng-Ðế thương tình, lựa lúc Adam ngủ,

lấy một cái sườn của ông ta ñể tạo nên Eve là người ñàn bà ñầu tiên.
Hai vợ chồng Adam và Eve ñược Thượng-Ðế cho ở thiên-ñường và ñược phép hưởng mọi thứ
hoa quả trong ấy. Nhưng Thượng-Ðế nghiêm-cấm họ ñộng ñến một thứ cây ở giữa thiên-ñường
là cây giúp người hiểu biết sự vật. Lúc ñầu, vợ chồng Adam và Eve tuân theo lịnh ấy và hưởng
ñược một hạnh-phúc hoàn-toàn. Nhưng sau ñó, Eve nghe lời dụ dỗ của quỉ Satan biến thành con
rắn nên xúi giục Adam ăn quả cây cấm. Vừa nếm xong quả này, họ có trí khôn và cảm thấy xấu
hổ vì mình trần truồng. Cùng lúc ấy, Thượng-Ðế hiện ra, ñuổi Adam và Eve ra khỏi thiên-ñường
và bắt họ phải chịu cực-khổ ñể mưu-cầu cái sống.
Adam và Eve xuống trần làm thủy-tổ loài người. Tất cả mọi người ñều là con cháu họ. Về sau,
loài người có lúc họp nhau lại xây-dựng một cái tháp cao ñể lên trời. Thượng-Ðế không muốn
cho họ thành-công mới khiến cho họ nói tiếng khác nhau; từ ñó mới có nhiều dân-tộc trên thếgiới. Vì cái tội nguyên-thủy của tổ-tiên mình là Adam và Eve phạm phải, loài người cứ ñi sâu
mãi vào con ñường quấy và phải chịu những nỗi khổ-cực lầm-than.
Người Do-thái cho rằng Thượng-Ðế là Jéhovah rất nghiêm-khắc. Ngài thẳng tay trừng-trị những
kẻ không tôn-sùng mình và không làm theo ý mình. Họ tin rằng những dân-tộc khác ñều thờ
phụng tà-thần, chỉ có họ là thờ ñúng Thượng-Ðế cho nên họ ñược lựa chọn ñể hưởng mọi hạnhphúc.
Thượng-Ðế ñã từng tìm cách ñể dạy ñỗ họ bằng cách gửi xuống thế những nhà tiên-tri mang lời
của Ngài ñến nói cho họ nghe. Một trong những nhà tiên-tri, Moise ñã nhận ñược của ThượngÐế mười ñiều luật trên núi Sinaï ñể giáo-hóa dân Do-thái ăn ở cho hợp ñạo trời. Nhưng người
Do-thái thực-sự nhiều lần lâm vào cảnh quốc phá gia vong và sống một cuộc ñời rất khổ-sở. Do
ñó, một số nhà tiên-tri Do-thái bảo rằng người Do-thái chưa ñược hạnh-phúc là vì chưa sạch tội.
Họ nêu ra ý-tưởng rằng một ngày kia Thượng-Ðế sẽ gửi xuống thế-gian một ñứa con của Ngài ñể
chịu tội thế cho loài người và ñưa dân Do-thái ñến ñất cực-lạc dưới trần.
c. GIÁO–LÝ THIÊN-CHÚA-GIÁO

Giê-su tự xưng là ñấng cứu-thế ñược các nhà tiên-tri nói ñến. Theo sự tin-tưởng của Thiên-chúagiáo do Người sáng-lập, linh-hồn con người vốn bất-diệt, nhưng không ñầu-thai lại như người ÁÐông bảo. Linh-hồn người toàn-thiện ñược lên Thiên-ñường, linh-hồn những người tốt, nhưng
còn phạm lỗi phải qua một hỏa-ngục gọi là nơi luyện tội ñể lọc hết tội trước khi ñược lên thiênñường. Những người hung dữ không tin nơi Trời hay theo ác-quỉ Satan thì bị xuống ñịa-ngục.
Ðời sống của thế-gian không phải cứ kéo dài như thế này mãi. Một ngày kia sẽ ñến lúc tận-thế.
Lúc ấy, Thượng-ðế sẽ giáng những tai-ách kinh-khủng gớm ghê xuống cho loài người. Chỉ có
những người tin-tưởng nơi Thượng-ðế mới ñược Ngài bảo-vệ, còn những người không thờphụng Ngài sẽ bị tận-diệt.
Ngày tận-thế, Thượng-ðế sẽ hiện ra. Tất cả mọi người sẽ ñược sống lại và ñược ñưa ñến trước
mặt Ngài. Thượng-ñế sẽ phán xét mỗi người lại một lần cuối cùng. Những người tội lỗi sẽ bị
trừng-phạt ñời ñời, còn những kẻ ñược Thượng-ðế nhận là xứng ñáng sẽ sống trong một thế-giới
vĩnh-viễn yên vui hoàn-hảo.
Vậy, theo Giê-su, quốc-gia của Thượng-ðế không thể thực-hiện ở cõi ñời này, và trần-gian phải

bị sụp ñổ ñể nhường chỗ lại cho một thế-giới ñặc-biệt trong ñó mọi ñiều quấy, mọi cái sai lầm
ñều bị Thượng-ðế hủy-diệt hết.
d. NỀN LUÂN-LÝ CỦA THIÊN-CHÚA-GIÁO.

Về phương-diện luân-lý, Giê-su lấy ñạo " huynh-ñệ hữu ái " mà dạy người. Tuy không tin nơi
thế-giới hiện tại, Giê-su không ñến nỗi cho ñời hoàn-toàn hư-ảo như các tôn-giáo Ấn-ñộ. Do ñó,
nền luân-lý của Người còn chứa ñựng một nguyên-tắc hoạt ñộng và có thể dung-hòa với quanniệm công-nhận sự thực-tại của cuộc ñời.
Nhưng cho ñến hết ñời trung-cổ, tư-tưởng Thiên-chúa-giáo hãy còn dính dáng với ý-niệm phủnhận thế-giới hiện tại nên tín-ñồ ñạo này cũng chỉ lo tu-niệm ñể giải-thoát lấy mình. Với phongtrào Phục-hưng phát-khởi từ thế-kỷ thứ 15, Âu-châu mới thấy sự thắng-lợi của quan-niệm côngnhận cuộc ñời là thực-tại. Người ta quên hẳn phần phủ-nhận thế-giới hiện-tại chứa ñựng trong
tư-tưởng Giê-su, và tin chắc rằng Giê-su muốn tạo ngay quốc-gia của Thượng-Ðế dưới thế-gian.
Do ñó, phát-sanh và nẩy nở một nền luân-lý mới, nhắm vào việc cải-thiện những ñiều-kiện sanhhoạt xã-hội và chuẩn-bị cho nhơn-loại một tương-lai xán-lạn hơn.
ñ. SỰ TRUYỀN-BÁ THIÊN-CHÚA-GIÁO VÀ CÁC CHI-PHÁI HIỆN-TẠI CỦA ÐẠO ẤY

Sau khi Giê-su chết, những tín-ñồ của Người mang giáo-lý Người truyền dạy khắp các nơi trong
ñế-quốc La-mã. Ban ñầu, Thiên-chúa-giáo bị các Hoàng-ñế La-mã ñàn-áp dữ di, song nó lần lần
thắng thế lên và ñến thế-kỷ thứ tư thì thành ra quốc-giáo. Từ ñó, nó lan rộng ra rất mạnh và
chinh-phục ñược hầu hết các giống dân da trắng trước khi ñược truyền sang các châu Á, Mỹ, Úc
và Phi.
Hiện giờ, Thiên-chúa-giáo có rất ñông tín-ñồ hợp lại làm ba phái. Ở Nga và các nước thuộc tộc
Tư-lạp-phu, những tín-ñồ Thiên-chúa-giáo có những giáo-hội riêng cho mỗi nước. Họ tự xưng là
phái Thiên-chúa-giáo chánh-thống. Phái thứ nhì là Thiên-chúa-giáo La-mã có tín-ñồ ở khắp nơi
trên thế-giới và tuân theo lịnh một vị Giáo-hoàng ở La-mã. Phái Thiên-chúa-giáo cải-lương gồm
rất nhiều chi thành-lập từ thế-kỷ thứ 16 với phong-trào chống chọi lại giáo-hội La-mã. Người
Anh, Mỹ, Ðức và Bắc-Âu phần lớn thuộc phái nầy. Nói một cách khái-quát, giáo-lý những chi
Thiên-chúa-giáo cải-lương khác giáo-lý của phái Thiên-chúa-giáo La-mã ở mấy ñiểm chánh sau
ñây:
1° Họ ñặt tiêu-chuẩn của sự tín-ngưỡng không phải trong những cổ-truyền do các Giáo-hoàng
và hi-ñồng tôn-giáo qui-ñịnh hay giải-thích, mà trong thánh-kinh do mỗi người tự tìm và hiểu
lấy.
2° Họ không nhận rằng trong các cuộc lễ có chúa Giê-su chứng-kiến thật-sự, không chịu thờ
cúng hình-tượng và bà Thánh-mẫu ñồng-trinh là bà Marie, mẹ của Giê-su.
3° Họ hủy bỏ chế-ñộ ñộc-thân của giáo-sĩ, hạn-chế quyền-hành các mục-sư và ñể cho các tínñồ có một sự tự-do rộng rãi hơn trong sự ñiều-khiển giáo-hội.
2- HỒI-GIÁO

Ngoài những tôn-giáo kể trên ñây, trên thế-giới còn một mối ñạo quan-trọng khác là Hồi-giáo.
Người sáng lập tôn-giáo này là Mahomet.
a. TIỂU-SỬ MAHOMET

Mahomet sanh ở La Mecque, xứ Arabie Séoudite, năm 571 và tự xưng mình là dòng-dõi
Abraham, thủy-tổ dân Do-thái ñược nói ñến trong sách Cựu-Ước. Thân-phụ ông là một thươnggia chết khi ông còn trong bụng mẹ. Ông mồ côi luôn mẹ từ nhỏ, và ñược ông nội nuôi. Sau ñó,
ông ở với một người chú. Năm 13 tuổi, ông theo chú ñi buôn và gặp một giáo-sĩ Thiên-chúa
giảng-ñạo cho nên ñược biết qua giáo-lý Thiên-chúa. Giáo-lý này có ảnh-hưởng rất lớn ñến tưtưởng ông về sau.
Lớn lên, Mahomet buôn bán ở La Mecque và cưới một quả-phụ làm vợ. Năm 40 tuổi, ông thấy
thiên-thần Gabriel - vị thiên-thần ñã báo cho bà Marie, mẹ Giê-su biết rằng bà sẽ sanh ra một
ñứng cứu-thế - hiện ra trước mặt ông và ñọc cho ông nghe một ñoạn kinh Coran.
Từ ñó, Mahomet bắt ñầu giảng ñạo. Năm 621, thành Médine chịu theo giáo-lý của ông và rước
ông ñến ñó ở. Dân La Mecque ñuổi theo, nhưng không bắt ñược ông. Sau ñó ông tổ-chức quânñội, ñánh nhau với các bộ-lạc Á-rập khác ñể truyền-bá giáo-lý mình. Cuối cùng, ông thắng ñược
những bộ-lạc ấy và ñược họ tôn làm ñứng Tiên-tri của họ. Ông chết tại Medine năm 632.
b. GIÁO-LÝ HỒI-GIÁO

Về phương-diện giáo-lý, Hồi-giáo chủ-trương chế-ñộ ñộc thần. Theo tín-ñồ ñạo này, chỉ có Allah
là Thượng-ñế và Mahomet là vị Tiên-tri của Ngài. Người ta chỉ cần tin như thế cũng ñủ lên
thiên-ñường.
Tin-tưởng ñặc-biệt của Hồi-giáo là người nào tham-dự cuộc Thánh-chiến ñể bảo-vệ hay bànhtrướng giáo-lý Mahomet thì sẽ ñược ñưa ngay lên Thiên-ñường hưởng mọi lạc-thú. Do ñó, người
theo Hồi-giáo tác-chiến rất hăng khi những lãnh-tụ họ dùng khẩu-hiệu Thánh-chiến ñể kêu gọi
họ chiến-ñấu.
Thánh-kinh của Hồi-giáo là kinh Coran. Nó vừa là một quyển sách dạy giáo-lý, vừa là một bộ
luật, vừa là một quyển sách luân-lý. Nó bao gồm cả tổ-chức xã-hội và ñời sống tinh-thần của tínñồ. Nó khép tín-ñồ vào một khuôn-khổ rất khắc-nghiệt và qui-ñịnh từng cử-chỉ nhỏ nhặt hàng
ngày của mỗi người.
Theo nguyên-tắc, tín-ñồ nào cũng có thể tự cầu cúng Thượng-ðế, nhưng về sau, một giáo-hội
ñược thành-lập với những giáo-sĩ chuyên-môn nghiên cứu Thánh-kinh và giữ luôn chức-vụ thẩmphán.
c. SỰ PHÁT-TRIỂN CỦA HỒI-GIÁO

Sau một thời-kỳ bành-trướng rất mạnh ở nhiều nơi trên các châu Á, Âu và Phi, Hồi-giáo hiện còn
ñược thạnh-hành trong các chủng-tộc Á-rập ở Phi-châu và Á-châu. Ngoài ra, nó còn một số khá
ñông tín-ñồ ở Ấn-ñộ, Trung-hoa, Nam-dương quần-ñảo, Phi-luật-tân và Nga.

III- VAI-TUỒNG VÀ ẢNH-HƯỞNG CỦA CÁC TÔN-GIÁO ÐỐI VỚI XÃ-HỘI
A- VAI TUỒNG VÀ ẢNH-HƯỞNG CỦA CÁC TÔN-GIÁO ÐỐI VỚI XÃ-HỘI CỔ-THỜI.
Phát-sanh từ ý muốn giải-thích võ-trụ, những tư-tưởng thần-quyền của người ñời trước lần lần
ñưa họ ñến những tín-ngưỡng chi phối ñời sống xã-hội của họ một cách chặt-chẽ. Vốn cho rằng
thần-minh có oai-quyền rất lớn ñối với mình, không những khi mình sống, mà còn ñối với linhhồn mình sau khi mình chết, người cổ-sơ rất sợ thần thánh.
Theo họ, những khi không hài lòng, thần thánh chẳng những trừng-phạt cá-nhơn phạm lỗi mà
thôi, mà còn có thể trừng-phạt cả ñoàn-thể của cá-nhơn phạm lỗi nữa. Do ñó phát-sanh ra quanniệm cho rằng ñoàn-thể phải kiểm-soát cá-nhơn, giữ cho cá-nhơn không phạm lỗi với thần-minh.
Mọi hành-ñộng phạm lỗi ñều phải bị trừng-phạt thẳng tay. Ðể cho thần-minh vui lòng bảo vệ xãhội, những nhà cầm quyền phải ñặc-biệt chăm nom ñến việc cúng tế thần-minh. Trong trườnghợp ñó, tất nhiên tôn-giáo ñóng vai-tuồng ý-thức-hệ chi-phối những tư-tưởng lý-luận của người,
và trở thành ñiểm qui-tập tất cả những hoạt-ñộng văn-hóa của người.
Những nhà cầm quyền thuở trước, từ những gia-trưởng, tộc-trưởng của chế-ñộ du-mục, qua
những tù-trưởng của chế-ñộ bộ-lạc, ñến những quốc-vương hoàng-ñế của chế-ñộ quân-chủ, ñều
có liên-lạc mật-thiết ñến các giáo-hội.
Có khi chính người chỉ-huy ñoàn-thể về mặt chánh-trị cũng là người cao-cấp nhứt trong hệ-thống
tổ-chức tôn-giáo. Các gia-trưởng, tộc-trưởng là người lãnh trách-nhiệm coi sóc sự thờ cúng lễbái chung cho gia-tộc mình. Người tù-trưởng của nhiều bộ-lạc cũng là người chỉ-huy mọi cuộc
hành-lễ của bộ-lạc. Những nhà vua nhiều nước ngày xưa là những người ñại-diện cho ñoàn- thể
dân-chúng ñể cúng-tế Trời Ðất và lãnh mạng Trời mà cai-trị muôn dân.
Nhưng ở nhiều xã-hội, ngoài người chỉ-huy chánh-trị, lại còn những người ñặc-biệt ñiều-khiển
ñoàn-thể về phương-diện tôn-giáo nữa. Trong nhiều bộ-lạc, ta thấy có những thầy phù-thủy lo
việc lễ-bái cúng-tế. Ở nhiều nước, ngoài vị quốc-vương, còn có một giáo-hội tổ-chức thờ phụng
chư thần. Trong trường-hợp này, người nắm quyền chánh-trị thường phải tùy thuộc người nắm
quyền tôn-giáo trong nước. Các nhà vua Ấn-ñộ xưa kia, vốn thuộc giai-cấp chiến-sĩ, phải kính
nhường các giáo-sĩ Bà-la-môn; những nhà vua Âu-châu thuở trước phải tùng-phục Giáo-hoàng
La-mã.
Tôn-giáo ñã ñược trọng như thế thì tất-nhiên nó phải thu hút phần lớn sự hoạt-ñộng của dân.
Người ñời trước vốn nghĩ rằng, cuộc ñời dương thế rất ngắn so với ñời sống vĩnh-cửu của linhhồn, nên lo cho ñời sống của linh-hồn nhiều hơn lo cho ñời sống vật-chất. Những bài thơ, bài
hát, những ñiệu nhảy múa trước kia thường ca-tụng thần thánh và dùng ñể xướng-tấu trong
những cuộc hành-lễ. Những ñền ñài dùng làm nơi tôn thờ thần thánh và những lăng-tẩm có khi
ñẹp-ñẽ, hùng-tráng hơn những cung-ñiện dùng làm trụ-sở cho kẻ nắm chánh-quyền. Kim-tự tháp
Ai-cập và ñiện Ðế-thiên Ðế-thích muôn phần to lớn và vững chắc hơn những ñền ñài của vua
chúa Ai-cập và Cao-miên thời trước. Ðối với dân-chúng nhiều nước, các phần-mộ cũng tốt ñẹp
hơn nhà cửa họ dùng làm nơi ăn chốn ở hàng ngày.
Không những làm cái căn-bản hướng-dẫn mọi hoạt-ñộng chánh-trị và văn-hóa, tôn-giáo lại còn
ăn sâu vào tiềm-thức của ñại-chúng. Những quan-niệm luân-lý, những hệ-thống suy-luận của

người dân ñời trước ñều ñượm nhuần tư-tưởng tôn-giáo. Trong lời ca, tiếng hát, trong cử-chỉ
hàng ngày, trong những sự-biến vui buồn của ñời họ, có rất nhiều dấu vết của lòng tin-tưởng nơi
Trời Phật, nơi một thế-giới vô-hình với những quyền-năng thiêng-liêng có nhiều thế-lực ñối với
ñời sống con người.
Những hình-thức thờ cúng cũng như các vị thần thánh ñược thờ cúng có thể thay ñổi, vì các dântộc thua trận phải chấp-nhận tôn-giáo các dân-tộc chiến thắng. Nhưng chung-qui, những nguyêntắc căn-bản của tôn-giáo là lòng tin nơi những quyền-lực vô-hình cùng sự hướng cả tâm-tư và
hoạt-ñộng mình vào việc thờ-phụng những quyền-lực ấy, vẫn không thay ñổi.
Như vậy, trong xã-hội thời trước, tôn-giáo ñóng vai-tuồng những lý-thuyết chánh-trị, những lýthuyết chánh-trị dựa vào thần-quyền và có tánh-cách ñộc-tôn, tuyệt-ñối, luôn luôn hướng ñến sự
uốn nắn tất cả xã-hội theo mình.
Khi xã-hội ñã ñạt một mực văn-minh khá cao, phần hình-nhi-thượng của tôn-giáo có thể tiến ñến
những tư-tưởng siêu-hình rất uyên-thâm. Nhưng phần triết-lý này, chĩ riêng một số ít người hiểu
nổi mà thôi. Ðối với ñại-chúng, các tôn-giáo thường có một phần hình-nhi-hạ gồm những tintưởng mộc-mạc và những giáo-ñiều luân-lý thông-thường.
Hai phần hình-nhi-thượng và hình-nhi-hạ của tôn-giáo nhiều khi không hoàn-toàn phù-hợp nhau.
Phật-giáo vốn xem ñời là hư-ảo nên dạy người tìm cách diệt sự sống ñể chấm dứt nỗi khổ, và
nhập Niết-bàn là một chổ tịch-mịch hư-vô. Nhưng phần lớn tín-ñồ Phật-giáo chỉ biết việc bố-thí,
làm phước, ăn chay và lạy Phật tụng kinh ñể ñược lên thiên-ñường, toàn là những hành-vi giántiếp công nhận sự thật-tại của ñời sống trần-gian và thiên-ñường cực-lạc.
B- VAI-TUỒNG VÀ ẢNH-HƯỞNG CỦA TÔN-GIÁO TRONG XÃ-HỘI CẬN-ÐẠI
Những lý-thuyết thần-quyền ngày xưa bó buộc người trong một khuôn khổ chật hẹp. Nhưng oaiquyền nó không phải tồn-tại mãi. Loài người lần lần tiến-hóa về phương-diện kỹ-thuật và có ý
muốn nâng cao ñời sống vật-chất của mình lên. Họ lo thỏa-mãn những nhu-cầu hiện-tại của thể
xác nhiều hơn. Do ñó, họ xao-lãng bớt sự hoạt-ñộng ñể phụng sự tôn-giáo mà mục-ñích chánhyếu là sự an-ủi và cứu-rổi linh-hồn.
Trong bộ máy cai-trị, những hoạt-ñộng có tánh-cách thuần-túy chánh-trị càng ngày càng thắngthế hơn những hoạt-ñộng có tánh-cách tôn-giáo. Ở những xã-hội mà chánh-quyền và giáo-quyền
phân ra cho hai cơ-quan khác nhau, người nắm chánh-quyền lần lần thoát-ly sự chi-phối của
người nắm giáo-quyền, rồi trở thành có thế-lực hơn người nắm giáo-quyền. Tuy vậy, chánhquyền còn phải lo bảo-vệ tôn-giáo, vì tôn-giáo hãy còn là một chế-ñộ quan-trọng làm nền-tảng
cho xã-hội.
Từ thế-kỷ thứ 18 trở ñi, óc suy-luận nảy nở ra, khoa-học manh-nha rồi phát-triển một cách nhanh
chóng. Những phần-tử cấp-tiến không còn tin nơi những thuyết khởi-nguyên, những tư-tưởng
siêu-hình của các tôn-giáo nữa. Các lý-thuyết khoa-học về võ-trụ và các lý-thuyết chánh-trị
thành hình rồi chinh-phục ñược số ñông người trong xã-hội.
Sau những cuộc cách-mạng ñẫm máu, những chánh-phủ vô-thần ñược thành-lập. Những tư-tưởng
tôn-giáo và những tư-tưởng vô-thần xung-ñột nhau mãnh-liệt. Nhưng sau ñó, nguyên-tắc tự-do

tín-ngưỡng ñược chấp-nhận và tôn-giáo ñược dung-nạp trong xã-hội mới. Tuy thế, quyền chánhtrị và quyền tôn-giáo ñược phân ra rõ rệt, mỗi bên có một phạm-vi hoạt-ñộng riêng. Nhà chánhtrị thì lo việc cai-trị dân-chúng, còn những giáo-chủ, giáo-sĩ thì lãnh phần hướng-dẫn tín-ñồ
mình trên con ñường ñạo-ñức. Ý-thức-hệ mới do những lý-thuyết chánh-trị vô-thần ñưa ra ñặt
nền-tảng trên sự tự-do và lần lần thấm-nhuần vào ñầu óc dân-chúng. Do ñó số người cuồng-tín
tôn-giáo ngày một bớt ñi, và những cuộc xung-ñột tôn-giáo mất lần tánh-cách tàn-khốc.
Sự phân-biệt hai quyền chánh-trị và tôn-giáo làm cho chánh-trị thoát-ly sự chi-phối của tôn-giáo
một cách rõ rệt, và người ta có lúc ñã tin rằng, chánh-trị và tôn-giáo có thể sống chung nhau một
cách hòa-bình trong xã-hội. Nhưng sau những lý-thuyết chánh-trị dung-nạp sự tồn-tại của tôngiáo, xã-hội cận-ñại lại sản xuất những lý-thuyết chánh-trị bài-trừ tôn-giáo, và sự tồn-tại của tôngiáo lại ñược ñặt ra làm một ñề-mục tranh-ñấu chánh-trị.
Trong khi chánh-quyền lần lần thoát-ly sự chi-phối của tôn-giáo thì những hoạt-ñộng văn-hóa
cũng ñi xa tôn-giáo. Những sản-phẩm văn-chương nghệ-thuật càng ngày càng hướng về mụcñích phụng-sự chánh-quyền và nhơn-sanh nên bớt chú-trọng ñến tôn-giáo. Ðối với dân-chúng,
ảnh-hưởng của tôn-giáo cũng kém bớt thế-lực. Thiếu cái quyền ñàn-áp bắt buộc người ta theo
mình, tôn-giáo không còn thu hút phần lớn sự hoạt-ñộng của loài người vào việc phụng-sự mình
ñược nữa.
Tuy thế, về phương-diện tinh-thần, tôn-giáo hãy còn một ảnh-hưởng to tát ñối với loài người.
Ảnh-hưởng này tiềm-tàng trong ý-thức người và uốn nắn tâm hồn người một cách mạnh-mẽ.
Những quan-niệm luân-lý ñạo-ñức, những hoạt-ñộng dính dáng ñến ñời tư của người vẫn còn do
tôn-giáo ñiều-khiển nếu chánh-quyền không công-khai bài-xích tôn-giáo.
Trong những xã-hội tôn thờ nguyên-tắc tự-do, ñời tư của người ñược kính nể bảo-vệ một cách
trân-trọng. Do ñó, phạm-vi thế-lực của tôn-giáo tuy bị thâu hẹp hơn trước, nhưng cũng hãy còn
rộng rãi lắm.
Trong những xã-hội bài-xích tôn-giáo và ñặt nền tảng trên sự ñộc tài chánh-trị, tôn-giáo rất khó
hoạt-ñộng ñể tồn-tại một cách công-khai. Nhưng vì nó thấm-nhuần tiềm-thức của con người một
cách mạnh-mẽ hoàn-toàn quá nên nó vẫn còn tồn-tại qua mọi sự ñàn-áp. Tuy thế, sự tồn-tại ấy
chỉ là một sự tồn-tại vô-hình, không cụ-thể, hay chỉ ñược cụ-thể-hóa một cách yếu ớt.
Nói một cách khái-quát thì trong thế-giới hiện-tại, những tín-ñồ các tôn-giáo hãy còn chiếm lấy
một phần lớn nhơn-loại. Trong những tín-ñồ này, người nhiệt-tín ñể hết tâm-trí vào việc phụngsự tôn-giáo chỉ là một số nhỏ nhoi; những người khác, mặc dầu vẫn chịu sự chi-phối mạnh-mẽ
của tôn-giáo về phương-diện tinh-thần, chỉ ñể một ít thời-giờ rảnh-rang của mình hiến cho tôngiáo. Họ lại thường thờ-ơ ñối với vấn-ñề chánh-trị, và xem tôn-giáo như là một việc riêng của
mình nên ít khi nhơn-danh tín-ñồ một tôn-giáo mà hoạt-ñộng chánh-trị.
Tuy thế, lúc sau này, trước sự tấn-công mãnh-liệt ñẫm máu của những phong-trào bài-xích tôngiáo, ý-thức tôn-giáo của người lại bừng dậy. Những người nhiệt-tín tôn-giáo bèn ñứng lên hôhào cho người ñồng-ñạo hội-họp nhau lại tranh-ñấu ñể bảo-vệ quyền tín-ngưỡng tôn-giáo của
mình. Họ ñã thành-lập những ñoàn-thể hoạt-ñộng chánh-trị, nhưng trong sự hoạt-ñộng này, ñoànthể họ chỉ ñược xem như là những ñoàn-thể chánh-trị. Sự khác nhau giữa những ñoàn-thể tôngiáo này và những chánh-ñảng qui về một ñiểm duy-nhứt là một bên dựa vào lý-thuyết thầnquyền, một bên dựa vào lý-thuyết nhơn-quyền.

IV- THÁI-ÐỘ CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ NHỨT ÐỐI VỚI CÁC GIÁO-LÝ THẦN-QUYỀN.
Các lý-thuyết thần-quyền ñặt nền-tảng trên sự tin-tưởng nơi một ñứng chí-tôn toàn-thiện toànnăng có quyền-lực vô-hạn ñối với con người. Nếu không như thế, nó cũng nêu ra những ý-tưởng
siêu-hình rất tinh-tế, nhưng không khoa-học.
Ðứng về phương-diện lý-trí mà nói, những nguyên-tắc căn-bản của những lý-thuyết thần-quyền
không thể chứng-minh ñược, và không thể dùng làm lý-thuyết chánh-trị ñể hướng-dẫn con người.
Thật ra trên thế-giới, hãy còn nhiều ñám quần-chúng chưa ñược văn-minh và cuồng-tín nơi tôngiáo họ phụng-thờ. Nhưng nếu sự cuồng-tín này có thể giúp cho họ một sự ñoàn-kết và một lòng
khinh-sanh làm cho họ mạnh lên, nó cũng nhốt họ trong những khuôn-khổ tư-tưởng quá chật hẹp
và không cho phép họ tiến-bộ một cách nhanh chóng ñược. Do ñó, những quốc-gia muốn canhtân như Thổ-nhĩ-kỳ trước ñây và Ấn-ñộ hiện giờ, ñều phải cố vượt ra khỏi sự kiềm-tỏa của tôngiáo.
Tuy thế, loài người vẫn chưa có thể bỏ hẳn tôn-giáo ñược như một số người khác ñang chủtrương, vì tôn-giáo, ít ra là dưới hình-thức cao cả và trong sạch của nó, hãy còn hết sức cần-thiết
cho người.
Loài người vốn không phải cục-súc như loài cầm-thú, chỉ lo mưu-ñồ sự sống vật-chất của mình.
Họ còn biết suy nghĩ lý-luận, biết tìm hiểu nguyên-nhơn tận cùng của sự vật, lý do tồn-tại của
mình và tìm kiếm những nguyên-tắc hướng-dẫn sự hành-ñộng của mình. Những tư-tưởng lý-luận
của người ñành là bị sự chi-phối chặt-chẽ của ñời sống vật-chất, nhưng sự phát-sanh của nó cũng
ñủ chứng tỏ rằng, con người không phải cam-tâm chịu khép mình trong ñời sống vật-chất, mà lại
muốn vượt lên khỏi ñời sống vật-chất ấy.
Trong một thời-gian dài dặc, vì không ñủ phương-tiện và trí thông-minh ñể giải-thích những
hiện-tượng thiên-nhiên bao bọc lấy mình, người ñã có những quan niệm sai lầm về võ-trụ và
những hoạt-ñộng tinh-thần của người ñã ñưa ñến những hệ-thống tư-tưởng lấy thần-quyền làm
nền tảng.
Lúc những lời giải-thích của những hệ-thống tư-tưởng ấy còn có thể làm thỏa-mãn tất cả mọi
người thì tôn-giáo chiếm ñịa-vị ñộc-tôn trong lãnh-vực tinh-thần, và thành ra cái lý-thuyết
chánh-trị duy-nhứt của xã-hội. Nhưng ñến khi người có nhiều kinh-nghiệm hơn trong việc sửdụng vật-chất, và hiểu biết võ-trụ bao quanh mình một cách rõ rệt hơn, người lần lần nhận thấy
những chỗ sai lầm của hệ-thống tư-tưởng thần-quyền. Óc khoa-học mở mang ra, và những sự
giải-thích của tôn-giáo không còn thỏa-mãn ñược lý-trí của tất cả mọi người nữa. Do ñó, tôngiáo phải nhường bước cho những tư-tưởng ñặt nền tảng trên sự quan-sát thực tế về võ-trụ và
dựa vào những nguyên-tắc mà người ta có thể dùng sự thí-nghiệm ñể chứng tỏ sự ñúng ñắn.
Chúng ta không thể chối cãi rằng, những hệ-thống tư-tưởng dựa vào khoa-học này cũng cốt ñể
thoả-mãn sự sống còn tinh-thần của con người. Chúng ta cũng có thể chấp-nhận rằng những suyluận của nó có tánh-cách thiết-thực và hợp-lý hơn những suy-luận của tôn-giáo. Nhưng không
phải vì ñó mà chúng ta phải chủ-trương hủy-diệt tôn-giáo ñể ñem khoa-học thay vào. Như thế là
vì tôn-giáo hiện ñặt nền tảng trên một lòng tin-tưởng mà khoa-học không thể nào ñánh ñổ ñược.
Những người theo thuyết duy-vật khoe rằng mình ñã chứng-minh ñược một cách khoa-học rằng

Trời không có. Nhưng kỳ-thực, họ chỉ chứng-minh ñược rằng những hiện-tượng vật-chất chung
quanh ta phải tùy thuộc những ñịnh-luật bất-di bất-dịch, và những biến-cố xảy ñến cho ta là kếtquả sự tác-ñộng của vật-chất theo những ñịnh-luật ấy.
Ðối với những người sùng-thượng tôn-giáo, chỉ bằng vào ñó mà quả-quyết rằng Trời không có
thì cũng như là người dốt không sờ mó, không thấy ñược không-khí rồi quả-quyết rằng không có
không-khí vậy. Nhóm người sùng-thượng tôn-giáo này cho rằng một công-trình vĩ-ñại và tinhxảo như võ-trụ và sự sống không thể là kết-quả những phản-ứng tự nhiên của vật-chất. Theo họ,
nhứt ñịnh là phải có một nguyên-lý ñiều-khiển tất cả sự biến-hóa ñể làm cho quả ñịa-cầu nguyên
là một khối lửa cháy ñỏ mà lần lần phát-sanh ñược sự sống và sản-xuất ñược một giống vật rất
khôn ngoan, rất ñạo-ñức là người.
Thêm nữa, một số nhà tôn-giáo hiện giờ lại dùng khoa-học ñể chỉ tỏ sự cần-thiết của một quyềnlực vô-hình và tối-cao chi phối võ-trụ. Những người này ñã chỉ-trích những thuyết khoa-học về
sự phát-hiện của sanh-chất từ nơi tử-chất ở chổ những thuyết ấy ñã dựa quá nhiều vào sự ngẫunhiên.
Nói cho thực ñúng thì chủ-trương rằng sự ngẫu-nhiên có một vai tuồng trong sự diễn-tiến của
vật-chất không phải là chọi lại khoa-học, vì trái với những nhà khoa-học của thế-kỷ thứ 19,
những nhà khoa-học hiện-ñại ñã chấp-nhận có sự ngẫu-nhiên trong các diễn-tiến vật-chất. Nhưng
nhược-ñiểm của các thuyết khoa-học về sự phát-hiện của sanh-chất là sự ngẫu-nhiên rất ít có cơhội ñưa ñến kết-quả tốt ñược.
Tất cả những nhà khoa-học ñều nhận rằng sanh-chất có một kết-cấu vô-cùng phức-tạp. Một
phần-tử một của chất ñản-bạch-tinh thông-thường nhất ñã gồm có 5941 nguyên-tử chồng chất lên
nhau và sắp nhau theo một hệ-thống nhứt-ñịnh.
Những nhà học-giả duy-vật ñã cho rằng những nguyên-tử vô-cơ trước ñây ñã tự-nhiên kết-hợp
nhau lại ñể thành ra phần-tử sanh-chất ñầu tiên. Nhưng bảo như thế chẳng khác nào bảo rằng một
thúng chữ nhà in ñổ ñại xuống ñất có thể tình cờ tự sắp thành bản in của bài Tự-tình-khúc vậy.
Bởi ñó, học-giả Lecomte du Noüy ñã nhiệt-liệt bài bác thuyết của những học-giả duy-vật cho
rằng sự sống tự-nhiên từ tử-chất mà sanh ra.
Luận-chứng của Lecomte du Noüy dựa vào một suy-toán của giáo-sư Charles Eugène Guy, một
nhà toán-học Thụy-sĩ ñã nhờ phép tính xác-xuất mà ñịnh những trường hợp thành-lập một sanhchất hữu-cơ từ các nguyên-tử.
Giáo-sư Charles Eugène Guy ñã lấy làm thí-dụ một phần-tử ñản-bạch-tinh ñã ñược ñơn-giản-hóa
ñến một mực thấp hơn những phần-tử ñản-bạch-tinh thực-sự rất xa. Phần-tử này chỉ gồm có
1.000 nguyên-tử hýt-rô và 1.000 nguyên-tử các-bon. Cứ theo sự tính-toán của giáo-sư thì 2.000
nguyên-tử nói trên ñây phải qui-tập nhau trong số 10312 lần (một con số viết bằng con số 1 và
312 con số không tiếp theo nó) mới có ñược 2,02 lần ñúng cách-thức ñể lập-thành một phần-tử
ñản-bạch-tinh hữu-cơ.
Muốn cho trường-hợp hết sức hiếm-hoi này xuất-hiện, phải có một khối vật-chất bằng một quả

cầu tròn bề bán-kính là 1082 năm ánh sáng (1). Và khoảng thời-gian cần-thiết ñể cho một phần-tử
như thế ñược tạo thành trong một khối vật-chất bằng khối quả ñất ta ở là 10243 tỉ năm.
Muốn gây ra sự sống, cần phải có hằng trăm triệu phần-tử sanh-chất phức-tạp hơn phần-tử ñảnbạch-tinh lấy làm thí-dụ trên ñây. Vậy muốn giải-thích sự xuất-hiện của những tế-bào sống, ta
phải cần ñến những con số lớn hơn những con số nêu ra trên này vạn-bội.
Những nhà khoa-học hiện-ñại ñã tính rằng quả ñất ta ở chỉ xuất-hiện trong vòng năm tỉ năm nay.
Như thế, với những phương-pháp khoa-học, người ta không thể giải-thích ngay ñến những chất
cần-thiết ñể xây-dựng sự sống, chớ ñừng nói ñến việc xuất-hiện sự sống.
Dựa vào lý lẽ trên này, Lecomte du Noüy chủ-trương rằng trong sự tạo thành cái tế-bào sanh-vật
ñầu tiên, phải có một nguyên-lý bí-mật hướng-dẫn các nguyên-tử trong sự cấu-hợp nhau một
cách ñặc-biệt ñể thành ra sanh-chất.
Lý-luận của Charles Eugène Guy và Lecomte du Noüy thật ra hãy còn bị một số nhà khoa-học
bắt bẻ. Những nhà khoa-học này cho rằng những nguyên-tử không phải là những vật hoàn-toàn
thiếu hoạt-lực, nó có ái-lực ñối với nhau và ñiều này hạn-chế bớt vai-tuồng của sự ngẫu-nhiên.
Một mặt khác, hoàn-cảnh thiên-nhiên thuở trước không phải như bây giờ và quả ñất ngày xưa có
thể có những ñiều-kiện thích hợp hơn cho việc phát-xuất sự sống. Thêm nữa, thuyết của Lecomte
du Noüy và Charles Eugène Guy cũng không phải chứng-minh ñược một cách trực-tiếp rằng võtrụ và nhơn-loại do Thượng-Ðế tạo ra.
Tuy nhiên, nó cũng làm kém bớt giá-trị những quả-quyết của các học-giả duy-vật cho rằng
Thượng-Ðế không có, và võ-trụ cùng nhơn-loại tự-nhiên do vật chất mà ra. Nó lại cho ta thấy
rằng khoa-học không phải chỉ cung-cấp luận-chứng cho phái phản-ñối tôn-giáo, mà cũng cungcấp luận-chứng cho những người binh-vực tôn-giáo nữa.
Vì ñó, người ta thật ra không thể-giải quyết vấn ñề tôn-giáo bằng luận-lý. Nếu những người duyvật cho rằng những ñịnh-luật chi-phối vật-chất là những ñịnh-luật khoa-học chỉ do nơi vật-chất
mà ra, những người duy-tâm lại cho rằng, những ñịnh-luật ấy là những ñịnh-luật thiên-nhiên do
tạo-hóa mà có. Trong trường-hợp ñó, lòng tin có Trời cũng như sự tin rằng không có Trời cần
một lòng tín-ngưỡng ở ngoài những chứng-minh khoa-học.
Vả lại, khoa-học cũng chưa phải là một quyền-lực vạn-năng. Từ trước ñến giờ, nó chỉ vén một
góc màn nhỏ nhặt cho người thấy bên trong bộ máy võ-trụ, chứ chưa giúp cho người hiểu biết
võ-trụ một cách hoàn-toàn. Ngay trong những lãnh vực mà khoa-học có thể dùng sự thí- nghiệm
ñể mở rộng những tri-thức của con người, phần mà khoa-học chưa biết so với phần mà khoa-học
ñã biết thật hãy còn nhiều hơn vạn-bội. Như trong khoa-học sanh-lý nghiên cứu về sự cấu-tạo cơthể con người, người ta vẫn chưa ñạt ñến một sự hiểu biết ñủ ñể ñảm bảo ñời sống của người một
cách chắc chắn ñối với sự uy-hiếp của thời-tiết, của các bịnh-căn. Khoa tâm-lý nghiên-cứu về
những tình-cảm, những tánh nết, những bản-năng ẩn-áo của con người lại càng thua sút hơn nữa.
Vậy, chính những khoa-học thực-nghiệm có nhiều ñiều-kiện hơn hết ñể tộiến-triển cũng chỉ
khám-phá ñược một phần sự bí mật của võ-trụ mà thôi. Nhưng giá như những nhà khoa-học ấy
ñã khám phá hết những sự bí-mật của võ-trụ, người ta cũng chưa có thể dựa vào nó mà giảiquyết vấn ñề có Trời hay không có Trời ñược. Như thế là vì khoa-học từ trước ñến giờ, cũng như
(1)

Ánh sáng mỗi giây chạy ñược 300.000 cây số. Năm ánh sáng là chiều dài mà một tia ánh sáng chạy
suốt ñược trong một năm, tức là 9,463 tỉ cây số.

mãi mãi về sau này, chỉ có thể trả lời ñược câu hỏi: ‘’sự việc ñã xảy ra như thế nào?’’ mà không
thể trả lời ñược câu hỏi ‘’ tại sao nó lại xảy ra như thế ấy’’.
Ta có thể biết rằng hai nguyên-tử hýt-rô hòa-hợp với một nguyên-tử óc-xy ñể thành ra một phầntử nước, nhưng ta không thể biết tại sao hýt-rô và óc-xy hòa hợp lại thì thành nước mà không
thành một chất khác, cũng không thể biết tại sao hýt-rô và óc-xy lúc nào cũng hòa-hợp lại thành
nước chớ không phải khi thì hóa ra nước, khi thì hóa ra chất khác.
Ta cũng có thể ñi ngược thời-gian ñể tìm xem võ-trụ ñược cấu tạo như thế nào, nhưng ta không
thể biết tại sao nó ñược cấu-tạo như thế. Hơn nữa, trong sự ñi ngược thời-gian này, dầu những
luận cứ khoa-học có ñưa ta ñi xa ñến ñâu, ta cũng không thể ñi ñến nguồn gốc ban-sơ của võ-trụ.
Trong tất cả những giả-thuyết ñược nêu ra, không cái nào ñi ñến phát-ñoan tuyệt-ñối của võ-trụ:
người ta chỉ ñi ñến phát-ñoan của một thời-kỳ ñang diễn-tiến mà thôi.
Ðối với vấn-ñề làm cho loài người thắc mắc nhứt từ xưa ñến nay là lý-do tồn-tại của con người
thì chắc chắn là mãi mãi khoa-học phải chịu bó tay không giải-quyết ñược.
Ngoài những nhược-ñiểm trên ñây, khoa-học lại còn một nhược-ñiểm khác nữa, là những giảipháp của nó cũng chưa phải là luôn luôn hoàn-toàn ñúng với sự thật. Trừ toán-học là một khoahọc phần lớn dựa vào luận-lý, chỉ có những khoa-học mà lãnh-vực bao gồm những vật-chất
người có thể sờ mó ñược như hóa-học chẳng hạn mới có thể ñưa ra những ñịnh-luật có tánh-cách
vững chắc. Những ngành khoa-học khác thì chỉ có thể ñưa ra những giả-thuyết mà sự chặt chẽ
của lý-luận không ñủ ñể bảo-ñảm cho sự ñúng ñắn của nó.
Người ta ñã ñưa ra nhiều giả-thuyết khác nhau về sự thành-lập thái-dương-hệ, về lịch-sử ñịa-cầu,
về sự phát sanh các sanh-vật và về bao nhiêu vấn-ñề khác nữa. Những giả-thuyết này nhiều cái
rất ñược hoan-nghinh và ñược xem là ñúng với sự thật. Nhưng chỉ ít lâu sau ñó, người ta lại ñưa
ra những giả-thuyết khác ñánh ñổ giả-thuyết trước. Giả-thuyết mới này cũng chỉ ñược nhìn nhận
trong một thời-gian, rồi lại bị ñánh ñổ nữa, và tấn tuồng cứ tiếp-tục như thế mãi không ngừng.
Cũng có khi hai ba giả-thuyết ñưa ra ñược xem là có lý cả, và người thì binh vực cái này, người
thì binh vực cái kia ñể cãi nhau mãi mà không giải-quyết ñược vấn-ñề.
Chúng ta có thể bảo rằng phạm-vi trong ñó khoa-học có thể quả-quyết chắc chắn về sự hiểu biết
của mình hết sức nhỏ hẹp, còn phần lớn những sự phát-minh khoa-học chỉ giúp cho con người
biết chắc sự lầm lạc trước của mình, nhưng không ñưa người ñến một sự thật chắc chắn. Trong
trường-hợp ñó, loài người chưa có thể lấy khoa-học làm một nền tảng vững chắc hoàn-toàn và
bắt mọi người phải tin vào ñó.
Như thế, khoa-học không thể giải-quyết ñược những vấn-ñề làm cho loài người thắc mắc từ
trước ñến giờ. Nó chỉ có thể giúp người hiểu biết thêm vật chất và hiến cho người những
phương-tiện ñể chế-ngự vật-chất hầu nâng cao ñời sống vật-chất của mình lên. Về phương-diện
tinh-thần, nó không giúp người trấn-áp ñược những nỗi băn khoăn lo ngại trước sự to rộng vôcùng của tạo-vật mà lại còn tăng thêm sự băn khoăn lo ngại ấy.
Những giả-thuyết khoa-học hiện-tại bày tỏ cho người thấy rằng, người chỉ là một khối vật-chất
do sự tác-ñộng của những nguyên-tử mà thành, và trái ñất trên ñó con người sống cũng là một
khối vật-chất quay cuồng trong một võ-trụ xung-ñộng không ngừng. Vậy, người chỉ là một hột
bụi lửng lơ trên không-trung, một hột bụi không biết vì sao mình có và có ñể làm gì. Hình ảnh
trên này tự nhiên không thể ñưa ñến cho tâm-hồn của người một sự an-ủi gì, trái lại là khác.

Bản-năng sinh-tồn của người không cho phép người cúi ñầu khuất-phục trước hình ảnh ñó. Nó
làm cho người không thể cam-tâm chấp-nhận rằng mình chỉ là một khối vật-chất vì sự ngẫunhiên mà biết cảm-xúc, biết suy nghĩ, biết lý-luận và chỉ sống trong một thời-hạn vài mươi năm
rồi tan rã, không còn hy-vọng tồn-tại. Bản-năng sinh-tồn của người bắt buộc người phải tìm một
cái gì ñể mà bấu víu vào cho ñỡ bớt cảm giác lửng lơ cô-ñộc, cho bớt sự băn-khoăn, cho dịu bớt
lòng lo âu sợ-hãi trước sự vô-cùng, cho có một ñiểm hy-vọng soi sáng tương-lai mù mịt của
mình. Cái mà bản-năng sinh-tồn xúi giục người tìm kiếm phải là một cái tuyệt-ñối và cái tuyệtñối này, người tìn ñược không phải bằng lý-trí thuần-túy, mà bằng tấm lòng tín-ngưỡng, chỉ dựa
vào lý-luận một phần nào mà thôi.
Ðối với một thiểu-số người có năng-khiếu ñặc biệt, lẽ sống có thể là khoa-học, là nghệ-thuật, là
ñạo-ñức thuần-túy, là một lý-tưởng nào ñó. Nhưng ñại-ña-số loài người chỉ có thể lấy sự tin
tưởng nơi Thượng-Ðế, nơi một oai-quyền chí-công chí-chánh và tối thiêng-liêng ñiều-khiển loài
người, nói tóm lại, lấy tôn-giáo làm lẽ sống cho mình. Chỉ có tôn-giáo mới giải-quyết ñược
những nỗi băn khoăn, những nỗi lo âu sợ-hãi của họ, chỉ có tôn-giáo mới làm cho họ thấy rằng
cuộc ñời có ý nghĩa và ñáng sống, chỉ có tôn-giáo hứa hẹn cho linh-hồn họ sống một ñời sống
miên-trường sau khi thể-xác họ chết mới giúp cho họ có ñủ can-ñảm gánh vác cái gánh nặng của
kiếp sống trần-gian.
Như thế, ñứng về phương-diện sinh-tồn tinh-thần mà nói thì tôn-giáo hết sức cần-thiết cho con
người. Sự cần-thiết này càng ñược chứng tỏ ở chỗ nhiều người bình-thường không nhìn nhận
quyền-oai của Thượng-ñế và hết sức chống chọi lại các tôn-giáo, nhưng ñến lúc gặp những sựbiến lớn lao, hay ñứng trước những cảnh tàn-phá khổ-sở mà sự hàn gắn vượt hẳn quyền-lực của
con người, họ lại quay về tìm nguồn an-ủi và hy-vọng nơi tôn-giáo.
Bởi ñó, sự hủy-diệt tôn-giáo trở nên một ñiều hết sức trái với sự sinh-tồn của con người, và vì
thế mà không thể nào thực-hiện ñược. Ở Liên-bang Sô-viết, nhà cầm quyền Cộng-sản từ khi lên
nắm chánh-quyền ñến nay ñã luôn luôn tìm cách quét sạch ảnh-hưởng tôn-giáo trên ñất nước
Nga. Nhưng mặc dầu họ dùng những phương-pháp hết sức tàn-bạo ñể ñạt mục-ñích này, họ cũng
không thành-công ñược. Ý-niệm tôn-giáo của người dân Nga tuy không ñược bộc-lộ công-khai,
nhưng vẫn duy-trì mãi không tiêu-diệt. Và khi trận chiến-tranh Ðức Nga nổ bùng, thừa dịp
Staline cho phép các giáo-ñường mở cửa giảng ñạo lại cho tín-ñồ ñể mua lòng các nước Mỹ Anh,
tinh-thần tôn-giáo bừng bừng chỗi dậy. Lúc chiến-tranh chấm dứt, chánh-phủ Sô-viết tìm cách
hạn-chế trở lại sự bành-trướng của giáo-hội Nga, nhưng người ta vẫn cứ ñổ xô ñến các giáoñường bất-chấp cả sự ñàn-áp.
Một ñiều ta nên lưu-ý là thế-hệ thanh-niên Nga hiện-thời ñã ñược sanh-trưởng trong bầu khôngkhí Cộng-sản, ñã ñược giáo-dục theo phương-pháp duy-vật và ñược huấn-luyện kỹ càng theo
chủ-nghĩa vô-thần, thế mà họ vẫn nhờ tôn-giáo làm cái lẽ sống cao-siêu của ñời họ. Ðiều này chỉ
tỏ rằng, chương-trình hủy-diệt tôn-giáo của Cộng-sản ở Nga ñã thất-bại hoàn-toàn. Và như thế,
chủ-trương hủy-diệt tôn-giáo của nhóm duy-vật chỉ là một chủ-trương sai lầm không thực-hiện
ñược.
Ở các nước bị Nga chiếm ñóng và chi-phối sau khi trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì kết-liễu, sự
thất-bại của chương-trình bài-trừ tôn-giáo do bọn Cộng-sản ñưa ra lại càng rõ rệt hơn nữa.
Những biến-cố làm ñẫm máu ñất Trung-Âu vào hạ tuần tháng 10 năm 1956 ñã chứng tỏ rằng
mười năm ñàn-áp của bọn vô-thần chẳng những không tiêu-diệt ñược ảnh-hưởng của Công-giáo
La-mã ở Ba-lan và Hung-gia-lợi, mà còn làm cho ảnh-hưởng ấy mạnh hơn lên. Những quan-sát-

viên ngoại-quốc ñều nhận thấy rằng, nếu hai nước Ba-lan và Hung-gia-lợi tổ-chức những cuộc
tuyển-cử tự-do, chắc chắn những nhóm chánh-trị dựa vào Công-giáo sẽ ñược một ña-số thăm
tuyệt-ñối, trong khi ñảng Cộng-sản sẽ phải thất-bại nặng nề.
Về sự tác-dụng của tôn-giáo ñối với xã-hội, hiện nay người ta có nhiều ý-kiến khác nhau. Những
người chủ-trương hủy-diệt tôn-giáo chỉ thấy cái hại của nó và gán cho nó tất cả những tội ác gây
ra trong thời-ñại trước. Những tội ác này có thể gồm trong ba khoản: phản khoa-học, phản ñạoñức và phụng-sự giai-cấp thống-trị bằng cách mê-hoặc dân-chúng, khiến cho họ mất cả ý-chí
tranh ñấu, cam-tâm cúi ñầu khuất-phục giai-cấp cầm quyền. Những người bảo-vệ tôn-giáo thì
nhiệt-liệt bài-bác những lời buộc tội trên này, và cho rằng chính tôn-giáo rất hợp với tinh-thần
ñạo-ñức, và luôn luôn chủ-trương binh-vực những người yếu-ñuối chống lại người có quyền-thế.
Bình-tâm mà xét luận-lý ñôi bên, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mỗi bên ñều có lý một phần nào.
Ðối với khoa-học, quả thật tôn-giáo nhiều khi có những hành-ñộng chống chọi lại một cách hết
sức mãnh-liệt: những nhà khoa-học Âu-châu thuở trước ñã bị giáo-hội Thiên-chúa ñàn áp bức
bách rất nhiều. Nhưng vì ñó mà quả-quyết rằng tôn-giáo quyết-chí giam cầm con người trong chổ
ngu-muội thì có lẽ cũng hơi quá.
Chúng ta nên nhớ rằng, tôn-giáo là một sự cố gắng của loài người ñể giải-thích những hiện-tượng
của võ-trụ. Những sự giải-thích này ñã ñành là sai lầm, nhưng sự sai lầm ấy không phải riêng
tôn-giáo mới có. Chính nhiều giả-thuyết khoa-học sau một thời-kỳ ñược mọi người chấp-nhận thì
cũng bị chứng tỏ là sai lầm. Xét mọi việc trên quan-ñiểm tương-ñối, ta sẽ thấy rằng, tôn-giáo lúc
mới phát-sanh cũng ñược xem là những hệ-thống có vẻ hợp-lý nhứt trong thời-ñại. Chỉ sau này,
khi trí óc con người mở mang hơn, nó mới bị cho là không hợp-lý.
Hơn nữa, những nhà khoa-học ñầu tiên, chính là những người giáo-chủ hay giáo-sĩ của các tôngiáo. Những công-trình khoa-học ñầu tiên như khoa làm lịch, khoa kiến-trúc, khoa ñạc-ñiền trắclượng v.v... phần lớn do họ phát-minh ra.
Những giáo-hội chỉ có những hành-ñộng chống chọi lại khoa-học khi những sự phát minh khoahọc này có hại cho sự vững chãi của nền tảng luận lý nó ñưa ra, nghĩa là sau một thời gian nó
ñược tôn sùng, lúc sự tiến triển của trí óc con người ñã ñưa họ ñi xa trình ñộ hiểu biết của họ khi
nền tôn-giáo mới phát sanh ra.
Hành-ñộng này không phải là hành-ñộng ñặc biệt của tôn-giáo. Nó chung cho tất cả những chếñộ ñã từng thắng lợi và có một oai quyền lâu dài trên xã-hội. Bất cứ hệ thống tư tưởng nào nắm
ñược quyền cai trị xã-hội rồi cũng trở nên bảo-thủ và cương-quyết chống lại những tư-tưởng có
thể làm lung lay bá-quyền của nó. Thí-dụ như có nhà khoa-học nào ở Liên bang Sô-viết mà phát
minh ñược những ñịnh luật làm nền tảng cho một học-thuyết ñánh ñổ ñược thuyết duy-vật thì
chắc chắn nhà khoa-học ấy phải bị ñày ñi Tây-bá-lợi-á nếu không bị mất ñầu trong những khám
tối âm-u của cơ quan trinh-sát cộng-sản.
Những thí-dụ mà những người bài trừ tôn-giáo ñưa ra ñể chỉ tỏ rằng tôn-giáo phản ñạo-ñức kể ra
cũng có ñúng sự thật. Những tôn-giáo xưa kia ñã dùng người làm vật hy-sanh trong những cuộc
tế-lễ, và mãi ñến một thờI-ñại gần ñây, óc thiên-chấp của các giáo-hội ñã gây không biết bao
nhiêu cuộc chém giết ñẫm máu giữa các dân-tộc và ngay giữa người một dân-tộc nữa. Tất cả
những giáo-ñiều mà các tôn-giáo ñưa ra ñể bắt buộc tín-ñồ mình tuân theo củng không phải ñều
hoàn-toàn có tánh cách ñạo-ñức cả. Nhiều nhà chinh-phục ñã mượn danh nghĩa truyền bá tôngiáo mà thi-hành chánh-sách xâm lược của mình.

Nhưng nếu ñặt những hành-ñộng tôn-giáo trên này trong khung cảnh thời ñại ñã sanh ra nó,
chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải ñặc-biệt vì tôn-giáo mà có.
Việc ñem giết người ñể cúng tế thần minh là việc xảy ra lúc người còn ăn thịt ñồng-loại sau khi
ñã hạ sát hay bắt họ trên bãi chiến-trường. Những cuộc tàn sát vì bất ñồng tôn-giáo kể ra thì cũng
như những cuộc xung ñột chém giết nhau vì chánh-kiến khác nhau.
Những cuộc thẩm-phán của các tôn-giáo pháp-ñình Âu-châu thuở trước sỡ dĩ có tính cách rùng
rợn ghê gớm như ta thấy là vì thời ấy, sự ñối-ñãi với các tội-phạm hãy còn dã-man: những tù
nhơn của nhà vua cũng không hưởng ñược một chế-ñộ nhơn-ñạo hơn những người bị giáo-hội
truy-tố. Vả lại, ngay ñến thế-kỷ nguyên-tử này mà cách ñối ñãi của những chánh-phủ thực-dân
ñối với những nhà cách-mạng ở thuộc-ñịa và của các chính-phủ cộng- sản và phát xít ñối với
những người ñối-lập chánh-trị cũng không phải là kém sự tàn-nhẫn hơn những giáo-hội trước
kia.
Về những người xâm-lược lấy tôn-giáo làm một lợi-khí trong sự chinh-phục những nước khác,
chúng ta có thể bảo rằng ñó không phải là một hiện-tượng riêng của tôn-giáo: chính những chủnghĩa chánh-trị củng bị những nước ñế-quốc xâm-lược lợi dụng. Hiện giờ, ngoài những kẻ ñã
mắc phải bùa mê của bọn cộng-sản, còn ai không thấy việc các chính- phủ Nga và Tàu dùng chủnghĩa cộng-sản ñể dọn ñường cho cuộc chinh-phục thế-giới bằng võ-lực của họ?
Sau cùng, những giáo-ñiều mà hiện giờ ta xem là phản ñạo-ñức, cũng như những quan- niệm
chánh-trị sai lầm ñồng-thời, chỉ là sản-phẩm của sự lầm lạc trong thời-kỳ mà nhơn-loại chưa
ñược mở mang về phương-diện trí-tuệ và tinh-thần. Nó chỉ có tánh-cách phản ñạo-ñức ñối với
chúng ta là những người ñã có một quan-niệm ñạo-ñức cao hơn. Xã-hội hiện thời dựa vào nhiều
quan-niệm ñạo-ñức mà chúng ta cho là hợp nhơn-ñạo, vì nó thích hợp với sự sinh-tồn của chúng
ta, nhưng có thể sau này, khi tình thế ñổi thay, những quan- niệm ấy không còn thích-hợp với sự
sinh-tồn của con cháu ta nữa, và sẽ bị coi là phản ñạo-ñức.
Vậy, những hành-ñộng phản ñạo-ñức của các tôn-giáo xưa kia vẫn có thật, nhưng nó không phải
ñặc-biệt vì tôn-giáo mà có. Nó chỉ là sản-phẩm của ñời sống lúc ấy.
Ta có thể bảo rằng tôn-giáo không phải là một chế-ñộ ñặc-biệt phản ñạo-ñức, nó chỉ là cái nồng
cốt trên ñó những hành- ñộng phản ñạo-ñức dựa vào ñể biện-chánh lấy mình mà thôi. Hơn nữa,
ảnh-hưởng của tôn-giáo trong sự làm cho phong-tục thuần lương bớt, tuy không phải hoàn-toàn,
nhưng cũng không phải là không có. Chính sự hướng-dẫn của tôn-giáo trong mấy ngàn năm ñã
làm cho con người lần lần vượt khỏi thú-tánh ñể có tánh-cách nhơn-loại. Ðành rằng lý-trí và ñạoñức thuần-túy cũng có dự một phần lớn vào công việc này, nhưng công-lao của tôn-giáo cũng
không phải nhỏ.
Ðối với xã-hội hiện-tại, tôn-giáo cũng rất cần-thiết ñể duy-trì ñạo-ñức. Những người theo quanniệm duy-vật cho rằng ñạo-ñức thuần-túy ñủ sức lôi kéo con người ñi trên con ñường nhiệm-vụ.
Nhưng sự thật, số người có thể lấy việc phụng-sự ñạo-ñức thuần-túy làm lẽ sống chỉ chiếm một
phần hết sức ít oi trong nhơn-loại.
Nếu quan-niệm duy-vật thạnh-hành, ñạo-ñức sẽ bị suy-ñồi mau lẹ lắm, vì ñại-ña-số loài người sẽ
không còn thấy lý-do gì bắt họ phải sống một cuộc ñời ñạo-ñức nữa. Xét cho kỹ, họ rất có lý mà
không cần ñến ñạo-ñức, vì nếu chúng ta chỉ là những khối vật-chất không hiểu căn-nguyên,

không biết cứu-cánh của mình, không có hy-vọng gì nơi một cuộc ñời mai hậu, chỉ sống trong
vòng mấy mươi năm rồi tan thành cát bụi, thì chúng ta không có lý-do gì mà tự kềm thúc lấy
mình. Giải-pháp hay hơn hết là tìm cách thỏa-mãn sự sống vật- chất của mình càng nhiều càng
tốt, dầu cho ñiều này có hại cho người khác cũng mặc.
Sự tàn-nhẫn vô-ñạo của những nhà cầm quyền cộng-sản ñã làm kinh-ngạc hết những người vănminh thật ra không có lý do gì khác hơn là chủ-trương duy-vật của họ. Khi hy sanh hàng triệu
con người ñể thử dựng lên một chế-ñộ mới, khi tàn sát ñến cả những người bạn ñồng-chí nằm
sương gối tuyết với mình trong thời-kỳ lao-khổ, họ ñã có những hành-ñộng vô-cùng thích- hợp
với chủ nghĩa vô-thần của họ.
Như vậy, sự duy-trì tôn-giáo hết sức cần-thiết ñể giữ con người trên con ñường ñạo-ñức. Vì ñối
với ñại-ña-số con người, chỉ có tôn-giáo mới làm cho ñời sống ñạo-ñức của họ có ý nghĩa và có
lý-do tồn-tại.
Về ý-kiến những người chủ-trương bài-trừ tôn-giáo cho rằng tôn-giáo là thuốc mê của dân
chúng, chúng ta có thể ñem nó gán cho tất cả những lý-luận nào ñem sự an-ủi ñến cho loài
người. Nếu cho rằng dùng lời ngọt dịu khuyên nhủ con người ráng chịu khổ-cực trong hiện-tại ñể
hưởng một ñời sống hạnh-phúc hơn trong tương-lai là làm tê liệt tinh-thần tranh-ñấu của người
và phụng-sự chế-ñộ bất công ñương-hữu, thì chính chủ-nghĩa cộng -sản hiện lấy viễn-ảnh của
chế-ñộ xã-hội tương-lai hô hào dân-chúng các nước bên trong màn sắt thắt lưng buộc bụng làm
việc ñầu tắt mặt tối suốt ngày ñể xây-dựng một nền hạnh -phúc mà chắc chắn họ sẽ
không ñược hưởng, hẳn cũng là thuốc mê của dân chúng nốt.
Nói tóm lại, sự tác-dụng của tôn-giáo ñã ñưa nhiều ảnh-hưởng tốt ñến cho xã-hội, nhưng cũng có
gây nhiều kết-quả tai-hại làm cho nhiều người có một cảm-tưởng không tốt ñối với tôn-giáo.
Phủ-nhận những sự tai-hại mà tôn-giáo gây cho loài người là mù quáng, nhưng dựa vào những
tai-hại ấy mà mà kết-luận rằng chế-ñộ tôn-giáo là một chế-ñộ cần phải hủy-diệt thì cũng là thiênvị thái quá.
Ta nên nhớ rằng những sự lầm lỗi của tôn-giáo không phải do bản chất tôn-giáo, mà do vai tuồng
chánh-trị của tôn-giáo gây ra. Phàm một hệ-thống tư-tưởng lúc còn phải tranh-ñấu ñể giành
quyền-chánh thì thường có tánh-cách cấp-tiến, công-bằng. Nhưng ñến khi chế-ngự ñược xã-hội
thì nó cố tìm cách duy-trì thế-lực. Nó trở thành bảo-thủ, vận-dụng hết lực-lượng ñể ñàn áp những
tư-tưởng có thể làm lung lay bá-quyền mình.
Trong sự cố-gắng duy-trì thế-lực mình, hệ-thống tư-tưởng ngự-trị trên một xã-hội thường duy-trì
luôn cả chế-ñộ xã-hội nó chế-ngự và thành ra bất-công tàn-bạo. Nó cũng có thể bị những người
có dã-tâm lấy làm lợi-khí ñể phụng-sự quyền-lợi riêng. Chỉ ñến khi thế-lực bị ñổ vỡ rồi, và cần
phải khôi-phục bá-quyền, hoặc tranh-ñấu cho sự tồn-tại của mình, nó mới trở về bản-chất và
tánh-cách nguyên-thủy của nó.
Tôn-giáo ở trong trường-hợp này, muốn phán-ñoán ảnh-hưởng nó trong xã-hội, ta phải xét sự
tác-dụng của nó ñối với sự sinh-tồn của loài người. Nhưng muốn có một ý-kiến ñúng ñắn, ta phải
xét sự tác-dụng và sự sinh- tồn này trong một thời-ñại, một khung cảnh với nhau, chớ không thể
lấy sự tác-dụng của tôn-giáo thời xưa ñối với sự sinh-tồn của người hiện giờ mà phán ñoán tôngiáo. Cứ noi theo nguyên-tắc này mà xét, ta có thể bảo rằng dầu sao, tôn-giáo vẫn có một ảnhhưởng tốt ñối với sự sinh-tồn của con người, và sự lầm-lỗi của nó tuy có gây nhiều tai-hại khổ-

sở cho người, nhưng chẳng qua cũng chỉ là những lầm-lỗi do manh-tâm của người thừa-hành,
chứ không phải do những nguyên-tắc căn-bản của nó mà có.
Xét tình-thế một cách khách-quan, ta có thể bảo rằng với những nguyên-lý cao-thâm của nó, tôngiáo còn cần-thiết cho con người, khi nào con người chưa ñạt ñược một trí- thức rõ rệt và chắc
chắn về nguồn gốc và cứu-cánh của nhơn-loại.
Những nguyên-lý siêu hình của tôn-giáo giúp cho một số người giải quyết những nỗi băn khoăn
thắc mắc của mình. Những giáo-ñiều căn-bản của những mối ñạo có một tinh thần cao quí lại còn
ñóng góp một phần lớn công-nghiệp vào việc duy-trì ñạo-ñức cho ñại-chúng.
Với tư-cách ấy, tôn-giáo ñáng ñược bảo-vệ chống lại những chủ-trương vô-thần. Nhưng một
quốc-gia muốn sống còn ñược phải cố giữ sao cho sự thờ phụng tôn-giáo khỏi ñưa ñến những
thái-ñộ quá khích có hại, như óc bảo-thủ, óc mê-tín, lòng nhiệt-tín và tánh thiên-chấp tôn-giáo
thường ñưa ñến những cuộc tranh-chấp tai-hại giữa người trong nước.
Vậy, thái-ñộ chánh-trị thích-hợp nhứt ñối với tôn-giáo là dung-nạp nó và bảo-vệ nó, nhưng ñưa
nó ra ngoài vòng hoạt-ñộng chánh-trị của người.

CHƯƠNG II
LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ

I- NHỮNG MẦM MỐNG CỦA TƯ-TƯỞNG DÂN-CHỦ TRONG XÃ-HỘI CỔ-THỜI.
Trong xã-hội cổ-thời, tư-tưởng chánh-trị ñặt nền tảng trên lý-thuyết thần-quyền. Theo lý-thuyết này, võ
trụ do Thượng-ðế là một ñứng toàn thiện, toàn năng tạo nên. Người do Thượng-ðế sanh ra, lại ñược
Thượng-ðế ban cho một linh-hồn tinh túy nên ñứng ñầu vạn-vật. Nhưng ñược hưởng ñặc-ân, tất phải
có nhiệm-vụ. Muốn xứng ñáng với ñịa-vị tôn-quí của mình, người phải luôn luôn sống theo lề luật
Thượng-ðế.
Lề luật này khác nhau vô-cùng theo các dân-tộc, nhưng lòng tin tưởng của họ có một ñiểm chung là
những kẻ không chịu khép mình vào những qui-tắc mà Thượng-ðế nêu ra cho người không sao tránh
khỏi sự trừng-phạt. Mà trong sự trừng-phạt, Thượng-ðế không phải chỉ nhắm vào kẻ phạm tội mà thôi.
Nhiều khi, cả xã-hội trong ñó kẻ phạm tội sống cũng phải chịu vạ lây. Với một quan-niệm như thế,
người cổ-thời tất nhiên có một thái-ñộ khắc-nghiệt, cố-chấp không những ñối với những vấn-ñề côngcộng mà còn ñối với những hành-ñộng hoàn-toàn cá-nhơn nữa.
Một mặt khác, những người cầm-quyền thường ñược cho là những kẻ ñại-diện Thượng-ðế ở trần gian.
ðối với người, Thượng-ðế có oai-quyền tuyệt-ñối như thế nào thì những kẻ ñại-diện Ngài ñể thi-hành
mạng lịnh Ngài cũng phải có oai-quyền tuyệt-ñối như thế ấy ñối với dân-chúng.
Vì những lý lẽ trên này, xã-hội cổ-thời thường có tánh-cách chuyên-chế. Nếu các phần tử khác nhau
trong quốc-gia có hưởng ñược một phần tự-do nào thì ñó chỉ là vì nhà cầm-quyền bên trên không ñủ
phương tiện chế-ngự họ như ý muốn mà thôi. Bởi ñó, xã-hội ngày trước có xu-hướng tiến về hình-thể
ñộc-tài.
Những chế-ñộ quân-chủ tuyển-cử mà người Trung-Hoa gọi một cách văn vẻ là chế-ñộ truyền-hiền lần
lần biến thành những chế-ñộ quân-chủ truyền-tử, những chế-ñộ phong-kiến thì trở nên chế-ñộ quânchủ tập-trung. Có nhiều nước khi mới ñược thành-lập thì theo chế-ñộ cộng-hòa mà về sau lại hóa ra ñếquốc.
Do ñó, chế-ñộ chánh-trị thạnh-hành nhứt trong xã-hội cổ-thời là chế-ñộ quân-chủ chuyên-chánh. Trong
chế-ñộ này, tất cả quyền-chánh trong một nước ñều nằm trong tay một nhà vua – quốc-vương hay
hoàng-ñế – vâng mạng Trời mà cai-trị dân. Nhà vua ñã nhận ñược thiên-mạng rồi thì trọn quyền ñiềukhiển việc nước theo ý mình. Oai-quyền của vua có thể bảo là vô-hạn vậy.
Nhưng muốn nắm giữ ñược quyền-chánh, nhà vua phải có lực-lượng trong tay. Lực-lượng này do ñâu
mà ra? Trước hết, nó dựa vào những bộ-hạ của nhà vua, tức là ñám quan-lại và quân-sĩ trung-thành với
cá-nhơn, với dòng họ nhà vua.
Tuy thế, thiếu sự ủng-hộ của dân-chúng, không chánh-quyền nào có thể ñứng vững ñược lâu dài, nhứt
là khi có sự xâm-lược từ ngoài ñưa ñến. Ngay bên trong nước, nếu dân-chúng cùng ñứng lên chống lại
nhà vua, nhà vua củng khó lòng ñàn-áp. Vua Kiệt nhà Hạ cho rằng mình là mặt trời cần cho sự sống

của muôn dân. Nhưng ông bạo-ngược quá, khiến cho dân hết sức cơ-cực. Họ thán oán, hát lên rằng:
“Mặt trời kia, bao giờ thì mày tắt, ñể chúng tao cùng chết với mày?”. Dân ñã thù hằn ñến mực ñó thì
không còn oai-lực nào trên thế-giới có thể giữ ñược ngai vàng cho nhà vua nữa.
Bởi ñó, các chánh-khách sáng suốt ñời xưa ñều nhận rằng sự ủng-hộ của dân-chúng rất cần. Và muốn
cho chánh-quyền mình vững chắc, nhà vua phải thỏa-mãn dân-chúng một phần nào, hay ít nhứt cũng
không xử tệ-ngược với họ ñến nỗi họ bất-bình mà chống chọi lại mình. Ngoài sự khôn ngoan chánh-trị
trên này, lại còn một xu-hướng ñạo-ñức thêm vào khiến cho các chánh-khách nêu ra nhiều ý-tưởng
binh-vực dân-chúng và chủ-trương bảo-vệ quyền-lợi những kẻ bị bạc-ñãi, xem mọi người như nhau.
Người Do-thái ngày xưa rất tin tưởng nơi sức mạnh của dư-luận, và cho rằng dư-luận có thể ảnhhưởng ñến nền quân-chủ. Những tư-tưởng gia của họ không ngần ngại mà công-kích những nhà cầmquyền. Các nhà tiên tri của họ thường nhiệt-liệt bài-xích các hành-vi bạo-ngược của vua họ.
Ở ñô-thị Nhã-ñiển (Athènes) thuộc ñất Hy-lạp, ban ñầu quyền chánh-trị nằm trọn trong tay những nhà
quí-tộc. ðến thế-kỷ thứ 7 trước công-nguyên, hai bên quí-tộc và thường-dân xung-ñột lẫn nhau, ông
Solon phải cải-lương chế-ñộ chánh-trị, cho phép những người dân có tiền của tham-dự việc công. Chếñộ này lần lần mở rộng ra cho tất cả dân ñô-thị, khi Thượng và Hạ Nghị-viện ñược chánh-thức thiếtlập. ðến thế-kỷ thứ 5 trước công-nguyên thì chế-ñộ dân-chủ Nhã-ñiển ñã phát-triển ñến mực cao nhứt
của nó.
ðô-thị La-mã trước kia cũng phải trải qua những cuộc xung-ñột nhau giữa quí-tộc và thường-dân. ðầu
thế-kỷ thứ 3 trước công-nguyên, thường-dân ñược quyền giữ mọi chức-vụ trong nước y như quí-tộc.
ðiều này ñưa La-mã ñến một thể-chế cộng-hòa trong ñó, theo một câu ngạn-ngữ, “tiếng dân ñược xem
là tiếng của Trời”.
Người Trung-Hoa vốn ñã có tư-tưởng dân-bản từ lâu. ðời thượng-cổ ñã phát-sanh thuyết cho rằng nhà
vua cai-trị dân là do mạng Trời, song nếu nhà vua làm quấy thì mạng Trời ấy có thể mất ñi ñược. Thêm
nữa, Nho-giáo dạy rằng Trời với người ñồng một thể cho nên hễ dân muốn thế nào thì Trời cũng muốn
thế ấy. Thiên Thái-thệ trong kinh Thư có chép rằng: “ Trời thương dân, dân muốn ñiều gì, Trời cũng
theo” (Thiên căng vu dân, dân chi sở dục, thiên tất tùng chi), lại chép: “Trời trông thấy do dân ta
trông thấy, Trời nghe thấy do dân ta nghe thấy” (Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân
thính).
Nhưng có lẽ ñến ñời Chiến-quốc, tư-tưởng dân-chủ Trung-Hoa mới nãy nở một cách mạnh mẽ. Thầy
Mạnh tử ñã táo-bạo nêu ra nguyên-tắc: “Dân là quí, xã tắc kế ñó, vua là khinh” (Dân vi quí xã tắc thứ
chi, quân vi khinh). Và gạt bỏ chủ-trương tôn Châu của Khổng-tử, thầy dạy rằng trong thiên-hạ, ai có
ñức thì có thể nhận thiên-mạng mà làm vua; trái lại, nhà vua hôn bạo thì mất mạng Trời, ai cũng có
quyền chống lại. Quan-niệm cho rằng vua Võ nhà Châu giết một tên thất phu tên là Trụ chớ không
phải giết vua Trụ ñã bày tỏ một cách rõ ràng chánh-sách tôn-trọng dân ý của thầy.
Những xã-hội Âu-châu ñời Trung-cổ cũng có nhiều chế-ñộ bảo-vệ sự tự-do của dân-chúng một phần
nào. Các pháp-viện, các Nghị-hội, các Quốc-dân ñạI-hội, các ñặc-quyền mà một số ñô-thị ñược hưởng
là những thành lũy của tư-tưởng dân-chủ trong những xã-hội chuyên-chế. Về phương-diện tôn-giáo,
Giê-su ñã dạy rằng mọi người ñều là con Thượng-ðế và ñược xem bằng nhau trước mặt Thượng-ðế.
Ở nước Việt-Nam ta, trước kia tư-tưởng dân-chủ ñược biểu-thị trong chế-ñộ tuyển-cử những vị hươngchức lập nên ban hộI-tề. Câu tục-ngữ: “Phép vua thua lệ làng” lại chỉ tỏ rằng xã-thôn có một quyền
tự-trị rất lớn ñối với chánh-quyền trung-ương.

Những gương trên này cho phép chúng ta quả-quyết rằng trong những xã-hội chuyên-chế cổ-thời, ñã
có những mầm mống của tư-tưởng dân-chủ. Tuy vậy, những tư-tưởng dân-chủ trên ñây thường có tínhcách ñạo-ñức hơn là có tánh-cách luật-pháp. Một số những tư-tưởng tốt ñẹp này ñã ñược dùng ñể giáohóa những nhà vua, những ông hoàng, những người có ñịa-vị tôn-quí trong xã-hội. Nếu họ biết nghe
theo và thi-hành ñược những nguyên-tắc ñó thì dân-chúng ñược sung sướng. Trái lại, gặp những nhà
vua, những ông hoàng hôn-ám, không biết sống một cuộc ñời ñạo-lý – trường-hợp này lại thường xảy
ra hơn – thì dân-chúng phải chịu khổ-sở lầm-than. Những chế-ñộ ñặt ra ñể hạn-chế quyền tuyệt-ñối
của nhà vua thường không ñủ hiệu-lực ñể binh-vực dân-chúng và cứ luôn luôn hao mòn khi quyềnchánh nhà vua lớn lên.
Thêm nữa, những ý-niệm về dân-chủ, về bình-ñẳng, về tự-do của người xưa không phải giống những
ý-niệm tương-ứng của chúng ta hiện giờ. Ngay ñến những xã-hội gọi là cộng-hòa ngày trước cũng
không ñạt ñược lý-tưởng bình-ñẳng và tự-do mà chúng ta nói ñến ngày nay. Trong những xã-hội cộnghòa ấy, có một số rất ñông nô-lệ bị xem như là súc-vật và cố-nhiên chẳng có chút quyền gì. ðàn bà
thời ấy cũng ờ vào một ñịa-vị rất ti-tiện. Việc tham-dự chánh-sự chỉ dành riêng cho một số người ñược
gọi là công-dân mà thôi.
Nhưng công-dân cũng chưa phải ñược tự-do như ta tưởng. Mỗi ý-kiến, mỗi tư-tưởng của họ ñều phải
phù hợp với ý-thức-hệ lưu-hành; một câu nói phạm vào thần-thánh hay vào chế-ñộ ñương-hữu, một
chủ-trương chánh-trị không hợp với xu-hướng của số ñông có thể ñưa người công-dân ñến cái chết hay
sự lưu-ñày.
Như vậy, ý-niệm về nhơn quyền, về giá-trị của con người với tư-cách là người chưa xuất hiện trong xãhội cổ và lý-thuyết dân-chủ với những nguyên-tắc căn-bản hiện-thời của nó chỉ mới phát-sanh ở Âuchâu vào thế-kỷ 17 và 18 mà thôi.
II- XÃ-HỘI ÂU-CHÂU CẬN KIM VÀ SỰ PHÔI-THAI RA NHỮNG LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ
HIỆN LƯU- HÀNH
A- SO SÁNH XÃ-HỘI QUÂN-CHỦ TRUNG-HOA VÀ XÃ-HỘI QUÂN-CHỦ ÂU-CHÂU.
1- XÃ-HỘI TRUNG-HOA
Trong tất cả những chủ-trương quân-chủ ngày xưa, chỉ có chủ-trương Nho-giáo là có tánh-cách trọng
dân hơn cả. Nhà vua, theo Nho-giáo, vẫn ñược xem là bực thay mạng Trời mà trị dân. Nhưng ông ta
phải hoàn-toàn chịu trách-nhiệm ñối với dân. Dân phải nhận chịu quyền vua cai-trị, nhưng bù lại, họ có
quyền bắt vua làm ñiều lành. Khi vua tàn-bạo, dân-chúng có thể lấy cớ vua không còn xứng ñáng thay
mạng Trời mà trị vì nữa, và có quyền ñánh ñổ vua, ñem người khác lên thay. Vậy, cái quyền khởi loạn
chỉ ñược nói ñến ở Âu-châu sau thời Trung-cổ ñã ñược nhà Nho công-nhận mấy thế-kỷ trước côngnguyên rồi.
Từ ñời Hán trở về sau, Nho-giáo chiếm ñược ñịa-vị ñộc tôn trong xã-hội Trung-Hoa, và các nhà chánhkhách không ít thì nhiều ñều là môn-ñồ của nó. Lẽ cố-nhiên là họ cố gắng thực-hiện lý-tưởng nó nêu
ra. Nhưng họ không thể hoàn-toàn thành-công trong dự-ñịnh họ. Xã-hội Trung-Hoa cũng như hầu hết
mọi xã-hội thời-cổ, là một xã-hội chuyên-chế. Những nhà vua có ñức-hạnh, cũng như những viên quan

mẫn-cán thanh-liêm chỉ là số ít, còn số vua hôn-ám bạo-ngược và số quan-lại tham lam nhũng-nhiễu là
số ñông.
Tuy thế, ảnh-hưởng Nho-giáo không phải là không có kết-quả tốt. Từ ñời Hán trở ñi, xã-hội TrungHoa lần lần ñi xa chế-ñộ phong-kiến. Ngoài vua ra, không còn chức-vụ nào thế-tập nữa. Con cháu
những người ñược phong tước-vị chỉ có thể tập-ấm những chức nhỏ hơn, và sau vài ñời, nếu không lập
nên công trạng gì ñặc-biệt nữa, họ lãi trở thành bạch-ñinh. Ngay ñến những nhơn-viên hoàng-tộc cũng
có thể lọt vào trong ñám dân-chúng tầm-thường khi thế-phổ ñã xa nhà vua ñang tại vị. Các quan trong
triều phần lớn ñều xuất-thân trong ñám dân-chúng, nhờ những cuộc thi cử hay những công-trạng ñặcbiệt ñối với quốc-gia.
Người trong xã-hội tuy chia ra làm bốn hạng sĩ, nông, công, thương, nhưng sự phân-biệt này không
phải có tánh-cách ñẳng-cấp như ở trong xã-hội phong-kiến. Người nào cũng có quyền ñổi nghề theo ý
muốn, và những kẻ sĩ có thể nhờ sự học-hành mà tham-dự quyền-chánh ñược. Lịch-sử Trung-Hoa
ngày xưa ñầy dẫy gương những người nghèo hèn chỉ nhờ cố công ñèn sách hay gắng sức luyện-tập võnghệ mà ngày sau chiếm ñược những ñịa-vị rất cao quí trên nấc thang xã-hội. Như vậy, ñại-khái, ai
cũng có hy-vọng nhờ nơi tài-lực, ñức-tánh cá-nhơn mà cải-thiện ñời sống của mình.
Bộ máy chánh-quyền tự-nhiên là hết sức khắc-nghiệt như mọi bộ máy chánh-quyền chuyên-chế khác.
Nhưng các vua quan Trung-Hoa ngày trước chỉ ñể ý trừng-phạt những kẻ mà họ nghi là có ý khuynhñảo triều-ñình. Nếu sự kiểm-soát có khi lan rộng ñến thái-ñộ con người ñối với gia-ñình mình thì ñó là
vì theo Nho-giáo, chỉ những người con hiếu mới có thể làm người tôi trung ñối với triều-ñình.
Về những phương-diện khác, nhà cầm-quyền Trung-Hoa ngày xưa thường tỏ ra rất khoan-dung. Người
dân ñược ñi lại thong thả khắp nơi trong nước và có thể tôn thờ một mối ñạo theo ý thích của mình.
Nho-giáo ñược trọng-vọng hơn cả, nhưng những tôn-giáo khác vẫn còn ñược dung-nạp dầu nó trái với
chủ-trương của Nho-giáo cũng vậy. Lẽ cố-nhiên là trong hàng-ngũ những môn-ñồ của Khổng tử, vẫn
có những người nhiệt-liệt bài-xích ñạo Phật hay ñạo Lão, nhưng sự bài-xích này chưa bao giờ ñưa ñến
sự cấm-ñoán bạo-tàn, những cuộc giết hại ñẫm máu.
Vậy, cứ công-bằng mà nói, xã-hội Trung-Hoa ngày trước có tánh-cách bình-ñẳng và tự-do hơn xã-hội
Âu-châu ñồng-thời.
2- XÃ-HỘI ÂU-CHÂU
Sau khi ñế-quốc La mã sụp ñổ, xã-hội Âu-châu lọt vào trong sự hỗn-loan. ðời Trung-cổ, vua
Charlemagne ñã cố gắng tạo nên một ñế-quốc theo ñạo Thiên-chúa. Nhưng ñế-quốc này không ñứng
vững ñược lâu dài, và khi nó tan rã, ñất Tây-Âu chia ra thành nhiều lãnh-vực. Các quốc-gia bắt ñầu
thành-lập khi những nhà vua mở rộng ñược quyền-hành mình và chế-ngự ñược các nhà quí-tộc phongkiến.
ðến thế-kỷ thứ 15, 16 sau công-nguyên, phần lớn các quốc-gia Âu-châu ñã có những nền tảng vững
chắc rồi. Trừ ra một số ñô-thị ở ñất Ý mà chánh-thể cứ thay ñổi mãi, những tiểu-bang Thụy sĩ ñược
hưởng một chế-ñộ tự-do ñặc-biệt, nước Ba lan tổ-chức theo lối quân-chủ tuyển-cử, và những ñất trực
thuộc Giáo-hoàng, những nước lớn ở Âu-châu lúc bấy giờ ñều tổ-chức theo chế-ñộ quân-chủ chuyênchánh.

Về phương-diện lý-thuyết, những nhà giáo-sĩ của ñạo Thiên chúa ñã nhiều lần nêu lên ý-kiến rằng nền
tảng quân-quyền phải dựa vào quyền-lợi công-cộng, và khi một nhà vua làm sai nhiệm-vụ, hoặc vượt
ra khỏi giới-hạn chỉ-ñịnh cho mình, dân-chúng có thể xem ông ta như là ñã mất hết ñặc-quyền và ñứng
lên chống lại. Tuy vậy, những ý-tưởng này không ñược phổ-cập ra trong dân-chúng bằng những lýthuyết binh-vực quyền tuyệt-ñối của vua. Theo những lý-thuyết ñó, nhà vua là người trực-tiếp nhận
mạng Trời mà cai-trị dân, và chỉ phải chịu trách-nhiệm về những hành-vi của mình ñối với Trời mà
thôi. ðể có thể thi-hành nhiệm-vụ mình, nhà vua phải nắm cả chủ-quyền của quốc-gia trong tay, và
ñứng trên cả Giáo-hội. Câu “Quốc-gia là ta, ta là quốc-gia” mà người ta bảo là của vua Louis thứ 14
nước Pháp thật ra có thể xem là lý-tưởng thầm kín của tất cả các nhà vua Âu-châu thời bấy giờ.
Ngoài nhà vua ra, trong nước lại còn có một giai-cấp quí-tộc thế tập. Những nhà quí-tộc này hoặc là
tước chủ của những thái-ấp rộng minh mông, hoặc lãnh những chức-vụ tôn quí ở triều ñình, trong quân
ñội, hay trong ngạch tư-pháp. Họ nắm giữ phần lớn nguồn tài lợi trong nước và chiếm hầu hết các ñịavị trọng-yếu trong bộ máy cai-trị.
Kế bên giai-cấp quí-tộc là giai-cấp tăng-lữ gồm những tử-ñệ nhà quí-tộc không ñược kế tước. Giáo-hội
vốn có nhiều ñất ñai, lại ñược hưởng nhiều ñặc-quyền về thuế-vụ nên giai-cấp tăng-lữ cũng rất giàu
sang.
Phần dân-chúng còn lại gồm những nông-nô, thợ thuyền và một thiểu-số trưởng-giả.
Nông-nô là những người làm ruộng rẫy. Họ thuộc quyền sở_hữu của vị quí-tộc ñịa-chủ và phải trọn
ñời phục-vụ vị ñịa-chủ này. Ngoài ra, họ còn phải nộp các thứ sưu-thuế cho nhà vua và thuế thập-phân
cho giáo-hội. Vì ñó, họ hết sức cơ-cực. Và trừ ra một số rất ít người nhờ dua nịnh, bợ ñỡ vị quí-tộc ñịachủ mà ñược no ấm, ñại-ña-số nông nô sống một cuộc ñời tối tăm, không có cách nào ñể tiến thân.
Những người thợ thuyền sống ở các ñô-thị thì họp lại thành phường, họ không ñược ñổi nghề, mà
muốn lên chức trùm phường thì phải trải qua nhiều cuộc thi khó khăn và tốn kém. Vì ñó, hầu hết ñều
phải giữ một ñịa-vị ti-tiện ñời này sang ñời khác.
Thiểu-số trưởng-giả thì sung sướng hơn hai hạng nông-nô và thợ thuyền ñôi chút, vì họ nhờ những
cuộc kinh-dinh về thương mại và kỹ-nghệ mà thâu góp ñược ít nhiều tư-sản. Hơn nữa, một vài người
nhờ học rộng hoặc có tài cao mà ñược nhà vua giao cho trọng-trách ở triều-ñình. Tuy thế, phần lớn vẫn
bị gạt ra ngoài chánh-quyền, và thường bị hai giai-cấp tăng-lữ và quí-tộc khinh-thị và tìm cách bóc lột.
Thời ấy, nhơn-dân toàn quốc phải theo quốc-giáo là tôn-giáo của nhà vua. Những kẻ thờ chủ-nghĩa vôthần hay theo một tôn-giáo khác thì bị ñàn-áp giết hại một cách tàn-bạo.
B.- NHỮNG KHỞI-ðIỂM CỦA LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ HIỆN LƯU-HÀNH
1. CÁC HỘI-NGHỊ VÀ ðẶC-QUYỀN ðÔ-THỊ
Trong cái xã-hội chuyên-chế hoàn-toàn bất bình-ñẳng và thiếu tự-do ấy, tuy thế, hãy còn một ít cơ-sở
làm gốc cho những tư-tưởng dân-chủ về sau.
Ở nước Anh, từ thế-kỷ thứ 13, các nhà quí-tộc ñã họp nhau yêu cầu nhà vua ban cho một ðại Hiếnchương bảo-ñảm một số ñặc-quyền cho họ. Cuối thế-kỷ 13, nước ấy lại có ñược một Nghị-hội.

Ban ñầu, nhơn-viên Nghị-hội này chỉ gồm những ñại-biểu của hạng quí-tộc và tăng-lữ cao-cấp. Nhưng
sau ñó, nhiều ñại-biểu của hạng quí-tộc và tăng-lữ cấp dưới ñược nhà vua mời ñến tham-dự những
buổi hội. Và ñến thế-kỷ thứ 14, dân-chúng những thị-trấn quan-trọng ñược quyền cử người vào Nghịhội ấy.Về sau, những ñại-biểu tăng-lữ cấp dưới tách ra khỏi Nghị-hội luôn; những nghị-viên còn lại thì
chia ra làm hai phần: những ñại-biểu của hạng quí-tộc và tăng-lữ cao-cấp họp lại làm Quí-tộc nghịviện, những ñại-biểu quí-tộc cấp dưới cùng ñại-biểu thị-trấn họp lại làm Thứ dân nghị-viện.
Hai nghị-viện này nhóm họp riêng ra, nhưng cũng có quyền như nhau.
Quyền quan-trọng hơn hết của Nghị-hội Anh là quyền quyết-ñịnh về thuế-vụ: nhà vua bình-thường chỉ
có một ngân-sách rất nhỏ, mỗi khi muốn thi-hành một chương-trình gì cần nhiều tiền và do ñó mà phải
ñánh những món thuế mới, nhà vua phải triệu-tập Nghị-hội ñể yêu cầu Nghị-hội chấp-thuận những
món thuế ấy. Lẽ cố-nhiên là Nghị-hội Anh ñã không ngần-ngại lợi-dụng ñặc-quyền mình ñể bắt bí nhà
vua. Trước khi chấp-nhận một ñạo luật về thuế-vụ, Nghị-hội thường hay yêu cầu nhà vua ban-bố một
ñạo luật mở rộng quyền-hành mình hoặc bảo-vệ một quyền-lợi của dân-chúng.
Như thế, với quyền quyết-ñịnh về thuế-vụ, Nghị-hội Anh ñã làm trở ngại cho quân-quyền nước Anh
không ít. Do ñó, nhiều nhà vua ñã tìm cách thoát-ly thế-lực Nghị-hội, hoặc bằng cách bổ sung ngânquỹ với những món tiền khác hơn là tiền thuế ñể khỏi phải triệu-tập Nghị-hội, hoặc bằng cách ñánh
thuế dân-chúng mà không hỏi ñến ý-kiến Nghị-hội.
Nhưng sự phát-triển của quốc-gia làm cho nhà vua càng ngày càng cần dùng một ngân-sách lớn hơn và
không thể không ñánh thuế dân-chúng ñược. Một mặt khác, quyền quyết-ñịnh về thuế của Nghị-hội
Anh lần lần trở thành một tập-tục ñược mọi người chấp-nhận, cho nên mỗi khi nhà vua qua mặt Nghịhội thì dân-chúng phản-ứng lại rất mạnh mẽ, và nhà vua gặp rất nhiều khó khăn trong việc thâu thuế.
Vì ñó, quân-quyền Anh không ñánh ñổ ñược Nghị-hội và thế-lực Nghị-hội, mặc dầu còn yếu hơn
quân-quyền Anh nhiều, cứ càng ngày càng bành trướng mãi ra. ðiều này ñã giúp nước Anh ñi ñến chếñộ ðại-nghị và chế-ñộ dân-chủ sau này.
Ở Pháp, từ thời-ñại phong-kiến, bên nhà vua cũng có những Pháp-viện trước gồm những viên thẩmphán lo việc xử kiện, nhưng về sau ñược phép bàn về quốc-sự và ñăng-lục những pháp-lịnh của nhà
vua. Nhơn nhiệm-vụ sau chót ñó, Pháp-viện Pháp tự cho mình có quyền “gián-nghị” tức là quyền bày
tỏ cho nhà vua biết những khuyết-ñiểm của một pháp-lịnh ñưa ñi ñăng-lục.
Thêm vào những Pháp-viện này, nước Pháp ngày xưa có chế-ñộ ñặc-quyền của thị-trấn. ðặc-quyền
này do nhơn-dân các thị-trấn mua ñược của nhà vua hay những nhà quí-tộc khi họ túng tiền; nó giúp
dân-chúng các thị-trấn ấy thoát khỏi sự cai-trị chuyên-chế của những nhà quí-tộc hay của quan-lại nhà
vua.
2. NHỮNG PHONG-TRÀO TƯ-TƯỞNG

Ngoài những chế-ñộ kể trên này làm nền móng cho lý-tưởng dân-chủ, ỡ Âu-châu còn có những phongtrào tư-tưởng phụ giúp vào việc ñánh ñổ chế-ñộ chuyên-chế ñược thi-hành.
Thời Trung-cổ, ñời sống tinh-thần người Âu-châu bị khép chặt trong khuôn khổ của Giáo-hội La-mã.
Tư-tưởng họ bị phái kinh-viện uốn nắn theo nguyên-tắc quyền-oai. Thánh Augustin, thánh Thomas và
Aristote là những thánh-sư mà họ phải cúi ñầu tôn sùng không ñược cãi lại.

Nhưng ñến cuối thế-kỷ thứ 15 và nhứt là ñầu thế-kỷ và nhứt là ñầu thế-kỷ thứ 16, sự thành-lập những
quốc-gia tập-trung chấm dứt những cuộc chiến-tranh giữa các chúa phong-kiến. Xã-hội ñược thái-bình
và bắt ñầu thạnh-vượng. Những nhà học-giả có ñiều-kiện học hỏi liền nghĩ ñến việc mở mang trí-thức
mình bằng cách nghiên-cứu những kinh sách cùng công-trình nghệ-thuật cổ của người Hy-lạp và Lamã. Sự phát-minh máy in và nghệ-thuật khắc hình làm cho những tác-phẩm cổ-ñiển ấy ñược phổ-biến
ra.
Sự nghiên-cứu về những nền văn-hóa cổ này làm phát khởi một phong-trào gọi là Phong-trào Phụchưng Văn-Nghệ. Nó bắt ñầu cho sự phóng-túng nhơn-dục và tự-do tư-tưởng. Nhiều tác-phẩm vănchương nghệ-thuật có giá-trị ñược sản-xuất trong thời-kỳ này và nền văn-hóa Âu-châu ñột-nhiên sáng
lên rực rỡ. Phần lớn những nhà vua, những nhà quí-tộc, những tăng-lữ cao-cấp và ngay ñến các vị
Giáo-hoàng ñều hưởng ứng theo phong-trào và tranh nhau khuyến-khích, bảo-vệ các văn-sĩ, nghệ-sĩ.
Lý-tưởng khổ-hạnh thời trung-cổ bị gạt qua một bên và hạng ưu-tú của xã-hội ñua nhau chạy theo cái
xa-hoa hào nhoáng.
Sự thay ñổi phong-tục do Phong-trào Phục-hưng Văn-Nghệ gây ra, tự-nhiên ñưa ñến một phản-ứng
mạnh mẽ. Một số nhà ñạo-ñức chống chọi lại sự sa ngã theo vật-chất và sự lãng quên những ñức-tánh
mà Giê-su ñã dạy người nên có là ñức khiêm-tốn, sự thanh-bần, sự giản-dị trong cách cư-xử và sự xa
lánh cuộc ñời trần-tục. Họ càng uất ức khi thấy một số nhà tăng-lữ cao-cấp của Giáo-hội La-mã dùng
những phương-pháp không chánh-ñáng như là bán giấy “xá-tội” cho người giàu ñể lấy tiền cungphụng cho ñời sống xa-hoa của mình. Do ñó, họ gây ra phong-trào Cải-lương Thiên-chúa-giáo.
Phong-trào này khởi lên từ ñầu thế-kỷ thứ 16 và ñược một số quốc-vương cùng lãnh-chúa hưởng-ứng
ñể thoát-ly sự chi-phối của Giáo-hội La-mã. Do ñó, nó tách một phần khá quan-trọng tín-ñồ Thiênchúa-giáo ra khỏi Giáo-hội La-mã, nhứt là ở các nước miền Trung và Bắc-Âu.
Phát khởi một phần nào với mục-ñích chống chọi lại sự phóng-túng nhơn-dục và sự tự-do tư-tưởng của
Phong-trào Phục-hưng Văn-nghệ, Phong-trào Cải-lương Thiên-chúa-giáo cuối cùng lại phụ giúp vào
việc bành-trướng tư-tưởng tự-do, vì nó ñánh ñổ quyền-thế Giáo-hội La-mã là một chế-ñộ ñã ñược xây
dựng từ lâu và rất có thế-lực ñối với tư-tưởng người Âu-châu thời bấy giờ.
Những tín-ñồ và nhứt là những giáo-sĩ trung-thành với Giáo-hội La-mã tự-nhiên không thể công-nhận
ñược Phong-trào CảI-lương này. Do ñó, hai bên Tân và Cựu-giáo tranh-ñấu nhau một cách hết sức
mãnh-liệt. Những nhà vua trung-thành với Giáo-hội La-mã thì ñàn-áp, sát-hại các tín-ñồ Thiên-chúagiáo Cải-lương trong khi những nhà vua theo Thiên-chúa-giáo Cải-lương ñàn-áp, sát-hại những tín-ñồ
trung-thành với Giáo-hội La-mã.
Những cuộc chiến-tranh tôn-giáo ñẫm máu này gây những xúc -ộng mạnh mẽ trong quần-chúng mỗi
quốc-gia. Và ngoài những xu-hướng thiên hẳn về bên này hay bên kia, lại có một xu-hướng thứ ba
chủ-trương nên có một thái-ñộ khoan-dung rộng rãi dựa vào sự tự-do tín-ngưỡng của tất cả mọi người.
Như vậy, thế-kỷ thứ 16 ñã tạo cho xã-hội Âu-châu những ñiều-kiện chánh-trị hết sức ñặc-biệt làm
khởi-ñiểm cho những lý-thuyết dân-chủ sau này. Tuy thế, những lý-thuyết ấy chỉ phát-sanh ở hai nước
Anh và Pháp, nhờ một số những nhà văn cấp-tiến trong ñó quan-trọng nhứt là John Locke,
Montesquieu và Jean-Jacques Rousseau.

C.- SỰ PHÁT-SANH NHỮNG LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ.
1) SỰ PHÁT-SANH LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ Ở ANH
a) LOCKE VÀ THỜI-ðẠI ÔNG.

Những ý-tưởng dân-chủ thật ra ñã manh-nha ở nước Anh từ khi các nhà quí-tộc họp nhau lại bắt nhà
vua phải ban cho mình một ðại Hiến-chương. Nó lần lần phát-triển trong những cuộc tranh-ñấu giữa
nhà vua một bên với những nhà quí-tộc và dân-chúng một bên ñể thành-lập và củng cố Nghị-hội. Tuy
thế, nó chỉ ñược nêu ra thành học-thuyết của hệ-thống rõ rệt với John Locke.
Locke sanh năm 1632, lúc vua Charles ñệ nhứt họ Stuart cầm-quyền. Vua này cưới một bà công chúa
Pháp là Henriette làm vợ nên bị dân-chúng Anh không ưa. Sự thất-bại của ông trong công cuộc giúp
những tín-ñồ Thiên-chúa-giáo CảI-lương thành La Rochelle chống lại Pháp-hoàng Louis thứ 14 lại
càng làm ông mất uy-tín.
Một mặt khác, ông nghe lời những người cộng-sự nên muốn thi-hành chế-ñộ chuyên-chánh trong
nước. Ông cho phép thủ-tướng Strafford ñánh nhiều món thuế không ñược Nghị-hội chuẩn y, và cùng
giám-mục Laud mưu-ñồ thống-nhứt dân Anh về phương-diện tôn-giáo. ðể tránh sự phản-kháng của
Nghị-hội, ông giảI-tán nó nhiều lần.
Chánh-sách ñó tự-nhiên gây ra những cuộc biến ñộng trong nước. Dân Tô-cách lan theo phái Trưởng
lão (1)1, dân Ái-nhĩ-lan theo Thiên-chúa-giáo La-mã và người Anh theo phái Thanh-giáo (2)2 ñều bị
ñàn-áp nên ñứng lên chống lại nhà vua. Do ñó, phát khởi cuộc nội-chiến năm 1642 do Nghị-hội cầm
ñầu. Vua Charles ñệ nhứt thất-bại và bị xử-tử năm 1649. Cromwell, một lãnh-tụ phái Thanh-giáo lên
nắm quyền ở nước Anh.
Thân-phụ Locke là người tham-dự cuộc tranh-chiến bên phái Nghị-hội chống nhà vua. Locke chịu ảnhhưởng của than-phụ và rất phục Cromwell. Tuy thế, những cuộc xung-khắc nhau giữa các chi-phái
Thiên-chúa-giáo Cải-lương trong nước ông về sau làm cho ông ñâm chán.
Năm 1660, con vua Charles ñệ nhứt là Charles ñệ nhị ñược rước về làm vua nước Anh. Ông ta cũng
muốn thi-hành chánh-sách chuyên-chế y như cha và chống chọi Nghị-hội. Vốn là một y-sĩ, Locke kết
thân với Bá-tước Shaftesbury là một chánh-khách làm cố-vấn cho vua Charles ñệ nhị.
Ban ñầu ông này ñược Charles ñệ nhị tin dùng, nhưng về sau ông chọi lại nhà vua và cầm ñầu phái
Whig trong Nghị-hội, chủ-trương hạn-chế bớt quyền vua. Thời-kỳ kế tiếp theo ñó là một thời-kỳ rối
loạn, ñầy những cuộc âm-mưu, những cuộc phản-biến. Trong cuộc cạnh-tranh với nhà vua, bá-tước
Shaftesbury nếm mùi thất-bại. Ông bị bắt, rồi ñược nhà vua tha, song phải sang nước Hoà-lan. Locke
sợ bị liên-lụy, phải trốn theo.
Lúc bấy giờ, ở Âu-châu, Thiên-chúa-giáo Cải-lương ñang bị nguy-ngập. Năm 1685, tại Pháp, vua
Louis thứ 14 hủy bỏ pháp-lịnh Nantes và ñàn-áp những tín-ñồ Thiên-chúa-giáo Cải-lương một cách
tàn-bạo. Cùng lúc ấy, vua Charles ñệ nhị chết, em là Jacques ñệ nhị nối ngôi. Ông này tuyên-bố theo
Thiên-chúa-giáo La-mã nên bị ác-cảm của dân-chúng nước Anh.
1

Một phái Thiên-chúa-giáo CảI-lương ở Tô-cách-lan không nhìn nhận quyền-oai của giám-mục, chỉ nhận quyền-oai của
các mục-sư.
2
Một chi-phái ñặc-biệt của phái Trưởng-lão, có một chủ-trương khổ-khắc và theo sát những huấn-thị của Thánh-kinh.

Những ñiều này làm cho Locke rất mực thù-hận các nhà vua chuyên-chế mà Louis thứ 14 là kiểu mẫu
hoàn-bị nhứt. Ông ñồng-thời dứt tình với dòng họ Stuart mà ông xem là ñồng lõa với vua Pháp. Ông
ngờ rằng vua Jacques ñệ nhị muốn lập lại Thiên-chúa-giáo La-mã trên nước Anh ñể làm hài lòng vua
Pháp. Chính lúc ấy, ông gặp rể vua Jacques ñệ nhị là Guillaume d’Orange. ðó là một ông hoàng người
Hòa-lan rất trung-thành với Thiên-chúa-giáo Cải-lương. John Locke mến phục Guillaume d’Orange và
theo cộng-tác với ông này.
Năm 1688, Guillaume d'Orange ñược dân Anh rước về làm vua nước mình. Vua Jacques ñệ nhị chống
không lại, phải bỏ ngôi. Nghị-hội Anh ñược thắng-lợi hoàn-toàn và sẵn dịp ñó, họ yêu-cầu tân quân
chấp-thuận những ñiều-kiện của mình: công-nhận chế-ñộ tự-do và Thiên-chúa-giáo Cải-lương. Tháng
2 năm 1689, Locke theo hoàng-hậu Mary về Anh, mang theo quyển "Tiểu luận về chánh-phủ dân-sự",
một tác-phẩm chánh-trị sẽ có một ảnh-hưởng lớn lao trên thế-giới về sau.
b) LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ CỦA LOCKE

Dụng-ý của Locke khi viết quyển "Tiểu luận về chánh-phủ dân-sự", là tạo ra một hệ-thống lý-luận
chánh-trị chống chọi lại sự chuyên-chế của nhà vua. Hệ-thống này chẳng những dùng ñể hướng-dẫn
ñồng bào ông trong sự hoạt-ñộng chánh-trị tương-lai mà lại còn dùng ñể biện-chánh cho cuộc cáchmạng năm 1688 và ñánh tan những nỗi thắc mắc trong lòng một số người Anh còn băn khoăn về chỗ
ñã ñánh ñuổi Jacques ñệ nhị là nhà vua chánh-thống của nước mình.
1°. CON NGƯỜI TRONG TRẠNG-THÁI THIÊN-NHIÊN

Theo khuynh-hướng chung của những triết-gia ñương-thời, Locke cũng bắt ñầu sự suy-luận của mình
với trạng-thái thiên-nhiên là trạng-thái của người khi chưa sống thành xã-hội. Kể ra thì trước Locke, ñã
có nhiều người nói ñến trạng-thái thiên-nhiên ấy, và một văn sĩ Anh khác, Hobbes ñã dựa vào nó mà
viết một quyển sách ñể biện-chánh cho quyền chuyên-chế của nhà vua.
Theo Hobbes, trong trạng-thái thiên-nhiên, người chiến-ñấu nhau rất dữ dội và sống trong cảnh khủngkhiếp, trong sự lo sợ một cái chết ghê gớm bất ngờ. Lý-trí người xui giục người hợp-quần nhau lại
thành một xã-hội ñể sống ñược an-ổn hơn. Muốn giữ ñược trật-tự trong xã-hội, người phải tuân theo
luật-pháp và tôn-trọng chánh-quyền.
Trái với Hobbes, Locke cho rằng trạng-thái thiên-nhiên là một trạng-thái tự-do và bình-ñẳng. Lý-trí
dạy cho mỗi người biết rằng mình bằng kẻ khác và ñộc-lập ñối với kẻ khác, và không người nào nên
phạm vào ñời sống, sức khoẻ hay tài-sản kẻ khác.
ðể cho những kẻ bạo-ngược không thể làm bậy ñược, thiên-nhiên cho phép mỗi người ñược quyền
bảo-vệ người vô tội, ñàn-áp kẻ bất-lương. ðó là quyền trừng-phạt thiên-nhiên. Nó không phải là tuyệtñối và ñộc-ñoán. Nó cấm người hành-ñộng khi giận dữ hay thù hằn, và chỉ cho phép người thi-hành
các trừng-phạt do một lý-trí bình-tĩnh quyết-ñịnh theo ñúng lương-tâm người. Những trừng-phạt này
phải cân-phân với những tộI-lỗi, cốt ñể sửa chữa những sai lầm ñã qua và ñề-phòng sự tái-phạm trong
tương-lai.
Trong những quyền thiên-nhiên của người, còn có quyền tư-hữu. Tạo hóa ban ñịa-cầu cho tất cả mọi
người, song lý-trí Tạo hóa phú cho người cũng dạy rằng người phải sử-dụng ñất ñai cách nào cho tiện-

lợi nhứt. Muốn ñược như thế, ta phải ñể cho cá-nhơn có quyền sử-dụng những hoa quả do ñất ñai sảnxuất, và sau ñó, sử-dụng ñến chính mặt ñất. Quyền tư-hữu phải dựa vào sự làm việc và hạn-chế bằng
khả-năng tiêu thụ. Do ñó, sự xung-ñột không thể xảy ra ñược, vì ai cũng tự nhận thấy rằng mình cần
bao nhiêu ñất ñai và chỉ bao nhiêu ñất ñai là ñủ cho mình.
2°. NHỮNG KHUYẾT-ðIỂM CỦA TRẠNG-THÁI THIÊN-NHIÊN VÀ SỰ CẦN DÙNG LẬP THÀNH
XÃ -HỘI.

Nói một cách khái-quát, trong trạng-thái thiên-nhiên, người ñược sung sướng. Tuy vậy, sự tự-do của
người cũng ñưa ñến những mối hại. Mỗi người ñều tự xét về những trường-hợp có dính dáng ñến
mình. Do ñó, người có thể thiếu sự công-bằng vì sự thiên-vị cho mình, cho bà con bạn bè, vì quyền-lợi
hay có khi vì dục-vọng, vì ý muốn trả thù. ðó là nguy-cơ hăm dọa sự tự-do và bình-ñẳng tự-nhiên,
cùng sự tự-do hưởng quyền tư-hữu.
Vậy, trạng-thái thiên-nhiên hãy chưa ñược hoàn-toàn, nó thiếu những luật-lệ rõ ràng, ñược mọi người
công-nhận và vui lòng chấp-thuận, thiếu những tòa án ñể phân-xử mọi việc kiện-tụng theo luật-pháp,
và thiếu một oai-quyền ñể thi-hành các bản án. Người sở-dĩ chịu sống chung nhau thành xã-hội là ñể
có những món thiếu kể trên ñây, ñể ñược sung sướng hơn trong trạng-thái thiên-nhiên.
3°. SỰ TỔ-CHỨC HỢP-LÝ CỦA XÃ-HỘI.

Cứ theo chủ-trương trên này của Locke, thì xã-hội ñược thành-lập do sự chấp-thuận của mọi người.
Như vậy, chỉ ñáng xem là hợp-pháp những chánh-phủ nào thiết-lập với sự công-thuận của dân-chúng.
Trong trường-hợp ñó, những chánh-phủ chuyên-chế nhứt-ñịnh không thể hợp-pháp ñược.
Nhưng chánh-phủ hợp-pháp phải tổ-chức theo nguyên-tắc nào? Theo Locke, trong trạng-thái thiênnhiên, người có hai loại quyền mà người nhường cho xã-hội khi họp lại sống chung nhau.
Trước hết, người có quyền làm những ñiều gì người xét là phải làm ñể bảo-vệ sự sinh-tồn của mình và
của người khác. Người nhường quyền này lại cho xã-hội ñể xã-hội ñặt nó dưới sự ñiều-khiển của luậtpháp.
Kế ñó, người có quyền trừng-phạt những kẻ phạm tội ñối với những ñiều luật thiên-nhiên, tức là quyền
dùng sức mạnh tự-nhiên của mình ñể thi-hành những luật ấy. Người nhường quyền này lại cho xã-hội
ñể phụ lực và tăng-cường quyền hành-pháp.
Xã-hội thừa-hưởng những quyền do cá-nhơn nhường lại cho mình, và có hai quyền: lập-pháp và hànhpháp. Quyền lập-pháp qui-ñịnh cách dùng những lực-lượng của quốc-gia ñể bảo tồn xã-hội và dânchúng. Quyền-hành-pháp thi-hành các luật-pháp bên trong quốc-gia. Ngoài ra, Locke còn nhìn nhận
cho chánh-phủ một quốc-gia một quyền thứ ba là quyền bang-giao, tức là quyền thương-thảo với các
quốc-gia khác. Nhưng thật ra, quyền bang-giao này không thể tách riêng ra ñược và phải nhập vào các
quyền kia.
Vậy, chung qui, chỉ có hai quyền chánh-yếu là lập-pháp và hành-pháp. Hai quyền này phải phân-biệt
nhau, vì quyền hành-pháp phải luôn luôn có, còn quyền lập-pháp thì không phải lúc nào cũng cần.
Thêm nữa, nếu hai quyền qui-tập về một mối, thì thế nào cũng có sự lạm-dụng. Một chánh-phủ kiêm

lãnh cả hai quyền lập-pháp và hành-pháp nhứt-ñịnh trở thành chuyên-chế: nó sẽ tạo ra những luật-pháp
lợi cho nó và chỉ thi-hành những luật-pháp lợi cho nó.
Hai quyền lập-pháp và hành-pháp không phải bình-ñẳng nhau. Quyền lập-pháp là quyền căn-bản của
mọi quốc-gia. Nó là linh-hồn của xã-hội và có tánh-cách rất thiêng liêng. Do ñó, quyền hành-pháp phải
ñặt dưới quyền lập-pháp. Tuy vậy, cơ-quan hành-pháp không phải giữ một vai tuồng hạ-cấp, tùy thuộc.
Nhà lập-pháp không thể dự ñịnh hết mọi trường-hợp có thể xảy ra, và phải ñể cho cơ-quan hành-pháp
một phần oai lực rất lớn ñể giải-quyết những vấn-ñề ñặc-biệt nó có thể gặp.
4°. ðẶC-QUYỀN CÁ-NHƠN TRONG XÃ-HỘI

Khi nhận sống chung nhau thành xã-hội, người nhường quyền lập-pháp cho xã-hội ấy. Tuy vậy, sự ñểnhượng này không phải ñặt người công-dân dưới sự chuyên-chế của chánh-phủ. Trong xã-hội, quyền
thiên-nhiên của người vẩn còn, còn ñể hạn-chế oai-quyền xã-hội và làm cơ-sở cho sự tự-do.
Trong trạng-thái thiên-nhiên, người vốn ñã sung sướng rồi. Người chỉ nhận vào xã-hội ñể ñược sung
sướng hơn, ñể bảo-vệ cá-nhơn, sự tự-do và tài-sản mình một cách chắc chắn. Vậy, quyền lập-pháp của
xã-hội không thể ñi xa hơn mực cần dùng của sự công-ích. Nó không thể tuyệt-ñối chuyên-chế ñối với
sanh-mạng và tài-sản công-dân.
Trong trạng-thái thiên-nhiên, người không có cái quyền tuyệt-ñối này ñối với mình và ñối với người
khác. Bởi lẽ không ai có thể ủy cho kẻ khác một oai-quyền lớn hơn oai-quyền mình có, xã-hội thừahưởng những quyền cá-nhơn nhường lại cho mình không thể có cái quyền tuyệt-ñối nói trên ñây.
Nói tóm lại, cứu-cánh xã-hội là bảo tồn sanh-mạng, tự-do và tài-sản của người; vì ñó, nó không có
quyền giết hại, nô-lệ hóa hay làm nghèo một công-dân nào.
Quyền hành-pháp thấp hơn quyền lập-pháp và tự-nhiên không thể hơn ñược quyền lập-pháp; ñặcquyền nó không thể ñi quá giới-hạn do dân-chúng vạch ra.
Như vậy, tuy Locke không nói rõ ra, dân-chúng vẫn nắm quyền tối-cao trong quốc-gia. Họ chỉ giữ
quyền ấy cho xã-hội giữ hộ chớ không phải chấp-nhận việc thần-phục xã-hội. Trong tình-trạng bìnhthường, dân-chúng ñể cho quyền hành-pháp làm việc. Nhưng khi có sự xung-ñột giữa các quyền-hành
khác nhau trong nước, dân-chúng sẽ phán ñoán và quyết-ñịnh.
Trong trường-hợp bị ñặt dưới một ách chuyên-chế khắc-nghiệt, dân có quyền khởi loạn mà Locke gọi
là quyền kêu gọi ñến Trời.
ðể trả lời cho những kẻ ngại rằng công-nhận quyền này cho dân-chúng là ñưa xã-hội ñến sự hỗn-loạn
không ngừng, Locke bảo rằng nọa-lực của dân-chúng làm cho họ thường thụ-ñộng, cho nên họ chỉ nổi
dậy khi bị ức-hiếp thái-quá. Vả lại, trong trường-hợp bị ức-hiếp như thế thì không có lý-thuyết gì giữ
cho họ không nổi dậy ñược. Sau hết, trật-tự ñã ñành là quí, nhưng cũng không ñến nỗi bắt người phải
trả nó với bất cứ giá nào, cũng như lòng yêu chuộng hòa-bình không ñến nỗi khiến cho chúng ta nhận
ñược sự hòa-bình của nghĩa ñịa.

2.- SỰ PHÁT-SANH LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ Ở PHÁP
a) XÃ-HỘI PHÁP VÀO THẾ -KỶ THỨ 17 VÀ 18.

Trong khi xã-hội Anh nhờ những cuộc xung-ñột giữa quí-tộc và Nghị-hội với nhà vua mà tiến lần ñến
một chế-ñộ dân-chủ, xã-hội Pháp vẫn duy-trì mãi tánh-cách chuyên-chế của mình. Quân-quyền Pháp
càng ngày càng trở thành ñộc-ñoán, vì các hạng người trong nước chia rẽ nhau và không ñủ sức chếngự nó. Hạng tăng-lữ bỏ hẳn lý-thuyết cổ-ñiển ñặt Giáo-hoàng trên nhà vua, ñể ñược hưởng những
quyền-lợi nhà vua ban cho. Hạng quí-tộc trở thành nghèo túng cũng phải tùy thuộc nhà vua ñể xin ñịavị và tiền trợ-cấp. Hạng trưởng-giả muốn thoát ñịa-vị ti-tiện của mình chỉ có cách là hết lòng phụng-sự
nhà vua ñể ñược nhà vua cất nhắc cho. Nhà vua và những hội-ñồng ñặc-biệt của ông ta trở thành cơquan duy-nhứt phát xuất ra luật-pháp. Pháp-viện tuy có quyền gián-nghị, song quyền này không có
hiệu-quả gì ñối với nhà vua.
Lẽ cố-nhiên là sự chuyên-quyền của nhà vua gây một sự phản-ñộng mạnh mẽ của nhiều giới trong
nước. Trong thế-kỷ thứ 16, ñã có những nhà tư-tưởng viết sách chống lại chế-ñộ ñộc-ñoán, nhưng họ
không chọi lại nổi những luật gia chủ-trương ủng-hộ quân-quyền, cũng như những cuộc phản-biến
không thắng nổi quân-ñội nhà vua. Chỉ ñến cuối thế-kỷ thứ 17 khi vua Louis thứ 14 mất uy-tín vì sự xa
xí quá-ñộ và vì những sự thất-bại trong chánh-sách ông, sự phản-ñối lại quân-quyền mới nhen nhúm
trở lại. Những nhà văn của thế-kỷ thứ 17 ñã lên tiếng chỉ-trích chánh-sách vua Louis thứ 14 một cách
kín ñáo, nhưng ta phải chờ ñến thế-kỷ thứ 18 mới thấy xuất hiện những học-thuyết hướng về lý-tưởng
dân-chủ một cách rõ rệt.
Yếu-tố quan-trọng hơn hết làm ñộng-lực cho phong-trào tư-tưởng của thế-kỷ 18 tại Pháp là sự pháttriển của giai-cấp trưởng-giả. Nhờ những phát-minh cơ-giới, nhờ sự an-ninh tương-ñối mà chế-ñộ
quân-chủ tập-trung mang ñến cho xã-hội Pháp, nền kinh-tế Pháp thạnh lên; do ñó, những người
trưởng-giả ñóng vai tuồng chủ-ñộng trong ñời sống kinh-tế cũng có ảnh-hưởng nhiều hơn trước ñối với
xã-hội. Những ñặc-quyền, những sự bó buộc của chế-ñộ cũ là những trở-lực cho sự khuếch-trương
kinh-tế. Vì thế, hạng trưởng-giả Pháp nhiệt-liệt hướng ñến sự tự-do, nhứt là sự tự-do tư-hữu.
Trong sự yêu-sách của họ, hang trưởng-giả Pháp ñã dựa rất nhiều vào triết-lý “quyền thiên-nhiên” từ
Anh du-nhập vào nước Pháp. Quyển “ Tiểu-luận về chánh-phủ dân-sự” của Locke ñã có ảnh-hưởng rất
lớn ñến họ. trong những nhà văn có một quyền-lực tinh-thần mạnh mẽ ñối với dân-chúng Pháp sau
này, có Montesquieu và Rousseau là quan-trọng hơn cả.
b) MONTESQUIEU VÀ TƯ -TƯỞNG CỦA ÔNG

1°. TIỂU-SỬ MONTESQUIEU

Montesquieu là một nhà quí-tộc Pháp, sanh ở ñền Brède gần Bordeaux năm 1689. Ông là thẩm-phán
rồi chánh-án tòa án Bordeaux. Nhưng ông không thích nghề làm tòa, và ñể thì giờ rảnh viết quyển
“những lá thư Ba-tư” trong ñó ông chế-nhạo những phong-tục và chế-ñộ Pháp thời ông. Quyển sách
này rất ñược hoan-nghinh. Vì ñó, ông nhứt-ñịnh theo ñuổi nghề văn.
Ông bán chức-vụ mình và ñi châu-du khắp Âu-châu ñể nghiên-cứu phong-tục và luật-pháp các nước.
Khi trở về Pháp, ông khi thì ở Paris, khi thì về ở quê nhà, sống một cuộc ñời nghiệp-chủ thanh-nhàn.

Ngoài việc cai-quản sự-nghiệp mình, ông ñọc và viết sách. Công trình quan-trọng nhứt của ông là
quyển “Vạn pháp tinh-lý”. Ông ñược bầu vào Hàn-lâm-viện Pháp từ năm 1728 và mất năm 1755.
2°. TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ CỦA MONTESQUIEU TRONG QUYỂN “VẠN-PHÁP TINH-LÝ”.

Trong quyển “Vạn Pháp Tinh-lý”, Montesquieu chủ-trương rằng các luật-lệ chế-ñộ không có tánh-cách
tuyệt-ñối, mà tùy thuộc những ñiều-kiện vật-lý và khí hậu của mỗi nước, và nhứt là phong-tục của dânchúng. Giá-trị nó ở chỗ thích-hợp hay không thích-hợp với xã-hội nó chi-phối.
Nghiên-cứu các chế-ñộ chánh-trị khác nhau trên thế-giới từ xưa ñến nay, Montesqiueu phân-biệt ba
loại chánh-thể: Cộng-hoà, quân-chủ và ñộc-tài và cố tìm những ñộng-lực thúc ñẩy người hoạt-ñộng
trong mỗi chánh-thể. Theo ông, chánh-thể cộng-hòa có thể có tánh-cách dân-chủ hay quí-tộc. Nếu nó
dân-chủ, nó dựa vào “ñức-hạnh” hay “lòng ưa chuộng bình-ñẳng”, nếu nó có tánh-cách quí-tộc, nó
dựa vào tánh-cách “ôn-hòa của giai-cấp cầm-quyền”. Chánh-thể quân-chủ là chánh-thể trong ñó nhà
vua cai-trị dân-chúng theo những luật-pháp ổn-ñịnh, nó dựa vào “danh-dự”. Chánh-thể ñộc-tài là kếtquả sự hủ-hóa của những chánh-thể kia.
Dựa vào hiến-pháp Anh, Montesquieu chứng tỏ rằng muốn tránh sự chuyên-chế, người ta phải thi-hành
chế-ñộ phân-quyền. Nhưng ngoài hai quyền lập-pháp và hành-pháp mà Locke nói ñến trong quyển
“Tiểu-luận về chánh-phủ dân-sự”, Montequieu còn thêm vào một quyền thứ ba là quyền tư-pháp. ðó là
quyền trừng-phạt những kẻ phạm tội.
Tuy hết sức thán-phục hiến-pháp Anh, Montesquieu không tin rằng nó có thể áp-dụng ñược một cách
có hiệu-quả ở Pháp. Ông chỉ tỏ ý mong muốn rằng tinh-thần tự-do của người Pháp sẽ giữ cho nền
quân-chủ Pháp không tiến ñến chế-ñộ chuyên-chế ñộc-tài.
Trong tất cả những ý-tưởng chánh-trị của Montesquieu, chỉ có chủ-trương phân-quyền là ñược người
ta nhớ ñến nhiều nhứt, còn những ý-tưởng khác, ngay ñến những ý-tưởng rất ñúng, sau khi gây cho
tác-giả một danh-vọng khá lớn trong giới trí-thức ñồng-thời, thì lần lần chìm trong quên lãng. Do ñó,
khi nói ñến phong-trào tư-tưởng dân-chủ ở Pháp, người ta nói ñến Rousseau nhiều hơn.
c) ROUSSEAU VÀ TƯ-TƯỞNG CỦA ÔNG
1° TIỂU-SỬ ROUSSEAU.

Jean Jacques Rousseau sanh ngày 28-6-1712 tại Genève. Ông là con một người thợ sửa ñồng-hồ và mồ
côi mẹ rất sớm. Thân-phụ ông rất ưa ñọc tiểu-thuyết, và từ lúc bảy tuổi, ông ñã lây tánh của cha. Có
khi hai cha con cùng thức ñọc sách suốt ñêm ñến gần sáng mới ñi nghỉ.
Sau ñó, thân-phụ ông, vì sự tranh-chấp với người, phải bỏ ñất Genève ra ñi, và gửi ông cho một nhà
mục-sư. ðược ít lâu, chú ông ñưa ông ñến ở nhà một viên lục-sự tòa án, rồi lại cho ông ñi tập-sự với
một người thợ khác. Ông này thô-bạo quá và ñối-ñãi với Rousseau một cách phũ phàng, làm Rousseau
uất ức. Vì thế, năm 16 tuổi, ông bỏ nhà trốn ñi.
Từ ñó, ông sống một cuộc ñời phiêu-lưu và làm ñủ mọi thứ nghề. Sau cùng ông ñến Paris. Nhờ một bài
trần-thuyết trả lời cho một ñề-mục do Hàn-lâm-viện Dijon nêu ra về ảnh-hưởng của khoa-học và nghệ-

thuật ñối với phong-tục, ông ñột-nhiên nổi danh trong giới trí-thức. Lúc ấy, ông 37 tuổi. Từ ñó trở ñi,
ông chuyên về nghề văn và sản-xuất nhiều sách ñược công chúng hoan-nghinh. Ông mất năm 1788.
2° TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ CỦA ROUSSEAU

Những tư-tưởng chánh-trị của Rousseau ñược phát-biểu rõ ràng và ñầy ñù trong hai quyển « Luận về
nguyên-nhơn bất-bình-ñẳng » và « Dân-ước ».
A) CON NGƯỜI VÀ TRẠNG-THÁI THIÊN-NHIÊN

Cũng như Locke và một số ñông các triết-gia ñồng-thời, Rousseau noi theo chủ-trương cho rằng trước
khi sống thành xã-hội, con người sống trong trạng-thái thiên-nhiên. Trong trạng-thái này, người ở riêng
rẽ nhau và ít liên-lạc nhau. Vì bản-tánh người vốn tốt và vì sự ích-kỷ không có cơ phát-hiện, người
không thù ghét, không xung-ñột lẫn nhau. Người cũng không bị sự chi-phối của ñồng-loại và ñược tựdo hưởng trọn quyền thiên-nhiên của mình.
Nhờ một ñời sống giản-dị ñơn-sơ, tất cả mọi người ñều giữ ñược sức khoẻ của mình và có một sức lực
thể-chất tương-ñương. Trình ñộ trí-thức của người thuở ấy có kém hơn người sống trong trạng-thái xãhội, song mọi người ñều như nhau, thành ra sự sai-biệt về trí thông-minh không có. Bởi ñó, loài người
bình-ñẳng nhau, không ai ñược ưu-ñãi hơn ai.
B) CON NGƯỜI TRONG XÃ-HỘI CŨ

Nhưng vì trạng-thái thiên-nhiên không thể kéo dài ra mãi ñược, vì sự tranh-ñấu ñể mưu sự sinh-tồn
riêng từng người càng ngày càng khó nên người hợp nhau lại thành gia-ñình rồi thành xã-hội ñể tranhñấu chung nhau. Do ñó, người lần lần liên-lạc mật-thiết với nhau.
Lúc ñầu, tất cả mọi người trong ñoàn-thể ñều có những công việc như nhau. Nhưng sau ñó, người ta
tùy theo khả-năng và sở-thích mỗi người mà chia công việc ñể làm. ðiều này làm cho năng-lực người
phát-triển khác nhau và ñưa ñến sự chênh lệch về tài trí và sức lực giữa người này với người nọ. Sự
gần gũi nhau làm cho người có dịp so sánh thân-phận của nhau, và sanh ra ñố-kỵ nhau. Muốn hơn kẻ
khác, người cố tạo ra tư-sản.
Tất cả những ñau khổ của người do nơi sự thiết-lập tư-sản mà ra. Theo Rousseau, người ñầu tiên ñã rào
một khoảnh ñất rồi bảo rằng « ñất này của tôi », và tìm ñược nhiều kẻ ngốc nghếch ñể tin anh ta chính
là sáng-lập-viên thật sự của xã-hội dân-sự. Từ ñó, sự bất-bình-ñẳng phát-sanh.
Những kẻ có tư-sản ñã không ngần ngại lợi-dụng ñiạ-vị ưu-thắng của mình ñể bóc lột người nghèo khó
hơn. Lẽ cố-nhiên là những người bị bóc lột phải phản-ứng lại và ñiều này gây ra một trạng-thái chiếntranh chỉ chấm dứt bằng một chế-ñộ ñộc-tài khắc-nghiệt. Thế là sự bất-bình-ñẳng ñưa ñến sự mất tựdo. Xã-hội dân-sự hoàn-toàn thành-lập với một bộ máy ñàn-áp những kẻ cùng-ñinh thất thế.
Trong hoàn-cảnh u trệ này, tánh tốt bẩm-sinh của ngưới tự-nhiên biến mất, nhường chổ cho lòng ñộc
ác. Vì thế, người xâu xé nhau một cách hết sức mãnh-liệt. Xã-hội càng phức-tạp, những mánh khoé
người ñặt ra ñể bóc lột nhau càng tinh-xảo và người cùng-ñinh càng nghèo khó khổ cực.
C) GIẢI-PHÁP CỦA ROUSSEAU

Muốn chấm dứt sự xâu xé giữa loài người, muốn chặt ñứt những xiềng xích làm cho loài người ñau
khổ, phải làm sao cho con người phục-hồi cái bản-tánh hiền lành của họ, và cho họ bình-ñẳng nhau ñể
chung hưởng quyền tự-do thiên-nhiên của họ.
Nhưng Rousseau nhận thấy rằng, người ta không thể hủy-diệt ñến tận gốc xã-hội hiện-thời ñể trở về
trạng-thái thiên-nhiên, trong ñó người trong trắng, ngây thơ và bình-ñẳng nhau. Vì thế, ông chủ-trương
cải-tổ nó lại như thế nào cho sự tự-do và bình-ñẳng của người ñược công-nhận và kính nể.
Vậy, theo ông, vấn-ñề chánh-trị cần phải giải-quyết cách nào cho thỏa-hợp với quyền thiên-nhiên của
con người.
d) NHỮNG YẾU-ðIỂM CỦA THUYẾT ROUSSEAU

Lý-tưởng của Rousseau là tìm một hình-thức hợp-quần dùng lực-lượng công-cộng ñể binh-vực và bảovệ cá-nhơn cùng tài-sản mỗi công-dân như thế nào cho mỗi người trong xã-hội hòa-hợp với tất cả
những nguời khác, nhưng cũng vẫn chỉ tuân lịnh của chính mình và vẫn ñược tự-do như trước.
Trong trường-hợp ñó, mọi xã-hội ñặt nền tảng trên cường-quyền ñều phải bị hủy bỏ. Xã-hội dân-chính
phải là kết-quả một bản « dân-ước » theo ñó, mỗi người dâng cá-nhơn và quyền thiên-nhiên của mình
cho ñoàn-thể và chấp-nhận khép mình vào luật-lệ chung.
Người chỉ từ bỏ ý muốn riêng của mình ñể tự ñặt mình dưới sự ñiều-khiển tối-cao của ý muốn chung,
tức là dưới một qui-pháp ñại-ñồng. Làm như thế, người ñã hành-ñộng như một kẻ có lý-trí và tự-do, có
lý-trí, vì người ñặt ý muốn riêng của mình dưới một qui-pháp ñại-ñồng, tự-do, vì người chỉ tuân theo
những luật-lệ mà chính người công-nhận.
Một khi bản dân-ước ñã ñược công-nhận rồi, người phải tự xem rằng mình hoàn-toàn bị nó trói buộc.
Theo Rousseau, không ai có quyền phản-bội lời cam-kết của mình. Người nào không chịu tuân lịnh ý
muốn chung sẽ bị cả ñoàn-thể bắt buộc phải tuân lịnh. ðiều này không có nghĩa là ñoàn-thể phạm vào
sự tự-do của cá-nhơn bướng bỉnh này, nó chỉ có nghĩa là ñoàn-thể bắt buộc anh ta phải tự-do.
Tất cả những công-dân trong xã-hội-họp lại làm vị chủ-nhơn của xã-hội, và ý muốn chung mà họ phải
tuân theo là ý muốn của ña-số. Ý muốn này thật ra không phải là toàn-thiện, vì nó có thể lầm lạc, song
nó luôn luôn chánh-trực trong nguyện-vọng nó. Chủ-quyền của dân-chúng không thể trao cả cho một
người duy-nhứt, cũng không thể phân ra nhiều cơ-quan khác nhau như Locke và Montesquieu chủtrương.
Như vậy, trong quốc-gia tổ-chức theo ý Rousseau, thật sự chỉ có một quyền, quyền lập-pháp nắm cả
oai-lực. Nhưng nó phải thuộc về toàn-thể dân-chúng chớ không phải trao về cho một số ñại-biểu như ở
nước Anh. Vốn là công-dân ñô-thị Genève, Rousseau hướng về thể-chế ñô-thị ấy và muốn thành-lập
một chánh-quyền do toàn dân trực-tiếp nắm giữ. Những nhơn-viên hành-pháp không có nhiệm-vụ gì
khác hơn là tuân-hành những quyết-ñịnh của dân-chúng chủ-nhơn, họ chỉ nhận một ủy-nhiệm tạm-thời,
và chỉ là những công-bộc mà dân-chúng có thể dùng hay ñuổi ñi bất-cứ lúc nào.
Rousseau không cho rằng ý muốn chung có thể áp-bức ñược công-dân. Do bản dân-ước, cá-nhơn quả
có hoàn-toàn nhường cho xã-hội những quyền mà người sẵn có trong trạng-thái thiên-nhiên, nhưng cánhơn chỉ nhường những quyền thiên-nhiên này ñể có những quyền vững chắc hơn. Vậy, chẳng những

không giảm-thiểu giá-trị của con người, quốc-gia còn giúp ñỡ con người trong sự cố gắng ñể phát-triển
ñến tuyệt ñộ những khả-năng của mình nữa.
Theo Rousseau, chỉ có sự cường-thạnh của quốc-gia mới làm cho công-dân ñược tự-do. Như thế, ông
không ñem cá-nhơn ñối chọi lại quốc-gia, mà lại lấy quốc-gia làm bảo-ñảm cho sự tự-do và sự bìnhñẳng của các công-dân. Do ñó, ông giao cho quốc-gia rất nhiều trách-vụ trong sự giáo-dục, lại chủtrương tạo ra một tôn-giáo ñặc-biệt do quốc-gia truyền dạy cho dân-chúng. Tôn-giáo này gồm những
giáo-ñiều căn-bản chung cho mọi mối ñạo. Sau hết, Rousseau cho phép quốc-gia qui ñịnh quyền tưhữu theo sự công-ích như thế nào cho trong xã-hội không có những người giàu quá.
Rousseau không cho rằng cái quốc-gia ña-quyền trên này có tánh-cách chuyên-chế, vì nó không phải là
sản-phẩm của ý muốn ñộc-ñoán một người, mà là sản-phẩm của ý muốn chung. Do ñó, nó chỉ dùng ñể
phụng-sự luật-pháp và không thể làm bậy ñược.
III- NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ
Trong ba nhà văn-sĩ ñược kể là những kẻ ñã xây dựng nên lý-thuyết dân-chủ hiện lưu-hành,
Montesquieu là người tham-dự ít hơn hết. Thật ra, ông chỉ khơi sâu thêm ý-tưởng về nhơn quyền mà
Locke ñã nêu ra. Do ñó, những vai tuồng trọng-yếu trong công việc xây dựng lý-thuyết dân-chủ qui về
Locke và Jean Jacques Rousseau. Tư-tưởng hai ông này có những ñiểm giống nhau, nhưng cũng có
nhiều chỗ khác nhau.
Trước hết, ñối với ý-niệm thần-quyền, cả hai ñều tỏ vẻ tôn-trọng chớ không hề ñánh ñổ. Locke vốn là
tín-ñồ nhiệt thành của Thiên-chúa-giáo Cải-lương nên ñã nói ñến Thượng-ðế một cách kính-cẩn.
Rousseau thì sanh-trưởng ở Genève là một thành-lũy kiên-cố của ñạo này. Do ñó, ông cũng chịu ảnhhưởng nó, và chủ-trương thành-lập một nền tôn-giáo riêng biệt cho quốc-gia. Tuy vậy, Locke và
Rousseau ñã dựa vào một nguyên-tắc hoàn-toàn mới ñối với người ñồng-thời, là lấy con người làm
trung-tâm của nền tư-tưởng chánh-trị mình chớ không dựa vào ý muốn phụng-sự Thượng-ðế mà suyluận như những nhà văn sĩ chánh-trị trước họ.
Locke và Rousseau lại còn một chỗ này giống nhau, là họ ñều chấp-nhận rằng trước khi thành-lập xãhội, người sống trong trạng-thái thiên-nhiên. Trong trạng-thái ấy, người ñược tự-do, bình-ñẳng và sung
sướng. Chủ-trương trên này ñưa Locke và Rousseau ñến quan-niệm cho rằng người có những quyền
thiên-nhiên cao-quí cần phải ñược kính nể.
Theo Locke, người sở-dĩ vào xã-hội là ñể tránh một số họa-hại và ñể ñược sung sướng hơn. Rousseau
thì cho rằng người vì tình-thế bắt buộc phải sống thành xã-hội rồi bị trói buộc luôn trong một guồng
máy khổng-lồ mà người không thể thoát ra ñược. Trong xã-hội tổ-chức theo lối quyền-thế, những
quyền thiên-nhiên của người không ñược kính nể nên người rất khổ sở. Theo Rousseau, họ mất cả bảntánh tốt của mình và trở thành hung-ác, tàn-bạo.
Trong sự giải-quyết vấn-ñề xã-hội, Locke và Rousseau cũng có một nguyên-tắc chung: họ nhấn mạnh
trên sự cần-thiết phải lập một chánh-phủ chơn-chánh không phải dựa vào cường-quyền mà dựa vào sự
chấp-thuận của toàn-dân. ðể biện-minh cho chủ-trương này, Locke và Rousseau cùng nêu ra quanniệm dân-ước theo ñó, xã-hội ñược thành-lập do sự ñồng-thuận của người. Cứu-cánh nó là bảo-vệ
quyền-lợi người, và giúp người phát-triển những khả-năng của mình.

Về sự áp-dụng nguyên-tắc trên này trong việc tổ-chức chánh-quyền, Locke và Rousseau có những ýkiến hoàn-toàn trái ngược nhau.
Trung-thành với chánh-thể quân-chủ và chú-trọng trước nhứt ñến sự bảo-vệ quyền-lợi cá-nhơn của
người, Locke chủ-trương phân-quyền. Sự hiệu-lực của Nghị-hội Anh trong công cuộc hạn-chế quyền
nhà vua làm cho ông tín-nhiệm nơi chế-ñộ ñại-nghị. Những gương các nhà vua Charles ñệ nhứt và
Jacques ñệ nhị vận-ñộng ñể tái-lập chế-ñộ chuyên-chánh làm cho Locke lo ngại về tương-lai nên ông
nêu ra quyền khởi-loạn của dân-chúng ñể ñề-phòng.
Rousseau vốn là người sanh-trưởng ở Genève, một thị-trấn tổ-chức theo chế-ñộ dân-quốc. Ông bị ảnhhưởng của chế-ñộ này nên không nhìn nhận quân-quyền và cho rằng vị chủ-tể một nước phải là toànthể dân-chúng nước ấy.
Chủ-quyền một quốc-gia do nơi ý muốn của người chủ-tể quốc-gia, tức là ý muốn chung của toàn-thể
dân-chúng. Nó có tánh-cách của mọi ý muốn nghĩa là không thể trao nhượng cho ai, cũng không thể
phân chia ñược. Vì lý lẽ này, Rousseau không công-nhận chế-ñộ ñại-nghị và phản-ñối luôn chủ-trương
phân-quyền. Như thế, theo Rousseau, quốc-gia lý-tưởng là một quốc-gia nhỏ trong ñó dân-chúng có
thể trực-tiếp quyết-ñịnh về mọi việc có dính dáng ñến quyền-lợi chung.
Mặc dầu vẫn chủ-trương tôn-trọng sự tự-do của cá-nhơn, Rousseau giao cho quốc-gia một oai-quyền
tuyệt-ñối. Ông cho rằng sự bắt buộc cá-nhơn tùy thuộc ý muốn chung không trái với nguyên-tắc tự-do,
và ñể trả lời lại những kẻ lo sợ rằng sự chuyên-chế của quốc-gia sẽ phạm vào quyền-lợi cá-nhơn,
Rousseau quả-quyết rằng ý muốn chung của toàn dân nhứt-ñịnh là tốt và không thể làm cho người khổsở ñược.
IV- SỰ THỰC-HÀNH LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ: CHỦ-NGHĨA DÂN-CHỦ TƯ-SẢN
Những tác-phẩm của Locke, Montesquieu và Rousseau có một ảnh-hưởng rất lớn. Bên cái xã-hội bấtcông và ñầy khốn khổ của chế-ñộ chuyên-chánh, những tư-tưởng chứa ñựng trong các tác-phẩm ấy bày
ra một chơn trời mới, phản-chiếu nhơn-ñạo và công-bình, hứa hẹn một ngày mai rực rỡ. Vì thế, nó
ñược nhiệt-liệt hoan-nghinh. Phong-trào dân-chủ càng ngày càng bành-trướng và sau cùng làm biến
ñổi hẳn cuộc-diện chánh-trị Âu-châu.
Những nước ñi ñầu trong công cuộc thay ñổi này tự-nhiên là những nước ñã sản-xuất ra lý-thuyết dânchủ, tức là Anh và Pháp. Thêm vào ñó, còn một nước thứ ba là Hiệp-chúng-quốc Mỹ, một nước chịu
ảnh-hưởng văn-hóa của Anh rất sâu xa.
Tuy vậy, những nước trên này ñã thực-hiện nền dân-chủ theo những ñường lối khác nhau vì tình-thế
khác nhau, mà cũng vì những xu-hướng dân-chủ của những dân-tộc ấy khác nhau.
A.- SỰ THĀNH-LẬP CHẾ-ðỘ DÂN-CHỦ Ở ANH.

Ở nước Anh, khi chế-ñộ quân-chủ ñược thành-lập, oai-quyền của nhà vua rất to. Những nhà quí-tộc có
những thái-ấp gồm những ñất ñai nhỏ phân-tán ở nhiều nơi. Do ñó, nếu ñứng riêng ra, họ rất yếu thế,
không sao có thể chống chọi lại nhà vua. Bởi thế, không những hợp-tác nhau một cách chặt chẽ, họ còn

liên-minh với dân-chúng ñể ñối phó với nhà vua. ðiều này làm cho dân-chúng ñược tham-gia chánh-sự
rất sớm.
Một mặt khác, khi Phong-trào CảI-lương Thiên-chúa-giáo phát-khởi, một số lớn người Anh ñã hưởngứng theo nó, và vấn-ñề tự-do tín-ngưỡng ñược nêu ra một cách khẩn-thiết. Những ñiều-kiện trên này
thúc giục dân Anh ñi trên ñường dân-chủ trước các dân-tộc khác.
Nền tảng của chế-ñộ dân-chủ Anh bắt ñầu ñược xây dựng với sự thành-lập Nghị-hội từ thế-kỷ thứ 13,
rồi ñược củng cố thêm mãi. ðến thế-kỷ thứ 17, những nhà vua muốn phản-ñộng lại ñều bị dân-chúng
phản-kháng, vua Charles ñệ nhứt bị xử-tử, vua Jacques ñệ nhị bị ñuổi ra khỏi nước.
Với quyển “Tiểu-luận về chánh-phủ dân-sự”, Locke ñã tạo cho tư-tưởng dân-chủ Anh một cơ-sở triếtlý và trình bày nó thành một lý-thuyết. Lý-thuyết này không những trả lời ñúng nguyện-vọng dân Anh,
nó còn phù-hợp với những cơ-sở sẵn có của nước họ. Trong trường-hợp ñó, nó tự-nhiên ñóng một vai
tuồng quan-trọng trong sự tổ-chức chánh-trị của người Anh.Từ khi nó ra ñời cho ñến sau, xã-hội Anh
lần lần tiến theo hướng dân-chủ, không gặp sự phản-ứng ñáng kể của nhà vua nữa.
Trong sự tiến hóa này, người Anh lại gặp một trường-hợp hy-hữu. Năm 1714, hoàng-hậu Ann từ trần,
không con kế-vị. Người Anh rước một ông hoàng người ðức về làm vua nước mình. Ông này lên ngôi,
lấy hiệu là George ñệ nhứt. Vì không nói ñược tiếng Anh và không thảo-luận về quốc-sự ñược với các
vị tổng-trưởng, ông giao cho một vị thủ-tướng chủ-tọa các hội-ñồng nội-các rồi báo-cáo lại ông kếtquả những sự bàn cãi. ðiều này làm khởi ñiểm cho chế-ñộ ñại-nghị. Quyền nhà vua từ ñó cứ hao mòn
lần, và cuối cùng nhà vua chỉ còn là một vị quốc-trưởng tượng-trưng cho toàn-quốc, trị-vì trên dânchúng, nhưng không nắm giữ quyền cai-trị nữa.
B.- SỰ THĀNH-LẬP CHẾ-ðỘ DÂN-CHỦ Ở HIỆP-CHÚNG-QUỐC MỸ
Cuối thế-kỷ 18, sau nước Anh, lại ñến phiên Hiệp-chúng-quốc Mỹ theo chế-ñộ dân-chủ. Châu Mỹ
ngày xưa vốn là ñất của dân da ñỏ. Người Âu chỉ khám-phá ra nó vào cuối thế-kỷ 15, và ñến ñầu thếkỷ thứ 17, họ mới ñến lập gia-cư tại ñó.
Trong khoảng từ năm 1607 ñến năm 1733, người Anh tổ-chức ñược 13 thực-dân-ñịa ở Bắc Mỹ-châu,
trên bờ ðại-tây-dương. Ban ñầu, dân-chúng các ñất này vẫn trung-thành với nước Anh. Nhưng sau ñó,
vì bất-bình chánh-phủ Anh trong sự ñánh thuế, họ nổi lên chống lại. Năm 1776, mười ba thực-dân-ñịa
trên này tuyên-bố ñộc-lập và tự xưng là Hiệp-chúng-quốc Mỹ. Sau một cuộc chiến-ñấu anh-dũng kéo
dài trong 8 năm, nước này ñược chánh-phủ Anh công-nhận ñộc-lập và năm 1787, một hiến-pháp liênbang ñược ban-bố. Sau ñó, Hiệp-chúng-quốc Mỹ mở rộng thêm cương-giới ra và trở thành một nước
lớn trong hoàn-cầu, gồm 50 tiểu-bang hợp lại lập nên.
Vốn là miêu-duệ những người dân Anh có một tinh-thần tự-do mạnh mẽ, lại ñứng lên chọi lại sự ápbức của mẫu-quốc, dân Hiệp-chúng-quốc Mỹ có những truyền-thống dân-chủ rất mạnh, và cố-nhiên là
tổ-chức nước họ theo chế-ñộ dân-chủ. Họ còn ñi xa hơn dân-chúng Anh thời bấy giờ ở chỗ họ ñã lập
nước họ thành một dân-quốc theo chánh-thể Tổng-thống chớ không chấp-nhận nền quân-chủ như dânchúng Anh.
C.- SỰ THĀNH-LẬP CHẾ-ðỘ DÂN-CHỦ Ở PHÁP VĀ CÁC NƯỚC TRÊN LỤC-ðỊA ÂU-CHÂU.

Lịch-sử thiết-lập chế-ñộ dân-chủ ở Pháp so với lịch-sử thiết lập chế-ñộ dân-chủ Anh có nhiều ñiểm
khác nhau. Trái với tình-thế nước Anh, ở Pháp, khi quốc-gia thành-lập, chánh-quyền của nhà vua
không mấy gì vững chãi. Những nhà quí-tộc trong nước có những thái-ấp rộng rãi và liền nhau làm
một khối. Do ñó, oai-quyền họ không kém nhà vua bao nhiêu. Những khi nghịch nhau với nhà vua, họ
có thể tự mình chống lại nhà vua một cách dễ dàng. Muốn thực-hiện sự tập-trung quyền-chánh và
thống-nhứt quốc-gia, các nhà vua Pháp phải cố tìm cách làm hao mòn thế-lực những nhà quí-tộc.
Trong công việc làm này, họ ñã ñược dân-chúng Pháp hết sức giúp ñỡ vì ñám dân-chúng ấy thường bị
các lãnh-chúa bóc lột thái-quá.
Khi quốc-gia ñược thống-nhứt hoàn-toàn, những nhà vua Pháp có một thế-lực rất lớn. Họ không chịu
nhượng bộ dân-chúng khi dân-chúng quay lại yêu cầu bảo-ñảm những quyền-lợi cho mình. Bởi ñó, khi
ở Anh, chế-ñộ tự-do ñã có những nền móng vững chắc rồi, ở Pháp, nhà vua vẫn nắm trọn quyền trong
sự ñiều-khiển việc nước.
Phát-sanh trong bầu không khí khắc-nghiệt ấy, tư-tưởng dân-chủ Pháp ban ñầu hãy còn tỏ vẻ kính-nể
hoàng-gia, nhưng càng ngày càng có tánh-cách quá-khích hơn. Với quyển “Dân-ước”, Rousseau ñã
nêu hẳn ý-tưởng chủ-quyền thuộc toàn-thể dân-chúng và một cách gián-tiếp, chủ-trương lập nền dânquốc.
Chủ-trương này thật ra chưa ñủ sức ñánh bạt hết lòng tôn-quân của dân Pháp. Nếu những nhà vua Pháp
kế-nghiệp cho vua Louis thứ 14 sáng suốt khôn ngoan hơn, có lẽ dân Pháp không ñến nỗi phải ñi ñến
những giảI-pháp cực-ñoan, mà chế-ñộ quân-chủ chắc cũng không bị ñánh ñổ hẳn. Nhưng vì vua Louis
thứ 16 của Pháp nghe lời những kẻ tả hữu quá phản-ñộng, vì những nhà quí-tộc Pháp quá ích-kỷ, cứ
khư khư ñòi giữ hết những ñặc-quyền mình, người Pháp mới khởi-xướng ra cuộc cách-mạng năm
1789.
Từ ñó, dân-tộc Pháp dấn mình vào những cuộc phiêu-lưu chánh-trị và trải qua những chánh-thể khác
nhau, từ chánh-thể dân-quốc ñộc-tài qua chánh-thể ñế-quốc sang chánh-thể quân-chủ lập-hiến, rồi từ
chánh-thể dân-chủ cộng-hòa sang chánh-thể ñế-quốc trở lại ñể cuối cùng thành-lập một cộng-hòa quốc
theo chánh-thể dân-chủ ñại-nghị từ năm 1875.
Những cuộc cách-mạng ở Pháp có ảnh-hưởng rất lớn ñến các nước khác ở Âu-châu. Và sau hoàng-gia
Pháp, các hoàng-gia Âu-châu hoặc phải chấp-nhận chánh-thể lập-hiến, hoặc bị dân-chúng ñánh ñổ ñể
theo những chánh-thể khác hơn chánh-thể quân-chủ chuyên-chế lối cổ-ñiển.
D.- SỰ ÁP-DỤNG LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ TRONG CÔNG VIỆC TỔ-CHỨC QUỐC-GIA.
Trong sự tổ-chức quốc-gia mình theo lý-thuyết dân-chủ, các dân-tộc Âu Mỹ có những nguyên-tắc
giống nhau, nhưng cũng có nhiều chi-tiết khác nhau.
Nước Anh và một số nước Bắc-Âu chịu ảnh-hưởng của Locke ñã tổ-chức theo chế-ñộ quân-chủ lậphiến ñại-nghị. Trong những nước ấy, nhà vua là một vị quốc-trưởng ñược trọng-vọng, nhưng vô-tráchnhiệm và vì ñó mà thật sự vô-quyền, mặc dầu theo nguyên-tắc, mọi pháp-lịnh ñều do nhà vua mà ra.
Quyền lập-pháp nằm trong tay một Nghị-viện Thứ-dân gồm những ñại-biểu do dân công-cử và một
Nghị-viện Quí-tộc ít quyền-hành hơn. Quyền hành-pháp thuộc về một chánh-phủ ñược nghị-viện uỷ
nhiệm.
Những nhà cách-mạng nước Pháp chịu ảnh-hưởng của Rousseau rất nhiều. Nhưng trong sự xây dựng
chế-ñộ dân-chủ cộng-hòa trên nước họ, họ không thể áp-dụng ñược hoàn-toàn lý-thuyết Rousseau.

Trong sách “Dân-ước”, Rousseau ñã bảo rằng chủ-quyền một quốc-gia thuộc về toàn-thể dân-chúng và
không thể phân chia, cũng không thể nhượng cho ai. Chiếu theo nguyên-tắc ñó, Rousseau chủ-trương
ñể cho dân-chúng trực-tiếp nắm hết quyền-hành trong tay. Những nhơn-viên chánh-phủ chỉ là những
kẻ thừa-hành mạng-lịnh dân-chúng mà thôi. Nhưng chánh-thể này chỉ có thể thi-hành ñược ở những
nước nhỏ hẹp, trong ấy mọi người ñều biết rõ nhau và có thể tụ-tập nhau lại ñông ñủ ñể bày tỏ ý-kiến
mình về những việc có ích-lợi chung. Ở Âu-châu, chỉ có Thụy sĩ - một liên-bang gồm những tiểu-bang
nhỏ hẹp kết-hợp nhau lại một cách lỏng lẻo, lại ñược các cường-quốc khác công-nhận là nước trunglập nên không sợ nạn ngoại –xâm – là có thể áp-dụng ñược ý-tưởng này.
Một quốc-gia ñông hàng triệu người, lại sống bên cạnh nhiều cường-quốc sẵn sàng xâm lấn mình như
quốc-gia Pháp, tự-nhiên không thể theo chơn Rousseau trên con ñường ấy. Vì ñó, người Pháp phải
nghiêng về phía Locke và Montesquieu. Sau khi thí nghiệm nhiều hình-thức chánh-thể khác nhau, họ
tổ-chức quốc-gia theo nguyên-tắc ñại-nghị và phân-quyền. Quốc-trưởng ðệ Tam và ðệ Tứ Cộng-hòa
Pháp là một vị Tổng-thống cũng vô trách-nhiệm và vô quyền như nhà vua Anh. Quyền lập-pháp thuộc
về một Nghị-viện gồm những ñại-biểu ñược dân-chúng bầu ra, còn quyền-hành-pháp thì giao cho
chánh-phủ do Nghị-viện công-cử.
Qua ðệ Ngũ Cộng-hòa, Tổng-thống Pháp do dân-chúng bầu cử và có một quyền-hành rộng rãi. Tuy
nhiên, người Pháp vẫn chưa bỏ hẳn chế-ñộ ñại-nghị nên kế bên Tổng-thống, họ lại ñặt một Thủ-tướng
do Tổng-thống chỉ-ñịnh và Quốc hội tấn phong.
Hiệp-chúng-quốc Mỹ chịu ảnh-hưởng của Anh lẫn Pháp, nhưng có một chánh-thể ñặc-biệt khác hai
nước này.
Quốc-trưởng Hiệp-chúng-quốc Mỹ là một vị Tổng-thống do dân-chúng cử ra và nắm quyền-hànhpháp. Nhờ sự ủy nhiệm trực-tiếp của dân-chúng chớ không phải qua Nghị-hội, Tổng-thống Hiệpchúng-quốc Mỹ có quyền rộng hơn nhà vua và Thủ-tướng Anh, hay Tổng-thống và Thủ-tướng Pháp
họp lại. Thật ra, ông có quyền như một nhà vua Anh lúc Hiệp-chúng-quốc vừa ñộc-lập, khi chế-ñộ ñạinghị ở Anh chưa tiến ñến hình-thức hiện-thời và còn ñể cho hoàng-gia một phần quyền khá lớn.
Quyền lập-pháp thì thuộc về Nghị-hội, phân ra làm hai viện, một Hạ-nghị-viện gồm ñại-biểu cho dânchúng cử ra theo nguyên-tắc dân số, và một Thượng-nghị-viện gồm ñại-biểu các tiểu-bang họp lại làm
Hiệp-chúng-quốc, cứ mỗi tiểu-bang hai người.
Không như hai nước Anh và Pháp, nhìn nhận sự tự trị của cơ-quan tư-pháp, song vẫn ñặt nó vào hệthống chánh-phủ lo việc hành-pháp, người Mỹ nói ñúng theo ý Montesquieu tách hẳn ngành tư-pháp ra
khỏi quyền-hành-pháp và giao cho một Thượng-thẩm-viện gồm chín vị thẩm-phán do Tổng-thống cử
và Nghị-hội chấp-thuận cái quyền làm trọng tài khi có sự xung-ñột giữa hai quyền lập-pháp và hànhpháp, cũng như giữa chánh-phủ liên-bang và các chánh-phủ tiểu-bang. Vai tuồng “bảo-vệ hiến-pháp”
của quyền tư-pháp Mỹ làm cho nó trở thành quan-trọng và hoàn-toàn bình-ñẳng với hai quyền lậppháp và hành-pháp, nếu không vượt lên trên hai quyền ấy.
Xét ba hình-thức tổ-chức khác nhau ở Anh, Pháp và Hiệp-chúng-quốc Mỹ, ta thấy nó có chổ giống
nhau là ñều dùng cách ñầu-phiếu ñể cử ra một Nghị-hội ñại-diện cho dân-chúng mà quyết-ñịnh những
ñiều công-ích. Lúc ban ñầu, nhiều nhà chánh-khách lấy cớ rằng những người dân dốt nát không amhiểu chánh-trị và dễ bị mua chuộc có thể ñưa người không xứng ñáng ra thay mặt mình và làm hư việc
nước ñể hạn-chế quyền ñầu-phiếu, hoặc chỉ cho một số ít người có ñủ những ñiều-kiện nhứt-ñịnh về
trí-thức hay tài-sản ñi bầu-cử, hoặc thi-hành phương-pháp ñầu-phiếu nhiều từng trong ñó dân-chúng
chỉ trực-tiếp cử ra những người thay mặt cho mình ñể bầu Nghị-viện. Nhưng sau ñó, dân-chúng nhơn

danh nguyên-tắc bình-ñẳng mà ñòi quyền ñầu-phiếu cho tất cả mọi người, và chế-ñộ phổ-thông ñầuphiếu lần lần ñược thi-hành ở những nước dân-chủ.
Nghị-hội do dân-chúng cử ra ñược xem là ñại-diện cho ý muốn của dân và giữ hết chủ-quyền quốc-gia.
Như ta thấy ở Anh và ở Pháp, thời ðệ Tam và ðệ Tứ Cộng-hòa, nó nắm quyền tối-cao và kiểm-soát
hết công việc làm của các cơ-quan hành-pháp và tư-pháp. Hiệp-chúng-quốc Mỹ thì theo sát nguyên-tắc
phân-quyền của Montesquieu, ñể cho cơ-quan hành-pháp một sự tự-do rộng rãi hơn và giao cho quyền
tư-pháp cái trách vụ làm vị trọng tài tối-cao cho cả nước.
Chiếu theo nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng, các chánh-thể dân-chủ bảo-ñảm những quyền tự-do thân
thể, tự-do hội-họp, tự-do tín-ngưỡng, tự-do lưu-thông, tự-do ngôn-luận, tự-do báo chí v.v... và xem
mọi người bình-ñẳng nhau trước pháp-luật.
Về mặt kinh-tế, quyền tư-hữu ñược nhìn nhận và bảo-ñảm, những xiềng xích phong-tỏa nền thương
mãi và kỹ-nghệ trong chế-ñộ cũ bị hủy-diệt. Chánh-sách kinh-tế tự-do cạnh tranh này cho phép mọi
người ñem hết năng-lực của mình ra kinh-dinh trong phạm-vi pháp-luật.
Những nhà lãnh-ñạo phong-trào dân-chủ ở các nước trên này là những nhà trí-thức thuộc hạng trưởnggiả, và sau khi thành công, họ nhiệt-liệt binh-vực quyền tư-hữu. Chế-ñộ họ xây dựng nên, theo
nguyên-tắc thì xem mọi người như nhau; nhưng trong thực-tế, nó ưu-ñãi giai-cấp trưởng-giả nhiều
hơn. Bởi ñó, người ta gọi họ là những chánh-khách dân-chủ tư-sản và chủ-nghĩa dân-chủ của họ ñược
mạng danh là chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản.
V- NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-CHỦ TƯ-SẢN.
Chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản-xuất hiện và phát-triển trong một tình-trạng xã-hội ñặc-biệt. Phôi-thai trong
một xã-hội chuyên-chế gây sự khổ sở cho người, nó tự ñặt ra nhiệm-vụ cải-tổ xã-hội ấy và cố-nhiên
phải tạo ra những lý-luận làm khí-cụ ñể thi-hành công việc ñánh ñổ chế-ñộ cũ.
Chế-ñộ cũ ñặt nền tảng trên ý-niệm chủ-quyền thuộc về một nhà vua thay mạng Trời mà cai-trị thiênhạ nên nó nêu ra thuyết chủ-quyền do nơi sự họp-tập những quyền thiên-nhiên của mọi người mà có,
và do ñó mà phải thuộc về dân-chúng.
Chế-ñộ cũ chia xã-hội ra làm nhiều giai-cấp khu-biệt nhau, và ñặt ra nhiều luật-lệ bó buộc dân-chúng
một cách vô lối nên nó tuyên bố rằng người sanh ra tự-do bình-ñẳng và phải ñược tự-do bình-ñẳng
trong xã-hội.
So với những tư-tưởng thần-quyền hướng dẫn sự hoạt-ñộng chánh-trị trong xã-hội cũ, lý-thuyết dânchủ có tánh-cách tiến-bộ hơn nhiều. Tuy vậy, nó không phải là không có nhược-ñiểm. Trong thời-kỳ
người ta phải dựa vào nó ñể chống chọi lại ý-thức-hệ của xã-hội cũ, người ta chỉ thấy cái hay của nó.
Nhưng ñến khi kiến-thiết, ñụng ñầu với thực-tế, những sự sai lầm và mâu-thuẫn của nó lần lần hiện ra
rõ rệt.

A.- NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-CHỦ TƯ-SẢN VỀ PHƯƠNG-DIỆN LÝTHUYẾT
1. THUYẾT TRẠNG-THÁI THIÊN-NHIÊN
ðứng về phương-diện thuần lý-thuyết mà nói, ta nhận thấy rằng cả chủ-nghĩa dân-chủ của Locke và
Rousseau dựa vào một ý-niệm căn-bản, ý-niệm về một trạng-thái thiên-nhiên có trước khi xã-hội
thành-lập. Ý-niệm này là một ñịnh lý làm cơ-sở cho tất cả lý-luận của các lý-thuyết gia dân-chủ về sau,
và sự sai lầm của nó tự-nhiên làm cho cả hệ-thống suy-luận của họ phải sụp ñổ.
Trong trạng-thái thiên-nhiên của Locke và Rousseau, người sung sướng vì họ không làm hại nhau,
không phạm vào quyền-lợi của nhau như trong xã-hội. Kết-quả tốt ñẹp này sở-dĩ có ñược, theo Locke,
là nhờ lý-trí, còn theo Rousseau thì nhờ nơi tánh tốt bẩm-sinh của người. Nhưng sự thật có phải tươi
ñẹp như Locke và Rousseau tưởng chăng? Sự nghiên-cứu kỹ càng về người dã-man và người bán khai
ñã cho ta một hình ảnh ñúng ñắn hơn, nhưng cũng ñen tối hơn hình ảnh của Locke và Rousseau về
trạng-thái thiên-nhiên ấy.
Ta có thể chấp-nhận cùng với Locke rằng, người trong trạng-thái thiên-nhiên ñã có lý-trí. Lý-trí ấy
chưa ñủ sắc bén ñể làm cho người có những mưu-mô giảo-quyệt và còn ñể cho ta có cảm tưởng rằng
người ngây thơ, thành-thật. Tuy thế, chắc chắn nó cũng chưa ñưa người ñến một tinh-thần ñạo-ñức
cao-thâm, cũng chưa giúp người ñủ sự khôn ngoan ñể có một quan-niệm ñúng ñắn về quyền-lợi hiểu
một cách sáng suốt. Nó chỉ cho người có một ít trí-thức thiển-cận ñể giải-quyết những vấn-ñề do sự
sống còn hằng ngày ñặt ra. Người dùng phần lớn nếu không phải tất cả tâm-tư ñể mưu-ñồ sự sống còn
ấy. Sự chân-thật chất-phác của người – vốn không phải là dấu hiệu của ñạo-ñức mà chỉ là dấu hiệu của
sự kém thông-minh – chưa chắc ñã giữ cho người khỏi dã-man tàn-bạo.
Trong hoàn-cảnh cổ-sơ, sự sống còn của người rất bấp bênh, không có chi là vững chắc, và sự kiếm ăn
rất ñổi bất-thường. Sự tranh giành xâu xé giữa loài người hẳn phải hung tợn gớm ghê lắm, và sự giết
hại nhau là việc rất thường. Chỉ ñến khi người biết tụ-họp nhau lại và dùng những phương-pháp chăn
nuôi trồng tỉa ñể tăng-gia những nguồn tài lợi thiên-nhiên, ñời sống mới dễ dàng ñôi chút và người mới
lần lần dịu sự giết hại lẫn nhau.
Vậy, trái với ý-kiến Rousseau, bản-tánh người không phải là tốt. Nếu tánh người vốn tốt như Rousseau
tưởng thì xã-hội người lập ra không thể mục nát xấu xa ñến nỗi làm cho người sanh ra xấu ñược. Thật
ra, người chỉ có thể tốt khi nào họ ñã thỏa-mãn ñược những nhu-cầu thiết-yếu của mình.
Nói một cách công-bằng thì xã-hội, dầu là xã-hội cổ-thời, với tất cả những chế-ñộ khắc-nghiệt, những
cư-xử dã-man của nó, cũng giúp cho người tiến-bộ nhiều về cả hai mặt sanh hoạt vật-chất và tinh-thần
ñạo-ñức. Cho rằng trạng-thái thiên-nhiên hơn hẳn xã-hội, cho rằng người trong trạng-thái thiên-nhiên
tốt hơn và sung sướng hơn người trong xã-hội là một ñiều lầm lạc rất to của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản.
2. THUYẾT QUYỀN THIÊN-NHIÊN CỦA CON NGƯỜI
Thuyết cho rằng người sanh ra ñã có những quyền thiêng liêng bất-khả xâm-phạm cũng không ñứng
vững ñược. Vì ý-niệm quyền-hành bao hàm một người sử-dụng, một phạm-vi sử-dụng, một hoặc nhiều
người khác nhận chịu sự sử-dụng ấy và một lực-lượng công-cộng, bảo-ñảm cho sự sử-dụng ấy. Như
vậy, nó có tánh-cách luật-pháp và chỉ có thể xuất-hiện trong xã-hội mà thôi.

Hơn nữa, quyền của người trong xã-hội luôn luôn là một cái ñể ñền bù lại một nhiệm-vụ mà người phải
gánh vác. Xã-hội chuyên-chế cũ bắt ñám bần-dân làm nhiệm-vụ mà không nói ñến quyền của họ ñã
ñành là quấy, nhưng chủ-nghĩa dân-chủ nêu ra ý-niệm quyền thiên-nhiên bất khả xâm-phạm mà không
nhắc liền ñến nhiệm-vụ của người lại rơi vào cái quấy nghịch lại. Muốn cho hợp-lý, ta phải ñặt ý-niệm
quyền-lợi chung với ý-niệm nhiệm-vụ.
Nói tóm lại, không có xã-hội thì không có quyền, mà không có nhiệm-vụ cũng không có quyền nốt.
Vậy, quyền thiên-nhiên của người chỉ là một luận-chứng vô-căn-cứ.
Người ta có thể cãi lại rằng người có quyền thiên-nhiên vì trong trạng-thái thiên-nhiên, người muốn
làm gì thì làm, không bị ai cản trở, bó buộc. Quả thật, trong trạng-thái thiên-nhiên, người có thể muốn
làm gì thì làm. Nhưng ta có thể gọi ñó là một cái quyền ñược chăng, khi mà bất cứ ai cũng có thể phạm
vào nó? Nếu ta gọi như thế là có quyền thì ñó chỉ là quyền của kẻ mạnh mà thôi, vì chỉ có kẻ mạnh mới
ñủ sức tự mình bảo-vệ sanh-mạng mình và hoạt-ñộng hoàn-toàn theo ý muốn mình. Còn những kẻ yếu,
họ khó lòng sống ñược chớ ñừng nói gì ñến việc làm theo ý muốn của mình.
3. THUYẾT NGƯỜI SANH TỰ-DO VÀ BÌNH-DẲNG
Những ý-niệm tự-do và bình-ñẳng là những ý-niệm ñặc-biệt của lý-thuyết dân-chủ. Bởi thế, khi nói
ñến lý-thuyết dân-chủ, người ta nghĩ ngay ñến khẩu-hiệu tự-do và bình-ñẳng, và ngược lại khi nói ñến
khẩu-hiệu tự-do và bỉnh ñẳng, người ta cũng nghĩ ngay ñến lý-thuyết dân-chủ.
Như ta ñã thấy, sở-dĩ những lý-thuyết gia dân-chủ nêu ra chủ-trương tự-do và bình-ñẳng là vì xã-hội
trong ñó họ sống hết sức bó buộc người và ñầy dẫy những sự bất-công. Vậy, tự-do và bình-ñẳng thật ra
là kết-quả sự phản-ñộng lại chế-ñộ quân-chủ chuyên-chế ngày xưa. ðó là những thần-thoại ñặt ra ñể
ñối chiếu lại những ñiều-kiện khắc-nghiệt uy-hiếp con người của xã-hội cũ. Vì thế, nó có một hấp-lực
rất mạnh, nhứt là ñối với những người sống trong xã-hội bó buộc và bất-công. Tuy vậy, nếu ta bìnhtỉnh mà xét nó, ta sẽ thấy rằng ý-niệm tự-do và bình-ñẳng thật ra không có tánh-cách rõ ràng minh-xác.
Khi nói ñến hai tiếng tự-do, người ta nghĩ ngay ñến một con người muốn làm gì thì làm, không bị ai
kềm chế bó buộc gì cả. Cứ theo ñịnh-nghĩa này thì thật sự chỉ có những người rừng – những người mà
Locke và Rousseau bảo là ở trong trạng-thái thiên-nhiên – mới ñược tự-do. Những người này sống côñộc ở những chốn hoang-vu, và nếu ta gạt bỏ những bó buộc của khung cảnh thiên-nhiên qua một bên,
những hoạt-ñộng của họ chỉ bị hạn-chế khi gặp một hay nhiều người rừng khác mạnh hơn. Trong
trường-hợp này, chẳng những là sự tự-do của họ bị uy-hiếp, mà ngay ñến tánh-mạng họ cũng không có
gì bảo-ñảm.
Nếu ta cho như thế là tự-do thì ñó là một sự tự-do rừng rú, ñầy nguy-hiểm, ñầy ñe dọa, ñầy sợ sệt, ñầy
lo âu. Nó là kết-quả một cuộc chiến-ñấu gian-nan không phút giây nào ngừng ñược.
Trong xã-hội, người ta không thể quan-niệm ñược một sự tự-do như thế. Người sống trong một xã-hội
nhứt-ñịnh phải lệ thuộc xã-hội ấy không ít thì nhiều. Chẳng những phải tuân theo pháp-luật, người
trong xã-hội còn phải tùy theo phong-tục tập-quán, tùy theo những công-ước mà quần-chúng ñã mặc
nhiên chấp-nhận. Chẳng những phải cố giữ cho khỏi bị nhà cầm-quyền trừng-phạt, họ còn phải ráng
tránh sự chê bai của dư-luận nữa.

Như vậy, người trong xã-hội phải khép mình vào một khuôn khổ. Khuôn khổ này có thể hẹp hay rộng,
khắc-nghiệt hay khoan-dung, nhưng dầu sao, nó vẫn hạn-chế bớt sự hoạt-ñộng của người. Trong
trường-hợp ñó, sự tự-do hoàn-toàn không thể có trong xã-hội ñược. ðời sống xã-hội ám tàng việc hạnchế sự tự-do của người. Vì thế, sự tự-do trong xã-hội chỉ có thể là một sự tự-do tương-ñối, dựa vào một
số quyền cụ-thể và nằm trong một phạm-vi nào ñó mà thôi.
Trong trí óc mọi người, sự tự-do và sự hạn-chế vốn trái ngược nhau. Do ñó, ý-niệm tự-do dựa vào một
số quyền nhứt-ñịnh và nằm trong một phạm-vi nhứt-ñịnh, tức là ý-niệm tự-do hạn-chế tự hàm lấy một
sự mâu-thuẫn nộI-bộ rõ rệt. Sở-dĩ người ta không nhận thấy sự mâu-thuẫn nộI-bộ của chủ-trương tự-do
là vì khi nói ñến tự-do, người ta không lưu-ý ñến những hạn-chế bắt buộc phải có của ñời sống xã-hội.
Nói tóm lại, sự tự-do hoàn-toàn chỉ có thể là một sự tự-do rừng rú. Trong xã-hội, sự tự-do của người
nhứt-ñịnh phải bị hạn-chế, mà ý-niệm tự-do hạn-chế này là một ý-niệm chứa ñựng một sự mâu-thuẫn
hiển-hiện.
Bởi lý do trên này, sự tự-do theo ý nghĩa trừu-tượng của nó chỉ tốt ñẹp với tư-cách là một lý-tưởng. Nó
có thể có một hấp-lực rất mạnh mẽ. ñối với con người. Nhưng với tư-cách là một mục-tiêu chánh-trị,
nó rất mù mờ, và vì sự mù mờ ñó, nó có thể xua ñẩy người vào những cuộc phiêu-lưu nguy-hiểm. Với
danh-nghĩa phụng-sự tự-do, người ta ñã ñưa ra nhiều chủ-trương khác nhau, từ chủ-trương phóng-túng
hoàn-toàn ñến những chủ-trương kỷ-luật chặt chẽ. Và người ta ñã không ngần ngại chém giết nhau ñể
binh-vực những chủ-trương này.
“Ôi! Tự-do! Tự-do! Nhơn danh-nghĩa ngươi, người ta ñã phạm biết bao nhiêu là tội ác”. Câu than thở
này của Roland phu-nhơn quả có giá-trị của một lời cảnh-cáo nhơn-loại nên ñề phòng lý-tưởng tự-do.
Về chủ-trương bình-ñẳng, nó không hơn gì chủ-trương tự-do. Lời những nhà lý-thuyết dân-chủ quảquyết rằng trong trạng-thái thiên-nhiên, người ta hoàn-toàn bình-ñẳng nhau, thật ra không chứng minh
bằng kinh-nghiệm hay khoa-học ñược. Người ta vốn sanh ra thể-chất, năng-lực, tài trí, ñức-hạnh, tánh
khí khác nhau nên nhứt-ñịnh hơn kém khác nhau.
Rất có thể rằng trong trạng-thái thiên-nhiên, sự sanh-hoạt của người ñại-ñể giống nhau và sự hơn kém
này không xa nhau quá như trong xã-hội. Tuy vậy, sự tranh-ñấu lẫn nhau có tánh-cách ác-nghiệt hơn,
và một sự hơn kém nhỏ nhặt có thể ñưa ñến những kết-quả khốc-liệt cho người.
Không có ñiều gì chứng-nhận rằng trong trạng-thái thiên-nhiên, người không lợI-dụng những ưu-ñiểm
của mình ñể tranh-ñấu với ñồng-loại. Trái lại, sự quan-sát những dân-tộc bán-khai cho ta biết rằng,
trong trạng-thái thiên-nhiên mà Locke và Rousseau ca tụng như một cảnh thiên-ñường, chỉ có lẽ phải
của kẻ mạnh nhứt là ñáng kể. Lẽ tự-nhiên là sự bình-ñẳng không thể phát-hiện trong hoàn-cảnh ấy
ñược.
Vậy, nói cho thật ñúng thì ngay trong trạng-thái thiên-nhiên, sự bình-ñẳng hoàn-toàn cũng không thể
có. Trong xã-hội, sự bình-ñẳng hoàn-toàn này lại càng không thể có hơn nữa. Vì hoàn-cảnh và cơ-vận
khác nhau, người ta hơn kém nhau rất nhiều. Sự bất-bình-ñẳng thiên-nhiên này làm cho chủ-trương
bình-ñẳng trong xã-hội hóa ra phức-tạp vô cùng.
Người ta có thể quan-niệm sự bình-ñẳng theo nhiều lối khác nhau. ðối với những người mộc mạc,
bình-ñẳng thường có nghĩa là tất cả mọi người ñều ngang nhau về mọi phương-diện. Mọi người ñều
có một ñịa-vị như nhau, và ñều hưởng những quyền-lợi của xã-hội một cách ñồng ñều nhau. Trong sự
tuyên-truyền lôi kéo quần-chúng, chắc hẳn người ta ñã nêu chủ-trương bình-ñẳng này ra.

Nhưng không cần phải nói nhiều, chắc những người có chút ít lương-tri cũng ñã nhận thấy rằng chủtrương bình-ñẳng máy móc trên ñây không thể nào thực-hiện trong xã-hội. Ta rất khó tưởng-tượng ra
một ñoàn-thể họp-quần trong ñó mọi người ñều có những nhiệm-vụ, những hoạt-ñộng y hệt như nhau
và ñều lãnh một phần tài-vật hoàn-toàn ñồng ñều nhau.
Vả lại, một xã-hội như thế dầu cho có thực-hiện ñược cũng không thể làm thỏa-mãn ñược mọi người.
Vì sở-thích, nguyện-vọng, năng-lực, nhu-cầu của người khác nhau vô cùng; một công việc làm cho
người này ưa thích có thể làm cho người khác không ưa; và một phần tài-vật ñủ dùng cho người này có
thể thiếu hụt ñối với người khác.
Bởi ñó, sau này, những người chủ-trương bình-ñẳng nêu ra quan-niệm xem chế-ñộ bình-ñẳng là chế-ñộ
thỏa-mãn nhu-cầu của người một cách ñồng ñều nhau. Theo những người này, mọi người ñều bìnhñẳng nhau khi người nào cũng ñược thỏa-mãn như nhau cả. Tuy thế, vấn-ñề thỏa-mãn nhu-cầu của
người thật ra không phải là một vấn-ñề giản-dị.
Trước hết, nhu-cầu của mỗi người có thể mở mang ñến vô cùng, và lý-tưởng bình-ñẳng thật sự không
cho phép ta hạn-chế sự nhu-cầu của một hạng người nào. Trong một xã-hội chủ-trương thỏa-mãn hết
nhu-cầu của tất cả mọi người, mà người ta ñể cho mỗi người tự ñịnh lấy nhu-cầu mình thì người ta
không thể nào sản-xuất ñủ những món tiện-nghi, những xa-xí-phẩm mà mọi người ñòi hỏi. Trái lại,
nếu người ta giao cho cơ-quan nắm chánh-quyền nhiệm-vụ qui-ñịnh nhu-cầu của mỗi người, chắc
chắn những người có ñịa-vị sẽ ñược ưu-ñãi hơn ñám dân-chúng ñứng xa chánh-quyền.
Như thế, vì bản-chất của người, vì sự bất-bình-ñẳng tự-nhiên Tạo hóa phú cho người, sự bình-ñẳng
tuyệt-ñối không thể thực-hiện ñược trong xã-hội. Cũng như ñối với vấn-ñề tự-do, trong xã-hội, người
ta chỉ có thể quan-niệm một sự bình-ñẳng tương-ñối, một sự bình-ñẳng nằm trong một phạm-vi nhứtñịnh, thí dụ như bình-ñẳng trước pháp-luật, bình-ñẳng về quyền-hạn công-dân. Trong trường-hợp này,
sự bất-bình-ñẳng thiên-nhiên sẽ ñưa người ñến những ñịa-vị khác nhau, khiến cho họ hưởng những
quyền-lợi xã-hội mang ñến cho người một cách không ñồng ñều nhau. Và chung-qui, sự bình-ñẳng vẫn
không có ñược.
Xét cho cạn lẽ, ta có thể nhận thấy rằng, vấn-ñề bình-ñẳng quả là một vấn-ñề nan-giải và hai tiếng
bình-ñẳng chỉ có thể dùng làm một khẩu-hiệu ñể lôi cuốn người chớ không thể là một mục-tiêu chánhtrị. Về phương-diện này, có lẽ ý-tưởng công-bình xã-hội ñáng ñược dùng hơn là ý-tưởng bình-ñẳng, vì
nó minh-xác hơn và dễ thực-hiện hơn.
Những chủ-trương tự-do và bình-ñẳng hoàn-toàn, xem thế, không thể chấp-nhận ñược, nếu ta suy xét
về nó một cách kỹ càng. ðã vậy, nó còn chống chọi lại nhau nữa. Những người chủ-trương dân-chủ vì
tinh-thần phản-ứng lại chế-ñộ khắc-nghiệt của xã-hội cũ nên không nhận thấy sự mâu-thuẫn nhau giữa
hai lý-tưởng tự-do và bình-ñẳng. Nhưng ñối với người thời nay, sự mâu-thuẫn này hết sức là rõ rệt.
Như ta ñã thấy, người sanh ra thể-chất tài-trí không bằng nhau. Dầu cho ta có ñặt mọi người chung
trong một cảnh-huống và giáo-dục họ y nhau, ta cũng không làm cho năng-lực họ bằng nhau ñược.
Nếu ñể cho mọi người ñược tự-do sử-dụng hết năng-lực của mình thì thế nào họ cũng ñi ñến những
kết-quả hơn kém khác nhau, dầu cho lúc khởi-hành, họ ở vào một tình-cảnh hoàn-toàn giống nhau
cũng thế. Muốn cho mọi người bình-ñẳng nhau, không có ai vượt hẳn ñược người khác hay có thể uyhiếp người khác, ta phải hạn-chế bớt năng-lực của những người ưu-tú. Như thế, ta phải phạm vào sự
tự-do của họ.

Tóm lại, tự-do ñưa ñến sự bất-bình-ñẳng, còn bình-ñẳng ám-tàng ý-tưởng hạn-chế năng-lực của người,
nghĩa là phạm vào sự tự-do của người. Nếu sự bất-bình-ñẳng và sự thiếu tự-do có thể cùng gặp nhau
trong xã-hội cũ ñể giăng một tấm màn hắc-ám lên ñời sống người bần-dân, sự bình-ñẳng và sự tự-do
hoàn-toàn lại không thể ñứng chung với nhau ñể làm cho xã-hội ñược tươi ñẹp. Do ñó, khi ghép hai
nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng lại dưới một hiệu cờ tranh-ñấu, người ta ñã gieo một mầm chia rẽ làm
cho những người chủ-trương dân-chủ về sau sanh ra xung-ñột lẫn nhau.
4. THUYẾT CHỦ-QUYỀN QUỐC-GIA
a) CHỦ-QUYỀN QUỐC-GIA THUỘC VỀ TOÀN-THỂ DÂN-CHÚNG

Locke và Rousseau ñặt nền tảng quốc-gia trên một bản dân-ước theo ñó mọi người cùng vui lòng chấpnhận nhường quyền thiên-nhiên của mình cho xã-hội, ñể bù lại, xã-hội bảo-ñảm quyền-lợi mình. Dựa
vào ý này, họ nêu ra thuyết chủ-quyền phải thuộc về toàn-thể dân-chúng.
Thật ra, trong sự thành-lập xã-hội, lý-trí cá-nhơn nếu có, cũng chỉ ñóng một vai tuồng rất nhỏ. Ta rất
khó tưởng-tượng ñược con người cổ-sơ mộc mạc mà suy-luận một cách sâu sắc hợp-lý về ñời sống
thiên-nhiên và ñời sống xã-hội, rồi nhận chân rằng hợp-quần thành xã-hội, mình ñược sung sướng hơn
trong trạng-thái thiên-nhiên và vui lòng chấp-nhận một bản dân-ước ñể lập thành xã-hội. ðúng ra thì
người ñã họp nhau sống thành xã-hội một cách vô-ý-thức vì sự thúc ñẩy của sự cần dùng, nếu không bị
những kẻ mạnh lôi vào vòng kềm chế của họ.
Nhưng mặc dầu chúng ta không thể cho là ñúng cái chủ-trương của Locke và Rousseau lấy một bản
dân-ước làm nền tảng cho xã-hội, ta vẫn có thể nhận rằng ý-tưởng chủ-quyền phải thuộc về toàn-thể
dân-chúng rất hợp công-lý. Tuy vậy, ở ñây, chúng ta cũng vấp phải một sự khó khăn nan-giải về sự
thực hành.
Muốn ñược hoàn-toàn hợp-lý, ta phải theo ñúng chủ-trương Rousseau ñể cho toàn-thể dân-chúng trựctiếp ñiều-khiển việc công và giải-quyết mọi vấn-ñề quan-trọng. Như ta ñã thấy trên kia, ñiều-kiện này
chỉ thực-hiện ñược với những xã-hội nhỏ, dân số chừng vài ngàn người. Những quốc-gia nhỏ bé như
thế tự-nhiên rất khó chống lại nạn ngoại-xâm. Vì thế, ngoại trừ trường-hợp nước Thụy-sĩ, có một thểchế trung-lập ñược hoàn-cầu nhìn nhận và tôn-trọng, những quốc-gia khác rất khó mà thực-hiện ñược
nguyên-tắc chánh-trị trên này.
ðối với những quốc-gia rộng rãi, dân-số trên hàng triệu người và ñủ sức tự-vệ chống nạn xâm-lược từ
ngoài ñưa ñến, người ta chỉ có thể theo chế-ñộ ñại-nghị mà thôi. Chế-ñộ này thật ra không thể phù-hợp
với thuyết chủ-quyền thuộc về toàn-thể dân-chúng. Áp-dụng nó, dân-chúng chỉ nắm chủ-quyền thật sự
trong giây phút mình bỏ vào thùng thăm lá phiếu công-cử ông ñại-biểu thay mặt mình trong quốc-hội.
Như vậy, thuyết chủ-quyền thuộc toàn-thể dân-chúng không thể nào thực-hiện một cách ñúng ñắn
ñược.
b) CHỦ-QUYỀN QUỐC-GIA PHẢI DỰA VÀO SỰ ÍCH-LỢI CHUNG, NÓ ðƠN-NHỨT VÀ TỐI-CAO

Chủ-trương cho rằng chủ-quyền quốc-gia phải dựa vào sự lợi-ích chung là một chủ-trương khái-quát
có thể biện-chánh cho bất cứ chánh-thể nào. Ta ñã thấy rằng nhiều chế-ñộ quân-chủ ngày xưa cũng ñã
nêu nguyên-tắc nhà vua phải lo phụng-sự quyền-lợi dân. ðiểm ñặc-biệt của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản
là chủ-quyền ấy phải bảo-ñảm sự tự-do cho mỗi cá-nhơn.

Rousseau vốn cho rằng chủ-quyền quốc-gia ñơn-nhứt và tối-cao nên không thể giải-quyết ñược vấn-ñề
một cách ổn-thỏa. Vì nếu chủ-quyền của quốc-gia ñơn-nhất và tối-cao thì nó không nhìn nhận một
quyền-hạn hay một luật-lệ nào trên nó, nó có thể hủy bỏ quyền cá-nhơn một cách tuyệt-ñối, và hoàntoàn trái với nguyên-tắc tự-do cá-nhơn.
Rousseau có thể nêu thêm ý-kiến rằng chủ-quyền quốc-gia chỉ hạn-chế quyền cá-nhơn ñến mực cầnthiết cho cho sự ích-lợi chung, và bao giờ cũng thi-hành ñúng theo luật-pháp. Nhưng ñiều này cũng
không làm cho ta tiến thêm một bước nào trong việc bảo-ñảm tự-do cá-nhơn. Như thế vì ta rất khó mà
nêu ra một tiêu-chuẩn rõ rệt ñể ñịnh giới-hạn của sự ích-lợi chung, và chung-qui, vẫn phải ñể cho
quốc-gia phán-ñoán và quyết-ñịnh về sự ích-lợi chung ấy. Trong trường-hợp ñó, nó có thể hiếp-chế cánhơn một cách dễ dàng, chỉ cần che ñậy sự hiếp-chế này bằng một tố-tụng ñịnh sẵn mà thôi.
Xem thế, nguyên-tắc chủ-quyền quốc-gia ñơn-nhứt, tối-cao và nguyên-tắc tự-do cá-nhơn ñã không hợp
nhau, mà lại còn chống chọi nhau nữa. Rousseau có lẽ cũng nhận thấy chổ ấy nên tạo ra một ñịnh-lý
nữa làm làm luận-chứng cho mình, ñịnh-lý về ý muốn chung.
Theo ông, tánh người vốn tốt nên ý muốn chung của người tất-nhiên phải tốt và nhứt-ñịnh không thể
phạm vào quyền-lợi cá-nhơn ñược. Ta ñã thấy rằng bẩm-tính người không phải tốt như Rousseau lầm
tưởng, và cái ý muốn chung của ông cũng rất khó mà có ñược. Cái mà ông gọi là ý muốn chung thật ra
là ý muốn của ña-số, mà cái ý muốn của ña-số này chung-qui cũng chỉ là kết-quả sự hòa-hợp quyền-lợi
của các nhóm người trong nước mà thôi. Một khi cái nền tảng của nó là ý muốn chung không ñứng
vững ñược, tất cả chủ-trương của Rousseau về chủ-quyền cũng phải sụp ñổ theo.
Bởi ñó, người ta không thể noi theo Rousseau về vấn-ñề này và thuyết phân-quyền của Locke và
Montesquieu ñược áp-dụng nhiều hơn. ðúng như Rousseau nói, sự phân-quyền làm thương-tổn chủquyền quốc-gia. Tuy thế, về phương-diện thực-tế, nó bảo-ñảm ñược quyền-lợi cá-nhơn của người và
ñó là ñiều ñáng kể nhứt cho những người theo chủ-trương dân-chủ.
B.- NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-CHỦ TƯ-SẢN VỀ PHƯƠNG-DIỆN
THỰC-TẾ
Những tư-tưởng dân-chủ tư-sản ñược phổ biến và thi-hành trước hết ở ba nước Anh, Hiệp-chúng-quốc
Mỹ và Pháp. Ba nước này theo những nguyên-tắc chánh-trị chung nhau, nhưng cũng có nhiều ñiểm
khác nhau trong sự tổ-chức. Trong sự thi-hành những nguyên-tắc dân-chủ, họ ñã ñi ñến những kết-quả
hơn kém không giống nhau, một phần vì những chỗ khác nhau trong tổ-chức, một phần vì những ñiềukiện ñịa-dư và kinh-tế riêng biệt cho mỗi nước, và một phần nữa, vì những ñặc-tánh dân-tộc của họ.
Dân-chúng Hiệp-chúng-quốc Mỹ là hậu-duệ những phần-tử có tánh mạo-hiểm, ham phiêu-lưu, thích
một ñời sống tự-do phóng-khoáng, nói tóm lại, là những phần-tử cang-cường bặt-thiệp nhứt của những
dân-tộc Âu-châu, nhứt là dân-tộc Anh. Do ñó, họ có những ñức-tánh hăng hái, quả-cảm, ham hoạtñộng và xảo-kỹ của một giống dân trẻ mạnh. Sự nhập-cư mỗi năm lại ñưa vào ñất họ một số người
tháo vát, trốn cảnh cơ-hàn của Cựu lục-ñịa ñến làm ăn, nên họ duy-trì ñược những tánh-cách trên này.
Nhờ sống trên một lãnh-thổ rộng rãi phì-nhiêu, lại chứa ñựng hầu hết những khoáng-chất cần-thiết, họ
ñã xây dựng ñược một nền kinh-tế thạnh-vượng vững vàng.
Về phương-diện ñịa-dư, Hiệp-chúng-quốc Mỹ ñược hai ñại-dương rộng bao la là ðại-tây-dương và
Thái-bình-dương che chở. Sau khi ñược người Anh nhìn nhận ñộc-lập, nước ấy lại gần như luôn luôn
liên-minh với nước Anh, một nước ñồng-chủng có một hảI-quân rất mạnh. Nhờ ñó, trước khi sự phát-

minh những phương-tiện giao-thông, thâu hẹp mặt quả ñịa-cầu lại. Hiệp-chúng-quốc Mỹ ñược hưởng
một sự an-ninh hầu như hoàn-toàn vì không cường-quốc nào có thể uy-hiếp ñược họ tại chính lãnh-thổ
họ.
Về phương-diện chánh-thể, Hiệp-chúng-quốc Mỹ theo chế-ñộ Tổng-thống. Sự phân-quyền giữa ba cơquan: lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp rất rõ rệt, và vị Tổng-thống tuy không ñược trọn quyền, vẫn
không ñến nỗi tùy thuộc Quốc-hội một cách chặt chẽ quá. Thêm nữa, ông ñược giữ quyền trong một
thời-hạn khá lâu, nên có ñủ thì giờ thi-hành chánh-sách mình cho có hiệu-quả.
Dân-tộc Anh là một dân-tộc rất bảo-thủ, rất trầm-tĩnh, song rất thực-tiễn và có một truyền-thống tự-do
rất mạnh. Họ ñã ñặt nền tảng cho chế-ñộ dân-chủ ở nước họ từ thế-kỷ thứ 13 và từ ñó, không ngớt
củng-cố và khuếch-trương nền tảng ấy cho vững chắc và to rộng thêm lên. Mặc dầu cũng phải làm
cách-mạng ñể thực-hiện lý-tưởng mình, họ không ñi ñến những giải-pháp quá-khích, nhờ tánh trầmtĩnh và thực-tiễn của họ, song cũng nhờ sự già giặn chánh-trị của dân-chúng ñã ñược tham-gia chánhsự từ lâu, và nhứt là nhờ một trường-hợp ñặc-biệt ñã nói trên này. ðó là việc nhà vua George ñệ nhứt
vì không biết tiếng Anh nên giao-quyền cho một vị thủ-tướng, rồi các nhà vua về sau lại khôn ngoan
lần lần tự mình nhượng bỏ quyền-hành thật-sự ñể trị vì mà không cai-trị dân-chúng, làm cho dânchúng có thể tôn thờ vua mà không sợ vua chuyên-quyền.
Về mặt kinh-tế, nước Anh là nước ñầu tiên ñi trên ñường kỹ-nghệ-hóa. ðiều này, phụ thêm vào bá
quyền trên mặt biển mà người Anh nắm giữ trong mấy thế-kỷ ñã giúp cho nước Anh rất mực hùngcường. Vị-trí ñảo-quốc của nước ấy làm cho các cường-quốc Âu-châu khác khó uy-hiếp ñược nước ấy
và do ñó mà không ảnh-hưởng ñến tình-hình nộI-trị của nước ấy ñược.
Về phương-diện chánh-thể, nước Anh theo chế-ñộ ñại-nghị. Quyền tối-cao trong nước theo nguyên-tắc
thì thuộc về Nghị-hội, song nhờ chế-ñộ lưỡng-ñảng, chánh-phủ chẳng những có thể ñứng vững khá lâu
mà lại còn có thể ñiều-khiển ñược Nghị-hội nữa, bởi lẽ Thủ-tướng chánh-phủ cũng là người lãnh-tụ
của ñảng mạnh nhứt trong Nghị-hội. Do ñó, chánh-phủ có thể thi-hành ñược chánh-sách mình một
cách ñúng ñắn và nếu theo nguyên-tắc, Thủ-tướng Anh ít quyền hơn Tổng-thống Mỹ, trong thực-tế,
Thủ-tướng Anh lại ñược nhiều tự-do hơn trong sự hoạt-ñộng của mình.
Nước Pháp ở vào một tình-thế khác hẳn Hiệp-chúng-quốc Mỹ và Anh. Dân Pháp vốn thuộc chủng tộc
Latinh là một chủng tộc nóng tánh và cực ñoan. Xã-hội Pháp ngày xưa tổ-chức theo lối chuyên-chế,
những nhà vua và quí-tộc Pháp nhứt-ñịnh không chịu bỏ những ñặc-quyền mình, thành ra dân-chúng
Pháp phải gây một cuộc cách-mạng ñẫm máu ñể xây dựng nền dân-chủ. Vì nước Pháp ở lục ñịa Âuchâu, sát nách những cường-quốc khác mà tình-hình chánh-trị bên trong nước Pháp có ảnh-hưởng
nhiều ñến tình-hình chánh-trị các cường-quốc ấy, nên họ phải cố tìm cách chống chọi lại phong-trào
dân-chủ ở Pháp. Các nhà vua Âu-châu ñã liên-minh nhau ñể bênh vực vua Louis thứ 16 và ñương ñầu
với nền ðệ Nhứt Cộng-hòa Pháp. ðiều này càng làm cho dân Pháp dễ trở nên quá-khích. Thật sự thì
nước Pháp ñã phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến-ñấu, bao nhiều lần hỗn-loạn mới ñặt ñược
một chế-ñộ dân-chủ cộng-hòa vững chắc.
Sự chiến-ñấu dai dẳng ấy làm phát-sanh ra những xu-hướng khác nhau, cũng như nhiều ñảng phái khác
nhau. Những ñiều trên này thêm vào óc quá-khích và tánh chuộng lý-thuyết của người Pháp khiến cho
sự thống-nhứt chí-hướng toàn-dân rất mực khó khăn. Bởi ñó, chế-ñộ ñại-nghị của Pháp không ñược
ổn-ñịnh bằng chế-ñộ ñại-nghị của Anh. Trong Nghị-hội, có nhiều ñảng phái cạnh-tranh nhau mãnh-liệt
và chánh-phủ khó ñứng vững ñược lâu. Do ñó, những lưu-tệ của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản hiện ra ở
Pháp rõ rệt hơn bất cứ ở nước nào khác.

Xét các chế-ñộ thi-hành ở ba nước Hiệp-chúng-quốc Mỹ, Anh và Pháp, ta có thể nhận thấy rằng chủtrương dân-chủ không phải hoàn-toàn như những tín-ñồ của Locke, Montesquieu và Rousseau lầm
tưởng. Sự thi-hành nó có thể ñưa một quốc-gia ñến nhiều họa hại. Ở những nước có những ñiều-kiện
ñặc-biệt thuận-tiện như Hiệp-chúng-quốc Mỹ và Anh, những họa hại này không ñến nỗi làm suynhược quốc-gia thái-quá, nhưng nó vẫn tồn-tại, và chúng ta không thể không biết ñến nó ñược.
ðiểm chung cho tất cả các xã-hội tổ-chức theo chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản là chủ-quyền quốc-gia giao
cho Nghị-hội nắm giữ. Cứ theo lý-thuyết mà nói, những Nghị-hội gồm các ñại-biểu do dân cử phải ñạidiện cho ý muốn chung của toàn-thể dân-chúng. Nhưng sự thật ñã chỉ tỏ rằng nó chỉ là một trường
cạnh-tranh giữa những quyền-lợi cá-nhơn hay ñảng-phái. Quần-chúng thường thường dốt nát, dễ tin và
chỉ do nơi những lời tuyên-truyền, những câu tuyên-bố của những người ứng-cử mà xét ñoán họ. Vì
thế, sự ñầu-phiếu thường chỉ ñưa những kẻ bẻm mép ra nắm chánh-quyền, nếu cử-tri không bị áp lực
của chánh-phủ hay của những tổ-chức tài-phiệt mà bỏ thăm cho những vị "chánh-phủ-biểu " hay
những vị "tài-phiệt-biểu". Những nghị-sĩ ñắc cử, theo nguyên-tắc thì phải lo cho quyền-lợi của nhơndân, nhưng trong thực-tế, họ chỉ có một mục-ñích duy-nhứt là làm sao ñược tái-cử khi thời-hạn ủynhiệm chấm dứt. Vì lẽ ấy, họ ñi ñến sự nịnh dân thái-quá, và hành-ñộng họ nhắm vào việc gây ra một
dư-luận thuận-tiện cho họ hơn là vào việc làm ích-lợi cho dân-chúng.
Quyền tự-do hội-họp và ngôn-luận ñưa ñến sự thiết lập những chánh-ñảng. Theo nguyên-tắc thi-hành ở
những nước dân-chủ cộng-hòa hay quân-chủ lập-hiến ñại-nghị, một chánh-phủ muốn ñứng vững phải
ñược ña-số nghị-sĩ tán-thành, và cố-nhiên phải ñược sự ủng-hộ của những chánh-ñảng có nhiều nghị-sĩ
nhứt trong Nghị-hội. Ở những nước theo chế-ñộ Tổng-thống như ở Hiệp-chúng-quốc Mỹ, những người
tranh-cử Tổng-thống cũng phài ñược sự ủng-hộ của một chánh-ñảng lớn mới mong ñắc cử. Do ñó các
quốc-gia dân-chủ lần lần theo chế-ñộ ñảng-trị, trong ấy các ñảng phái cạnh tranh nhau ráo riết.
Chương-trình các chánh-ñảng lập ra chỉ cốt ñể lấy lòng dân-chúng và ñưa một số ñông ñảng-viên vào
Nghị-hội. Nhiều khi những chương-trình ấy tương-tự nhau, nhưng ñảng nào cũng muốn giành sự thihành nó về cho mình ñể lấy lòng tín-nhiệm của quần-chúng và cố tìm cách phá-hoại khi một chánhñảng khác ñứng ra làm việc.
Kết-quả của những sự cạnh tranh ñảng phái ấy là lực-lượng quốc-gia phân chia, lòng người ly-tán,
quốc-gia suy yếu lần lần. Ở những quốc-gia nhờ một truyền-thống lâu ñời mà chỉ có hai ñảng như
Hiệp-chúng-quốc Mỹ và Anh thì cuộc cạnh tranh ñảng phái chỉ mãnh-liệt vào mùa tuyển-cử, còn bìnhthường thì nó dịu hơn, và sự họa hại cũng ñược hạn-chế bớt. Trong những quốc-gia có nhiều ñảng phái
như Pháp, sự cạnh-tranh có tánh-cách thường-trực và sự hư hỏng không thể lường ñược.
Thêm vào những lưu-tệ của chế-ñộ ñại-nghị, óc tự-do quá-ñộ ñã ñưa người ta ñến chủ-nghĩa cá-nhơn
ích-kỷ và chủ-nghĩa vô-chánh-phủ làm rối loạn trật-tự ở các nước Âu-châu.
Về mặt kinh-tế, chánh-sách tự-do mậu dịch lần lần biến ñổi xã-hội phong-kiến cũ thành ra một xã-hội
tư-bản. Sự tự-do dinh-nghiệp ñưa ñến một sự cạnh-tranh ráo riết giữa các kỹ-nghệ-gia và thương-gia.
Những người ít vốn, ngay thật hay thủ cựu, không biết lợi-dụng sự phát-minh cơ-giới tối tân bị ñàothải. Nhiều nhà tiểu-công-nghệ bị thất-nghiệp, nhiều nhà tiểu-tư-sản phá sản trong lúc một ít người sẵn
vốn, gian-giảo hay khôn khéo, biết áp-dụng những phương-pháp tối tân trong nghề mình, tạo ra ñược
những sự-nghiệp khổng-lồ.
Những nhà phú-hào mới này lại dùng tài-sản mình ñể gây thế-lực trong trường chánh-trị hầu bảo-vệ
quyền-lợi mình. Họ cũng thừa thế nắm ñược những nguồn tài-sản trong nước ñể bắt chẹt những côngnhơn, trả cho thợ thuyền một số lương chết ñói. Sự chênh lệch giữa các hạng người trong xã-hội mà
người ta tưởng ñã tiêu-diệt với xã-hội phong-kiến lại xuất hiện và càng ngày càng lớn mãi ra.

Ngoài những họa hại trên này, sự tự-do về mặt kinh-tế ñể cho những nhà tư-bản sản-xuất hàng-hóa một
cách hỗn-ñộn theo ý muốn cá-nhơn, theo ñịnh-kiến mưu-ñồ tư-lợi, lại còn ñưa ñến những cuộc khủnghoảng kinh-tế trầm trọng.
Trong khi ña-số quần-chúng không có những nhu-dụng cần-thiết cho ñời sống hàng ngày, ở nhiều nơi,
người ta lại ñem ñốt hay ñem ñổ xuống biển không biết bao nhiêu hàng-hóa ñể kềm giữ cho giá bán
khỏi sụt xuống. Những cuộc khủng-hoảng kinh-tế tự-nhiên làm phá-sản một số nhà tư-sản, nhưng nó
cũng hại ñến hạng bần-dân rất nhiều. Nó làm cho ñời sống của người lao-ñộng ñã ñen tối lại còn ñen
tối hơn nữa.
VI- KẾT-LUẬN VỀ LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ
Lý-thuyết dân-chủ so với các lý-thuyết thần-quyền, ñã có một sự tiến-bộ rất lớn ở chỗ nó biết tôn-trọng
con người và ñặt con người vào ñịa-vị mà con người xứng ñáng ñược hưởng: ñịa-vị trung-tâm của mọi
tác-ñộng chánh-trị.
Tuy vậy, lý-thuyết dân-chủ vẫn dựa vào những nguyên-tắc không thể chứng-nhận bằng khoa-học hay
bằng kinh-nghiệm, mà nhiều khi lại còn mâu-thuẫn cùng nhau. Nó chỉ xuất hiện ñể ñối-phó với một
tình-thế ñặc-biệt ở xã-hội Âu-châu về thế-kỷ thứ 17 và 18, và thắng-lợi ñược nhờ sự hủ-bại của chế-ñộ
cũ hơn là nhờ sự ñúng ñắn của nó. Vì những nhược-ñiểm của nó, chủ-nghĩa dân-chủ ñưa ñến những
kết-quả hoàn-toàn trái với ý-ñịnh nó. Nó muốn lập một chánh-thể ñại-diện cho ý muốn chung của dânchúng mà lại ñi ñến một chánh-phủ ñảng-trị bấp-bênh vì những cuộc cạnh-tranh bè phái. Nó muốn lập
một xã-hội công-dân tự-do mà lại ñi ñến sự giúp vào công việc tạo-lập một chế-ñộ tư-bản trong ấy sự
hiếp-chế bần-dân cũng cay nghiệt chẳng kém gì trong chế-ñộ cũ.
ðể cứu-vãn tình-trạng khốn-ñốn do chế-ñộ tư-bản gây nên, một nhóm người chủ-trương hủy bỏ quyền
tư-hữu mà chế-ñộ dân-chủ trịnh-trọng nhìn nhận là một quyền thiêng liêng bất khả xâm-phạm của con
người. ðó là nhóm theo chủ-nghĩa xã-hội, một chủ-nghĩa hiện ñang ñược nhiều người nói ñến và rất
mực tôn-sùng.

CHƯƠNG III
LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI

I- XÃ-HỘI TƯ-BẢN VÀ NHỮNG LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-TÂM
A.- NHỮNG Ý-TƯỞNG XÃ-HỘI THỜI CỔ
Lý-tưởng xã-hội thật ra không phải là một ý-tưởng mới mẻ. Nó có một nguồn gốc sâu xa trong cuộc
tranh-ñấu vĩnh-cửu giữa người giàu và người nghèo, giữa người có của và người vô-sản. Có lẽ nó ñã
phát-sanh từ ñời thái-cổ, từ lúc trong xã-hội có một người ñói khát – dầu vì cớ gì mà ñói khát cũng mặc
– ở gần bên một người no ấm – dầu nhờ ñâu mà no ấm cũng mặc.
Một mặt, nó là kết-quả sự ganh tị của những người kém thế ñối với những kẻ may mắn hơn, sự ganh
tị này không ñưa người ñến chỗ cố gắng ñể bằng kẻ khác mà lại xúi giục người chiếm ñoạt ñể hưởng
tài-sản kẻ khác. Một mặt nữa, nó là sản-phẩm của những người bác-ái, thấy loài người khốn-khổ nên
ñộng lòng thương xót, tìm cách xây dựng cho thế-giới một chế-ñộ trong ñó loài người thương yêu giúp
ñỡ lẫn nhau.
Hầu hết những nhà hiền-triết và những nhà tôn-giáo thời xưa, hễ có bàn ñến vấn-ñề chánh-trị thì
ñều có nhắc ñến việc nâng cao ñời sống bần-dân. Những ý-tưởng xã-hội thời cổ thật ra ñã cùng xuấthiện với những tư-tưởng dân-chủ và những người gieo rắc những tư-tưởng dân-chủ ñầu tiên, từ những
giáo-chủ thời thượng-cổ ñến các lý-thuyết-gia dân-chủ của thế-kỷ thứ 17 và 18, ñều ñồng-thời gieo rắc
những tư-tưởng xã-hội.
B.- NHỮNG LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-TÂM.
1. SỰ PHÁT-SANH NHỮNG LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI
Tuy vậy, suốt thời cổ, qua thế-kỷ 17 và ngay ñến thời-kỳ cuộc cách-mạng Pháp bùng nổ, làm ñảo
lộn cả trật-tự các quốc-gia Âu-châu, ta chưa thấy có một lý-thuyết nào chặt chẽ ñủ sức hướng-dẫn cuộc
tranh-ñấu của người nghèo chống lại người giàu, và hợp-lý-hóa yêu-sách bình-ñẳng kinh-tế mà số
ñông người nêu ra vì quyền-lợi hay vì lý-tưởng.
Dưới thời cách-mạng Pháp, một môn-ñồ của Robespierre là Gracchus Babeuf ñứng ra lập « Nhóm
ñồng-mưu bình-ñẳng » năm 1796 và ñưa ra ý-tưởng tổ-chức chế-ñộ ñộc-tài của giai-cấp bần-dân.
Nhưng nói cho thật ñúng, ông ta cũng chỉ tiêu-biểu cho phần cấp-tiến nhứt của cuộc cách-mạng chớ
chưa phải là một lý-thuyết-gia xã-hội.
Lý-thuyết xã-hội với ý-nghĩa hiện-thời của nó chỉ phát-sanh vào thế-kỷ 19, với những biến ñổi to tát
mà sự phát-triển nền ñại-kỹ-nghệ mang ñến cho các nước Âu Mỹ về mặt kinh-tế và xã-hội.

Lúc bấy giờ, một giai-cấp vô-sản thành hình, gồm một số ñông người sống nheo nhóc bên lề xã-hội.
Những ñiều-kiện sanh-hoạt của giai-cấp vô-sản ấy lắm khi ñen tối quá, khiến cho nhiều nhà từ-thiện,
nhiều nhà kinh-tế, nhiều nhà tư-tưởng phải xúc-ñộng và nhơn-danh ñạo công-bằng hay lòng từ-bi mà
ñứng lên phản-ñối.
Kết-quả dĩ-nhiên của sự phản-ñối này là xã-hội tư-bản do chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản dựng lên bị kết
án. Những nền tảng của chủ-trương tự-do kinh-tế : quyền tư-hữu, sự tự-do cạnh-tranh phủ-nhận mọi
can-thiệp của quốc-gia, bắt ñầu bị công-kích. Ngay ñến sự tự-do chánh-trị cũng không thoát khỏi sự
chỉ-trích của những người binh-vực giai-cấp vô-sản. Những người này cho rằng sự tự-do bình-ñẳng mà
xã-hội dân-chủ tư-sản công-nhận chỉ là một sự tự-do bình-ñẳng « hình-thức » không giúp ñược kẻ yếu
chống người mạnh. Nó cần phải ñược chuyển từ lãnh-vực chánh-trị thuần-túy qua lãnh-vực xã-hội ñể
có hiệu-lực hơn.
2.) NHỮNG LÝ-THUYẾT-GIA XÃ-HỘI DUY-TÂM.
Trong số những người nêu ra những lý-thuyết xã-hội chủ-trương ñánh ñổ chế-ñộ dân-chủ tư-sản
trước năm 1848, nổi danh nhứt là Saint Simon, Louis Blanc, Owen, Fourier và Proudhon. Ta có thể
phân họ ra làm hai nhóm, một nhóm chủ-trương dựa vào quốc-gia, một nhóm chủ-trương hoạt-ñộng
ngoài quốc-gia.
a) NHÓM CHỦ-TRƯƠNG DỰA VÀO QUỐC-GIA.

1° SAINT SIMON (1760-1825) VÀ CÁC MÔN-ðỒ ÔNG.

Saint Simon là một nhà ñại-quí-tộc Pháp, tự xưng là hậu-duệ của hoàng-ñế Charlemagne, nhưng lại
sống một cuộc ñời trôi nổi rất bấp bênh. Tuy vậy, ông có rất nhiều sáng-kiến và nhiều ý-tưởng cấp-tiến
so với thời-ñại ông. Chính ông là người ñầu tiên nêu ra ý-tưởng làm nền tảng cho thuyết thực-nghiệm,
một lý-thuyết về sau ñược một cựu bí-thơ của ông là Auguste Comte chánh-thức trình bày.
Về phương-diện kinh-tế, Saint Simon là người rất thán-phục nền kỹ-nghệ ñang nảy nở. Trước sự
thắng-thế của cơ-giới, ông không lo ngại như những học-giả ñồng-thời, mà lại còn tỏ vẻ hoan-hỉ vôcùng.
Ông cho rằng với thế-kỷ thứ 19, nhơn-loại thấy xuất-hiện một kỷ-nguyên mới, bắt buộc xã-hội phải
có một tổ-chức mới. Tổ-chức ñó như thế nào, Saint Simon không nói rõ ; ông chỉ cho biết rằng nó phải
dựa vào khoa-học và trao tất cả quyền-chánh cho một lớp người ưu-tú gồm những nhà bác-học và
những nhà kỹ-nghệ.
Như thế, Saint Simon muốn ñem kinh-tế thay chánh-trị và lập một quốc-gia dựa vào kinh-tế thế cho
quốc-gia hiện-hữu dựa vào chánh-trị. ðể bảo-ñảm ñịa-vị ưu-thắng của những nhà bác-học và kỹ-nghệ,
Saint Simon thảo ra nhiều dự-án phỏng theo tổ-chức Giáo-hội La-mã, và dự-ñịnh việc bổ-nhiệm một
Giáo-hoàng kỹ-nghệ, có một Hội-ñồng gồm những nhà phát-minh và những kỹ-nghệ-gia phụ giúp.

Về mặt xã-hội, Saint Simon ñược xem là nhà thủy-tổ của lý-thuyết xã-hội hiểu theo nghĩa kim-thời.
Ông chủ-trương rằng « tất cả mọi chế-ñộ xã-hội ñều phải có mục-ñích cải-thiện ñời sống vật-chất của
hạng người ñông ñảo nhứt và nghèo khổ nhứt ».
Sau khi Saint Simon chết, các môn-ñồ ông tiếp-tục truyền-bá ý-kiến của ông và nhấn mạnh về phần
chủ-trương xã-hội của tư-tưởng ông. Hai người danh tiếng nhứt trong ñám môn-ñồ này là Enfantin và
Bazard ñã cùng hợp-tác nhau viết ra quyển « Trần-thuyết về chủ-nghĩa Saint Simon ».
Trong sách này, thật ra Enfantin và Bazard ñã thêm rất nhiều ý-kiến riêng. Họ nêu trở lại vấn-ñề
cải-tổ xã-hội, nhưng ñể chứng tỏ rằng sự cải-tổ này rất cần-thiết, họ ñã ñi xa hơn thầy mình và ñứng ra
chỉ-trích quyền tư-hữu.
Sự chỉ-trích quyền tư-hữu của môn-ñồ Saint Simon gồm về hai ñiểm sau ñây :
1). Về phương-diện phân-phối, quyền tư-hữu ñưa người ñến việc người bóc lột người ; nó cho phép
người nắm dụng-cụ sản-xuất trong tay bắt buộc người muốn dùng những dụng-cụ ấy phải nộp cho
mình một số tiền. Như vậy, nó cho phép một số người ngang-nhiên thâu-ñoạt một phần công-lao của
người làm việc.
2). Về phương-diện sản-xuất, quyền tư-hữu ñưa ñến sự hỗn-loạn. Vì chế-ñộ thừa-kế, những dụng-cụ
sản-xuất không phải thuộc về những kẻ có năng-lực nhứt mà lại thuộc về một số người do huyết-thống
chọn lựa một cách ngẫu-nhiên. Một mặt khác, quyền tư-hữu cho phép những người nắm dụng-cụ sảnxuất trong tay tự ý sản-xuất những món họ thích và theo số lượng họ muốn. Do ñó mà có nạn khủnghoảng, khiến cho trong các ngành sản-xuất, ngành thì thiếu nát, ngành lại dư ra nhiều quá.
ðể chấm dứt sự bất-công và sự phung-phí vô-ích, Enfantin và Bazard cho rằng phải nhờ ñến quốcgia. Quốc-gia sẽ là thừa-kế duy-nhứt ; nhờ ñó, nó sẽ lần lần tập-trung tất cả mọi dụng-cụ sản-xuất lại.
Nhưng nó phải phân-phát các dụng-cụ ấy cách nào cho hợp với quyền-lợi xã-hội.
ðối với môn-ñồ Saint Simon, quốc-gia là một ngân-hàng trung-ương nắm giữ mọi tư-bản của xãhội, có chi nhánh ở khắp nơi, chọn lựa những người có năng-lực ñể khai-thác các tài-nguyên và ban
thưởng họ theo công-trình họ.
Tất cả tổ-chức của môn-ñồ Saint Simon dựa vào hai ñịnh-luật. Về phương-diện sản-xuất, mỗi người
nhận lãnh một phần dụng-cụ sản-xuất cân-phân với khả-năng mình. Về phương-diện phân-phối, khảnăng phải ñược ñánh giá theo công-trình : mỗi người nhận lãnh một phần sản-xuất nhiều ít khác nhau
tùy theo công việc họ làm chớ không phải tùy theo nhu-cầu họ.
Nhưng ai sẽ ñứng ra ñể phán-ñoán về khả-năng của mỗi người và quyết-ñịnh trả công cho họ ?
Môn-ñồ Saint Simon trả lời rằng ñó là những người ñặc-biệt, có tinh-thần phục-vụ xã-hội, phụng-sự
quyền-lợi chung. Tuy-nhiên, họ không cho biết ta phải làm sao ñể nhận ra những con người quí báu ñó
và ñể bắt buộc mọi người nghe theo những quyết-ñịnh của những người ấy. Họ chỉ bảo rằng cần phải
tạo ra một mối ñạo mới khuyến-cáo con người vui lòng tuân lịnh trên.
2° LOUIS BLANC (1811-1882)

Louis Blanc là một nhà viết báo Pháp ñã ñóng một vai tuồng trong ñời sống chánh-tri nước mình.
Năm 1839, ông ñăng trong « tạp chí Tiến-Bộ » một bài báo nhan-ñề là « Sự tổ-chức làm việc ». Bài
báo này ñược in thành sách năm 1841 và rất ñược hoan-nghinh.
Trong « Sự tổ-chức làm việc », Louis Blanc bảo rằng sự tư-do cạnh-tranh tiêu-diệt dân-chúng và
làm cho giai-cấp trưởng-giả phá-sản. Ông cũng cho rằng sự tư-do chánh-trị trừu-tượng của cuộc cáchmạng 1789 chỉ là một ảo-ảnh, vì không có phương-tiện ñể thực-hiện sự tự-do thì có quyền tự-do cũng
như không có mà thôi. ðối với một người bịnh không ñược ai ñiều-trị cho thì cái quyền ñược ñiều-trị
còn có ích-lợi gì ?
ðể cải-thiện xã-hội, Louis Blanc ñề-nghị lập ra những quốc-xưởng qui-tập những thợ thuyền cùng
nghề. Quốc-xưởng khác với xưởng thường ở chỗ thợ thuyền làm chủ các dụng-cụ sản-xuất và tự-do
bán những món mình sản-xuất ñược, lời thì nhờ, lỗ thì chịu.
Thợ thuyền tự-nhiên không thể có ñủ số vốn cần-thiết ñể lập quốc-xưởng. Bởi ñó, Louis Blanc chủtrương nhờ quốc-gia xuất vốn ra cho quốc-xưởng rồi qui-ñịnh sự tổ-chức các quốc-xưởng ấy và ñiềuhòa sự sản-xuất. Như vậy, theo Louis Blanc, quốc-gia phải ñóng vai tuồng nhà ngân-hàng cung-cấp
dụng-cụ làm việc cho bần-dân. Nó phải có ñủ những phương-tiện cần-thiết ñể thay thế chánh-phủ hỗntạp ñương-hữu bằng một chánh-phủ khoa-học.
Sự cạnh-tranh của các quốc-xưởng sẽ lần lần tiêu-diệt nền kỹ-nghệ tư-nhơn. Tới chừng ñó, sự sảnxuất kỹ-nghệ của cả xã-hội sẽ ñược một oai-quyền duy-nhứt hướng-dẫn, thành ra nạn khủng-hoảng
không còn nữa.
b) NHÓM CHỦ-TRƯƠNG HOẠT-ðỘNG NGOÀI QUỐC-GIA
1° OWEN (1771-1858)

Owen là một người Anh trước làm công-nhơn nhưng sau trở thành một ñại kỹ-nghệ-gia. Trái với
những nhà tư-bản ñồng-thời, ông rất chú ý ñến số-phận ñám thợ thuyền nghèo khổ.
Nhận thấy cái hại của những cuộc khủng-hoảng kinh-tế do cơ-giới gây ra, ông nhiệt-liệt chỉ-trích
chế-ñộ tư-bản. Ông cho rằng chế-ñộ tư-bản với hai trụ cốt của nó là trục-lợi và sự tự-do cạnh-tranh
không phù-hợp với trật-tự thiên-nhiên cho nên cần phải ñược thay thế. Và theo ông, chính thợ thuyền
phải tự mình hoạt-ñộng ñể cải-thiện ñời sống của mình.
ðối với Owen, vấn-ñề cốt-yếu là hủy-diệt sự trục-lợi – các sản-phẩm phải bán theo một giá chỉ gồm
có lương những người thợ ñã tham-dự vào việc chế-tạo nó. Sự trục-lợi dính dáng mật-thiết với tiền
bạc, vì chính việc người ta dùng tiền bạc ñể mua bán sản-phẩm làm cho thợ thuyền không thấy rõ sự
bóc lột của hạng con buôn ñem bán mọi vật với một giá cao hơn giá họ mua. Vậy, muốn hủy-diệt sự
trục-lợi, cần phải bỏ hẳn tiền bạc. Kết-luận này ñưa Owen ñến chủ-trương thợ thuyền hợp-tác nhau ñể
sản-xuất.
Năm 1832, Owen tổ-chức ở Luân-ñôn một « Kho mậu-dịch » qui-tập ñến 800 hội-viên. Mỗi hộiviên có thể mang sản-phẩm mình chế-tạo ñến kho ñổi lấy một số « phiếu lao-công » bằng số giờ mình
dùng ñể chế-tạo sản-phẩm ; số giờ này do chính hội-viên cho biết. Những sản-phẩm mang ñến ñược
giữ trong kho với một bản nhỏ ghi số giờ chế-tạo cần-thiết. Hội-viên muốn mua sản-phẩm chỉ cần nộp
vào kho một số « phiếu lao-công » bằng số giờ ghi trên bảng.

Lúc ban ñầu, số hội-viên có ít và gồm những người lương-thiện, muốn cho cuộc thí-nghiệm thànhcông. Nhờ ñó « Kho mậu-dịch » ñứng vững ñược một thời-gian. Nhưng về sau, nhiều hội-viên gia
nhập mà không có ñược tinh-thần cần-thiết. Họ khai những số giờ làm việc cao hơn số giờ thật-sự họ
mất ñể chế-tạo sản-phẩm, thành ra, cuối cùng, kho phải cử một kiểm-soát-viên ñể ñịnh số giờ chế-tạo
ghi cho mỗi sản-phẩm. Các hội-viên bèn quay ra thế khác : họ chỉ mang ñến kho những món họ không
bán ñược ở ngoài và ñến kho lấy hết những món hàng họ không mua ñược ở ngoài. Và sau cùng,
« Kho mậu-dịch » ñầy dẫy những món hàng không bán ñược, thành ra phải tự ñóng cửa.
2° FOURIER (1772-1837)

Fourier là một người Pháp giúp việc cho một hãng buôn. Trái với Saint Simon và Louis Blanc còn
nhận vai tuồng quan-trọng của quốc-gia trong ñời sống kinh-tế và xã-hội, ông cho rằng nhơn-loại có
thể mưu-ñồ hạnh-phúc mình bằng cách hợp-tác nhau ngoài quốc-gia. Và ñi xa hơn Owen, ông chủtrương một « sự hợp-tác hoàn-toàn ».
Theo Fourier, trong xã-hội hiện-tại, người phải làm việc vì nhiệm-vụ cho nên tự thấy khốn-khổ. Bởi
ñó, họ cố ý làm việc ít chừng nào hay chừng ấy. Kết-quả là sự sản-xuất kém ñi, và sự phân-phối ñưa
ñến những cuộc xung-ñột xô-xát. Vậy, muốn ñi ñến một xã-hội tốt ñẹp hơn, ta phải làm sao cho sự làm
việc trở thành một thú vui. ðược như thế, người sẽ hăng hái làm việc, sự sản-xuất sẽ tăng-gia, và sự
phân-phối sẽ dễ dàng vì mỗi người ñều có thể nhận ñủ những món mình cần dùng.
ðể cho sự làm việc trở thành một thú vui, Fourier ñề-nghị thành-lập những công-xã (phalanstère),
mỗi cái qui-tập 1620 người, 810 người ñàn ông và 810 người ñàn bà. Các công-xã phải cố tự-túc : nó
phải cung-cấp cho nhơn-viên nó ñủ mọi vật họ cần dùng.
Sự sản-xuất vật-phẩm giao về cho nhơn-viên công-xã họp lại thành ñoàn, thành ñội, thành nhóm,
mỗi tổ-chức lãnh một nhiệm-vụ khác nhau. Mỗi người có thể tự chọn lấy ñội mình thích và nếu cần thì
có thể bỏ ñội này sang ñội khác. Họ cũng tự chọn lấy nhiệm-vụ và có thể ñổi nhiệm-vụ ấy tùy thích,
nên không ngán làm việc, và hăng làm việc như là ñể tiêu-khiển vậy.
Fourier cho rằng sở-thích và khả-năng của loài người khác nhau vô-cùng cho nên mọi công việc ñều
sẽ có người nhận lãnh. Công-xã sẽ trả cho mỗi người một số lương cân-phân với vốn liếng, sức cần-lao
và tài-năng họ, và họ sẽ dùng lương ñó mà mua mọi thứ họ cần dùng.
Sự tổ-chức các tiểu-tổ kinh-tế theo lối này giúp người bỏ hẳn quốc-gia. Trong hệ-thống tổ-chức của
Fourier, chánh-quyền không còn nữa. Các « ñoàn » người chỉ biết có những cá-nhơn do cảm-tình cột
buộc vào nhau. Bên trên, chỉ có một cơ-quan quản-lý kinh-tế gồm những người cầm ñầu các ñoàn. Cơquan này không có quyền cưỡng-chế, nhiệm-vụ nó là trình bày ý-kiến mà thôi. Vậy, theo Fourier, tinhthần hợp-tác tạo ra một lòng tận-tâm vô-hạn ñối với quyền-lợi chung của ñoàn-thể và có ñủ sức mạnh
ñể thay thế chánh-quyền.
3° PROUDHON (1811-1882)

Trong những lý-thuyết-gia xã-hội trước năm 1848, Proudhon, một ấn-công nhờ tự-học mà trở thành
một học-giả nổi danh, là người có nhiều ý-kiến hơn cả. Ông ñã chỉ-trích một cách nhiệt-liệt chế-ñộ tưbản, nhưng cũng không chừa những chủ-trương tập-sản xuất-hiện thời ông.

Trước hết, ông thẳng tay ñả-kích quyền tư-hữu. Trong sự ñả-kích này, ông nêu ra ý-niệm về lựclượng công-cộng và chứng-minh nó bằng thí-dụ sau ñây. Hai trăm cận-vệ-binh ñã cùng nhau họp lại
dựng một cây tiêm-bi Ai-cập lên giữa công-trường Concorde trong mấy tiếng ñồng-hồ, nhưng môt anh
cận-vệ-binh không thể nào dựng nổi cây tiêm-bi ấy trong một thời-hạn hai trăm lần dài hơn. Vậy, sự
hoạt-ñộng chung giữa nhiều người tạo ra một công-trình lớn hơn tổng-số công-trình mỗi người. Trong
trường-hợp ñó, xã-hội tự-nhiên có ñóng góp một phần công-trình vào việc sản-xuất vật-phẩm.
Quyền tư-hữu cho phép người có dụng-cụ sản-xuất thâu-ñoạt những mối lợi do sự làm việc chung
mà có người chủ chỉ trả cho mỗi công-nhơn giá tiền của sức lao-ñộng cá-nhơn, mà lại ñược hưởng tất
cả công-trình do lực-lượng công-cộng tạo ra ñược. Vậy, chế-ñộ tư-bản không cho phép người thợ mua
lại hết sản-phẩm do sức làm việc của mình chế-tạo ra. Một mặt khác, những người nắm lấy dụng-cụ
sản-xuất trong tay lại còn buộc những thợ thuyền cần-dùng dụng-cụ ấy phải trả cho mình một số tiền
rồi mới cho họ dùng nó. Như thế, quyền tư-hữu không chi khác hơn là một phưong-tiện ñể cướp bóc
thợ-thuyền.
Nhưng nếu không có quyền tư-hữu,quốc-gia sẽ sử-dụng kết-quả những công-việc làm của người
khác một cách ñộc-ñoán. Như vậy, quyền tư-hữu cũng là bảo-ñảm cho sự tự-do của người. Chế-ñộ
tập-sản ñối với Proudhon cũng là một hiểm họa không kém chế-ñộ tư-bản.
Chống chế-ñộ tư-bản,nhưng cũng chống chế-ñộ tập-sản, Proudhon chủ-trương duy-trì quyền tưhữu,nhưng hạn-chế nó về quyền chiếm-hữu. Quyền này chỉ cho phép mỗi người có một phần tài-sản
vừa ñủ cho mình tự khai-thác lấy mà thôi.
Một khi quyền tư-hữu ñã hạn-chế lại thành quyền chiếm-hữu, các giai-cấp sẽ tự tiêu-diệt hết. Trong
xã-hội, sẽ không còn người mạnh kẻ yếu, người bóc lột, kẻ bị bóc lột. Toàn-thể nhơn-dân sẽ bình-ñẳng
nhau và sẽ ñược tự-do hoàn-toàn. Những con người bình-ñẳng và tự-do này sẽ ñồng-thời tìm lại ñược
tánh tốt nguyên-thủy của mình. Công-lý tự-nhiên xuất-hiện trong xã- hội và chánh-phủ sẽ trở thành vôích.
Proudhon cũng như những người chủ-trương vô-chánh-phủ sau ông, không nghi ngờ chút nào về chỗ
người có thể sử-dụng một cách sai-lầm sự tự-do họ thâu-hoạch ñược. Ông không bao giờ nghĩ ñến giảthuyết một số người có thể tìm cách ngự-trị lên kẻ khác hay bóc lột kẻ khác. Vậy, cũng như Rousseau,
ông hoàn-toàn tin cậy nơi tánh tốt bẩm-sanh của người.
3. LUẬN CHUNG VỀ CÁC LÝ-THUYẾT-GIA XÃ-HỘI DUY-TÂM.
Tất cả những lý-thuyết-gia xã-hội kể trên này, từ Saint Simon ñến Proudhon ñều giàu lòng từ-ái và
hết sức bất-bình xã-hội tư-bản vì nó bóc lột bần-dân thái-quá. Nhưng nếu sự chỉ-trích chế-ñộ kinh-tế
tự-do của họ rất ñúng, những chủ-trương họ nêu ra ñể thay thế vào nguyên-tắc tổ-chức xã-hội cũ không
có tánh-cách thực-tiễn. Bởi ñó, họ không thể thành-công ñược trong lý-tưởng cải-tạo xã-hội của họ, và
sau này, họ bị các môn-ñồ của chủ-nghĩa duy-vật gọi là những lý-thuyết-gia xã-hội không-tưởng.
Chúng ta không thể chối ñược tánh-cách không-tưởng của ý-kiến họ. Tuy thế, ta cũng phải nhìn nhận
rằng dầu sao, họ cũng có công trong việc ñề-xướng phong-trào bài-xích sự bóc lột công-nhơn và cảilương ñời sống của bần-dân. Do ñó,ta có thể gọi họ là những lý-thuyết-gia xã-hội duy-tâm ñể ñối chọi
lại những lý-thuyết-gia xã-hội duy-vật ñã gây ñược một ảnh-hưởng rất lớn trong giới thợ thuyền và làm
ñảo lộn xã-hội hiện-thời.

II. LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT
A.- NHỮNG LÝ-THUYẾT-GIA DUY-VẬT : KARL MARX VÀ ENGELS
Thủy-tổ của lý-thuyết xã-hội duy-vật là hai nhà học-giả Karl Marx và Engels.
Karl Marx sanh năm 1818 tại Trèves,một châu-thành ở nước ðức. Ông là con một trạng-sư Do-Thái,
chuyên học về lịch-sử, luật và triết-lý. Vì có những ý-tưởng cấp-tiến không hợp với chánh-phủ ñương
thời, ông không ñi dạy học ñược và quay về nghề viết báo. Sau ñó, ông bị ñàn-áp,phải bỏ nước ðức
qua ở nước Pháp vào năm 1843.Năm 1845, ông bị chánh-phủ Pháp trục-xuất và trốn sang Bruxelles,
kinh-ñô nước Bỉ.
Engels thuộc một gia-ñình kỹ-nghệ-gia ở ðức. Ông sanh năm 1820 tại Barmen. Lúc thiếu-niên, ông
ñược thân-phụ gởi sang Anh ñể tập cho quen việc làm ăn. Sự tiếp-xúc với nền ñại-kỹ-nghệ Anh ñưa
ông ñến ý-tưởng xã-hội. Ông ñược biết Marx ở Paris và sau ñó, theo Marx ñến Bruxelles ñể cộng-tác
với Marx.
Trong khoảng những năm 1845-1847 Karl Marx và Engels nêu ra thuyết duy-vật biện-chứng và duyvật sử-quan. Nhưng cứ theo lời Engels thì ông chỉ ñóng một vai uồng phụ thuộc, vì tất cả công sángtác ñều là của Marx. Từ ñó trở ñi,hai ông cùng ñánh ñổ những lý-thuyết xã-hội duy-tâm ñể ñem lýtưởng mình phổ biến trong ñám thợ thuyền. Marx chết năm 1883, còn Engels ñến năm 1895 mới mất.
Trong những tác-phẩm quan-trọng của Marx và Engels, ta có thể kể : « Bản Tuyên-ngôn Cộng-sản »
và « Tư-bản luận ». Tất cả những tư-tưởng chánh-yếu của họ ñều chứa ñựng trong những tác-phẩm
này, và về sau mới ñược các môn-ñồ tiếp-tục mở mang thêm ra mãi.
B.-NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA LÝ-THUYẾT XÃ -HỘI DUY-VẬT
Lý-thuyết xã-hội duy-vật của Karl Marx và Engels gồm một loạt những lý-thuyết sau ñây mà những
người cộng-sản cho là hoàn-toàn có tánh-cách khoa-học.
1.THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN
a)THUYẾT DUY-VẬT

Từ mấy ngàn năm nay, người ta ñã suy-luận rất nhiều về vấn-ñề nguồn-gốc của nhơn-loại và ñã tranh
cãi nhau một cách hết sức sôi nổi. Những hệ-thống tư-tưởng ñược dựng lên ñể giải-quyết nó thật rất
nhiều. Nhưng tựu-trung, ta có thể phân-biệt những tư-tuởng ñó ra làm hai dòng chánh :duy-tâm và
duy-vật.
1° NHỬNG CHỦ-TRƯƠNG DUY-TÂM.

Một số nhà học-giả cho rằng mọi vật ở ñời ñều có nguồn gốc và thế-giới cũng như sự sống tất cũng
phải có nguồn gốc. Theo những học-giả này, vật-chất hữu-hình sở-dĩ có ñược và tác-ñộng theo những
ñịnh-luật bất-di bất-dịch là vì có một quyền-năng vô-hạn tạo-lập nó ra.

Quyền-năng này chính là Thượng-ðế.Thượng-ðế ñã dựng nên võ-trụ và ban sự sống cho muôn loài.
Con người có thể không hiểu rõ Thượng-ðế, nhưng không thể phủ-nhận ñược oai-quyền Thương-ðế.
ðối với một số ñông người,Thượng-ðế là một nhơn-vật có hình-thể giống như người, lắm khi lại có
những nhu-cầu, xúc-cảm ,tánh-tình như người nữa. Nhưng ñối với một số triết-gia, Thượng-ðế có
tánh-cách trừu-tượng hơn. ðó là một nguyên-lý linh thiêng, ở ñâu cũng có và lúc nào cũng có, nhưng
không có hình-thể và tánh-chất như một nhân-vật hữu-hình.
Quan-niệm duy-tâm là quan-niệm của hầu hết các triết-gia Âu-châu vào ñầu thế-kỷ 19. Trong thời-kỳ
này, nước ðức ñược xem là nước sản-xuất những tư-tưởng triết-học cao-kỳ nhứt. Những triết-gia ðức
lúc ấy phần lớn tin-tưởng nơi Thượng-ðế, với tư-cách là một nguyên-lý cường-kiện chi-phối võ-trụ và
vạn-vật. Một trong những người nổi danh hơn hết trong số triết-gia này là Hegel.
Theo quan-niệm Hegel, Thượng-ðế là Tinh-thần hay Ý-tưởng tuyệt-ñối, tức là một ý-tưởng tự nó vốn
có chớ không phải ở trong một trí óc nào.Cái Ý-tưởng tuyệt-ñối này tự nó hoàn-toàn bất-ñịnh và chỉ có
thể ñịnh ñược bằng cách xuất-hiện ra thiên-nhiên.Từ một nguyên-lý vô-hình không nhận-thức ñược, nó
trở thành một vật khả-ñịnh nhờ nơi thế-giới.
Sự tiến-hóa của thế-giới ñưa ñến con người và tư-tưởng của người. Nhờ tư-tưởng này, Ý-tưởng tuyệtñối lần lần có ý-thức về mình, ban ñầu dưới hình-thức của tinh-thần chủ-quan hay cá-nhơn, rồi dưới
hình-thức của tinh-thần khách-quan hay tập-thể. Tinh-thần khách-quan này tạo ra trong gia-ñình,trong
các xã-hội, trong quốc-gia,những mối cương-thường ñạo-lý và bao giờ cũng hướng ñến cái tuyệtñối.Vậy, những tinh-thần cá-nhơn lần lần ñi ñến chỗ hợp-nhứt trở về cái Tinh-thần hay Ý-tưởng tuyệtñối ñã tự phân-tán trong thiên-nhiên ñể có một ý-thức về mình.
Như thế ,tất cả cái thật-tại ñều có tánh-cách tư-tưởng. Tinh-thần hay Ý-tưởng tuyệt-ñối là nền tảng, là
linh-hồn của mọi việc.Vật-chất hữu-hình chỉ là một trạng-thái của Tinh-thần hay của Ý-tưởng tuyệt-ñối
mà thôi.
Về vấn-ñề giá-trị của lý-trí con người, Hegel cho rằng muốn trở thành hữu-ích, tư-tưởng con người
cần phải hòa-hợp vào thế-giới bên ngoài. Muốn tự hiểu lấy mình và tự nhận ra mình, người không
thể ñứng tách ra một mình ñể lý-luận trong trừu-tượng, mà phải tiếp-xúc với người và vật chung
quanh.
Do ñó, Hegel chỉ-trích những học-giả duy-tâm khép mình vào tháp ngà ; ông cho rằng sự suy-luận
thuần-túy của những học-giả ấy hoàn-toàn vô-ích.Tuy-nhiên,cũng như những học-giả duy-tâm khác,
Hegel vẫn còn theo chủ-trương siêu-việt, một chủ-trương cho rằng trong con người có một yếu-tố ñặcbiệt không phải do thế-giới vật-chất mà ra.Yếu-tố này cao hơn thế-giới vật-chất và có thể dùng ñể
phán-ñoán thế-giới vật-chất ñược.Nhờ yếu-tố ñặc-biệt ñó, người có một nguyên-lý hoạt-ñộng của riêng
mình và có thể dựa vào nguyên-lý ấy mà cải-tạo thế-giới bên ngoài.
2° CHỦ-TRƯƠNG DUY-VẬT

Những môn-ñồ cánh hữu của Hegel ñã dựa vào lý-luận trên ñây mà xây-dựng nên những lý-thuyết
chánh-trị bảo-thủ theo tinh-thần Thiên-chúa-giáo. Môn-ñồ cánh tả của Hegel trong ñó có Fuerbach và
Karl Marx nhiệt-liệt phản-ứng lại chủ-trương duy-tâm của thầy và nêu ra chủ-trương duy-vật.

Theo phái duy-vật này, trên ñời chỉ có cái thế-giới hữu-hình, tức là những vật-chất ta có thể trông
thấy, sờ mó ñược, là thật-tại.Vật-chất vốn vô-thủy vô-chung, bởi lẽ « với hư vô,người ta không thể tạolập cái gì thật-tại cả ».
Nói một cách khác, ñối với Fueurbach và Karl Marx,vật-chất tự nó ñã có bao giờ và sẽ tồn-tại mãi
mãi, dầu có tan vỡ cũng vậy.Chất của một vậ bị ñốt cháy hoàn-toàn xuất-hiện lại dưới những hình-thức
khác như hơi, tro, than, khói mà trọng-lượng chung cũng bằng trọng-lượng của vật bị ñốt.
Như vậy, việc sáng-thế là việc không thể có ñược. Nếu cho rằng mọi việc ñều có nguồn gốc và võtrụ do Thượng-ðế tạo ra, thì ta lại phải ñặt vấn-ñề tìm nguồn gốc của Thương-ðế, vì Thượng-ðế tất
cũng không thể từ chỗ hư-vô mà phát-hiện ra ñược.
ðã không nhìn nhận có Thương-ðế và chỉ lấy vật-chất làm thật-tại,những học-giả duy-vật trên này
tự-nhiên phải ñặt nguồn gốc nhơn-loại trong vật-chất.Theo họ, tất cả những biểu-thị của sự sống ñều là
những hiện-tượng lý-hóa vì tánh-cách của vật -chất mà có. Những sanh-chất hữu-cơ cấu-tạo nên con
người do nơi những tử-chất vô-cơ mà ra và sự biến-ñổi tử-chất thành sanh-chất ñã phát-hiện một cách
tự-nhiên theo các ñịnh-luật lý-hóa,không có sự can-thiệp của một quyền-oai siêu-hình nào cả.
Về những biểu-thị cao nhứt của người là tư-tưởng, tinh-thần, nó cũng là sản-phẩm của một cơ-quan
vật-chất : bộ óc của người. Những nhân-vật siêu-tuyệt do trí tưởng-tượng của các nhà tôn-giáo tạo ra
thật sự chỉ là những phản-ảnh huyền-hoặc của chính bản-thân họ. Theo Marx, « vật-chất không phải
là sản-phẩm của tinh-thần ; trái lại,tinh-thần là sản-phẩm cao-cấp của vật-chất »
Như thế,Marx theo chủ-trương nội-tại, một chủ-trương cho rằng trong con người không có yếu-tố gì
ngoài thế-giới vật-chất cả. ðối với chủ-trương ấy, người không thể nào vượt ra khỏi thế-giới vật-chất
ñược, và không thể có một tác-ñộng ở ngoài vật-chất và cao hơn vật-chất. ðiều này ñưa Marx ñến ýtưởng cho rằng trong võ-trụ có một trật-tự thiên-nhiên, ngẫu-phát.
Quan-niệm duy-vật trên này, Karl Marx ñem ghép vào biện-chứng-pháp ñể tạo ra duy-vật biệnchứng-pháp, một học-thuyết ñã có ảnh-hưởng rất lớn ñến nhơn-loại trong thế-kỷ sau này. Muốn hiểu rõ
học-thuyết này, trước hết ta phải xét qua biện-chứng-pháp.
b) BIỆN-CHỨNG-PHÁP

1° ðỊNH-NGHĨA.

Biện-chứng-pháp nguyên là từ-ngữ của người Nhựt dùng ñể dịch chữ dialectique của người Âu-châu.
Chữ dialectique này bắt nguồn từ một tiếng Hi-lạp gồm có hai nghĩa : một là « ngôn-ngữ » hay « diễntừ » , hai là « lý-trí ». Cứ theo từ-nguyên thì biện-chứng-pháp vừa là phép diễn-giảng, làm cho người
hiểu và chấp-nhận ý mình,vừa là phép tranh-luận ñể giành phần thắng về mình.
Hiểu theo nghĩa trên ñây, biện-chứng-pháp gồm có phép chứng-minh và phép bài-bác. Nhà biện
chứng là người biết sắp ñặt những tri-thức của mình thành một hệ-thống có mạch-lạc và nhứt là tìm
cho những ý-kiến mình một nền tảng hợp-lý. Nhưng trước hết, cái tài của nhà biện-chứng ở chỗ phânbiệt ñược chỗ phải và chỗ quấy trong chủ-trương người khác, tìm ra nhược-ñiểm của thuyết họ,và ñưa
cái luận-cứ vững chắc có thể làm cho họ chịu thua, không cãi ñược.

Như thế, biện-chứng-pháp cũng gần giống khoa luận-lý. Nói cho thật ñúng thì khoa luận-lý là khoahọc về cách tư-tưởng cho hợp-lý, còn biện-chứng-pháp là thuật áp-dụng những qui-tắc của khoa luậnlý trong sự tranh-luận. Nhà luận-lý sánh với nhà biện-chứng cũng như ông luật-sư chuyên nghiên-cứu
về luật với ông trạng-sư chuyên dựa vào luật-pháp mà tranh cãi ñể ñem phần thắng về mình.
2° BIỆN-CHỨNG-PHÁP CỔ-THỜI.

Tuy có một cái nghĩa gốc rất hẹp hòi là tranh-biện, biện-chứng-pháp trải qua một lịch-sử mấy ngàn
năm ñã ñổi dời nhiều. Từ ñời cổ Hi-lạp cho ñến thế-kỷ 19, người ta ñã có rất nhiều quan-niệm về biệnchứng-pháp.
Nhưng ñại-khái,những nhà biện-chứng cổ-thời ñều dựa vào một nguyên-tắc chung trong sự tranhluận. ðó là nguyên-tắc ñồng-nhứt hay là nguyên-tắc không mâu-thuẫn.
Nhà biện-chứng ngày xưa khi tranh-luận chỉ cố chứng tỏ rằng lập-thuyết của người ñối-thoại, hoặc
trái với những sự-kiện hiển-nhiên, hoặc trái với một thuyết của chính họ.Những mệnh-ñề tương-phản
nhau vốn không thể ñồng-thời chánh-xác ñược cả, người ñối-thoại tất phải bị dồn vào chỗ phải nhận
rằng mình sai lầm.
Do ñó, theo biện-chứng-pháp cổ-thời, nguyên-tắc không mâu-thuẫn là ñịnh-luật tuyệt-ñối của mọi
vật cũng như của tinh-thần. Một vật không thể vừa có vừa không,và khi người quả-quyết liên-tiếp hai
ñiều chống chọi nhau,một trong hai quả-quyết áy tất nhiên phải bị kể là sai lầm.
3° BIỆN-CHỨNG-PHÁP HEGEL.

Với Hegel, biện-chứng-pháp bước sang con ñường mới và không còn dựa vào nguyên-tắc ñồng-nhứt
như biện-chứng-pháp cổ-thời nữa, mà lại dựa vào chủ-trương mâu-thuẫn. Thật ra thì trước Hegel,cũng
ñã có nhiều triết-gia công-nhận sự mâu-thuẫn trong vạn-vật rồi.
Thời cổ ñã có ông Héraclite chủ-trương rằng mọi vật ñều biến-thiên và chứa ñầy mâu-thuẫn. Ông
này bảo : « Ta vừa có, vừa không có » và ñã từng nói : « Người ta không thể nào tắm hai lần ở cùng
một con sông ». Ông nhấn mạnh về sự xung-ñột giữa các vật mâu-thuẫn nhau trong vạn-vật và cho
rằng sự xung-ñột này rất cần ñể ñi ñến sự ñiều-hòa.
Sau Héraclite, lại còn nhiều triết-gia chấp-nhận sự mâu-thuẫn trong vật-chất và trong lý-trí người.
Tuy thế,những chủ-trương của họ không có một ảnh-hưởng nhiều ñến giới tư-tưởng, và chỉ ñến Hegel,
biện-chứng-pháp mới lấy nguyên-tắc mâu-thuẫn làm gốc cho mình.
Theo Hegel, người ta có thể phân-biệt hai loại lý-trí : một lý-trí trừu-tượng của nhà toán-học chỉ suyluận về những ý trừu-tượng và do ñó mà ñứng ngoài thực-tại, hai là lý-trí cụ-thể,lý-trí của nhà vật-lý
hay nhà sử-học nghiên-cứu về thực-tại.
Lý-luận của nhà toán-học hoàn-toàn dựa vào nguyên-tắc ñồng-nhứt hay nguyên-tắc không mâuthuẫn : trong hai mệnh ñề mâu-thuẫn hay nghịch nhau, tất phải có một cái sai.
Nhưng trong tư-tưởng thật-sự của người và trong các khoa-học nghiên-cứu các vật cụ-thể, ý-tưởng
trên này không ñúng. Kinh-nghiệm cho ta biết rằng trong sự suy-luận, lý-trí của người không hề theo
ñúng phép luận-lý. Nó không phải ñi từ cái này sang một cái kia giống cái này, mà ñi từ cái này ñến cái

khác. Hơn nữa, nó cần sự tương-phản mới xuất-hiện ñược. Người chỉ chú-ý ñến sự vật khi có cảm-giác
rằng nó khác nhau, chống chọi nhau. Trí người cố gắng ñồng-hóa tức là qui vật mình mới nhìn thấy về
một kiểu mẫu mình ñã biết. Sự cố gắng ñồng-hóa này hàm-ý rằng những vật người nhận thấy vừa
giống nhau – nếu không thì không ñồng-hóa ñươc – vừa lại không giống nhau – nếu không thì người
không cần phải ñồng-hóa nữa. Như thế, sự tư-tưởng bao gồm cả sự ñồng-nhứt và sự mâu-thuẫn.
Ta ñã thấy rằng ñối với Hegel, Ý-tưởng tuyệt-ñối hiện ra nơi thiên-nhiên. Do ñó, trong thiên-nhiên,
lịch-trình diễn-tiến của tư-tưởng cũng phát-hiện ra. Người ta có thể nhận thấy trong thiên-nhiên một sự
xung-ñột hằng-cửu của những lực nghịch nhau ; không có sự xung-ñột ấy, thiên-nhiên sẽ ở vào một
trạng-thái bất-ñộng gần như là hư-không vậy. Như thế,thực-tại gồm có sự ñồng-nhứt và sự mâu-thuẫn,
nhưng ta phải xem sự mâu-thuẫn có tánh-cách sâu xa và cốt-yếu hơn.
Với những chủ-trương trên này, Hegel quan-niệm biện-chứng-pháp là sự dung-hòa những cái mâuthuẫn trong vạn-vật cũng như trong tinh-thần người. Quá-trình biện-chứng của ông gồm ba giai-ñoạn :
chánh-ñề ( hoặc khẳng-ñịnh hay lập-thể ), phản-ñề ( hoặc phủ-ñịnh hay hủy-thể ) và hợp-ñề (hoặc phủñịnh của phủ-ñịnh hoặc hủy-thể của hủy-thể).
Theo quá-trình này,trước hết,người ta nêu ra một chánh-ñề ; kế ñó,lại ñưa ra một phản-ñề chống lại
chánh-ñề ; và sau cùng,tổng-hợp những ý-kiến chánh-xác của chánh-ñề và phản-ñề ñể tạo ra hợp-ñề.
Cái hợp-ñề này chỉ có một tánh-cách tạm-thời,vì nó chung-qui chỉ là một chánh-ñề sẽ tự gây ra một
phản-ñề chọi lại nó, và tấn tuồng cứ như thế mà diễn mãi không cùng.
Ý-tưởng tuyệt-ñối vốn phát-hiện ra võ-trụ cho nên võ-trụ cũng noi theo diễn-tiến trên này.Nó gồm
nhiều lực nghịch nhau, ñối chọi nhau rồi ghép lại thành một tổng-hợp cao hơn.
Tất cả hệ-thống triết-lý của Hegel ñều dựa vào nguyên-tắc trên này.
c) THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG CỦA KARL MARX VÀ ENGELS

Karl Marx vốn là học trò của Hegel. Ông rất phục biện-chứng-pháp của Hegel lấy sự mâu-thuẫn làm
nguyên-lý và ñộng-lực của vạn-vật. Nhưng ông không ñồng-ý với Hegel về chủ-trương duy-tâm.Vì ñó,
ông cùng với Engels lấy biện-chứng-pháp Hegel ghép vào chủ-trương duy-vật của mình ñể tạo ra
thuyết duy-vật biện-chứng.
Theo ý Marx và Engels,vật-chất không phải là một thực-tại thụ-ñộng chỉ biến ñổi khi chịu sức tácñộng của những lực từ ngoài ñưa ñến. Nó cốt là hoạt-ñộng : không bao giờ và không chỗ nào có ñược
vật-chất không hoạt-ñộng. Vậy vật-chất chỉ có vẻ ổn-ñịnh bên ngoài mà thôi,và Hegel rất hữu-lý khi ñã
nêu ra quan-niệm rằng trong thế-giới có nhiều lực-lượng nghịch nhau,bao gồm nhau rồi ñương ñầu lại
một ñối-lực ñể ñi ñến một tổng-họp cao hơn.
Biện-chứng-pháp Hegel ñã biết lấy sự hoạt-ñộng làm ý-tưởng cốt-yếu của mình.Nhưng vì ñặt nền
tảng trên chủ-trương duy-tâm,nó không thể ñứng ñược. Theo Hegel, quá-trình biện-chứng của thực-tại
chỉ là một cuộc vận-ñộng của ý-tưởng ñược phát-hiện ra ngoài thế-giới. Nói một cách khác, ông cho
rằng sự vật là một phản-ảnh của tư-tưởng người.
ðối với Marx và Engels, trái lại, thế-giới hữu-hình ñã có ngoài tinh-thần người,và luật biện-chứng
của tư-tưởng chỉ là phản-ảnh của luật biện-chứng trong sự vật. Do sự bất-ñồng quan-ñiểm này, Marx
và Engels bảo rằng hệ-thống tư-tưởng của Hegel ñã trình bày một cách ñầy ñủ và ý-thức tất cả sự hoạtñộng trong võ-trụ, nhưng lại lộn ñầu xuống ñất, trở cẳng lên trời và chính họ ñã lật nó ñứng dậy.

Nói tóm lại,theo những nhà thủy-tổ của lý-thuyết xã-hội duy-vật, lịch-trình biện-chứng là ñặc-ñiểm
của vật-chất và chỉ hiện ra trong tư-tưởng người với tư-cách là phản-ảnh của thế-giới vật-chất. Mà ñối
với họ, vật-chất cốt là hoạt-ñộng. Vì thế,những môn-ñồ họ ñã ñịnh-nghĩa biện-chứng-pháp duy-vật là
« khoa-học nghiên-cứu về những luật tổng-quát của sự hoạt-ñộng trong thế-giới hữu-hình cũng như
trong tư-tưởng con ngườỉ ».
d) NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG-PHÁP.

Những luật tổng-quát này, ñã ñược những môn-ñồ Karl Marx và Engels nghiên-cứu rất kỹ. Trong
quyển « Duy-vật biện-chứng-pháp và Duy-vật sử-quan » Staline ñã trình bày nó một cách rõ ràng. Dựa
vào quyển sách ñó,ta có thể ñịnh những nguyên-tắc căn-bản của biên-chứng-pháp duy-vật như sau:
1° SỰ TÁC-ðỘNG LẪN NHAU GIỮA SỰ VẬT.

Giữa các phần-tử khác nhau của một vật, luôn luôn có một mối tương-quan hoạt-ñộng. Mỗi cá-nhơn
tùy-thuộc sự tác-ñộng của những vật bao quanh mình và tùy-thuộc cả quá khứ mình. Vậy,muốn hiểu rõ
một sự vật, ta phải ñặt nó vào khung cảnh nó, nghiên-cứu sự tác-ñộng của toàn-thể ñối với nó, và
những phản-ứng của nó ñối với toàn-thể.
Theo Staline, « biện-chứng-pháp xem võ-trụ không phải như là một mớ hỗn-ñộn những sự vật và
hiện-tượng rời rạc nhau, biệt-lập nhau, mà như một tổng-thể thống-nhứt, có mạch-lạc, trong ñó những
sự vật và hiện-tượng liên-quan nhau ngay trong bản-thể, tùy-thuộc nhau và chi-phối nhau. Bởi ñó,biện
chứng-pháp xem rằng trong võ-trụ, không có hiện-tượng nào có thể hiểu ñược nếu người ta xem xét nó
riêng ra,ngoài cái hiện-tượng bao-quát nó » (Duy-vật biện-chứng-pháp và duy-vật sử-quan)
2° SỰ BIẾN ðỔI TRONG SỰ VẬT.

Trên ñời,cái gì cũng biến ñổi không ngừng. ðối với Marx và Engels, võ-trụ không phải là một mớ sự
vật phiền-phức, cố ñịnh mà là hỗn-hợp những lịch-trình. Tiến theo lịch-trình ấy,những sự vật và những
phản-ảnh nó trong trí óc người, tức là những tư-tưởng, dầu bề ngoài có vẻ ổn-ñịnh, cũng luôn luôn ở
vào trạng-thái «trở thành» và «lão suy». Ta có thể nhận thấy trong sự biến ñổi không ngừng của những
sự vật và tư-tưởng ấy nhiều sự ngẫu-nhiên, nhiều sự tạm-thóai, nhưng cuối cùng rồi, những sự vật và
tư-tưởng ấy cũng tiến-hóa ñược.
3° SỰ THAY ðỔI TỪ LƯỢNG SANG PHẨM.

Sự hoạt-ñộng và sự trở thành của vật-chất hướng ñến chỗ tạo ra thể mới, vì nó không phải ñưa ñến
những sự thay ñổi lập ñi lập lại làm cho sự tiếp-tục của các hiện-tượng thiên-nhiên qui về một sự biếnhóa vòng tròn không chấm dứt. Trong sự trở thành, có một lúc, một sự thay ñổi nhỏ nhặt về lượng ñưa
ñến một sự thay ñổi về phẩm, hay trái lại.Sự thay ñổi này thực-hiện bằng một cái nhảy tới trước hay
bằng một cuộc cách-mạng.
Những môn-ñồ Karl Marx và Engels thường ñưa ra một thí-dụ về nước ñể chứng-minh sự thay ñổi
này. Khi ta ñặt một ấm nước lên bếp lửa, nhiệt-ñộ nước tăng cao lên mãi. Sự tăng-gia nhiệt-ñộ này là
một sự thay ñổi về lượng. Lửa cháy một lúc thì nước bốc hơi trong khi nhiệt-ñộ của nó vẫn ở nguyên
lại một chỗ. Sự bốc hơi này là một hiện-tượng mà phẩm khác với sự gia tăng nhiệt-ñộ của nước.
Môn hóa-học cũng cho ta biết rằng những sự thay ñổi về lượng ñưa ñến những sự thay ñổi về phẩm:
bản-chất và ñặc-tánh nhiều chất hóa-học tùy theo phân-số những yếu-tố cấu-tạo nên nó.

4° SỰ MÂU-THUẪN NỘI-TẠI CỦA SỰ VẬT.

Theo biện-chứng-pháp, những sự vật và hiện-tượng của võ-trụ ñều hàm những mâu-thuẫn nội-tại, vì
cái nào cũng có một mặt tiêu-cực và một mặt tích-cực, một quá-khứ và một tương-lai, cái nào cũng có
những yếu-tố mất ñi và những yếu-tố phát-triển. Sự tranh-ñấu nhau giữa các ñối-lực này, giữa cái cũ
và cái mới, giữa cái ñang chết và cái ñang sanh, giữa cái lão-suy và cái phát-triển là nội-dung của quátrình sự tiến-triển, của sự thay ñổi lượng thành phẩm.
Do ñó, những nhà biện-chứng cho rằng lịch-trình phát-triển từ cấp dưới lên cấp trên không phải thựchiện bằng sự tiến-hóa ñiều-hòa của các hiện-tượng, mà bằng sự bộc-lộ những mâu-thuẫn nội-tại của
các sự vật và hiện-tượng. Nói một cách khác, mỗi sự vật ñều tự chứa mầm mâu-thuẫn bên trong và
chánh sự xung-ñột nhau giữa các mâu-thuẫn này ñưa ñến sự hoạt-ñộng và tiến-hóa.
Xét một quả trứng gà, ta thấy bên trong nó có một cái ngòi. Với một nhiệt-ñộ và một số ñiều-kiện
thích-hợp, ngòi ấy phát-triển ra ñể thành ra gà con. Vậy,cái ngòi sẽ hủy-diệt qủa trứng, nó là sự phủñịnh của quả trứng. Như thế,trong quả trứng có hai lực: một lực hướng ñến chỗ làm cho quả trứng vẫn
còn là quả trứng, một lực khác hướng ñến chỗ làm cho quả trứng thành con gà con.
Những môn-ñồ của Marx và Engels nhấn mạnh rằng chính các sự vật tự mâu-thuẫn với mình, và sự
chống chọi nhau xảy ra ở bên trong sự vật chớ không phải do một lực từ ngoài ñưa ñến.
5° TÁNH-CÁCH TẠM-THỜI CỦA CHƠN-LÝ.

Từ sự mâu-thuẫn của các sự-vật và ý-tưởng bất-ổn-ñịnh tiếp theo nó,Marx và Engels kết luận rằng
chơn-lý chỉ có tánh-cách tạm-thời. Trên ñời, không có sự thật nào bất-di bất-dịch và hoàn-bị,cũng như
không có những lực mâu-thuẫn nào không dung-hợp nhau ñược. Loài người suy-luận bằng cách nêu ra
một chánh-ñề hay khẳng-ñịnh, kế ñó lại ñưa ra một phản-ñề hay phủ-ñịnh chống lại chánh-ñề này và
sau cùng, tổng-hợp những ý-kiến của chánh-ñề và phản-ñề ñể tạo ra một hợp-ñề cũng gọi là phủ-ñịnh
của phủ-ñịnh. Hợp-ñề thật ra chỉ có tánh-cách tạm-thời, vì nó chung-qui cũng là một chánh-ñề tự gây
ra một phản-ñề chọi lại nó,và tấn tuồng cứ diễn như thế mãi không cùng.
Như vậy, mọi lý-thuyết khoa-học và triết-lý chỉ là một giai-ñoạn trong lịch-sử của tư-tưởng hoạtñộng ñể giải-nghĩa võ-trụ, chớ không thể là một chơn-lý cố-ñịnh và tuyệt-ñối.
d) THUYẾT DUY-VẬT SỬ-QUAN.

Nói theo những chủ-trương triết-học duy-vật của mình trong sự nghiên-cứu ñời sống xã-hội qua các
thời-ñại, Marx và Engels nêu ra thuyết duy-vật sử-quan. Trái với Hegel, nhà lý-thuyết duy-tâm, nghĩ
rằng ñộng-lực của lịch-sử là tư-tưởng, Marx và Engels cho rằng không phải tư-tưởng hướng-dẫn thếgiới, mà trái lại, nó còn tùy-thuộc những ñiều-kiện kinh-tế, tức là vật-chất .Do ñó, chính vật-chất mới
giải-nghĩa ñược lịch-sử loài người.
Nói một cách khác, theo Marx và Engels, tất cả những biến-cố trong lịch-sử ñều bị vật-chất chi-phối.
Trong sự sản-xuất những món cần-thiết cho sự sống của mình, con người tạo ra nhiều mối liên-quan
tiền-ñịnh, cần-thiết và ngoài ý-muốn của người.
Những «liên-quan» sản-xuất này họp lại làm cái nền tảng kinh-tế xã-hội. Nền tảng kinh-tế ñó là cái cơsở thật-sự, căn-bản,cái hạ-tầng kiến-trúc trên ñó người ta xây-dựng một thượng-tầng kiến-trúc luật-

pháp, chánh-trị, trí-thức, v.v…Như thế,chính những ñiều-kiện sanh hoạt vật-chất, hay nói hẹp lại một
chút nữa, chính những phương-pháp sản-xuất vật-sản, ñã hạn ñịnh phong-tục và chế-ñộ xã-hội, chánhtrị, luật-pháp của loài người.
Khi dùng những khí-cụ bằng ñá, loài người theo chế-ñộ cộng-sản nguyên-thủy; những dụng-cụ bằng
sắt ñưa ñến chế-ñộ nô-lệ; sự cải-lương những phương-pháp ñúc gang và thép cùng việc dùng cày và
khung cửi sản-xuất chế-ñộ phong-kiến; và sau này,những máy cày với nền ñại-kỹ-nghệ ñã tạo ra chếñộ tư-bản. Khi phương-pháp sản-xuất thay ñổi, xã-hội cũng thay ñổi theo. Sự thay ñổi này thực-hiện
một cách biện-chứng,do những mâu-thuẫn nội-tại của xã-hội mà ra.

2. SỰ ÁP-DỤNG NHỮNG THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN VÀO
VIỆC CẢI-TẠO XÃ-HỘI
a) THUYẾT GIAI-CẤP TRANH-ðẤU.

Marx và Engels ñã cố tìm ra những ñịnh-luật về sự tiến-hóa xã-hội của lịch-sử, và nêu ra những
thuyết duy-vật biện-chứng cùng duy-vật sử-quan không phải với tư-cách học-giả. Mục-ñích của họ là
hoạt-ñộng ñể cải-tạo xã-hội, nâng cao ñời sống hạng cần-lao. Bởi ñó,họ ñem áp-dụng những thuyết
trên này vào chủ-trương xã-hội của họ và nêu ra thuyết giai-cấp ñấu-tranh.
Theo thuyết này, xã-hội loài người không lúc nào bất-ñộng, nó biến-chuyển mãi mãi không ngừng.
Sự biến-ñộng này luôn-luôn tùy-thuộc những ñiều-kiện vật-chất chi-phối xã-hội, và diễn ra ñúng theo
luật biện-chứng, với những mâu-thuẫn nội-tại ñối-chọi nhau ñể ñưa ñến những cuộc cách-mạng, nghĩa
là những cuộc thay ñổi ñột-ngột và mãnh-liệt.
Từ trước ñến giờ, nhơn-loại ñã trải qua nhiều chế-ñộ kinh-tế, mà trong chế-ñộ nào, nhơn-loại cũng
chia ra làm nhiều giai-cấp khác nhau chống-chọi lại nhau và luôn luôn tìm cách bóc lột lẫn nhau bằng
cách chiếm-ñoạt lấy những phương-tiện sản-xuất.
Kết-quả cuộc xung-ñột này là một thiểu-số nhờ mưu mẹo gian-hùng hay nhờ võ-lực mà ñược miễn
làm những công việc trực-tiếp sanh-sản, còn phần ñông lại phải thêm vào sự làm việc ñể nuôi thân,
một phần việc phụ-trội dùng ñể nuôi dưỡng và làm giàu cho thiểu-số nắm lấy những phương-tiện sảnxuất kia.
Lần lần,giữa hạng bóc lột và hạng bị bóc lột nảy sanh ra nhiều mối quan-hệ kinh-tế. Những lien-quan
này ñược duy-trì bằng võ-lực, bằng lý-luận, bằng ñạo-ñức, bằng phong-tục, bằng thói quen của ña-số
bị bóc lột và sau cùng, ña-số này xem tổ-chức ñương-hữu như là một tổ-chức chánh-ñáng và hợp-lý.
Thật ra nó cũng có một phần chánh-ñáng vì nó phù-hợp với những ñiều-kiện kỹ-thuật của sự sản-xuất
ñương-hữu.
Nhưng chế-ñộ nào cũng chứa sẵn mầm mống của phương-pháp kinh-tế và xã-hội làm nền-tảng cho
chế-ñộ kế-tiếp theo nó. Khi ñiều-kiện sản-xuất thay ñổi thì cái thượng-từng kiến-trúc của xã-hội cũng
thay ñổi theo. Sự thay ñổi này không phải thực-hiện một cách hòa-bình. Những mầm mống làm nềntảng cho chế-ñộ mới phản-ñộng mãnh-liệt ñối với chế-ñộ cũ ñã phôi-thai ra nó. Và muốn tiếp-tục cuộc
tiến-hóa, nó phải phá vỡ chế-ñộ ấy,cũng như con gà con muốn nở, phải mổ vỡ cái võ trứng trong ñó nó
thành hình.

Lúc con người bỏ cuộc ñời du-mục ñể trụ lại một chỗ sống theo nông-nghiệp và tiểu-công-nghệ thì
chế-ñộ tộc-trưởng phải bị hủy-diệt, giai-cấp tộc-trưởng phải nhường chỗ lại cho giai-cấp ñịa-chủ
thành-lập chế-ñộ phong-kiến. ðến khi cơ-giới phát-minh, sự sản-xuất kinh-tế bắt ñầu thay ñổi thì
phong-trào dân-quyền ñột-khởi, giai-cấp trưởng-giả ñứng lên dẫn ñầu cho dân-chúng phá vỡ chế-ñộ
phong-kiến ñể lập chế-ñộ dân-chủ tư-sản phù-hợp với sự sản-xuất kỹ-nghệ và nền kinh-tế tư-bản hơn.
Chế-ñộ kinh-tế hiện-hữu là chế-ñộ tư-bản. Cuộc giai-cấp tranh-ñấu trong chế-ñộ này rõ rệt và giản-dị
hơn trong những chế-ñộ cũ, vì xã-hội tư-bản chỉ có hai giai-cấp: giai-cấp tư-bản và giai-cấp vô-sản. Sự
tổ-chức của chế-ñộ tư-bản ñưa ñến sự cạnh-tranh giữa những nhà dinh-nghiệp làm cho tư-bản lần lần
tập- trung trong tay một số ít người. Vì thế, giai-cấp tư-bản càng ngày càng ít và cố-nhiên giai-cấp vôsản phải càng ngày càng ñông. Sau cùng, thế nào giai-cấp vô-sản cũng sẽ phá-hủy chế-ñộ tư-bản một
cách dễ dàng ñể thiết-lập một chê-ñộ mới trên thế-giới.
Nói tóm lại,theo Karl Marx và Engels, lịch-sử chỉ là một cuộc tranh-ñấu không ngừng giữa các giaicấp ñể chiếm lấy chánh-quyền. ðó là một phong-trào cách-mạng liên-tục của các giai-cấp bị bóc lột
gây ra ñể thoát -ly giai-cấp bóc lột. Cáo-chung của những cuộc thoát -ly liên-tiếp nhau và càng ngày
càng tiến-hóa này là sự thoát -ly của giai-cấp vô-sản hiện-thời.
b) NHỮNG THUYẾT PHỤ THÊM VÀO CHỦ-TRƯƠNG GIAI-CẤP TRANH-ðẤU.

Trên cái nền tảng triết-lý-chính họ ñã tạo ra, Marx và Engels ñã xây dựng ñược một hệ-thống suy-luận
khá chặt chẽ. Nhưng dầu nó có ñẹp ñẽ ñến ñâu, thuyết giai-cấp tranh-ñấu trên ñây cũng chỉ ñủ ñể gây
ra những cuộc bàn cãi suông giữa các nhà học-giả mà thôi. Muốn lôi kéo quần-chúng lao-ñộng theo
mình? Marx và Engels phải nêu ra nhiều thuyết khác phụ thêm vào ñể kích-thích họ, cám dỗ họ và gây
cho họ một lòng tin-tưởng mạnh mẽ nơi sự thành-công cuối-cùng của họ. ðó là những thuyết chỉ-trích
chế-ñộ tư-bản mà quan-trọng nhứt là thuyết giá-trị và giá-trị thặng-dư.
1° THUYẾT GIÁ-TRỊ.

Thuyết giá-trị của Karl Marx do nơi một thuyết của học-phái kinh-tế cổ-ñiển của Anh mà ra. Theo
thuyết này, trong những xã-hội tư-bản, hình-thức ñơn-sơ nhứt của tài-sản là hàng-hóa, nghĩa là một vật
sản-xuất ra ñể bán.
Trước hết, hàng-hóa phải hữu-ích. Nhưng vì nó làm ra cốt ñể ñổi chác, nên người ta phải tùy theo sự
ñổi chác mà ñánh giá nó. Người ta ñem ñổi hai món hàng-hóa cho nhau theo một tỉ-lệ thường hay lên
xuống không chừng. Cái tỉ-lệ ấy là giá-trị mậu-dịch của món hàng.Tỉ-lệ mậu-dịch hàm ý rằng giữa
hai món hàng có một cái gì chung nhau. Cái ấy không phải là phẩm-chất tự-nhiên của hàng-hóa vì
phẩm-chất này khác nhau không cùng. Tánh-cách chung của tất cả các hàng-hóa là cái nào cũng do sự
làm việc mà ra. Vậy, bản-chất của giá-trị là sự làm việc và cái mực ño giá-trị là số công việc phải làm.
Nhưng Marx thêm rằng muốn có một kết-quả có tánh-cách tổng-quát, ta không nên ñịnh giá-trị món
hàng theo số công việc thật-sự người thợ phải làm ñể sản-xuất nó, mà phải lấy số công việc xã-hội cầnthiết, nghĩa là số công việc cần ñể tạo món hàng ấy trong những ñiều-kiện sản-xuất thông-thường.
Công việc làm thật ra rất phức-tạp và Ricardo ñã có nhắc ñến chỗ khó khăn trong sự so sánh công
việc làm trong một giờ hay một ngày ở ngành kỹ-nghệ này với công việc làm trong một thời-hạn
tương-tự ở một ngành kỹ-nghệ khác. Nhưng Marx cho rằng công việc chuyên-môn vẫn chỉ là một công
việc thường, thêm vào một phụ-số nào ñó, và có thể xem như là một bội-số của một công việc làm
thường.

Giá-trị ñã ñịnh như thế rồi, làm sao giải-nghĩa ñược sự bóc lột người làm việc? ðó là công việc của
thuyết giá-trị thặng-dư.
2° THUYẾT GIÁ-TRỊ THẶNG-DƯ.

Theo thuyết giá-trị thặng-dư thì từ lúc kỷ-nguyên tư-bản bắt-ñầu (thế-kỷ thứ 16), sự mậu-dịch có hai
hình-thức. Bên hình-thức thông-thường tóm lại trong vòng mậu-dịch «hàng tiền hàng» cốt ñem một
món hàng hữu-ích ñổi lấy một món hàng hữu-ích khác, có một hình-thức mậu-dịch mới «tiền hàng
tiền». Hình-thức mậu-dịch mới này không còn bày tỏ ý muốn bán hàng ñể mua lại những món nhudụng cho mình nữa. Nó tượng trưng cho sự mua ñể bán lại hầu thâu một số lời, số lời này cứ tái ñi tái
lại mãi mỗi khi có sự mậu-dịch. Theo cách mậu-dịch sau này, người có tiền bỏ tiền vào sự lưu-thông
ñể lấy nó lại với số lời, và số tiền dùng bằng cách ấy thành ra một tư-bản.
Tóm lại, cách mậu-dịch trước bắt ñầu và kết-thúc bằng hàng-hóa: sự ích-lợi của việc mậu-dịch ấy là
ñem lại một vật khác dùng ñược vào một việc khác. Vậy, hai vãt ấy có giá-trị ngang nhau. Cách mậudịch sau thì bắt ñầu và kết-thúc bằng tiền, nó chỉ hữu-ích khi số thâu ñược lớn hơn số bỏ ra. ðem một
phần gạo ñổi lấy một phần thịt cùng một giá-trị là làm một công việc có ích cho hai người ñổi chác ,vì
một người cần gạo, một người cần thịt. Còn ñem một trăm ñồng ñổi lấy một trăm ñồng là làm một việc
vô-ích; người ñem một trăm ñồng bỏ vào sự mậu-dịch chỉ bỏ nó ra ñể lấy lại 105 hay 110 ñồng. Số 5
hay 10 ñồng dư ra ñó là giá-trị thặng-dư.
Nhưng cái giá-trị thặng-dư này làm sao thực-hiện ñược? Tại sao không những nó thực-hiện ñược, mà
lại còn thực-hiện nhiều lần kế tiếp nhau một cách vô-cùng? Theo phái Karl Marx, vấn-ñề này thâu lại
như sau ñây: người có tiền trước hết phải mua những hang-h óa ñúng theo giá của nó rồi bán nó cũng
ñúng theo giá-trị nó, mà lại có thể thâu về một số tiền lớn hơn số y bỏ ra. Bảo rằng hai người mua bán
ñã mua hay bán hàng-hóa với một số tiền cao hơn giá-trị nó thì không giải-quyết ñược vấn-ñề,vì trong
trường-hợp ấy, số lời hay lỗ của người này ñúng vào chỗ lỗ hay lời của người kia, và cái giá-trị bỏ vào
sự lưu-thông cũng không thay ñổi,còn ñàng này phải giải thích cho ñược cái giá-trị thặng-dư.
Theo Marx, giá-trị thặng-dư này chỉ có thể do nơi sự sử-dụng món hàng-hóa giữa lúc mua về và lúc
bán ra.Vậy, nhà tư-bản phải tìm một món hàng ñặc-biệt, một món hàng có một ứng-dụng rộng rãi có
thể làm cho nó trở thành một nguồn giá-trị ñổi chác ñược. Món hàng ñặc-biệt ấy là sức làm việc.
Sức làm việc mà phải thành một món hàng làm nguồn gốc cho giá-trị thặng-dư, ñó không phải là một
việc tự-nhiên và vĩnh-viễn. Trời ñất không sanh ra một hạng người làm chủ những phương-tiện sảnxuất và một hạng người chỉ có ñộc một sức làm việc của mình. Tình-trạng dị-thường này chỉ xuất-hiện
trong thời-kỳ tư-bản mà thôi.
Cũng như mọi hàng-hóa khác, sức làm việc có một giá-trị mậu-dịch. Muốn ñịnh giá-trị mậu-dịch một
món hàng, ta phải lấy số thì-giờ làm việc trung-bình cần-thiết ñể tạo ra nó mà tính.Trong trường-hợp
sức làm việc, số thì-giờ ấy là số thì giờ cần-thiết ñể sản-xuất những món dùng vào việc duy-trì sự sống
của người làm việc và của những kẻ sau này sẽ thay người ấy trong sự làm việc, tức là con cái nuôi
trong gia-ñình.
Giá-trị mậu-dịch của sức làm việc thì như thế,còn giá-trị thật-dụng của nó là sự sử-dụng nó. Sự sửdụng sức làm việc, chính là sự làm việc. Người lao-ñộng không nắm ñược những phương-tiện sản-xuất
trong tay, phải bán sức làm việc của mình cho nhà tư-bản. Nhà tư-bản mua sức làm việc ấy và sử-dụng
nó bằng cách bắt người lao-ñộng làm việc; sản-phẩm tạo ra ñược thì thuộc quyền sở-hữu của nhà tưbản.

Nhưng số sản-phẩm mà sức làm việc có thể tạo ra nhiều hơn số sản-phẩm cần-thiết ñể duy-trì sự
sống của người làm việc. Người lao-ñộng có thể làm việc trong 12 giờ mỗi ngày mà chỉ cần làm 6 giờ
cũng ñủ sản-xuất những món cần-thiết cho sự sống của mình.
Trong khi mua sức làm việc, nhà tư-bản chỉ trả tiền ñúng theo giá-trị mậu-dịch của sức làm việc ấy,
nghĩa là theo số tổn-phí ñể nuôi sống người lao-ñộng. Nhưng khi ñem dùng sức làm việc mình mua,
nhà tư-bản ñã dùng nó theo giá-trị thật-dụng của nó, nghĩa là bắt người lao-ñộng làm việc hết sức
mình.
Vậy ngoài 6 giờ làm việc ñể sản-xuất những món cần dùng cho sự sống của mình, ñể sản-xuất một
giá-trị bằng giá-trị mậu-dịch của sức làm việc mình, người lao-ñộng phải làm thêm 6 giờ phụ-trội. Số 6
giờ làm việc phụ-trội này, nhà tư-bản không trả tiền,vì y chỉ trả cho người lao-ñộng một số lương ñúng
theo giá-trị mậu-dịch của sức làm việc mà thôi, nhưng y vẫn ñược dùng nó. Những giờ làm việc phụtrội nói trên ñây sản-xuất ra một giá-trị phụ-trội, giá-trị phụ-trội này là giá-trị thặng-dư nhà tư-bản ngồi
không an-hưởng.
Chế-ñộ tư-bản là một chế-ñộ mạnh hơn tất cả những chế-ñộ kinh-tế trước nó về chỗ bắt người làm
việc không lương, nhờ sự kéo dài thêm khoảng thì giờ làm việc phụ-trội ñối với khoảng thì giờ làm
việc cần-thiết.
Nhà tư-bản tìm ñủ mọi cách ñể bắt người lao-ñộng cung-cấp một số công việc làm phụ-trội tối-ña,
người lao-ñộng cố giữ ñể qua khỏi phần làm việc cần-thiết ít chừng nào hay chừng ấy. Nhưng nhà tưbản mạnh thế hơn người lao-ñộng. Khi y không thể tăng giá-trị thặng-dư tuyệt-ñối bằng cách kéo dài
thời hạn làm việc trong một ngày ra, y tìm cách thâu một giá-trị thặng-dư tương-ñối bằng cách rút
ngắn lại cái thì giờ làm việc cần-thiết, sự rút ngắn này ñược thi-hành bằng cách hạ giá những món ñồ
mà người lao-ñộng thường dùng. Vậy, ñối với người lao-ñộng, sự hạ giá hàng-hóa không có kết quả gì
khác hơn là sự thâu ngắn lại khoảng thì giờ mà y làm việc cho y.
Những sự tiến-bộ về kỹ thuật cũng tăng-gia giá-trị thặng-dư : ñó là trường-hợp của sự phân-công. Vì
như Prodhon ñã nói, nhà tư-bản mua của người cái sức làm việc cá-nhơn của người lao-ñộng là sức
làm việc duy-nhứt mà người lao-ñộng có thể bán ,nhưng y không trả riêng cho một người lao-ñộng hay
chung cho tất cả những người lao-ñộng, giá tiền của cái lực-lượng mạnh-mẽ do nơi sự hiệp-lực của
những người lao-ñộng ấy mà ra. Như vậy, sức làm việc công-cộng là một lực-lượng ñạc-biệt của tưbản.
Máy móc cũng là một khí-cụ ñể tăng-gia giá-trị thặng-dư tương-ñối, vì nó làm cho những món hànghóa cần-thiết cho người thợ hạ giá, và do ñó mà rút thì giờ làm việc cần-thiết lại. Thêm nữa, nhờ ñó,
người ta có thể dùng sức làm việc của ñàn bà và con trẻ. ðiều này làm cho người lao-ñộng khỏi phải
dùng ñồng lương của mình mà nuôi vợ con và giá-trị sức làm việc của người lao-ñộng không phải
ñược hạn ñịnh theo số phí-tổn ñể nuôi sống gia-ñình y nữa, mà lại hạn ñịnh theo số phí-tổn ñể nuôi
sống một mình y, thành ra sức làm việc của ba bốn người cũng chỉ bán với cái giá mua sức làm việc
của một người trước kia.
3° THUYẾT TÍCH-LŨY TƯ-BẢN.

Tư-bản giúp cho nhà tư-bản thâu ñược giá-trị thặng-dư, rồi giá-trị thặng-dư lại giúp cho nhà tư-bản
tăng thêm số tư-bản. Nhà tư-bản càng tích-trữ tư-bản thì càng có thể tích-lũy thêm tư-bản. Sự tích-lũy
này ñưa ñến sự phân-chia tư-bản ra làm hai phần : một phần ñể trả tiền mua sức làm việc, nó luôn luôn

tái-hồi lại với số thặng-dư mới, phần ñó là phần tư-bản thường-biến, một phần nữa dùng ñể mua sắm
dụng-cụ sản-xuất, giá-trị nó không thay ñổi trong lúc sản-xuất: ñó là phần tư-bản bất-biến.
Lợi-suất của giá-trị thặng-dư là số tỉ-lệ giữa giá-trị thặng-dư và phần tư-bản thương-biến. Ta không
nên lộn nó với lợi-suất của số lợi-tức là số tỷ-lệ giữa giá-trị thặng-dư và số tư-bản chung. Chỉ có lợi suất của giá-trị thặng-dư là biểu-thị sự bóc lột của người lao-ñộng.
Nếu tỷ-số giữa hai phần tư-bản không thay ñổi thì sự cần dùng nhơn-công ñi ñôi với sự tích-lũy tưbản. Nhưng thật ra, phần tư-bản bất biến càng ngày càng lấn qua phần tư-bản thường-biến. Vì ñó, sự
cần dùng nhơn-công phải hạ xuống một cách tương-ñối.
Thêm vào ñó, sự tăng-gia dân-số làm cho trong xã-hội luôn luôn có một ñạo quân lao-ñộng trừ-bị
gây ra một sự cạnh-tranh ráo-riết giữa những người lao-ñộng. Số lương của họ vì sự cạnh-tranh này mà
sụt xuống mãi.
4° THUYẾT QUẦN-CHÚNG VÔ-SẢN-HÓA VÀ CÁCH-MẠNG DĨ-NHIÊN.

Sự tích-lũy tư-bản tự-nhiên gây ra nhiều cuộc khủng-hoảng kinh-tế và tập-trung tài-sản trong tay một
số ít người. Cùng lúc ấy, nó làm cho nhiều người lúc trước ở vào hạng trung-lưu thành ra người vô-sản
lao-ñộng. Như thế,số người vô-sản lao-ñộng càng ngày càng ñông và chiếm lấy ñại-ña-số trong quầnchúng : quần-chúng thành ra vô-sản-hóa hết.
Nhưng tình-thế ñen tối trên này không phải cứ kéo dài ra mãi. ðến một lúc, những ñiều-kiện kinh-tế
do chế-ñộ tư-bản tạo ra sẽ bị chính chế-ñộ ấy ngăn-cản không cho tiến-hóa nữa, nên tìm cách phá vỡ
nó. Những lực-lượng minh mông mà hạng trưởng-giả tạo ra ñược bây giờ ñã vượt ra khỏi quyền-lực
của họ. Nó làm cho xã-hội hiện-hữu càng ngày càng bấp bênh khó duy-trì ñược, và tạo ra những ñiềukiện giúp vào sự thắng-lợi của một xã-hội mới không giai-cấp, ñặt nền tảng trên sự sản-xuất côngcộng. Chủ-quyền của những phương-tiện sản-xuất trong chế-ñộ tương-lai này sẽ giao hết về cho xã-hội
giữ.
Vậy, sự sản-xuất của chế-ñộ tư-bản tự hủy-diệt lấy mình và ñưa ñến chỗ tập-sản. Cái ngày mà những
kẻ cướp giựt lao-ñộng bị cướp giựt lại sắp ñến. Sự tiến-hóa này phải kết-thúc bằng một cuộc cáchmạng mãnh-liệt. Cuộc cách-mạng sắp ñến ấy sẽ không kéo dài ra vì hạng tư-bản chỉ gom lại một số hết
sức ít, còn hạng vô-sản thì chiếm lấy hầu hết quần-chúng trong xã-hội.
c) SỰ CHUYÊN-CHÁNH CỦA GIAI-CẤP VÔ-SẢN VÀ SỨ MẠNG NGƯỜI CỘNG-SẢN.
1° SỰ CHUYÊN-CHÁNH CỦA GIAI-CẤP VÔ-SẢN.

Cứ theo những thuyết trên này thì xã-hội tư-bản thế nào cũng phải trải qua một cuộc cách-mạng do
giai-cấp vô-sản chủ-trương và sẽ kết-liễu bằng sự thắng-lợi hoàn-toàn của giai-cấp vô-sản. Nhưng giaicấp vô-sản sẽ làm gì sau khi nắm phần thắng-lợi? Tất-nhiên họ sẽ phải xây dựng một xã-hội mới. Theo
Karl Marx và Engels,xã-hội này có tánh-cách khác hẳn những xã-hội ñã có trước nó.
Cả lịch-sử từ xưa ñến nay chỉ là lịch-sử của sự bóc lột, sự áp-bức và sự tranh-ñấu giữa các giai-cấp.
Nhưng sự tranh-ñấu này hiện ñã ñến một giai-ñoạn trong ñó giai-cấp vô-sản bị bóc lột, bị áp-bức
không thể thoát -ly giai-cấp tư-bản bóc lột áp-bức mình mà không ñồng-thời giải-phóng hẳn toàn xãhội khỏi sự bóc lột, sự áp-bức sự tranh-ñấu giai-cấp một cách vĩnh-viễn.

Sự thắng-lợi của giai-cấp vô-sản sẽ hoàn-toàn khác hẳn sự thắng-lợi của những giai-cấp lãnh-ñạo
trước ñây. Như thế là vì tất cả những phong-trào cách-mạng ñã qua ñều thực-hiện do những thiểu-số và
vì quyền-lợi của thiểu-số, còn phong-trào vô-sản thì trái lại, là một phong-trào tự phát của ñại-ña-số,
hoạt-ñộng vì quyền-lợi của ñại-ña-số. Giai-cấp vô-sản là từng lớp hạ-cấp của xã-hội hiện-tại không thể
ñứng lên mà không làm ñổ vỡ cả tổ-chức xả-hội hiện-thời. Sự thành-công của nó sẽ ñưa loài người ñến
một xã-hội hoàn-toàn không giai-cấp.
Nhưng trước khi ñi ñến kết-quả tốt ñẹp này,ta còn phải trải qua một giai-ñoạn chuyên-chánh của
giai-cấp vô-sản. Quyền chánh-trị thật ra chỉ là cái quyền của một giai-cấp tổ-chức ñể bóc lột giai-cấp
khác. Sau khi lật-ñổ ñược chế-ñộ hiện-hữu, giai-cấp vô-sản phải nắm lấy cái quyền-chánh-trị này ñể
thâu-ñoạt tất cả những tư-bản do giai-cấp trưởng-giả nắm giữ, ñể tập-trung lại trong tay quốc-gia, tức
là giai-cấp vô-sản tổ-chức thành giai-cấp chỉ-huy, tất cả những dụng-cụ sản-xuất, và ñể cấp-tốc tănggia những lực-lượng sản-xuất, nói tóm lại, ñể khuynh-ñảo tất cả các phương-pháp sản-xuất cũ.
Chánh-quyền vô-sản tự-nhiên sẽ xâm-nhập vào quyền tư-hữu và những ñiều-kiện sản-xuất của giai-cấp
trưởng-giả. Nhưng sự chuyên-chế của giai-cấp vô-sản chỉ là một sự cần-thiết tạm thời, một giai-ñoạn
ñầu trong cuộc tiến-hóa theo chiều hướng mới. Xã-hội tư-bản – chánh-ñề – ñã sanh ra cái phủ-ñịnh hay
phản-ñề của mình, tức là giai-cấp vô-sản. Giai-cấp vô-sản khi trở thành giai-cấp thống-trị sẽ sanh ra cái
phủ-ñịnh của phủ-ñịnh tức là cái hợp-ñề kết-thúc cho lịch-trình biện-chứng. Hợp-ñề này là xã-hội
không giai-cấp, không có sự xung-ñột. Xã-hội sẽ trở thành một khối cộng-ñồng trong ñó sự tự-do pháttriển của mỗi người là ñiều-kiện cho sự tự-do phát-triển của toàn-thể.
2° SỨ-MẠNG NHỮNG NGƯỜI CỘNG-SẢN.

Theo Marx và môn-ñồ ông, ñứng về phương-diện thật-tế, những người cộng-sản là những phần-tử
cương-quyết cấp-tiến nhứt của những ñảng thợ thuyền trong tất cả các nước ; ñứng về phương-diện lýthuyết, họ hơn ñược những phần-tử vô-sản khác ở chỗ họ hiểu những ñiều-kiện, sự tiến-triển và những
kết-quả của phong-trào vô-sản.
Nhưng quan-niệm lý-thuyết của người cộng-sản không phải dựa vào tư-tưởng, những nguyên-tắc do
những nhà không-tưởng nêu ra. Nó biểu-hiệu những ñiều-kiện có thật của một cuộc tranh-ñấu giai-cấp
có thật.
Vậy, người cộng-sản không phải ôm ấp một giấc mơ tươi ñẹp, họ nghiên-cứu một cách khoa-học các
sự-kiện xã-hội, nhận chơn và tìm hiểu những biến-chuyển của nó, rồi dùng phép biện-chứng mà suy ra
ý-nghĩa và tiết-ñiệu của những biến-chuyển sẽ ñến. Sau hết, họ vạch ra cho những giai-cấp vô-sản ở
các nước, hiện rời rạc và không ñồng-thời sẵn sàng cho cuộc tranh-ñấu, thấy rõ mục-ñích chung mà tất
cả các hoạt-ñộng vô-sản phải ñạt cho kỳ ñược.
Nói tóm lại, người cộng-sản so với giai-cấp vô-sản cũng như ý-thức so với cử-ñộng phản-xạ và cửñộng theo bản-năng. Do ñó, sứ-mạng người cộng-sản là hướng-dẫn giai-cấp vô-sản trong sự tranh-ñấu
chống lại giai-cấp tư-bản và hủy-diệt những chế-ñộ hủ-bại của xã-hội tư-bản.
A) SỰ HỦY-DIỆT TƯ-SẢN.

Trong xã-hội tư-bản, quyền tự-do tư-hữu ñã gây ra nạn người bóc lột người, nó là nguồn gốc của mọi
nỗi ñau khổ. Muốn chấm dứt sự bóc lột, xã-hội phải tổ-chức theo lối tập-sản,thâu góp tất cả tài-vật
trong nước làm của chung.

Sự hủy-diệt tư-sản này không hại gì cho ñại-chúng, vì thật ra, tư-sản của hạng tiểu-trưởng-giả, tiểuñịa-chủ ñã bị sự phát-triển của nền ñại-kỹ-nghệ hủy-diệt một cách hoàn-toàn rồi. Chung-qui, cái tư-sản
cần hủy-diệt chỉ là tư-sản của giai-cấp tư-bản. Tư-sản này không phải là kết-quả của sự làm việc cánhơn, vì tư-bản vốn là một sản-phẩm tập-thể, xã-hội, do sức làm việc của người vô-sản tạo ra.
Như thế, lấy tài-sản của bọn tư-bản làm của chung ñể cho mọi người trong xã-hội cùng hưởng thật ra
là một hành-vi rất hợp ñạo công-bằng.
B) SỰ HỦY-DIỆT TỰ-DO VÀ CÁ-TÁNH.

Những người theo chủ-trương dân-chủ lấy tự-do và cá-tánh làm bửu-vật bất-khả -xâm-phạm.
Nhưng trong chế-ñộ dân-chủ tư-sản, những quyền tự-do ,tự-do thương-mãi, tự-do cạnh-tranh, thật ra
có thể xem như là quyền tự-do khuyếch-trương tư-bản trên mồ hôi nước mắt của người lao-ñộng. Còn
sự kính-trọng cá-tánh, nó không ñưa ñến kết-quả gì khác hơn là bảo-vệ những tật xấu của hạng trưởnggiả.
Người lao-ñộng không ñược hưởng sự tự-do gì và không có cá-tánh trong chế-ñộ dân-chủ tư-sản
ñược, vì họ bị thế-lực kinh-tế của bọn trưởng-giả chi-phối ñiều-khiển một cách ác-nghiệt.
Như thế, tự-do và cá-tánh chỉ là những mặt nạ ñạo-ñức giúp cho bọn trưởng-giả binh-vực quyền-lợi
của họ và cần phải ñược ñánh ñổ.
C) SỰ HỦY-DIỆT VĂN-HÓA VÀ LUẬT-PHÁP.

Nền văn-hóa của xã-hội tư-bản ñối với ñại-ña-số người trong xã-hội thật-tình chỉ qui vào việc tập
tành họ thành ra máy móc và cam-tâm nhận chịu sự bóc lột của giai-cấp trưởng-giả. Những luật-pháp
của xã-hội tư-bản cũng nhắm vào việc bảo-vệ quyền-lợi của thiểu-số bóc lột.
Những tư-tưởng do các nhà văn-hóa và luật-sư của xã-hội trưởng-giả ñưa ra rất có hại cho giai-cấp
cần-lao, và muốn giải-thoát người vô-sản khỏi cái ách mà phái tư-bản ñặt lên ñầu họ, người cộng-sản
cần phải ñánh ñổ cả nền văn-hóa và luật-pháp của xã-hội dân-chủ tư-sản.
D) SỰ HỦY-DIỆT LUÂN-LÝ VÀ TÔN-GIÁO.

Cũng như văn-hóa và luật-pháp, luân-lý và tôn-giáo trong xã-hội dân-chủ tư-sản là sản-phẩm của
chế-ñộ kinh-tế tư-bản. Nó chỉ nhắm vào mục-ñích kềm hãm người lao-ñộng trong vòng tiết-chế của
giai-cấp bóc lột.
Với quan-niệm thiên-ñường, với chủ-trương cứu-rỗi phần hồn, tôn-giáo hướng người về hạnh-phúc
tương-lai và làm cho họ quên những nỗi khổ cực hiện tại của họ. Nó dạy họ rằng những nổi cực khổ ấy
là cái quả của tội ác mà họ làm kiếp trước, hoặc là sự rèn luyện cần-thiết ñể ñưa họ lên thiên-ñường.
Trong trường-hợp nào, nó cũng khuyên người ẩn-nhẫn, cam-tâm nhận-chịu sự hiếp-bức của hạng bóc
lột. Như thế, tôn-giáo ru ngủ quần-chúng, làm nhụt chí chiến-ñấu của họ. Lénine, một ñồ-ñệ kiệt-liệt
của Marx Engels, ñã bảo rằng « Tôn-giáo là thuốc mê của quần-chúng».
Vì những lẽ trên ñây, Marx và các môn-ñồ chủ-trương ñánh-ñổ tôn-giáo và nền luân-lý tư-bản.
ð) SỰ HỦY-DIỆT GIA-ðÌNH.

Về vấn-ñề gia-ñình, cuộc tranh-luận giữa Marx và những người ñối-lập thật ra không ñược rõ rệt cho
lắm. Những ngưòi chống lại Marx cho rằng Marx muốn hủy-diệt gia-ñình vì chế-ñộ cộng-sản không
thể thực-hiện ñược nếu xã-hội còn ñặt nền-tảng trên gia-ñình như các chế-ñộ trước. Tình thương yêu
vợ con thân-thuộc làm cho con người trở nên ích-kỷ không ít thì nhiều và khó cộng-tác chặt chẽ với
những người khác trong xã-hội ñể thực-hiện cảnh thế-giới ñại-ñồng. Thật ra thì Marx cũng có thể nghĩ
như thế. Song có lẽ vì sợ rằng nêu hẳn ý-tưởng hủy-diệt gia-ñình ra, mình sẽ gặp phải sự phản-kháng
của ngay quần-chúng vô-sản, Marx ñã biện-minh nhiều vế thái-ñộ của mình ñối với gia-ñình.
Ông bảo rằng ông chỉ chủ-trương ñánh ñổ chế-ñộ gia-ñình của xã-hội trưởng-giả vì chế-ñộ này dựa
vào tư-bản và xem ñàn bà như một dụng-cụ sản-xuất. Vì chế-ñộ ấy, người lao-ñộng không thể có giañình một cách ñàng-hoàng và một số phụ-nữ phải làm nghề mãi-dâm. Theo Marx,những người cộngsản giải-phóng người ñàn bà khỏi vai tuồng làm dụng-cụ sản-xuất và bài trừ nạn mãi-dâm. Muốn thựchiện ñược ñiều này,họ phải diệt trừ những ñiều-kiện sản-xuất và chế-ñộ tư-bản hiện-hữu.
E) SỰ HỦY-DIỆT TỔ-QUỐC.

Theo Marx,Tổ-quốc cũng như nhiều danh-từ khác có một ý-nghĩa thiêng-liêng trong xã-hội tư-bản,
chỉ là một từ-ngữ do bọn trưởng-giả ñưa ra ñể gạt gẫm hạng bần-dân và xô bần-dân vào chỗ chết ñể họ
hưởng-lợi. Kỳ thật, bọn tư-bản chỉ biết có tiền của : họ chỉ thờ con bò vàng chớ không thiết gì ñến Tổquốc. Họ sẵn sàng phản-bội quốc-gia dân-tộc và quyền-lợi cá-nhơn. Tin tưởng nơi Tổ-quốc,tức là vô
tình làm tôi mọi cho bọn tư-bản.
Thêm nữa,nếu ñứng riêng ra trong phạm-vi một quốc-gia mà hoạt-ñộng, người vô-sản sẽ khó mà
thành-công trong cuộc tranh-ñấu chống tư-bản của mình, vì bọn tư-bản trên thế-giới ñã kết-hợp với
nhau làm một khối chặt chẽ. Vậy,người vô-sản phải bỏ ý-niệm Tổ-quốc và hợp-tập nhau trong phạm-vi
nhơn-loại ñể tranh-ñấu chung nhau. «Vô-sản toàn thế-giới ! Hãy tổ-hợp nhau lại». ðó là khẩu-hiệu
Marx nêu ra ñể hô-hào người vô-sản các nước liên-hiệp nhau lại.
Ông thêm rằng người vô-sản không phải lo có sự xung-ñột giữa các quốc-gia lúc chủ-nghĩa cộng-sản
thắng thế, vì khi sự bóc lột nhau giữa người với người bị hủy-diệt, sự bóc lột nhau giữa dân-tộc với
dân-tộc cũng bị hủy-diệt, và sự hiềm-khích giữa các quốc-gia sẽ chấm dứt khi sự xung-ñột giai-cấp
chấm-dứt.
Như vậy, tất cả những chế-ñộ làm nền móng cho xã-hội dân-chủ tư-sản ñều bị phái Marx chỉ-trích.
Những người này vẫn nhận rằng khi những ñiều-kiện sanh-hoạt cũ bị hủy-diệt tất cả các ý-thức-hệ cũ –
vốn là phản-ảnh của ñời sống xã-hội cũ – cũng bị hủy-diệt theo. Nhưng muốn cho công cuộc cáchmạng chóng hoàn-thành, người cộng-sản phải tiếp tay vào sự ñánh ñổ chế-ñộ ấy. Mà trong sự hoạtñộng của mình, người cộng-sản, vốn nhắm vào cứu-cánh phụng-sự nhơn-loại nên có quyền dùng hết
những phương-tiện có thể ñưa mình ñến chỗ thành-công, dầu cho những phương-tiện ấy có vẻ bạo-tàn
hay vô-ñạo-ñức cũng vậy. «Cứu-cánh biện-chánh cho phương-tiện», ñó là câu châm-ngôn mà những
người cộng-sản luôn luôn ghi nhớ vào lòng.
ñ) XÃ-HỘI CỘNG-SẢN.

Như ta ñã thấy,lý-tưởng của Marx và Engels là ñi ñến một xã-hội không giai-cấp. Nhưng xã -hội này
không phải ñột-nhiên thực-hiện ñược ngay sau khi chế-ñộ tư-bản sụp-ñổ. Trước khi ñi ñến xã-hội này,
nhơn-loại còn phải trải qua một giai-ñoạn mà Marx gọi là «giai-ñoạn thứ nhứt của xã-hội cộng-sản»
hay «giai-ñoạn chế-ñộ xã-hội».

1°) GIAI-ðOẠN CHẾ-ðỘ XÃ-HỘI.

Trong giai-ñoạn «chế-ñộ xã-hội», sự sản-xuất các vật-phẩm không còn thuộc về nhà tư-bản lúc nào
cũng chăm chăm vào việc thủ lợi. Nó ñược giao về cho giai-cấp vô-sản và hướng ñến mục-ñích thoảmãn những nhu-cầu của xã-hội.
Nhưng trong giai-ñoạn này, người chưa hoàn-toàn làm chủ những lực-lượng thiên-nhiên, nên kỹnghệ và nông-nghiệp chưa ñạt ñược trình-ñộ phát-triển cần-thiết ñể thoả-mãn một cách ñầy ñủ tất cả
những nhu-cầu của mọi người. Trong truờng-hợp ñó, người ta không thể ñể cho ai muốn lấy món gì thì
lấy. (Chế-ñộ xã-hội chỉ có thể phân-phối vật-sản theo sức làm của từng người. Ai làm nhiều thì hưởng
nhiều, ai làm ít thì hưởng ít, ai không làm gì thì không ñược hưởng gì cả). Vậy chế-ñộ xã-hội áp-dụng
hai nguyên-tắc : «ai không làm gì thì không ñược hưởng»,và «làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu».
Mặt khác, con người vừa thoát khỏi chế-ñộ tư-bản, chưa gột rửa ñược hết các tập-quán, tâm-tánh hủbại nên chưa ñủ giác-ngộ ñể phụng-sự xã-hội một cách ñàng-hoàng.
Vì ñó, một kỷ-luật sắt hãy còn cần-thiết ñể bắt mọi người làm việc ñể tổ-chức phân-phối vật-phẩm.
ðó sẽ là giai-ñoạn vô-sản chuyên-chánh. Trong thời-kỳ này,bộ máy chánh-quyền hãy còn tồn-tại, và ta
không thể nói ñến vấn-ñề tự-do ñược.
2°) GIAI-ðOẠN CỘNG-SẢN.

Chế-ñộ xã-hội vốn hãy còn chứa ñựng sự bất-bình-ñẳng vì làm việc có người giỏi, có người dở,
người khôn, người ngu; nếu ñể cho người hưởng thụ theo kết-quả công việc làm thì tất nhiên phải có
người hưởng nhiều, người hưởng ít. Tuy-nhiên, sự bất-bình-ñẳng này không phải ñược duy-trì mãi
mãi.
Dưới chánh-quyền vô-sản, nền kỹ-thuật sẽ nhờ sức cố gắng chung mà tiến-bộ nhanh chóng, kỹ-nghệ
và nông-nghiệp phát-triển một cách mạnh mẽ. Sự sản-xuất sẽ hết sức dồi dào, có thể thỏa-mãn sự cần
dùng của tất cả mọi người.
Một mặt khác, các giai-cấp bóc lột cũ lần lượt bị ñánh tan, những tâm-lý gian xảo tư riêng cũng bị
hủy-diệt. Người sẽ tìm lại ñược bản-chất mình, và gột rửa hết các vết tích do chế-ñộ tư-bản gây ra
trong tâm-hồn mình.
ðến trình-ñộ ấy, người sẽ tự-nhiên làm việc một cách thích-thú, không ñợi ai bắt buộc. Nhờ sảnphẩm dồi dào, xã-hội có thể áp-dụng nguyên-tắc «các tận sở năng, các thủ sở nhu» nghĩa là làm lụng
tùy sức lực, ăn tiêu tùy sự cần dùng.
Chừng ñó, người sẽ sống một cuộc ñời ñầy ñủ và sung sướng. Mọi sự phân-biệt,ngay ñến sự phânbiệt do sự bất-ñồng năng-lực gây ra ñều không còn nữa.
Lúc ấy, quốc-gia có thể bị tiêu-diệt, mọi cuộc xung-ñột giữa cá-nhơn và ñoàn-thể ñều chấm dứt và sự
tự-do, bình-ñẳng sẽ xuất-hiện trong sự phong-phú. Thế-giới sẽ ñược hòa-bình và nhơn-loại sẽ buớc vào
một kỷ-nguyên mới trong lịch-sử, một kỷ-nguyên tươi ñẹp và hạnh-phúc vô-cùng.

III.- SỰ THỰC-HÀNH LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT KARL MARX : NHỮNG CHỦ-NGHĨA
XÃ -HỘI, CỘNG-SẢN ðỆ TAM VÀ ðỆ TỨ QUỐC-TẾ.
A. SỰ HOẠT-ðỘNG CỦA KARL MARX VÀ MÔN-ðỒ.
Dựa vào những thuyết trên này, môn-ñồ Karl Marx kích-thích những người lao-ñộng. Chúng bảo họ
rằng họ là những người bị bóc lột, phải họp nhau lại thành giai-cấp chiến-ñấu cho quyền-lợi mình, phải
nắm tay với những người ñồng giai-cấp với mình trên thế-giới ñể ñánh ñổ giai-cấp tư-bản,thi-hành
chế-ñộ vô-sản chuyên-chánh, ñể củng-cố sự thắng-lợi của giai-cấp mình, rồi tổ-chức sự sản-xuất trên
thế-giới theo chế-ñộ cộng-sản. Chúng lại bảo rằng khi chế-ñộ cộng-sản ñược thi-hành rồi, người ta sẽ
không còn phân-biệt quốc-gia chủng-tộc, cũng không còn phân-biệt giai-cấp nữa. Sự tranh-ñấu giữa
người với người sẽ chấm dứt và hòa-bình hạnh-phúc sẽ xuất-hiện trên thế-giới.
Lý-thuyết xã-hội duy-vật của Marx ñưa ra nhằm lúc người ta khổ sở vì sự bóc lột của nhóm tư-bản.
Lý-luận của nó có vẻ chặt chẽ và khoa-học nên ñược số ñông trí-thức và thợ thuyền hưởng-ứng.
Marx,Engels và các ñồng-chí bèn hô-hào họp hết thảy ñại-biểu của lao-ñộng các nước ñể mưu cách
hành-ñộng chung. Năm 1864, ðệ nhứt Quốc-Tế thành-lập và năm ñó, bắt ñầu cuộc tranh-thắng của
thuyết Marx ñối với các thuyết xã-hội duy-tâm.
Năm 1871,liền sau khi trận chiến-tranh Pháp-Phổ chấm dứt, thợ thuyền Pháp – lực-lượng chánh-yếu
của ðệ Nhứt Quốc-Tế – nổi lên chống chánh-phủ mình và lập nên Paris công-xã. Nhưng họ bị chánhphủ Thiers ñánh bại và ñàn-áp thẳng tay. Sự thất-bại này làm cho sức mạnh của phái lao-ñộng rời rã,
ðệ Nhứt Quốc-Tế tan.
Nhung lần lần, dân lao-ñộng lại phục-hưng ñược lực-lượng ñã mất. ðến năm 1889, có một cuộc hộinghị lớn của các phái lao-ñộng theo chủ-nghĩa xã-hội. ðó là ðệ Nhị Quốc-Tế , Quốc-Tế của các ñảng
xã-hội theo lý-thuyết Karl Marx ñồng lòng ñi vào con ñường giai-cấp tranh-ñấu, nhưng trong vòng
pháp-luật và theo một ñường lối hành-ñộng từ-tốn và dè dặt cho ñến lúc ñủ sức ñánh ñổ chế-ñộ tư-bản.
ðến khi trận Âu-chiến 1914-18 xảy ra, sự chia rẽ bắt ñầu nảy sanh trong khối ðệ Nhị Quốc-Tế, khi
hội-nghị bàn ñến vấn-ñề ñối-phó với chiến-tranh. ða số tán-thành thuyết lao-ñộng mỗi nước có quyền
binh-vực Tổ-quốc mình. Sự chia rẽ này lần lần trở nên rõ rệt hơn, rồi sai khi ñảng cộng-sản chiếm-ñoạt
ñược chánh-quyền ở Nga, ñảng ấy hô-hào lao-ñộng thế-giới bỏ ðệ Nhị Quốc-Tế nghĩa là bỏ ñảng XãHội ñể gia-nhập vào ðệ-Tam Quốc-Tế nghĩa là Quốc-tế của ñảng Cộng-Sản. Năm ấy là năm 1919.
Vậy, ðệ-Tam Quốc-Tế là hội-nghị của hết thảy ñảng Cộng-Sản các nước cũng như ðệ Nhị Quốc-Tế là
hội-nghị của các ñảng Xã-Hội trên thế-giới.
ðệ-Tam Quốc-Tế ra ñời không bao lâu thì ngay trong bọn lãnh-tụ ñảng Cộng-sản Nga lại xảy ra
nhiều việc bất-ñồng ý-kiến. Từ khi Lénine mất ñi, sự chia rẽ càng rõ rệt, một bên là phái Staline, một
bên là phái Trotsky. Bên trong nước Nga, phái Staline thắng,Trotsky bị ñuổi ra nước ngoài. Nhưng
Trotsky vẫn không ngừng hoạt-ñộng ñể binh-vực thuyết của mình, và ñến năm 1936, ông mời các
ñồng chí họp thành hội-nghị ñể ñịnh phương-châm hành-ñộng chung. ðệ Tứ Quốc-tế sanh ra từ ñó.
Sau trận thế-chiến thứ nhì, ðệ-Tam Quốc-Tế lại trải qua một cuộc khủng-hoảng trầm-trọng với sự lykhai của Tito và việc Trung-cộng ñương ñầu lại Nga-Sô.

B. CÁC CHI-PHÁI CHÁNH-TRỊ THEO LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT KARL MARX
Hiện giờ,những người theo lý-thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx phân ra làm bốn nhóm khác nhau :
ñảng Xã-Hội là nhóm của ðệ Nhị Quốc-Tế còn sót lại, theo chủ nghĩa xã-hội, ñảng cộng-sản ðệ-Tam
Quốc-Tế theo chủ-nghĩa cộng-sản Staline, ñảng cộng-sản ðệ Tứ Quốc-Tế theo chủ-nghĩa cộng-sản
Trotsky và nhóm Tito không thuộc hệ phái nào. Ngoài ra, trong ðệ-Tam Quốc-Tế, Trung-cộng không
thuận với Nga-Sô và ñang dự trù thành-lập ðệ Ngũ Quốc-tế. Những ñảng này cùng một gốc mà ra,
nhưng lại xung-ñột nhau một cách mãnh-liệt. Muốn thấy rõ nguyên-nhơn bất-hòa của họ,tưởng không
có gì bằng tìm hiểu những chỗ phân-biệt giữa những chủ-trương của họ.
1). SỰ PHAN-BIỆT GIỮA HAI ðẢNG XÃ-HỘI VÀ CỘNG-SẢN.
Hai ñảng xã-hội và cộng-sản ñều ñặt nền tảng trên lý-thuyết xã-hội duy-vật của Karl Marx. Cả hai
ñều cho rằng chế-ñộ sản-xuất ñương-hành không còn thích-hợp với chế-ñộ tài-sản hiện-hữu nữa, chỉ có
sự thay ñổi chế-ñộ tài-sản mới ñem lại sự ñiều-hòa trong xã-hội, và cả hai ñều tuyên-bố rằng : muốn ñi
ñến sự thay ñổi này, tất cả giai-cấp lao-ñộng trên thế-giới cần phải hợp-lực nhau lại ñể tranh-ñấu chung
nhau.
Nhưng theo ñảng Xã-Hội, cách-mạng có nghĩa là cách-mạng về xã-hội. ðảng Xã-Hội tin rằng muốn
thay ñổi xã-hội, người ta không thể chỉ dựa vào những cải-cách từ-tốn và liên-tiếp. Một ngày kia, lúc
xã-hội ñược cải-cách nhiều rồi thì phải có một cuộc cách-mạng thay ñổi hẳn những nguyên-tắc căn-bản
của xã-hội ấy. Từ chế-ñộ tư-bản hiện-hành ñến chế-ñộ sung-công của chủ-nghĩa xã-hội, thế nào cũng
có một lúc người ta không thể cải-cách một cách mơn man ñược nữa. Sự tiến-hóa từ-tốn lúc ñầu ñến
lúc ñó sẽ ngừng lại, ñể chỗ cho cuộc cách-mạng. Vậy theo ñảng Xã-Hội, muốn cho sự thay ñổi xã-hội
ñược hoàn-hảo, cần phải có một cuộc cách-mạng về chánh-trị.
Nhưng cuộc cách-mạng chánh-trị, cuộc chiếm-ñoạt chánh-quyền, nếu chỉ có thế thì không sao ñủ
ñược. Những cuộc cách-mạng chánh-trị vội vàng, chưa hợp với trình-ñộ dân-chúng không thể có kếtquả tốt. Nó chỉ có kết-quả tốt khi nào nó ñưa ngay ñến cuộc cách-mạng xã-hội. Mà muốn ñược như
thế, trước khi gây cuộc cách-mạng, người ta phải lo dự-bị, chỉnh-ñốn sẵn trí não mọi người.
ðảng Xã-Hội cho rằng trước hết, phải tuyên-truyền cho mọi người biết chế-ñộ tập-sản là hợp với lẽ
phải, với trật-tự, với sự bình-ñẳng, với sự tự-do. Khi mọi người ñều công-nhận thế rồi, ta mới có thể
ñem chế-ñộ tập-sản thay vào chế-ñộ tài-sản hiện-hành ñược.
ðảng Xã-Hội cũng cho rằng muốn tổ-chức ñược xã-hội mới, người ta phải xếp ñặt và khuếch-trương
những cơ-quan lao-ñộng hiện có trong chế-ñộ tư-bản, và huấn-luyện kỹ-càng giai-cấp vô-sản. Nếu
quần-chúng không hiểu rõ chế-ñộ xã-hội tập-sản, nếu những nền tảng của chế-ñộ tập-sản không ñược
chuẩn-bị một cách rộng rãi, vững vàng thì dầu cho người ta có tuyên-hành hàng ngàn ñạo luật ñể thay
ñổi xã-hội, xã-hội cũng vẫn không thay ñổi ñược.
ðảng Cộng-Sản thì cho rằng ñiều cốt-yếu là cuộc cách-mạng về chánh-trị. Theo họ ,dân lao-ñộng
phải ñem hết sanh-lực, tinh-thần ra phấn-ñấu ñể ñoạt lấy chánh-quyền rồi mới mong cải-tạo xã-hội
ñược. Những công cuộc cải-cách nhỏ trong xã-hội tư-bản chỉ là những sợi dây trói buộc một cách khôn
khéo giai-cấp lao-ñộng trong chế-ñộ hiện-hành, vì nó ru ngủ quần-chúng lao-ñộng, làm cho họ mất
tinh-thần chiến-ñấu ñi. Vì thế, ñối với những công cuộc cải-cách xã-hội, ngay ñến những cải-cách có
lợi cho giai-cấp lao-ñộng, ñảng cộng-sản cũng giữ thái-ñộ thờ ơ, nếu không bài-xích hẳn.

ðảng cộng-sản cho rằng muốn thành-công, phải huấn-luyện một số chiến-sĩ trong giai-cấp lao-ñộng
rồi dùng họ mà chiếm-ñoạt chánh-quyền. Chiếm ñược chánh-quyền rồi, ñảng Cộng-sản mới phá hủy
chế-ñộ tư-bản hiện-hành, lập nên xã-hội mới. Lúc ấy, giai-cấp lao-ñộng sẽ giữ lấy quyền ñộc-tài trong
xã-hội ñể trừ phá sự chống-cự của giai-cấp tư-bản bằng ñủ mọi cách, rồi liên-lạc với quần-chúng công,
nông ñể tổ-chức một xã-hội mới trong ñó không còn giai-cấp nữa.
Theo những người cộng-sản, nếu không làm như thế, thì sự chiến-ñấu sẽ ñưa giai-cấp lao-ñộng ñến
chỗ bại-vong. Nếu chỉ lập thành-chánh-ñảng, rồi cố ñạt chánh-quyền trong vòng pháp-luật của tư-bản
thì không sao tránh khỏi cái kết-quả chán nản kia ñược, vì giai-cấp tư-bản sẽ chống lại một cách mãnhliệt, mà chống lại một cách dễ thắng, bởi lẽ họ có tiền-tài, có tổ-chức, có pháp-luật về phe họ.
Như thế, hai ñảng Xã-Hội và Cộng-Sản khác nhau về ý-tưởng và hình-thức của sự tranh-ñấu giaicấp. ðảng Xã-Hội thì muốn dự-bị cải-cách sẵn sàng trong chế-ñộ tư-bản ,rồi ñến lúc chín chắn mới nổi
lên làm cách-mạng. ðảng Cộng-Sản, trái lại, muốn cách-mạng trước rồi mới cải-cách sau.
Vì hai chủ-trương khác nhau như thế nên hành-vi của hai ñảng cũng khác nhau. Một ñảng-viên XãHội thì mong ñòi ñược những cuộc cải-cách có lợi cho thợ thuyền và thay ñổi xã-hội từ từ. Một ñảngviên Cộng-Sản, trái lại, phải quả-quyết, hăng hái phục mạng-lịnh của ñảng và lúc nào cũng phải sẵn
sàng ñể chiếm-ñoạt chánh-quyền.
ðảng xã-hội thì yêu-chuông hòa-bình vì chiến-tranh làm cho những cuộc cải-cách chậm lại. ðảng
cộng-sản thì lại thiên về chiến-tranh vì chiến-tranh là cơ-hội thuận-tiện cho ñảng ñể ñoạt lấy chánhquyền.
Về những cuộc kinh-tế khủng-hoảng cũng thế: ñảng xã-hội cố tránh nó và tìm cách làm cho giai-cấp
lao-ñộng ít thiệt thòi, ñảng cộng-sản thì mong có những cuộc khủng-hoảng ñể cho quần-chúng khổcực, phẫn-uất,làm cho cuộc cách-mạng chánh-trị của ñảng cộng-sản nhơn ñó mà thực-hiện ñược.
2) SỰ PHÂN-BIỆT GIỮA ðẢNG CỘNG-SẢN ðỆ-TAM VÀ ðẢNG CỘNG-SẢN ðỆ-TỨ QUỐCTẾ.
Chúng ta ñã thấy rõ ñảng Xã-hội và ñảng Cộng-sản khác nhau như thế nào. Giờ ta hãy xem hai ñảng
Cộng-sản ðệ-tam và ðệ-tứ phân-biệt nhau làm sao.
Cả hai ñảng Cộng-sản ðệ-tam và ðệ-tứ vẫn cùng chung một mục-ñích như nhau. Mục-ñích ấy là
huấn-luyện một số ñảng-viên chiến-sĩ ñể ñeo duổi trận chiến-tranh giai-cấp, chiếm-ñoạt chánh -quyền
rồi ñặt nền ñộc-tài của ñảng ñể tổ-chức xã-hội thành một xã-hội cộng-sản.
Thế nào là một xã-hội cộng-sản ? Như ta ñã thấy trên ñây,cứ theo những môn-ñồ Karl Marx, lúc giaicấp ñã bị tiêu-diệt, sự tranh-ñấu giai-cấp sẽ không còn nữa, người ta sẽ ñược hoàn-toàn tự-do cộng-tác
với nhau, không cần ñến một cơ-quan bó buộc nào nữa. Chánh-phủ sẽ dùng máy móc ñể sản-xuất thật
nhiều những món cần dùng cho nhơn-loại.
Chừng ấy, sự làm việc không phải là một sự bó buộc nữa, mà không bó buộc, kết-quả lại càng tốt
ñẹp. Sản-phẩm có ñược nhiều, nhiều hơn sức tiêu-thụ của thế-giới thì ai muốn dùng bao nhiêu cũng
ñược. Tiền bạc sẽ không cần nữa, vì mọi người chỉ ñến các sở công lấy những món cần dùng về mà
xài. Tuy vậy, người ta không còn sợ người này lấy nhiều quá, không nhường cho người khác, vì lấy
quá nhiều cũng không dùng làm gì ñược.

Nói tóm lại, trong xã-hội cộng-sản, người ta sản-xuất theo năng-lực mình và tiêu-thụ theo sự nhu-cầu
mình.
Nhưng trước khi ñến trình ñộ hoàn-toàn ấy, xã-hội còn phải qua một thời-kỳ dự-bị. ðó là thời-kỳ xãhội. Lực-lượng sản-xuất chưa ñược hoàn-hảo, các ñồ dùng chưa ñủ cung-ứng cho nhơn-loại thì người
chưa thể thi-hành việc ai lấy bao nhiêu cũng ñược. Lúc ñó, cần phải áp-dụng nguyên-tắc : mỗi người
tiêu-thụ theo sức sản-xuất của mình. Ai không làm gì thì cố-nhiên không ñược tiêu-phí cái gì. Như thế,
sự bất-bình-ñẳng vẫn còn, vì làm việc có người khỏe, người yếu, người thông-minh, người ñần ñộn, và
theo lẽ tự-nhiên, có người ñược dùng nhiều, có người ñược dùng ít hơn. Sự bất-bình-ñẳng này sẽ tiêudiệt lúc xã-hội ñi ñến trình-ñộ cộng-sản.
Theo ñảng Cộng-sản ðệ-tam, Liên-bang Sô-viết chưa ñến trình-ñộ cộng-sản nhưng ñã ñến trình-ñộ
xã-hội rồi. Những ñồ dùng sản-xuất ñã sung-công hết và Liên-bang Sô-viết ñương dọn ñường ñể ñi ñến
một xã-hội cộng-ñồng. Muốn ñạt kết-quả ấy, cần phải thi-hành-chánh-sách ñộc-tài của ñảng. Như thế,
ñảng Cộng-sản ðệ-tam tin rằng riêng ở Liên-bang Sô-viết,người ta cũng có thể lập thành một xã-hội
theo chủ-nghĩa cộng-sản.
Tin tưởng ñó dựa vào một thuyết của Staline. Theo ông này, chế-ñộ tư-bản tiến-hóa nhanh hay chậm
tùy xứ. Có xứ tiến-bộ rất mau, có xứ tiến chậm và có khi lùi nữa. Trong sự tiến-hóa này, ta có thể xem
chế-ñộ tư-bản như là một sợi xiềng có mắc chắc,có mắc mỏng mảnh. Cuộc cách-mạng của giai-cấp
lao-ñộng có thể làm ñứt dây xiềng ở mắc mỏng mảnh. Nước Nga – tức Liên-bang Sô-viết – là một
nước chậm tiến theo chủ-nghĩa tư-bản, nhưng nền kinh-tế nó cũng ñủ ñể lập-thành một xã-hội cộngñồng. ðảng Cộng-sản ñã thắng-lợi ở nước ấy,và có thể thi-hành chủ-nghĩa mình ở nước ấy trước.
Nhóm ðệ-tứ xem tin-tưởng trên ñây là một ñiều lầm-lạc lớn. Trong một nước, dân lao-ñộng có thể
nhứt thời phá-hủy quyền-thế của giai-cấp tư-bản. Nhưng muốn cho chủ-nghĩa xã-hội thắng-lợi, cần
phải nhờ các giới lao-ñộng ở những nước tiên-tiến hợp-lực vào. Lập xã-hội cộng -sản trong một nước,
người ta chỉ có thể ñem sự nghèo khổ chung ñến cho dân nước ấy. Mà ñã có sự nghèo khổ chung thì
thế nào cũng có sự tranh giành, sự tranh giành này sẽ ñưa người trở lại chế-ñộ tư-bản cũ.
Nước Nga, một nước công-nghệ còn kém hèn, ñứng ở giữa những nước công-nghệ phát-ñạt hơn, lại
càng dễ bị nạn ấy nữa. Ở Nga, ngoài sự chi-tiêu quá nhiều về việc quân-nhung, người ta thấy việc nâng
cao ñời sống dân-chúng rất chậm chạp.
Sau nữa, một nạn mới, nạn thơ-lại ñã xuất-hiện, làm cho chế-ñộ xã-hội khó thực-hành. Vì phẩm-vật
sản-xuất chưa ñầy ñủ ñể cung-ứng cho toàn-dân, nên một số ít người ñược huởng nhiều quyền-lợi và
không muốn bỏ quyền-lợi ấy. Họ cố giữ lấy chánh-quyền ñể tự bảo-vệ quyền-lợi riêng của họ. Những
người ñược hưởng quyền-lợi trên ñây vốn có nhiều thế-lực nên nạn thơ-lại sẽ cứ kéo dài mãi cho ñến
khi có một cuộc cách-mạng ñảo-chánh hay ñến khi xã-hội quay trở về chế-ñộ tư-bản.
3. XU-HƯỚNG TITO VÀ SỰ XUNG-ðỘT GIỮA NGA-SÔ VÀ TRUNG-CỘNG.
Sau trận thế-chiến thứ hai, ñảng Cộng-sản ðệ-tam Quốc-tế bành-trướng thế-lực rất nhanh, nhờ
chiếm-cứ ñược các nước Trung-Âu và thành-công trong việc cướp chánh-quyền ở Trung-Quốc. Nhưng
sự phát-triển mau lẹ này ñã ñưa họ ñến một cuộc khủng-hoảng trầm-trọng.
Trước hết, lãnh-tụ Cộng-sản ðệ-Tam ở Nam-tư là Tito ly khai với khối Cộng-sản ðệ-Tam do Staline
lãnh-ñạo. Tito sở-dĩ xung-ñột với Staline là vì sau khi giúp các ñảng cộng-sản Trung-Âu nắm ñược

chánh-quyền, chánh-phủ Liên-bang Sô-viết ñã thi-hành một chánh-sách rất khắc-nghiệt ñối với họ.
Chẳng những nắm giữ quyền sanh sát ñối với lãnh-tụ của những ñảng ấy, Staline lại còn thi-hành một
chánh-sách kinh-tế lợi riêng cho Nga mà rất thiệt thòi cho các dân-tộc Trung-Âu.
Lãnh-tụ cộng-sản ở các nước chư-hầu nhờ Nga mà nắm ñược chánh-quyền nên phải tuyệt-ñối phụctùng Staline. Riêng Tito ñã tự ñứng ra kháng-chiến chống ðức và nhờ sức mình mà nắm ñược chánhquyền nên có ñủ ñiều-kiện ñể phản-kháng lại. Ông ta ñã công-khai chống Staline và bị loại ra khỏi
hàng-ngũ ðệ-tam Quốc-Tế.
ðể biện-minh cho sự ly khai của mình, Tito chỉ-trích ñường lối của ñảng Cộng-sản ðệ-Tam. Theo
ông ta, chế-ñộ thi-hành ở Nga ñã ñi xa lý-tưởng Cộng-sản vì nạn thơ-lại. Bọn công-chức của ñảng
Cộng-sản Nga ñã lạm-dụng quyền-thế mình ñể bóc lột thơ thuyền và an-hưởng giàu sang. Lời Tito chỉtrích ñảng Cộng-sản ðệ-tam theo phe Staline phần nào có giống nhóm ðệ Tứ Quốc-Tế. Nhưng về mặt
ñối-ngoại,chánh-sách Tito thi-hành ở Nam-tư lại có tánh-cách quốc-gia. Về mặt kinh-tế, Tito ñã ápdụng nguyên-tắc phân-quyền rộng rãi và giao cho thợ thuyền một quyền-hạn khá lớn trong việc quảntrị các xí-nghiệp.
Sau Tito, lại ñến Trung-cộng chống lại ñảng cộng-sản Nga. Sự xung-ñột của hai bên có nhiều lý-do
phức-tạp. Nhưng chánh-thức hai bên ñối chọi nhau về thái-ñộ cần phải có ñối với khối tư-bản. Các nhà
lãnh-tụ Nga-Sô cho rằng với những khí-giới nguyên-tử hiện-có trên thế-giới, một trận chiến-tranh giữa
Nga và Mỹ sẽ tận-diệt cả nhân-loại. Do ñó, họ chủ-trương chung sống hòa-bình với khối Mỹ. Trungcộng buộc những nhà lãnh-ñạo Nga-Sô hiện-tại vào tội phản-bội lý-tưởng tranh-ñấu giai-cấp của
Cộng-Sản và ñầu hàng tư-bản. Tuy chưa ñứng ra lập ðệ Ngũ Quốc-Tế như nhiều nguời nói, Trungcộng cũng hết sức ñả-phá Nga-Sô và cố lôi về phe mình các ñảng Cộng-sản cac nước nhược-tiểu, làm
cho khối cộng-sản ðệ-tam Quốc-Tế ñương trải qua một cuộc khủng-hoảng ngày nay vẫn chưa giảiquyết xong.
IV.- NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT.
Xã-hội tư-bản thành-lập với nền ñại-kỹ-nghệ ở các nước Âu-Châu so với xã-hội phong-kiến cũ ñã có
tiến-bộ nhiều. Nhưng nó hãy còn chứa ñựng nhiều nỗi bất-công. Sự tự-do cạnh-tranh trong sự sản-xuất
kinh-tế không những gây ra những cuộc khủng-hoảng trầm-trọng làm xáo-trộn ñời sống công-cộng mà
lại còn ñưa ñến sự thiết-lập một chế-ñộ bóc lột hết sức tàn nhẫn. Một thiểu-số người bị gọi là nhà tưbản ñã lợi dụng ñươc những quyền-thế tài-sản của mình ñể bắt một số ñông người khác làm tôi mọi
cho mình.
Tình-trạng khốn-khổ của những người lao-ñộng ñã gây ra một sự công-phẫn mãnh-liệt của nhiều nhà
tư-tưởng. Sự cố gắng của họ ñể giải-quyết vấn-ñề ñã ñưa ra nhiều lý-thuyết khác nhau cùng mạngdanh là lý-thuyết xã-hội.
Trong tất cả những nhà tư-tưởng này, chỉ có Karl Marx và Engels là nổi danh hơn cả. Họ là những
người ñầu tiên ñã nghĩ ñến việc tạo ra một lý-thuyết chánh-trị khoa-học, và hệ-thống suy-luận của họ
hết sức chặt chẽ lại bao gồm cả ñời sống xã-hội, cả sự sanh-hoạt của con người. Nhờ ñó, lý-thuyết của
họ ñã trở thành một một dụng-cụ tranh-ñấu hết sức sắc bén. Nhờ ñó, những chiến-sĩ xã-hội và cộngsản mới bành-trướng ñược thế-lực mình và gây ra nên những cuộc xáo trộn chưa từng thấy trong lịchsử loài người.

Tuy thế, lý-thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx không phải là hoàn-toàn ñúng-ñắn. Dụng-ý của Karl
Marx và Engels là tạo ra một chủ-nghĩa tranh-ñấu cho giai-cấp vô-sản chớ không phải là tìm hiểu sự
thật. Vì ñó, mặc dầu nền triết-học của họ có chỗ khả-thủ, nó vẫn chứa ñựng những sự sai lầm và mâuthuẫn lẫn nhau. Muốn tránh khỏi những di-ñộc của cái lý-thuyết hấp-dẫn này, ta cần phải bình tâm suynghĩ và nhận rõ những khuyết-ñiểm của nó.
A. NHỮNG KHUYẾT-ðIỂM CỦA LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT VỀ PHƯƠNG-DIỆN LÝTHUYẾT.
1) THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG VÀ DUY-VẬT SỬ-QUAN.
a) THUYẾT DUY-VẬT

Cuộc tranh-luận giữa hai phái duy-vật và duy-tâm hiện-giờ có một tánh-cách khác hẳn cuộc tranhluận thời Karl Marx nêu ra lý-thuyết ông. Vì thật ra, ngày nay, không ai có thể nghĩ ñến việc phủ-nhận
vật-chất hay tinh-thần. Dầu mang danh-hiệu gì chăng nữa, những triết –gia của thế-kỷ thứ 20 cũng ñều
công-nhận rằng vật-chất và tinh-thần ñều là những cái có ảnh-hưởng qua lại với nhau. Tuy-nhiên,
người ta hãy còn bất-ñồng ý-kiến nhau về nhiều ñiểm.
Vấn-ñề quan-trọng nhứt làm ñề-mục cho sự bàn-cãi hiện giờ là vấn -ñề có Trời hay không có Trời.
Trong khi nghiên-cứu về các tôn-giáo, chúng ta ñã có xét qua vấn-ñề này và nhận thấy rằng loài người
không thể giải-quyết ñược nó bằng khoa-học. Trong lãnh-vực siêu-hình, tín-ngưỡng ñóng vai tuồng
quan-trọng hơn lý-trí và cái chơn-lý tuyệt-ñối mà cả hai bên duy-tâm và duy-vật ñều muốn ñạt ñược
luôn luôn chỉ là một thành-kiến tiên-nghiệm.
Việc nhận có Trời hay không có Trời ñã ñưa các học-giả ñến chủ-trương siêu-việt hay chủ-trương
nội-tại. Marx là người theo chủ-trương nội-tại. Ông cho rằng người bị khép vào vật- chất và trong
người, không có gì khác ngoài thế-giới vật-chất cả. Do ñó, người không thể có một tác-ñộng ñặc-biệt
của mình, chỉ có thể tác-ñộng ñể phản-ứng lại những ảnh-hưởng của thiên-nhiên mà thôi.
Nhưng nếu người bị khép vào thế-giới vật-chất và trong người không yếu-tố gì ngoài thế-giới vậtchất, tại sao người lại có thể tách ra khỏi thiên-nhiên ñể cho tấn-tuồng tác-ñộng và phản-ứng giữa
người và thiên-nhiên có thể diễn ra ñược ? Nếu ta theo chủ-trương duy-vật,ta phải xem người như là
một phần-tử của thiên-nhiên và hợp với thiên-nhiên làm một khối không thể phân-biệt nhau ñược.
Nhận chân sự quan-trọng của người, cho rằng người có thể ñóng một vai tuồng ñặc-biệt trong thiênnhiên, tức là phân-biệt người với thiên-nhiên, và một phần nào, lấy người làm ñối-lập với thiên-nhiên.
ðó là một thái-ñộ không nhiều thì ít ñã có tánh-cách siêu-hình.
Thái-ñộ này, những người duy-tâm có quyền chấp-nhận vì họ chủ-trương rằng người do một quyềnhạn cao hơn thiên-nhiên sanh ra, và trong người có một yếu-tố ñặc-biệt ngoài thế-giới vật-chất, thành
ra người không những có thể phản-ứng lại thiên-nhiên, mà lại còn có thể tác-ñộng trên thiên-nhiên
ñược. Trái lại,những người duy-vật mà chấp-nhận nó thì tự mâu-thuẫn với mình.
Ngoài ra vấn-ñề Trời, người ta lại còn tranh-cãi nhau về ñịa-vị của vật-chất so với tinh-thần. Những
nhà duy-vật tự-nhiên lấy vật-chất làm quan-trọng hơn cả. Theo họ,vật-chất có trước tinh-thần nên chiphối và ñiều-khiển cả ñời sống tinh-thần.

Nhưng thật ra, có phải là vật-chất xuất-hiện trước tinh-thần hay không. Nếu ta hiểu tinh-thần theo
nghĩa hẹp của nó là một khả-năng ñặc-biệt của người, ta có thể nhận rằng vật-chất có trước tinh-thần.
Nhưng người ta có thể hiểu tinh-thần theo một nghĩa rộng hơn và xem nó là một nguyên-lý vô-hình
thấm-nhuần vạn-vật. Trong trường-hợp ñó,người ta vẫn có thể xem tinh-thần cùng với vật-chất ñều vôthủy vô-chung, không cái nào có trước cái nào cả. Hay nói cho ñúng hơn, vật-chất và tinh-thần chỉ là
hai phương-diện, hai trạng-thái khác nhau của một thực-tại duy-nhứt là võ-trụ mà thôi.
ðứng riêng về phương-diện con người mà nói, dầu cho ta có công-nhận rằng vật-chất có trước tinhthần và ảnh-hưởng nhiều ñến tinh-thần người, ta cũng không nên quên rằng sự suy-luận làmột sự-kiện
có tính-cách tinh-thần hơn là vật-chất. Do ñó, ñối với loài người, một giống biết suy-luận và lúc nào
cũng suy-luận, tinh- thần dầu cho có bị sự chi-phối của vật-chất, dầu chỉ là sản-phẩm của một cơ-quan
vật-chất, cũng vẫn quan-trọng hơn vật-chất.
Thật ra, chính tinh-thần ñã phân-biệt người với thú. Nhóm Karl Marx có lúc ñã cho rằng người với
thú phân-biệt nhau không phải ở chỗ người có tinh-thần, mà ở chỗ người biết sản-xuất những món ñồ
mình cần dùng. ðối với Karl Marx và môn-ñồ, sự phân-biệt này dựa vào vật-chất và có tánh-cách vậtchất. Nhưng, xét cho thật kỹ, khả-năng sản-xuất những món cần dùng của người do ñâu mà ra, nếu
không phải do sự tính-toán suy-luận, tức là tinh-thần của người ?
Ngoài ra, ta lại nhận thấy rằng lòng tin tưởng nơi một lực-lương siêu-hình ñiều-khiển võ-trụ ñã ñóng
và còn ñóng một vai tuồng quan-trọng trong việc giữ cho người ñi trên con ñường ñạo-ñức. Nhóm
duy-vật vốn xem người là một khối vật-chất, chỉ do một kết-cấu ñặc-biệt của cơ-thể mà có tư-tưởng, có
tinh-thần, nên không có lý-do gì mà tôn-trọng sanh-mạng phẩm-cách người khác. Họ chỉ nghĩ ñến việc
thoả-mãn những ham muốn của họ và sống buông lung theo thú-tánh. Bởi ñó, họ có thể hết sức tànnhẫn ñối với người khác, ngay cả với những kẻ ñồng tâm-chí với họ.
Như vậy, nếu với tư-cách là một giả-thuyết ñể khảo-cứu, thuyết duy-vật có hơn thuyết duy-tâm, với
tư-cách là một thái-ñộ triết-lý ñưa ñến một chủ-trương chánh-trị, thuyết duy-vật lại hại cho nhơn-loại
hơn là thuyết duy-tâm.
b) THUYẾT DUY-VẬT BIỆN-CHỨNG.

Về thuyết duy-vật biện-chứng, ta có thể bảo rằng khi tuyên-bố biện-chứng-pháp của Hegel là một
biện-chứng-pháp duy-tâm dộng ñầu xuống ñất và mình ñã dựng nó ñứng dậy bằng cách biến nó ra duyvật, Karl Marx ñã ñại-ngôn một cách rất ngây-thơ. Vì biện-chứng-pháp thật ra chỉ là một phương-pháp
suy-luận, một kỹ-thuật tư-tưởng và không thể duy-tâm hay duy-vật gì cả. Nhà học-giả duy-vật cũng
như nhà học-giả duy-tâm ñều có thể dùng ñến nó, và khi cho rằng biện-chứng-pháp là một khí-cụ ñặcbiệt của mình, Karl Marx và môn-ñồ ñã cố-ý hay vô-tình ñi xa sự thật.
Thêm nữa, khi ñứng vào một lập-trường duy-vật hẹp hòi, thiên-vị, họ lại còn giảm-thiểu khả-năng
của biện-chứng-pháp trong việc giúp người hiểu biết sự vật quanh mình.
Sau hết,trong việc áp-dụng những luật biện-chứng do Hegel nêu ra, họ còn phạm vào nhiều chỗ sai lầm
rất lớn. Sự khảo-sát những nguyên-tắc biện-chứng-pháp do họ trình bày sẽ giúp ta nhận rõ những chỗ
sai lầm này.

1° SỰ TÁC-ðỘNG LẪN NHAU

Những nhà biện chứng duy-vật cho rằng muốn hiểu rõ một hiện-tượng, ta cần phải ñặt nó vào khung
cảnh của nó và nghiên-cứu sự tác-ñộng của toàn-thể ñối với nó cũng như những phản-ứng của nó ñối
với toàn-thể.
ðiều này không ai có thể chối cãi ñược. Những tư-tưởng của người vốn rất phức-tạp, nó không bao
giờ hoàn-toàn biệt-lập nhau hay theo trật-tự rõ ràng. Nó xuất-hiện thành nhóm trộn lộn nhau, quay
cuồng với nhau, nương tựa nhau, và ñồng-thời chịu sự chi-phối của ñời sống sanh-lý,của di-truyền.
Trong một ñám rừng, ta cũng có thể thấy những lực phức-tạp trộn vào nhau như thế ; nào là cây cỏ,
bụi bờ, nào là sâu bọ chim muông sống chung nhau và có ảnh-hưởng qua lại nhau. Ta không thể nào
hiểu rõ sự sanh-hoạt của một yếu-tố trong ñó nếu ta không nghiên-cứu sự tác-ñộng và phản-ñộng của
nó ñối với hoàn-cảnh.
Khi hoàn-cảnh thay ñổi, ý-nghĩa một vật hay một hiện-tượng có thể thay ñổi theo, lắm khi lại có ýnghĩa ngược lại. Cái ñầu tóc giả rất nghiêm-trang ñáng kính của viên ðô-trưởng Luân-ñôn mà ñặt trên
cái ñầu trọc của một anh phu mỏ Nga thì tất-nhiên trở thành một trò cười.
Vậy, luật tác-ñộng lẫn nhau của biện-chứng-pháp rất ñúng. Song khi những nhà duy-vật biện-chứng
bảo rằng « võ-trụ là một tổng-thể thống-nhứt, có mạch-lạc, trong ñó những sự vật và hiện-tượng liênquan nhau ngay trong bản-thể, tùy-thuộc nhau và chi-phối lẫn nhau » họ ñã ñi quá xa sự thật.Vì giá
như có ai cắt cớ hỏi Marx hay Staline : « giữa một tảng ñá với cái lá cây ñang rụng, hoặc một anh mọi
Phi-châu với một băng-sơn trên bắc-cực có mối liên-quan bản-thể gì ? » thì chắc chắn họ sẽ rất khó mà
trả lời.
Thí-dụ trên ñây chỉ cho ta thấy rõ rằng nếu trong võ-trụ ta có thể gặp những tổng-thể sự vật và hiệntượng tùy-thuộc nhau một cách chặt chẽ thì cũng có những tổng-thể khác hoàn-toàn ñộc-lập ñối với
nhau. Lẽ cố-nhiên là giữa những trạng-thái cực-ñoan này, có rất nhiều mực liên-thuộc khác nhau, liênthuộc từ một phần trăm ñến 99 phần trăm, liên-thuộc trực-tiếp và liên-thuộc gián-tiếp, liên-thuộc ñơngiản và liên-thuộc phức-tạp, kể không xiết ñược.
2° SỰ BIẾN ðỔI TRONG SỰ VẬT.

Quan-niệm cho rằng trên ñời, cái gì cũng biến ñổi không ngừng, thật ra không phải riêng cho biệnchứng-pháp của Marx. Ta ñã thấy rằng ông Heraclite ñã nhận thấy sự biến-ñổi này. Ông ñã bảo rằng :
« Người ta không thể tắm hai lần ở một con sông ». Khổng-tử cũng có một quan-niệm tương-tự khi trỏ
dòng sông mà nói : « Nó cứ chảy mãi như thế ngày ñêm không lúc nào ngừng»(thệ giả ư tư phù, bất
xả chú dạ). Quan-niệm biến-ñổi này có một ảnh-hưởng rất lớn ñến vị thánh-sư của ñạo Nho, nó là nền
tảng khoa Dịch-học ông nêu ra. Vậy, về phương-diện này,những nhà biện-chứng duy-vật không ñưa ra
ý-tưởng gì mới lạ cả.
Phần mới lạ họ ñem ñến là sự biến-ñổi nhứt-ñịnh ñưa ñến sự tiến-hóa. Rủi thay cho họ, cái ý mới lạ
này lại là một ý sai lầm. Xét một cách khách-quan , sự chuyển-dịch của vật-chất chỉ là sự chuyển-dịch,
thế thôi. Tự nó,vật-chất không có tiến hay thóai gì cả.
Khoa hóa-học hữu-cơ cho ta biết rằng vì mất lần dưỡng-khí (óc-xy), bột hóa thành ñường, ñường hóa
thành rượu rồi lại hóa ra giấm,rồi giấm lại hóa ra thán-toan (a-xít các-bon). Sự biến-chất này thật ra
không hàm-ý tiến hay thóai cả. Tiến hay thóai là ñứng về phương-diện người mà nói, vì người có thể

dựa vào một tiêu-chuẩn ñể so sánh những trạng-thái khác nhau của vật-chất ñã thay ñổi; tiêu-chuẩn này
có thể là sự phức-tạp của bản-thể vật-chất ấy, hay là sự ích-lợi mà vật-chất ấy mang ñến cho người.
ðứng về phương-diện người mà nói, sự chuyển-dịch của vật-chất có thể ñưa ñến những sự tiến
nhưng cũng có thể ñưa ñến những chỗ thóai. ðịa-cầu bây giờ ñược xem như tiến hơn ngày xưa vì
những ñiều-kiện giúp vào sự sống con người hiện có ñược nhiều hơn. Nhưng một số nhà khoa-học cho
rằng ñịa-cầu có thể già cỗi ñi, và sẽ ñến một lúc loài người không thể sống trên ñịa-cầu nữa.Chừng ñó
quả ñất ta ở sẽ trở thành một hành-tinh không sanh-khí như mặt trăng hay như bao quả tinh-cầu khác
trong võ-trụ.
Sau hết, sự chuyển-dịch cũng có thể ñưa ñến một thế quân-bình, một sự bất-ñộng tương ñối. Những
sự vật bất-ñộng chung quanh ta vẫn ñặt dưới sự tác-ñộng của những lực nội-tại khác nhau, nhưng chưa
ñi ñến một sự thay ñổi cho ta thấy là vì những lực ấy còn ñang chế-ngự nhau, và lực họp-thành tạmthời không hướng ñến một hình-thể gì mới ñược.
Nói tóm lại, sự chuyển-dịch của vật-chất không hàm-ý tiến hay thóai cả. Sự tiến hay thóai là một ýkiến chủ-quan của người.Mà ñứng về phương-diện này, sự chuyển-dịch có thể ñua ñến chỗ tiến, nhưng
có thể ñưa ñến chỗ thóai hay không ñưa ñến sự tiến-thóai gì cả. Khi cho rằng sự chuyển-dich của vậtchất nhứt-ñịnh ñưa ñến sự tiến-hóa, Marx chẳng những ñã ñi xa hơn sự thật, mà lại còn ñem vào trong
tư-tưởng ông một yếu-tố siêu-hình, thứ yếu-tố mà ông rất thù ghét vì nó nghịch với chủ-trương duy-vật
của ông.
3.- SỰ THAY ðỔI TỪ LƯỢNG SANG PHẨM.

Theo những nhà biện-chứng duy-vật, sự hoạt-ñộng và trở thành vật-chất không phải qui về một tiếnhóa vòng tròn, vì trong sự trở thành, ñến một lúc, sự thay ñổi về lượng ñưa ñến một sự thay ñổi về
phẩm.
Quả thật, trong võ-trụ, ta thường gặp những cuộc khủng-hoảng trong sự thay ñổi. Sự tiến-hóa của các
chủng-loại ñã trải qua nhiều lần biến ñổi ñột-ngột, những sự suy-luận lâu dài có thể kết-thúc bằng một
quyết-ñịnh bất ngờ.
Thí dụ cổ-ñiển của Marx và môn-ñồ ông là nước. Nước nếu từ ñộ 1 ñến ñộ 99 vẫn là nước. Nhưng
ñến ñộ 100, sự tăng-gia sức nóng không làm tăng gia nhiệt-ñộ mà làm cho nước bốc thành hơi. Marx
và các môn-ñồ ñã gọi sự biến ñổi này là biến-ñổi từ lượng sang phẩm.
Sự thật, khi số lượng của sức nóng trong nước ñược tăng lên, chính nước ñã ñổi «phẩm» ñể trở thành
hơi nước chứ không phải sức nóng, và luật «lượng biến thành phẩm» không thể ñứng vững ñược.
Nhưng ta hãy bỏ qua những sự sai lầm về từ-ngữ này mà chỉ xét ñến sự khủng-hoảng tức là sự thay
ñổi ñột-ngột kia. Theo những nhà biện-chứng duy-vật, sự biến-hóa ñột-ngột này làm cho vật-chất nhảy
tới trước một cái, tức là tiến-hóa. Nó là một quan-ñiểm hoàn-toàn chủ-quan của người, chớ vật-chất
cóc cần có tiến-hóa hay không có. Mà ñứng về phương-diện người mà xét, ta không có lý-do gì ñể bảo
rằng hơi nước tiến-bộ hơn nước, dầu cho ta có lấy sự ích-lợi của hai thể ấy ñối với ta làm tiêu-chuẩn
cũng vậy.
Trong giới sanh-vật, ta có thể nói ñến vấn-ñề tiến hay thóai ñược, nhưng những cuộc thay ñổi ñộtngột trong giới ấy chưa phải là luôn luôn ñi ñến sự tiến-hóa ñến chỗ cao hơn. Khoa sanh-vật-học và cổsanh-vật-học ñã cho ta thấy những cuộc biến ñổi có hại, lắm khi ñưa giống nòi ñến chỗ tuyệt-diệt:

nhiều loại thú ăn thịt có bộ răng to quá thành khó ăn và bị tuyệt-chủng, một vài loài nai có bộ sừng
kình càng nên khó day trở và bị ñào-thải.
Một mặt khác, nếu những cuộc biến-ñổi ñột-ngột xảy ra bất-thường trong thiên-nhiên, nó không
nhứt-ñịnh cần phải có mới ñưa ñến sự thay ñổi phẩm-chất của sự vật. ðể lấy thí-dụ cổ-ñiển của họcphái Karl Marx, ta chỉ cần nhắc lại rằng nước không cần phải sôi mới bốc hơi: những ñám mây giăng
mịt trời vào mùa mưa không phải ñều ñã qua lò lửa,và chính những cục nước ñá cũng nghi-ngút bốc
hơi.
Sau hết, sự thay ñổi của mọi vật cũng không phải ñều thoát khỏi luật biến-hóa vòng tròn. Trong
khoa lý-hóa cũng như trong khoa vạn-vật, các học-sanh thường gặp những biến-hóa vòng tròn này.
Giản-dị nhứt là vòng tròn của nước: nước sông biển bốc hơi lên thành mây, rồi lại mưa xuống ñất, ñể
trở về sông biển. Sự biến-hóa vòng tròn này ñã diễn từ thuở khai thiên tịch ñịa ñến giờ, và hiện nay
chưa có dấu hiệu gì chỉ tỏ rằng nó có thể bị phá-hủy ñược. Lẽ cố-nhiên là một phần nước có thể dùng
vào việc cấu-tạo các tế-bào sống hay các tử-vật trước khi ñược hoàn lại cho không-khí hay cho mặt
ñất, nhưng ñó cũng chỉ là một vòng tròn nhỏ so với vòng tròn «nước – hơi nước - nước» rất to kia.
4°. SỰ MÂU-THUẪN NỘI-TẠI CỦA SỰ VẬT.

Cứ theo lời những nhà biện-chứng duy-vật thì những sự vật và hiện-tượng trong võ-trụ ñều hàm
những mâu-thuẫn nội-tại, chính những mâu-thuẫn này gây ra sự hoạt-ñộng và ñưa ñến sự tiến-hóa từ
cấp dưới lên cấp trên.
ðiều mà ta nên lưu-ý trước hết là ý-nghĩa của từ-ngữ «mâu-thuẫn». Marx và môn-ñồ ñã dùng sai
danh-từ này. Cái ngòi trong quả trứng gà với con gà con lộn trái vải, cũng như con gà con lộn trái vải
với con gà mổ vỡ quả trứng mà chui ra không có gì mâu-thuẫn nhau ; nó chỉ khác nhau mà thôi.
Lẽ tất-nhiên là những yếu-tố khác nhau bên trong một sự vật có thể ñối chọi nhau. Một chiếc xe do
một người ñẩy lên giốc bị sự thúc ñẩy của hai lực ñối chọi nhau : lực của người phu làm cho nó hướng
lên ñầu giốc và lực của trọng-lực khiến nó hướng về phiá chân giốc? Nhưng trong ñời, thí-dụ giản-dị
trên này ít khi gặp ñược. Trong phần lớn trường-hợp, sự vật gồm nhiều lực nội-tại ñối chọi nhau cũng
có mà chỉ theo chiều hướng khác nhau cũng có. Ngoài ra ta còn có thể thấy những lực trung-lập nữa.
Kết-quả sự thúc ñẩy nhau giữa những lực này cũng không làm thay ñổi theo chiều tiến-bộ như Marx
và môn-ñồ ñã lầm tưởng. Cái xe nêu lên làm thí dụ trên ñây có thể ñược kéo lên ñầu giốc, nhưng cũng
có thể bị tuột xuống chân giốc. ðó là chưa kể trường-hợp thứ ba là hai lực ñối chọi bằng nhau,và chiếc
xe cứ ỳ ra một chỗ.
ðối với những hiện-tương trong võ-trụ, trong xã-hôi hay trong sự sống, những lực nội-tại rất phứctạp và họp lại thành một chùm những lực hướng về nhiều nẻo khác nhau, và lực họp thành rất ít khi ñi
theo ñường hướng của một lực ñương-hữu.
5°- TÁNH-CÁCH TẠM-THỜI CỦA CHƠN-LÝ.

Những nguyên-tắc trên ñây của biện-chứng-pháp ñã ñưa Marx và môn-ñồ ñến một nguyên-tắc khác
mà họ cho là hoàn-toàn ñúng, nhưng chính họ cũng không noi theo ñược. ðó là nguyên-tắc chơn-lý
luôn luôn có tánh-cách tạm thời.

Kể ra thì nguyên-tắc này không phải luôn luôn ñúng. Trong môn học nào,ta cũng có thể rút ra một số
ñịnh-lý ñúng hoàn-toàn. Chắc hẳn rằng trên thế-giới không có nhà toán-học nào không công-nhận rằng
« hai với hai là bốn » và « ñường thẳng là ñường ngắn nhứt giữa hai ñiểm ». Về phương-diện triếthọc, người ta chỉ cần ñánh những nhà học-giả duy-tâm thuần-túy một trận rõ ñau ñể họ nhận chân
rằng vật-chất là một thể có thật. Một cậu học trò tầm-thường ở nước ta không cần ñi ñến Mỹ-châu
cũng vẫn biết chắc rằng Mỹ-châu là có, và không cần biết mặt Nguyễn Huệ, cậu ấy cũng tin rằng
Nguyễn Huệ là một nhơn-vật ñã ñóng một vai tuồng quan-trọng trong lịch-sử nước ta.
Như vậy,trái với lời Marx và môn-ñồ ông,trên ñời vẫn có một số chơn-lý vững chắc , vĩnh-viễn,và
khi nêu ra nguyên-tắc: « tất cả các chơn-lý ñều có tính-cách tạm-thờI »,họ ñã thốt ra một lời quả-quyết
không hợp với sự thật.
Thêm nữa, họ lại tự mâu-thuẫn với họ, vì chính ngay trong những lúc cần phải nhấn mạnh về tínhcách tương-ñối của những thuyết họ nêu ra, họ lại có một thái-ñộ hoàn-toàn ñộc-ñoán. Những nguyêntắc căn-bản của biện-chứng-pháp ñược họ trình-bày như những chân-lý tuyệt-ñối và cả hệ-thống triếtlý của họ cũng là một chơn-lý tuyệt-ñối nốt.
Marx và môn dồ chủ-trương rằng « mọi giả-thuyết triết-lý chỉ là một giai-ñoạn trong lịch-sử tưtưởng hoạt-ñộng ñể giải-nghĩa võ-trụ, một chánh-ñề hay khẳng-ñịnh sẽ gặp một phản-ñề hay phủ-ñịnh
rồi xung-ñột với nó ñể ñi ñến một hợp-ñề hay phủ-ñịnh của phủ-ñịnh khác». Nhưng liền sau khi nêu ýtưởng này ra, họ vội vã tuyên-bố ngay rằng lý-thuyết Marx là một lý-thuyết có tánh-cách ñúng ñắn
tuyệt-ñối hoàn-toàn, và những kẻ nào nói ñến việc vượt qua lý-thuyết ấy ñều bị xem là phường phảnñộng ñáng bị băm vằm.
c) DUY-VẬT SỬ-QUAN

Duy-vật sử-quan ñặt nền-tảng trên lòng tin rằng tư-tưởng là sản-phẩm của bộ óc con người , và bộ óc
con người là cơ-quan của tư-tưởng, cho nên người ta không thể tách tư-tưởng ra khỏi vật-chất mà
không bị sai lầm.
ðứng riêng về phương-diện thực-nghiệm ñể xét vấn-ñề này, ta nhận thấy lý-luận trên ñây ñã hỏng
ngay từ khởi-ñiểm nó, vì nó trộn lại làm một hai loại hiện-tượng khác nhau tuy có ảnh-hưởng qua lại
với nhau một cách chặt chẽ. ðó là những hiện-tượng thuộc tinh-thần cá-nhơn và những hiện-tượng
thuộc tinh-thần công-cộng.
Về trí óc cá-nhơn,ta có thể tạm nhận rằng Marx và môn-ñồ nói ñúng khi xem nó là « phản-ảnh của
vật-chất ». Tuy-nhiên,ta cũng phải nhắc lại lại rằng trí óc cá-nhơn của một số lớn dân quê dốt nát
không phản-chiếu ñúng cái thế-giới hữu-hình một cách khách-quan, vì nó còn bị sự ám-ảnh của bao
nhiêu ñiều mê-tín,bao nhiêu giấc mộng nên thơ.
Thêm nữa, khoa-học hiện-giờ ñã cho ta biết rằng tư-tưởng cá-nhơn không phải chỉ do nơi bộ óc mà
ra : con người biết suy nghĩ với tất cả thân-thể mình. Những hạch nội-tiết, những tạng-phủ người ñều
có ñóng một vai tuồng trong sự chi-phối tư-tưởng. Ngoài ra, lại còn có tiềm-thức, tức là những dấu vết
mà ñời sống quá-khứ ñể lại trong cơ-thể, và những bản-năng, những khả-năng cùng bẩm-tánh ditruyền.
Do ñó, mỗi người nhận chịu sự kích-thích từ ngoài ñưa ñến, rồi biến những kích-thích ấy thành ảnhhưởng ñưa ñến tư-tưởng hay cử-ñộng một cách khác nhau, tùy cơ-cấu di-truyền của thân mình, tùy

kinh-nghiệm, tùy tình-trạng của thể-xác, tùy ñịa-vị mình trong ñoàn-thể. Nhiều khi, tinh-thần chung
của ñoàn-thể ảnh-hưởng ñến cá-nhơn rất mạnh làm cho cá-nhơn không thể thấy sự thật khách-quan.
Nhưng dầu sao, vật-chất tức là thân-thể của người, vẫn chi-phối tư-tưởng cá-nhơn một cách chặt chẽ.
ðối với tinh-thần công-cộng thì tình-thế khác hẳn. Những tư-tưởng công-cộng ñành là cũng phátkhởi trong ñầu óc cá-nhơn, song sự phát-triển của nó ñứng ngoài vòng kiểm-soát của cá-nhơn nêu ra
nó, và của cả ñoàn-thể trong ấy cá-nhơn ñó sống.
Sự biến-hóa của một ý-tưởng trong xã-hội có thể khác nhau vô-cùng. Ý-tưởng mới – phần lớn do
một ý-tưởng cũ thoát -thai ra – có thể phù-hợp với tâm-trạng, ý-tưởng của ñoàn-thể và lan ra rất mau.
Nó có thể chỉ ñược một số ít người chấp-nhận rồi tranh-ñấu trong một thời-gian dài dặc mới thắng-lợi.
Nó cũng có thể luôn luôn chỉ ñược một thiểu-số nghe theo và lần lần chết mòn ñi. Mỗi người nhận một
ý-tưởng rồi lại thêm vào ñó những sở-kiến của mình,hay gạt bỏ bớt một vài ñiểm mình không thích.
Sự xung-ñột giữa các quan-niệm khác hướng, song song hay ñối chọi nhau làm cho ý-tưởng có một
sức tự-ñộng rất mạnh.Trong các yếu-tố chi-phối những cá-nhơn theo ý-tưởng công-cộng, tự-nhiên
cũng có cái thế-giới vật-chất bên ngoài. Nhưng như ta ñã thấy, phản-ảnh của thế-giới ấy không phải có
tánh-cách khách-quan. Vì ñó, cái thế-giới vật-chất bao gồm những ñiều-kiện kinh-tế chỉ có một tácñộng gián-tiếp và phụ-thuộc vào sự phát-khởi và tiến-triển của tư-tưởng công-cộng.
Ý-tưởng này lần lần trở thành ñộc-lập ñối với cá-nhơn và những ñiều-kiện phôi-thai ra nó. Bởi lẽ ấy,
ảnh-hưởn nó ñối với ñoàn-thể có thể biến-ñổi không cùng :một sự-kiện chung có thể ñưa ñến những
kết-quả khác nhau,có khi hoàn-toàn trái ngược nhau. Lúc người Tây-ban-nha ñến chiếm Mỹ-châu, thổdân – vốn có những ñiều-kiện sanh-hoạt vật-chất như nhau – ñã phản-ứng lại theo nhiều lối. Nhiều bộlạc ñã cùng nhau tự-tử, nhiều bộ-lạc khác nổi lên chống lại kẻ xâm-lăng, một số bộ-lạc ñã chịu ñựng
sống gần người Tây-ban-nha, một số khác lại thân-thiện hẳn với họ và sống chung lộn với họ.
Sự tuyên-truyền ở các cường-quốc hiện giờ, mặc dù hết sức khoa-học, vẫn không làm sao hướng ýchí toàn-dân vào một mối ñược, ngay ở Liên-bang Sô-viết là nước theo một chánh-sách ñộc-tài khắcnghiệt cũng thế.
Sau hết,những bậc vĩ-nhơn, những vị anh-hùng cũng có một ảnh-hưởng lớn ñối với ñoàn-thể. Tưtưởng và thái-ñộ họ ñã nhào nắn tư-tưởng và thái-ñộ chung của ñoàn-thể một phần lớn. Do ñó, một
dân-tộc với một trình-ñộ kinh-tế không di-chuyển có thể khi thì rất anh-hùng, khi thì hết sức khiếpnhược với kẻ ñịch.
Với một nền tảng sai lạc như thế, duy-vật sử-quan không sao có thể ñứng vững ñược. Sự khảo-sát
lịch-sử một cách kỹ càng cho ta thấy rõ chỗ sai lầm của những nguyên-tắc nó nêu ra. Những nguyêntắc này gồm lại làm hai, một là sự-kiện kinh-tế hạn-ñịnh tất cả những sự-kiện xã-hội khác, hai là trong
sự-kiện kinh-tế, dụng-cụ sản-xuất là yếu-tố quan-trọng hơn hết.
ðiều mà chúng ta có thể nhận thấy trước nhứt là dụng-cụ sản-xuất không phải tự-nhiên mà có. Nó do
những ñiều phát-minh ñã cấu-tạo nó và ñưa nó ñến hình-thức hiện-tại mà ra, lại phải tùy theo trình-ñộ
trí-thức, tùy theo phong-tục và nhu-cầu của cái quần-chúng xử-dụng nó. Như thế,nó là kết-quả chớ
không phải là ñộng-lực của ñời sống xã-hội như Marx ñã lầm-tưởng.
Toàn-thể những sự-kiện kinh-tế hợp lại cũng không thành cái nền tảng chi-phối hết những sự-kiện
xã-hội khác. Người ta không thể chỉ lấy ảnh-hưởng kinh-tế suông mà giải-thích hết những biến-cố
quan-trọng trong lịch-sử.

Sự thay ñổi trong ñời sống kinh-tế ,chánh-trị và xã-hội lại không bao giờ xảy ra một lượt với nhau.
Trong lịch-sử Âu-châu, sự phát-triển nền ñại-kỹ-nghệ và sự thi-hành chế-ñộ ñại-nghị cùng sự truyềnbá những tư-tưởng dân-chủ xã-hội có phải ñi chung với nhau ñâu. Như ở nước Anh, nền ñại-kỹ-nghệ
phát-sanh vào thế-kỷ 18, chánh-phủ ñại-nghị thì ñã bắt ñầu có nền móng từ hơn nửa thế-kỷ trước rồi,
còn giai-cấp chỉ-huy thì mãi ñến thế-kỷ thứ 20 mà vẫn còn dựa vào nền tảng quý-tộc.
Một mặt khác, ta có thể nhận thấy nhiều xã-hội cùng có một trình ñộ kinh-tế như nhau mà lại theo
những tổ-chức khác nhau. ðời trung-cổ, các nước Pháp, Nga,Trung-Hoa và ñế-quốc Inca ở Mỹ ñều có
một dụng-cụ và một nền tảng nông-nghiệp gần như nhau. Nhưng nước Pháp ñã theo chế-ñộ quân-chủ
phong-kiến với những quí-tộc ñịa-chủ, nước Nga cũng theo chế-ñộ quân-chủ phong-kiến, song tổ-chức
ở nhiều nơi những mir tức là công-ñiền công-thổ chung cho dân quê, nước Trung-Hoa theo chế-ñộ
quân-chủ tập-trung, công-nhận quyền tư-sản cho nông-dân, trong khi ñế-quốc Inca ở Mỹ thâu hết ñất
ñai trong nước làm quốc-sản và giao cho những nhà giáo-sĩ quản-lãnh.
Gần ta hơn nữa, những ñại-cường-quốc ñều ñược kỹ-nghệ-hóa, nhưng trong khi các nước Mỹ, Anh,
Pháp theo chế-ñộ dân-chủ thì các nước Nga, ðức, Ý, Nhựt lại theo chế-ñộ ñộc-tài với những quanniệm rất xa nhau về tổ-chức xã-hội.
Vậy, phương-pháp sản-xuất và sự-kiện kinh-tế quyết không phải là yếu-tố nguyên-thủy của mọi tổchức xã-hội.
Trong lịch-sử, nhiều lúc yếu-tố kinh-tế bị các yếu-tố khác chi-phối một cách rõ rệt .Cứ theo lý-luận
của những môn-ñồ Karl Marx thì chính chế-ñộ sản-xuất tiểu-công-nghệ ñã ñưa ñến chế-ñộ chánh-trị
phong-kiến ở Âu-châu. Nhưng nếu ta khảo-sát kỹ càng thời-ñại phong-kiến Âu-châu, ta thấy ngay rằng
lối giải-thích ấy rất mực sai lầm.
Trong thời-kỳ tiền phong-kiến, thiên-hạ loạn-lạc, giặc-giã lung tung, các võ-sĩ mỗi người hùng-cứ
một phương, xưng vương xưng bá, tranh-ñấu lẫn nhau. Vì ñó, sự giao-thông bế-tắc, sự hoạt-ñộng kinhtế phải bị ngưng trệ. Những nông-dân và thợ thuyền muốn ñược yên-ổn làm ăn phải tự ñặt mình dưới
sự bảo-vệ của những vị « lãnh-chúa », và tự-nhiên phải phục-dịch họ. Chế-ñộ tiểu-công-nghệ do ñó
mà phát-sanh, và khi chế-ñộ phong-kiến hoàn-toàn thành-hình, nó duy-trì mãi chế-ñộ tiểu-công-nghệ.
ðến lúc những nhà vua chế-ngự ñược các lãnh-chúa, hủy-bỏ những tục-lệ phong-kiến, thành-lập quốcgia, ñặt ra chế-ñộ quân-chủ, khuyến-khích thương-mãi và kỹ-nghệ, ñời sống kinh-tế mới lần lần thoát
khỏi hình-thức tiểu-công-nghệ ñể ñi ñến chỗ tiểu-tư-sản.
Nguyên-nhơn làm cho chế-ñộ phong-kiến Âu-châu sụp ñổ không phải là một nguyên-nhơn kinh-tế
mà là một nguyên-nhơn binh-bị. Sở-dĩ các lãnh chúa bị dẹp tan hết là vì sự phát-minh súng ñồng làm
cho thành-trì và quân-ñội thiết-giáp của họ không thể chống lại sự tấn công của các nhà vua.
Như thế, không phải chế-ñộ kinh-tế tiểu-công-nghệ ñã ñưa ñến chế-ñộ phong-kiến, mà chính chế-ñộ
phong-kiến ñã tạo ra chế-ñộ kinh-tế tiểu-công-nghệ. Chế-ñộ kinh-tế tiểu-công-nghệ này chỉ chấm dứt
khi nền quân-chủ ñã hủy-diệt gần hết những dấu-tích phong-kiến. Vậy, không phải sự thay-ñổi chế-ñộ
kinh-tế ñã ảnh-hưởng ñến chế-ñộ chánh-trị, mà trái lại, chánh sự thay ñổi chế-ñộ chánh-trị ñã làm thay
ñổi cả nền tảng kinh-tế. Trong sự thay ñổi chế-ñộ chánh-trị này, nguyên-nhơn chánh-yếu là một sự
phát-minh binh-bị, và sự thay ñổi nền tảng kinh-tế chỉ là một kết-quả mà thôi.
Ta có thể kết luận rằng lịch-sử nhơn-loại gồm nhiều yếu-tố rất phức-tạp ảnh-hưởng lẫn nhau. Yếu-tố
quan-trọng nhứt không phải là yếu-tố kinh-tế mà là yếu-tố chánh-trị. Trong xã-hội nào cũng vậy,
những sáng-tạo chánh-trị luôn luôn ñi trước những sáng-tạo kinh-tế.

Muốn sống, loài người, cũng như tất cả những sanh-vật khác, phải tranh-ñấu, vì trên ñời, ngoài
không khí ra, không có món nào cần-thiết cho sự sống của loài người mà tự-nhiên có sẵn cho người
dùng. Con người phải tranh-ñấu với thiên-nhiên, phải làm việc ñể tạo ra những món cần-thiết ấy. Mà
sự làm việc là kết-quả của một sự cố gắng tối-ña, còn tánh người, trái lại theo luật cố gắng tối-thiểu.
Người luôn luôn tìm cách ñạt mục-ñích của mình bằng những phương-pháp nhẹ-nhàng nhứt, nhanh
chóng nhứt và dễ dàng nhứt. Thêm vào ñó, tánh tham lam cố-hữu của người làm cho người luôn luôn
có khuynh-hướng thích cướp giựt của kẻ láng-giềng ñể sống hơn là tự mình chịu khó sản-xuất những
món cần cho sự sống của mình.
Vì ñó, muốn có sản-xuất kinh-tế, người ta cần phải có những chế-ñộ xã-hội và chánh-trị dùng sự
cưỡng-bách bắt người phải làm việc ñể sống, và bù lại, bảo-ñảm cho người có quyền ñược hưởng ít
nhứt là một phần những món người sản-xuất ra ñược. Như thế,chánh-trị luôn luôn ñi trước kinh-tế và
là ñiều-kiện cần-thiết cho sự sự sản-xuất kinh-tế.
Quan-sát các xã-hội, ta thấy rằng chế-ñộ chánh-trị thường hạn-ñịnh chế-ñộ kinh-tế. Với những dụngcụ như nhau, một quốc-gia theo chánh-thể tự-do tất-nhiên có một tổ-chức khác với một quốc-gia theo
chánh-thể ñộc-tài.
Chánh-trị cũng chịu ảnh-hưởng của kinh-tế, nhưng ít khi sự biến-ñổi kinh-tế làm biến-ñổi luôn cả
nền-tảng chánh-trị.
Sở-dĩ trong cuộc ðại-cách-mạng năm 1789, nền-tảng chánh-trị hoàn-toàn sụp ñổ là ngoài yếu-tố
kinh-tế ra, lại còn một phong-trào tư-tưởng mạnh mẽ nảy mầm từ thế-kỷ thứ 16 làm cho chế-ñộ cũ
lung lay ñến tận gốc rồi.
Vả lại, không phải mỗi khi phương-pháp sản-xuất kinh-tế biến-ñổi là nền tảng chánh-trị biến ñổi
theo, cũng không phải mỗi khi nền tảng chánh-trị biến ñổi thì phương-pháp sản-xuất kinh-tế cũng
nhứt-ñịnh ñổi theo. Vì ngoài kinh-tế ra, còn nhiều yếu-tố khác ảnh-hưởng ñến chánh-trị như tư-tưởng,
tín-ngưỡng ,cách tổ-chức binh-bị v.v…
Trong những yếu-tố có ảnh-hưởng ñến ñời sống chánh-trị một xã-hội,ta có thể kể vai tuồng của
những nhơn-vật lịch-sử.
Sở-dĩ nền quân-chủ Pháp hoàn-toàn sụp ñổ là vì vua Louis thứ 16 quá yếu ñuối và bị ảnh-hưởng quá
nhiều của những kẻ tả hữu phản-ñộng. Nếu ông ta khôn ngoan hơn một chút, chịu nhân-nhượng với
dân-chúng thì có thể ông vẫn còn ñược làm nhà vua lập-hiến của người Pháp chớ không ñến nỗi lên
ñoạn-ñầu-ñài, và dòng lịch-sử Âu-châu ñã hướng theo một chiều khác rồi. Những nhà vua ñược ñưa
lên ngai vàng nước Pháp sau ñó cũng không hơn gì vua Louis thứ 16 nên không giữ nổi ngôi báu. Và
sau khi ðệ Nhị ðế-chế Pháp vỡ tan, chính vì thái-ñộ ương-ngạnh của bá-tước Paris, lãnh-tụ phái bảohoàng, không chịu chấp-nhận lá cờ tam sắc làm quốc-kỳ mà hoàng-gia Pháp hoàn-toàn bị gạt ra khỏi
trường chánh-trị Pháp.
Một mặt khác, những phong-trào cách-mạng do dân-chúng gây ra ñể chọi lại chánh-quyền cũng cần
có những lãnh-tụ tài năng mới mong thắng-lợi ñược. Không có một người dẫn ñạo cương-quyết và
sáng suốt, quần-chúng luôn luôn ñóng vai tuồng thụ-ñộng và cúi ñầu khuất-phục chế-ñộ khắc-nghiệt
bóc lột mình.

Như vậy,cho rằng tất cả những nền tảng xã-hội ñều dựa vào yếu-tố kinh-tế thật là một ñiều lầm-lạc
rất to. ðiều lầm lạc này, thật ra chính Marx và môn-ñồ cũng ñã gián-tiếp công-nhận. Vì mặc dầu hôhào rằng kinh-tế là yếu-tố quan-trọng nhứt trong xã-hội, họ lại không chủ-trương cải-hóa những dụngcụ sản-xuất và chế-ñộ kinh-tế ñể lật ñổ chế-ñộ tư-bản mà lại chủ-trương cuớp chánh-quyền , tức là
dùng sự vận-ñộng chánh-trị ñể tổ-chức lại xã-hội.
2. THUYẾT GIAI-CẤP TRANH-ðẤU.
a.- CHỦ-TRƯƠNG CHO LỊCH-SỬ LÀ MỘT CUỘC GIAI-CẤP TRANH-ðẤU LIÊN-TIẾP DỰA VÀO
MỘT Ý-KIẾN SAI LẦM.

Chủ-trương cho lịch-sử là một cuộc giai-cấp tranh-ñấu liên-tiếp của Marx thật ra chỉ là kết-quả sự
áp-dụng sai lầm của thuyết biện-chứng duy-vật ,nếu không phải là một thành-kiến thiên-vị ñã làm hỏng
cả quan-ñiểm của Marx về biện-chứng-pháp.
Cứ theo thuyết duy-vật biện-chứng, tất cả các sự-vật và hiện-tượng trong võ-trụ ñều chứa ñựng
những yếu-tố mâu-thuẫn nhau. Ngoài xã-hội, sự mâu-thuẫn này xuất-hiện dưới hình-thức những giaicấp ñối chọi nhau.
Trước hết, ta có thể nhận thấy rằng dầu cho có chấp-nhận luật mâu-thuẫn trong võ-trụ, ta cũng không
thể lấy sự phân-biệt giai-cấp làm kết-quả tất yếu duy-nhứt của luật ấy, vì trong nhơn-loại không phải
chỉ có sự phân-biệt giai-cấp mà thôi, và người ta vẫn có thể dựa vào luật mâu-thuẫn của biện-chứngpháp mà nêu ra chủ-trương phân-biệt dân-tộc và tranh-ñấu dân-tộc ñược. Như thế, khi chỉ nhìn vào
cuộc giai-cấp tranh-ñấu và lấy nó làm biểu-hiệu duy-nhứt của sự mâu-thuẫn trong võ-trụ, Marx và
môn-ñồ ñã có một thành-kiến sai lầm làm cho lý-thuyết họ mất rất nhiều giá-trị.
Phương chi, ta cũng ñã nhận thấy rằng các yếu-tố bên trong một sự vật hay hiện-tượng không nhứtñịnh phải là ñối chọi nhau. Nó chỉ khác nhau, và có thể song song nhau, theo chiều hướng khác nhau
hay ñối chọi nhau.
Như thế, xã-hội không phải nhứt-ñịnh phân ra làm giai-cấp thù nghịch nhau và chiến-ñấu nhau. Nó
gồm nhiều lực-lượng hòa-hợp nhau, chống chọi nhau hay trung-lập ñối với nhau một cách rất phứctạp. Muốn thấy rõ tánh-cách những cuộc xung-ñột trong xã-hội loài người, ta không thể thâu hẹp tầm
con mắt ta vào vấn-ñề giai-cấp mà phải bao-quát cả vấn-ñề tranh-ñấu của người trong xã-hội.
Loài người vốn không phải là một giống hiếu-chiến tự-nhiên ham sát-phạt nhau. Họ chỉ tranh-ñấu
nhau ñể mưu sinh-tồn mà thôi. Hiện nay, người ta không thể biết rõ ñời thái-cổ, người có sống rời rạc
hoàn-toàn hay không. Nhưng có một ñiều chắc chắn là người có một xu-hướng hợp-quần rất mạnh nên
ñã tụ-họp nhau lại thành ñoàn, thành nhóm, thành bộ-lạc, và rộng ra nữa, thành quốc-gia.
Trong những ñoàn-thể nhỏ như thị-tộc, bộ-lạc, người ta có thể tổ-chức sự tìm kiếm những món ăn
chung nhau. Thêm nữa, lực-lượng của ñoàn-thể rất kém so với những nguy-cơ từ ngoài ép vào. Do ñó,
tất cả mọi người ñều có quyền-lợi hợp nhau và cố-kết nhau lại thành một khối chặt chẽ. Sự xung-ñột
bên trong ñoàn-thể rất hiếm và chỉ có tánh-cách cá-nhơn hay nhiều lắm là có tánh-cách gia-ñình. Bù
lại, sự cần-thiết phải giành ñất sống làm cho những ñoàn-thể nhỏ ñụng chạm nhau và ñánh nhau rất
mãnh-liệt.Vậy ở trạng-thái này, cuộc tranh-ñấu của người hầu như là một cuộc chủng-tộc tranh-ñấu
thuần-túy.

Khi sự hợp-quần của người ñã rộng ñến phạm-vi quốc-gia, tình-thế phức-tạp hơn. Vì quyền-lợi toàndân, hay vì tham-vọng những người lãnh-ñạo, các quốc-gia cũng phải tranh-ñấu lẫn nhau. Trong những
cuộc tranh-ñấu này, thường thì hầu hết nhơn-dân của mỗi quốc-gia ñều ñứng về một phía ñể ñối chọi
lại quốc-gia thù ñịch. Nhưng cũng có khi, vì một lý-do gì mà một phần quan-trọng của nhơn-dân một
quốc-gia chạy theo quốc-gia ñịch chống lại Tổ-quốc mình. Tuy-nhiên, trong trường-hợp nào cũng vậy,
khi một quốc-gia bị một quốc-gia khác thôn-tính, nhơn-dân nhơn-dân của quốc-gia bị xâm-chiếm nhứtñịnh là phải sống một cuộc ñời khổ sở nhục nhằn. Do ñó, những cuộc tranh-ñấu giữa các quốc-gia
phần lớn cũng là những cuộc tranh-ñấu dân-tộc.
Nhưng ngoài sự tranh-ñấu giữa các quốc-gia, lại còn có những cuộc tranh-ñấu bên trong quốc-gia
nữa. Vì lãnh-thổ quốc-gia rộng lớn và dân-số nó ñông-ñảo, tất cả mọi người không thể tổ-chức sự
mưu-sanh chung nhau. Thêm nữa, lực-lượng quốc-gia ñã khá hùng-hậu so với những lực-lượng ở
ngoài ép vào, thành ra những mối nguy-cơ uy-hiếp sự sống còn chung trở nên xa xôi, gián-tiếp, ít rõ rệt
hơn. Những ñiều này làm cho người bớt cố-kết nhau lại, và lo nghĩ ñến quyền-lợi cá-nhơn của mình
nhiều hơn.
Khi phạm-vi hợp-quần của người ñã mở rộng ñến quốc-gia, trình-ñộ sanh-hoạt của người ñược nâng
lên khá cao, và ñời sống của người trở nên phức-tạp hơn về cả hai mặt vật-chất lẫn tinh-thần. Do ñó,
người có rất nhiều quyền-lợi cần bảo-vệ. ðiều này bắt buộc người phải tranh-ñấu, và vì sự tranh-ñấu
riêng rẽ ít có hiệu-lực, người lại phải họp-quần thành ñoàn-thể nhỏ trong ñoàn-thể lớn.
Quyền-lợi người trong quốc-gia vốn phức-tạp và có nhiều mặt nên người có thể vừa hợp-quần với
người này về mặt này, vừa hợp-quần với người khác về mặt kia. Một người có thể vừa hợp-quần về
mặt huyết-thống với thân-quyến trong gia-ñình, vừa hợp-quần về mặt nghề-nghiệp với những bạn
ñồng-nghiệp trong nghiệp-ñoàn, vừa hợp-quần về mặt tâm-tình với bạn bè, vừa hợp-quần về tínngưỡng với những ñạo-hữu, vừa hợp-quần về mặt tư-tưởng chánh-trị với những ñồng chí trong một
chánh-ñảng.
Quyền-lợi của tất cả những ñoàn-thể khác nhau trong ñó người có chơn không thể nào luôn luôn
thích-hợp với nhau ñược. Mỗi khi quyền-lợi của những ñoàn-thể ấy xung-ñột lẫn nhau, người bắt buộc
phải quyết-ñịnh ñặt cái nào trên hết. Vì mỗi ñoàn-thể ñều bảo-vệ cho một thứ quyền-lợi vật-chất hay
tinh-thần của người nên người phải lựa chọn xem quyền-lợi nào ñáng cho mình trọng nhứt.
Sự lựa chọn này hoàn-toàn tùy theo quan-niệm sống còn của mỗi người, thành ra nó không giống
nhau hết ñược. Cùng trong một trường-hợp như nhau, mỗi người ñều có thái-ñộ riêng của mình. Do ñó,
sự tranh-ñấu giữa người với nhau bên trong quốc-gia hết sức phức-tạp.
Tuy thế ,nếu ta gạt bỏ qua một bên những cuộc tranh-ñấu có một hiệu-quả nhỏ hẹp, ta có thể nhận
thấy rằng những cuộc tranh-ñấu nội-bộ này có thể qui về hai mối : tranh-ñấu vì tư-tưởng hay tranh-ñấu
vì quyền-lợi vật-chất. Những cuộc xung-ñột giữa các phái văn-nghệ, các tôn-giáo, các hội-ñảng chánhtrị thường là những cuộc xung-ñột vì tư -tưởng bất-ñồng. Những cuộc xung-ñột giữa những giới người
ñứng ở những ñịa-vị ñối-lập nhau trong xã-hội – dầu họ có lập thành giai-cấp phân-biệt rõ ràng hay
không cũng vậy – là những cuộc xung-ñột vì quyền-lợi vật-chất.
Lẽ tự-nhiên là hai loại xung-ñột trên này không phải hoàn-toàn phân-biệt nhau. Trong những cuộc
tranh-ñấu vì tư-tưởng, quyền-lợi vật-chất lắm khi cũng có xen vào. Bù lại,những cuộc tranh-ñấu vì
quyền-lợi vật-chất nhiều lúc cũng biết náu mình dưới một lớp áo tư-tuởng.

Trong những cuộc tranh-ñấu trên này, người ta cũng có thể nhận thấy cá-tánh hay quyền-lợi riêng
của những nhà lãnh-ñạo.
Yếu-tố dân-tộc có khi ñóng một vai tuồng trọng-hệ. Sự phân-biệt giai-cấp có thể bắt nguồn từ chủngtộc : người giai-cấp trên là hậu-duệ của giống dân xâm-lược, còn người giai-cấp dưới là con cháu
giống dân bị chinh-phục. Một mặt khác, những tư-tưởng xung-ñột nhau có thể là những tư-tưởng của
giống dân thống-trị và giống dân bị trị. Những cuộc xung-ñột vì tư-tưởng hay giai-cấp có khi lại vượt
ra ngoài phạm-vi của quốc-gia : người ta có thể hợp-tác với người ñồng giai-cấp hay ñồng tư-tưởng ở
nước ngoài mà chống chọi lại quốc-gia mình.
Như vậy, xét lịch-sử một cách khách-quan, ta có thể nhận thấy rằng cuộc tranh-ñấu của loài-người có
rất nhiều nguyên-nhơn và hình-thức, nhưng mục-ñích chung của nó bao giờ cũng là mưu-sự sinh-tồn
vật-chất và tinh-thần của người. ðộng-lực của lịch-sử, chính là sự sinh-tồn tranh-ñấu. Cuộc tranh-ñấu
giai-cấp cũng có, nhưng nó chỉ là một phần của cuộc sinh-tồn tranh-ñấu. Nó không quan-trọng bằng
cuộc dân-tộc tranh-ñấu và nhiều khi chỉ là biến-thể của cuộc dân-tộc tranh-ñấu. Một mặt khác,nó chỉ
xuất-hiện ở những xã-hội tổ-chức không ñược hoàn-mỹ, trong ấy hạng người lãnh-ñạo quốc-gia quá
ích-kỷ và ngu tối.
Vì ñó, ta có thể xem giai-cấp tranh-ñấu là một chứng-bịnh của xã-hội, một chứng bịnh nặng,nhưng
không phải là không chữa ñược. Lấy giai-cấp tranh-ñấu làm ñộng-lực chính của lịch-sử loài người như
Marx thật là một ñiều lầm lạc rất to.
b) SỰ PHÂN-CHIA XÃ-HỘI HIỆN-THỜI LÀM HAI GIAI-CẤP TƯ-BẢN VÀ VÔ-SẢN KHÔNG ðƯỢC
RÕ RỆT.

Thuyết cho rằng giai-cấp tranh-ñấu là ñộng-lực chánh của lịch-sử ñã không ñúng mà sự phân chia
xã-hội hiện-thời ra làm hai giai-cấp tư-bản và vô-sản cũng không rõ rệt. Thật ra thì hiện-thời,người ta
không thể lấy một cái gì làm tiêu-chuẩn ñể quyết-ñịnh xem người nào thuộc về giai-cấp nào.
Những xã-hội xưa kia có dùng luật-lệ mà phân-chia những hạng người trong nước ra làm quí-tộc,
người thường-dân, người nô-lệ nên người ta có thể lấy huyết-thống ñể phân-biệt người thuộc về các
giai-cấp khác nhau. Nhưng lúc sau này, chế-ñộ nô-lệ bị bãi bỏ mà sự phân-biệt pháp-lý giữa người
quý-tộc và người thường-dân cũng không còn. Ngay như Ấn-ñộ là một nước có sự khu-biệt ñẳng-cấp
rõ rệt nhứt và khắc-nghiệt nhứt mà bây giờ cũng phải bỏ chế-ñộ phân chia giai-cấp. Vì ñó, trong xã-hội
hiện-thời, người ta không còn biết lấy gì làm tiêu-chuẩn ñể ñịnh giai-cấp.
1° TIỀN BẠC VÀ SỰ PHÂN CHIA GIAI-CẤP.

Một số người cho rằng tiền là một tiêu-chuẩn ñể ñịnh giai-cấp. Theo những người này, người nhiều
tiền là người ở giai-cấp trên, và người ít tiền là người ở giai-cấp dưới.
Nhưng thật ra, ai cũng nhận thấy rằng những người hàn-vi mới làm giàu thường không ñược người ta
kính nể trọng vọng bằng những người giàu sẵn và cho là ñồng giai-cấp với người giàu sẵn. Nói ñến
những anh nhà giàu mới nảy này, người ta hay bỉu môi khinh-bỉ : « ðó là bọn mới rửa chơn mang
guốc », « bọn mới học làm sang » hay « bọn chưa từng thấy của ».
Những người nói như thế còn là người lấy sự nhiều tiền làm một ñiều ñáng trọng-vọng. Ngoài họ ra,
lại có những người khác rất khinh-miệt kẻ giàu có dốt nát hay ñộc-ác mà họ cho là phường trọc-phú,
dầu cho kẻ ñó có của lâu hay mau cũng vậy.

Thêm nữa, chúng ta lại có thể nhận thấy rằng có nhiều người thuộc giai-cấp trên mà lại có ít tiền hơn
những người bị cho là giai-cấp dưới. Một công-chức hồi-hưu thường ñược xem là người của giai-cấp
trưởng-giả. Nhưng số tiền hưu-trí mà ông lãnh ñược mỗi tháng ñể nuôi gia-ñình thường ít hơn số tiền
lương hàng tháng của một người thợ chuyên-môn mà ai cũng cho là nhơn-viên của giai-cấp cần-lao,
một giai-cấp ở dưới giai-cấp trưởng-giả.
Sau cùng, có nhiều người ñược xem là ở chung một giai-cấp với nhau, nhưng giàu nghèo khác nhau.
Ta không thể viện cớ rằng bác-sĩ này có ít thân-chủ hơn bác-sĩ kia – và tự-nhiên ít tiền hơn –mà cho
rằng ông này ở một giai-cấp dưới ông kia. Những ñiều trên này chỉ tỏ ra rằng tiền không phải là một
tiêu-chuẩn ñể phân giai-cấp.
2° NGHỀ-NGHIỆP VÀ SỰ PHÂN CHIA GIAI-CẤP.

Một số người khác chủ-trương lấy nghề-nghiệp làm tiêu-chuẩn phân-biệt giai-cấp. Chủ-trương này
không thể ñứng vững ñược, vì trong mỗi ngành hoạt-ñộng xã-hội ñều có sự phân chia cao thấp khác
nhau.
Cùng phụng-sự một nền kỹ-nghệ, thí-dụ như kỹ-nghệ luyện-kim, ta thấy có những người kỹ-sư, ñốccông, cặp rằng, thợ chuyên-môn, thợ thường, thợ tập sự, v.v…Những người này có thể ở chung nhau
trong một nghiệp-ñoàn, nhưng nào có phải ñược xem là thuộc một giai-cấp với nhau.
Vả lại, không phải tất cả những người cùng ở chung một giai-cấp ñều làm chung nghề một. Một viên
giáo-sư theo một nghề khác với nghề một vị bác-sĩ hay một ông thẩm-phán, nhưng người ta có thể ñặt
những người ấy vào một giai-cấp với nhau.
Như thế, nghề-nghiệp không thể dùng làm một tiêu-chuẩn ñể phân-biệt giai-cấp.
3° HỌC-THỨC VÀ SỰ PHÂN CHIA GIAI-CẤP.

Có người chủ-trương lấy học-thức làm tiêu-chuẩn ñể phân biệt giai-cấp. Chủ-trương này cũng có một
phần ñúng ở các xã-hội ðông-phương thời trước, vì sự học-vấn ñược mọi người trọng-vọng và những
người có học ñều ñược ñặt ở một bậc cao trên nấc thang trong xã-hội. Nhưng bây giờ thì không thế
nữa. Trong số những người cùng học chung một lớp với nhau – có ñược bao nhiêu người về sau cùng
chung một ñịa -vị xã-hội như nhau ? Trong những người cùng có bằng trung-học phổ-thông, có thể
một người làm viên quan cai-trị cao-cấp, một người làm một vị giáo-viên tầm-thường và một người
thất-nghiệp sống một cuộc ñời vất vả, cần-lao.
4° VIỆC CÓ HAY KHÔNG CÓ NHỮNG PHƯƠNG-TIỆN SẢN-XUẤT VÀ SỰ PHÂN CHIA GIAI-CẤP

Sau cùng, những môn-dồ Karl Marx cho rằng người vô-sản là người không nắm ñược cơ-quan sảnxuất trong tay, và phải bán sức làm việc của mình cho kẻ khác mới có thể mưu-sanh ñược. Vậy, họ lấy
sự có hay không có dụng-cụ sản-xuất làm tiêu-chuẩn cho sự phân-biệt giai-cấp. Theo họ,người có
dụng-cụ sản-xuất trong tay là người hữu-sản, còn người không có dụng-cụ sản-xuất là người vô-sản.
Trước hết, ta có thể cho rằng vấn-ñề dụng-cụ sản-xuất cũng như vấn-ñề tiền. Có dụng-cụ sản-xuất
hay không có dụng-cụ sản-xuất, hoặc có dụng-cụ sản-xuất nhiều hay ít chung-qui cũng như có tiền hay

không có tiền ,hoặc có tiền nhiều hay ít. Bởi thế, nếu ta không thể lấy tiền làm tiêu-chuẩn cho sự phânbiệt giai-cấp ñược thì ta cũng không thể lấy dụng-cụ sản-xuất ñể làm cái tiêu-chuẩn ấy.
Ngoài ra, ta còn có thể lưu-ý chỗ này là nhiều người không có tài-sản gì ñặc-biệt và chỉ có thể bán
sức làm việc của mình ñể mưu-sanh, nhưng lại ñược sắp vào giai-cấp cao hơn những người có sự sản.
Một viên quan-lại cao-cấp như một ông Tỉnh-trưởng hay một ông chủ-sự mà không có tư-bản thường
chỉ nhờ vào ñồng lương ñể sống. Nếu rủi bị cách chức, họ không biết làm gì ñể nuôi thân. Nhưng
người ta có thể liệt họ vào một giai-cấp cao hơn những người tiểu-ñiền-chủ, có phương-tiện sản-xuất
trong tay ñủ ñể tự mình mưu-sanh, không phải cầu lụy ai cả.
Sau nữa, nếu chúng ta lấy việc có hay không có dụng-cụ làm tiêu-chuẩn ñể phân-biệt giai-cấp thì bất
cứ ai nắm lấy những dụng-cụ sản-xuất trong tay ñều thuộc về giai-cấp bóc lột. Vậy, trong những nước
theo chế-ñộ kinh-tế quốc-hữu-hóa tức là những nuớc tổ-chức theo thuyết xã-hội, những dụng-cụ sảnxuất ñều do chánh-phủ nắm giữ thì nhơn-viên chánh-phủ phải thành một giai-cấp bóc lột dân-chúng.
Nhưng những người lấy việc có hay không có dụng-cụ sản-xuất làm tiêu-chuẩn phân chia giai-cấp
không chịu nhìn-nhận lý-luận trên này, thành ra chủ-trương của họ không còn ñứng vững nữa ñược.
Chúng ta ñã thấy rằng trong xã-hội hiện-thời, tiền bạc, nghề-nghiệp, học-thức hay dụng-cụ sản-xuất
không thể dùng làm tiêu-chuẩn ñể phân-biệt giai-cấp. Nhưng giả như những yếu-tố ñó có thể làm tiêuchuẩn ñể phân-biệt giai-cấp, nó cũng không thể giúp cho ta thấy giới-hạn của những giai-cấp một cách
rõ ràng.
Như thế là vì không ai có thể qui-ñịnh người có bao nhiêu tiền, bao nhiêu dụng-cụ sản-xuất, có bằngcấp gì, giữ chức-vụ gì hay theo một nghề-nghiệp nào là ở giai-cấp nào. Những môn-ñồ của Karl Marx
có thể bỏ hàng giờ ra nói về luật « biến ñổi từ lượng sang phẩm » ñể giải-thích rằng tới một mực ñộ
nào ñó, tư-sản của người biến thành tư-bản , nhưng họ không thể cho ta biết ñược mực ñộ ấy ở chỗ
nào.
Sự thay ñổi ñột-ngột mà những nhà biện-chứng duy-vật ñã long-trọng tuyên-bố trong những sách vở
của họ thật ra không thấy xuất-hiện ngoài ñời. Khi sự-nghiệp mình bước từ 9.999 ñồng sang 10.000
ñồng, nhà thương-mãi hay nghiệp-chủ không thấy mình lên giai-cấp khác. Họ cũng không thấy sự thay
ñổi gì khi sự-nghiệp họ từ 99.999 ñồng lên 100.000 ñồng hay bất cứ từ mực nào bước lên mực cao hơn
tiếp theo ñó. Một ông phủ hạng nhì ñược thăng lên phủ hạng nhứt, hay một thông-phán hạng nhứt
ñược thăng lên thông-phán thượng-hạng cũng không thấy có sự thay ñổi gì trong ñịa-vị xã-hội của
mình.
Vì giai-cấp không có tiêu-chuẩn và giới-hạn rõ rệt cho nên sự phân-chia giai-cấp rất là mù mờ. Chính
những môn-ñồ Karl Marx chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu cũng không ñịnh-nghĩa giai-cấp là gì một
cách rõ ràng ñược. Họ chỉ nói một cách mơ màng rằng người cùng giai-cấp là người cùng một ñịa-vị
xã-hội với nhau, và ñưa ra những quan-niệm phân-chia giai-cấp khác nhau theo sự cần dùng mỗi lúc.
Bởi ñó, có khi họ dựa vào tiền ñề ñể phân-biệt giai-cấp và nói ñến giai-cấp phú-hào, giai-cấp tiểu-tưsản, giai-cấp vô-sản, có khi họ lấy nghề-nghiệp ñể ñịnh giai-cấp và nói ñến giai-cấp quan-lại, giai-cấp
nông-dân, giai-cấp thợ thuyền, có khi họ lại dựa vào một quan-niệm có hơi hướng ñạo-ñức ñể phânchia giai-cấp và nói ñến giai-cấp trưởng-giả, giai-cấp cần-lao. Sau hết, có khi họ chỉ phân-biệt có hai
giai-cấp trong nhơn-loại : giai-cấp bóc lột và giai-cấp bị bóc lột.
Sự phân-biệt sau cùng này là một lợi-khí tuyên-truyền cho những người chủ-trương giai-cấp tranhñấu ñể người ta theo mình nhưng nó cũng không có gì ñúng ñắn rõ rệt. Vì sự thật, trừ một số người

ñược ưu-ñãi ở trên, có quyền bóc lột mọi người mà không bị ai bóc lột, và một số người cùng-ñinh ở
dưới ñáy xã-hội, bị người bóc lột mà không bóc lột ñược ai, có một số lớn ở giữa, vừa bị hạng trên
mình bóc lột, vừa bóc lột lại hạng dưới mình.
Câu « dùi ñánh ñục, ñục ñánh săng » của người Việt-Nam ta mô-tả rất ñúng tình-trạng ñó. Nhưng
có một ñiều quan-hệ là những phần-tử làm cái dùi chỉ là một thiểu-số hết sức ít ỏi, mà phần làm cái
săng cũng không bao nhiêu. ðại ña số nhơn-loại thuộc về cái ñục. Mà hạng cái ñục này, người ta
không thể nào chia hai họ ra ñể ghép một phần vào hạng cái dùi và một phần vào hạng cái săng. Vấnñề phân-biệt giai-cấp rắc rối là tại chỗ ñó, mà chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu mù mờ cũng vì chỗ ñó.
c) NHỮNG CUỘC XUNG-ðỘT BÊN TRONG MỘT GIAI-CẤP

Ngoài ra, môn-ñồ Karl Marx còn lầm-lạc ở chỗ cho rằng những người cùng giai-cấp nhau thì chung
quyền-lợi nhau và phải hợp nhau lại ñể chống những giai-cấp khác.
Dầu cho ta có công-nhận rằng người cùng ñịa-vị xã-hội-họp nhau lại thành giai-cấp, ta cũng không
thể cho rằng quyền-lợi của họ chung nhau. Sự khảo-sát xã-hội hiện-thời cho ta thấy rằng quyền-lợi của
những người cùng ñịa-vị xung-ñột nhau rất mãnh-liệt.
1° SỰ XUNG-ðỘT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÙNG GIAI-CẤP TRONG MỘT NƯỚC.

Bên trong một nước, chúng ta có thể nhận thấy nhiều loại cạnh-tranh giữa những người cùng giai-cấp
với nhau.
Trong hạng tư-bản, quyền-lợi của nhà kỹ-nghệ và người ñiền-chủ rất khác nhau. Ở phần lớn các
nước, những nhà kỹ-nghệ thường muốn dựng hàng rào quan-thuế khá cao ñể bảo-vệ hàng-hóa mình
làm ra chống lại sự cạnh-tranh của các nước khác, còn những người ñiền-chủ thì lại muốn theo chế-ñộ
tự-do mậu-dịch ñể dễ bán thổ-sản và mua dụng-cụ kỹ-nghệ rẻ hơn.
Giữa những nhà kỹ-nghệ với nhau, và giữa những nhà ñiền-chủ với nhau cũng có sự cạnh-tranh
mãnh-liệt. Sự xung-ñột này, Karl Marx cũng phải nhận là có. Trong thuyết tích-lũy tư-bản, ông cho
rằng sự bành-trướng thế-lực của một số nhà tư-bản làm cho một số nhà tư-bản khác và một số người
tiểu-tư-sản bị sạt nghiệp. Do ñó, tài-sản càng ngày càng ñược tập-trung trong tay một số người và
hàng-ngũ vô-sản ngày càng ñược ñông thêm. Như thế, ông cũng chịu nhận rằng những nhà tư-bản –
cùng một giai-cấp với nhau – có quyền-lợi xung-ñột nhau và vì ñó, phải tranh-ñấu lẫn nhau.
Về sự xung-ñột quyền-lợi giữa những người cùng thuộc về giai-cấp lao-ñộng với nhau, Karl Marx
không nói ñến, và những tín-ñồ Karl Marx thường cho rằng tất cả mọi người lao-ñộng trên thế-giới ñều
chung quyền-lợi với nhau. Nhưng sự thật khác hẳn ñiều tin tưởng trên này.
Giữa người nông-dân và người thợ trong mỗi nước luôn luôn có một sự xung-ñột quyền-lợi lớn lao.
Người thợ bao giờ cũng muốn lãnh một số lương cao và mua ñồ thực-phẩm rẻ. Trái lại, người nôngdân muốn bán ñồ thổ-sản ñắt và mua những hàng-hóa kỹ-nghệ rẻ. Nếu người thợ lãnh lương cao thì giá
vốn của hàng-hóa kỹ-nghệ phải lên cao và người nông-dân phải mua hàng-hóa ấy với một giá ñắt. Trái
lại, nếu người nông-dân bán thổ -sản ñắt thì người thợ phải mua thực-phẩm ñắt vì phần lớn thực-phẩm
ñều do nông-dân sản-xuất.
Như vậy, giữa người thợ và người nông-dân, những quyền-lợi luôn luôn trái ngược. Quyền-lợi người
thợ bắt buộc họ muốn cho nông-dân bán thổ-sản rẻ và mua hàng-hóa kỹ-nghệ ñắt, còn quyền-lợi người
nông-dân thì xui họ bán thổ-sản ñắt và tìm cách mua hàng kỹ-nghệ rẻ.

Ở những nước kỹ-nghệ mở mang, sự xung-ñột quyền-lợi giữa nông-dân và thợ thuyền luôn luôn là
một vấn-ñề rắc rối. Thợ thuyền thường ít hơn nông-dân, nhưng có một tổ-chức chặt chẽ và thích-hợp
cho sự tranh-ñấu hơn nông-dân. Vì ñó, lực lượng hai bên thường tương-ñương nhau và khó giải-quyết
ñược ổn-thoả, trừ ra khi quốc-gia hết sức trù-phú hùng-cường làm cho trình-ñộ sanh-hoạt của tất cả
mọi người ñều có thể nâng lên một mực hết sức cao, như trường-hợp Hiệp-chúng-quốc Mỹ.
Giữa những người vô-sản cùng ở chung một ngành hoạt-ñộng với nhau cũng có một sự cạnh-tranh
ráo-riết. Thợ thuyền các hãng thường phải giành nhau chiếm lấy những chỗ làm nhẹ nhàng hay cao
lương nhứt.
Sự xung-ñột quyền-lợi giữa người vô-sản còn xuất-hiện dưới hình-thức của sự cạnh-tranh giữa thợ
ñàn ông và thợ ñàn bà. Vì yếu ñuối hơn và ít phương-thế mưu-sanh hơn, thợ ñàn bà luôn luôn chịu
nhận làm việc với một số lương thấp kém hơn thợ ñàn ông. Bởi ñó, trong những ngành kỹ-nghệ không
cần sức-lực nhiều, dùng thợ ñàn bà có lợi cho xí-nghiệp hơn là dùng thợ ñàn ông. Cố-nhiên là trong
trường-hợp ñó, những nhà dinh-nghiệp thích mướn thợ ñàn bà hơn. ðiều này làm cho thợ ñàn ông
nhiều người mất chỗ làm. ðể tránh nạn ñó, họ phải vận-ñộng ñể cho chánh-phủ hạn-chế số thợ ñàn bà,
hoặc yêu-cầu phải trả lương cho ñàn bà bằng ñàn ông ñể cho các chủ xí-nghiệp ít dùng ñàn bà hơn.
Ngoài những sự cạnh-tranh về quyền-lợi vật-chất, những người cùng một giai-cấp với nhau còn
xung-khắc nhau về những quyền-lợi tinh-thần nữa. Người thợ chuyên-môn bao giờ cũng muốn ñược
ñối-ñãi trọng-thể hơn những người thợ không chuyên-môn. Trong việc qui-ñịnh lương bổng các ngạch
công-chức, những chánh-phủ bao giờ cũng ñụng ñầu với những sự ñòi hỏi có tánh-cách « thể-diện »
hơn là « thiết-thật ». Những người kỹ-sư hay bác-sĩ rất không bằng lòng nếu họ bị sắp ngang hàng với
những viên-chức cai-trị không có một sở-học chuyên-nghiệp cao bằng họ. Trái lại,những viên-chức
cai-trị viện lẽ mình gánh một trách-nhiệm xã-hội nặng hơn ñể ñòi ñược hưởng những ưu-ñãi hơn
những công-chức khác.
Vấn-ñề giáo-viên sư-phạm và trợ-giáo ở nước ta cũng có thể giúp một chứng-cớ vào những sự xungñột thể-diện giữa những người mà ta có thể ñặt vào một giai-cấp với nhau. Mặc dầu trong số trợ-giáo
có những người học ñến hết năm thứ tư ban sư-phạm và lãnh một chức-vụ tương-ñương với các giáo
viên sư-phạm, họ muốn lãnh một số lương cao hơn người trợ giáo nhiều. Những sự xung-ñột lẫn nhau
trên này không ngăn cản người cùng nghề-nghiệp, cùng giai-cấp với nhau họp thành lại làm nghiệpñoàn hay liên-hiệp nghiệp-ñoàn ñể tranh-ñấu cho quyền-lợi chung. Tuy thế, nó cũng ñủ sức mạnh ñể
làm cho họ phân rẽ nhau ra, khi sự tranh-ñấu cho quyền-lợi chung không còn tánh-cách khẩn-thiết.
2° SỰ XUNG-ðỘT GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÙNG GIAI-CẤP Ở NHỮNG NƯỚC KHÁC NHAU

Giữa những người cùng giai-cấp nhưng ở những nước khác nhau, sự xung-ñột quyền-lợi còn mạnh hơn
sự xung-ñột giữa những người ñồng giai-cấp ở chung một nước với nhau.
Những kỹ-nghệ-gia nước này và nước nọ thường cạnh-tranh nhau một cách ráo-riết,chớ ít khi hợptác nhau. Chính vì ñể kiếm thị-trường cho nền kỹ-nghệ quốc-gia mà những nước kỹ-nghệ-hóa phải
tranh-ñấu nhau ñể dành những vùng ảnh-hưởng kinh-tế. Sự cạnh-tranh giữa những công-ty dầu hoả
Mỹ, Anh, Pháp, ñã bao nhiêu lần làm ñẫm máu những ñất Ả-rập ở Trung-ñông. Những cuộc xung-ñột
giữa tư-bản và các ñế-quốc thực-dân có thị-trường cho nền kỹ-nghệ mình , và tư-bản các cường-quốc
không thuộc-ñịa và thiếu thị-trường cũng có ñóng một vai tuồng trong việc gây ra những trận ñại-chiến
của thế-kỷ thứ 20.

Thợ thuyền các nước cũng không phải có quyền-lợi chung nhau. Mặc dầu người ta lập ñược những
liên-hiệp nghiệp-ñoàn thế-giới và không ngớt hô-hào giai-cấp cần-lao thế-giới nắm tay nhau, người
lao-ñộng các nước ñã tranh-ñấu nhau một cách mãnh-liệt ñể bảo-vệ quyền-lợi của chính mình.
Ở những nước theo chế-ñộ dân-chủ tự-do, thợ thuyền nhiều lúc ñã vận-ñộng chống lại dự-ñịnh bỏ hàng
rào quan-thuế do các nhóm chánh-trị ñưa ra. Như thế là vì họ sợ rằng trong chế-ñộ tự-do mậu-dịch,
hãng họ không cạnh-tranh lại những hãng ngoại-quốc và phải lỗ ñến ñóng cửa ñi, thành ra họ phải thấtnghiệp. Sự duy-trì hàng rào quan-thuế này bảo-vệ ñược quyền-lợi cho họ, nhưng có thể làm cho thợ
thuyền một nước láng-giềng thất-nghiệp vì hãng dùng những thợ này không tiêu-thụ ñược những hànghóa sản-xuất ra.
Người ta có thể bảo rằng sự xung-ñột quyền-lợi kể trên không rõ rệt nên không ñược thợ thuyền nhìn
thấy. Nhưng có những trường-hợp mà người thợ một nước chống chọi lại người thợ nước khác một
cách trực-tiếp hơn.
Người vô-sản những nước có một trình-ñộ sanh-hoạt cao luôn-luôn chống lại sự nhập-cư của những
dân vô-sản ở những nước nghèo ñói hơn. Trong lúc họ gởi lời thân chào giai-cấp cần-lao Ý, người thợ
Pháp cương-quyết chống lại việc người thợ Ý xâm-nhập nước Pháp giành hết các chỗ làm. Trong lúc
gởi lời thăm viếng những anh em vô-sản ở khắp bốn phương trời, người thợ Mỹ vẫn nhứt-ñịnh không
chịu cho người Trung-Hoa, người Nhựt-Bổn di-cư vào nước họ nhiều, vì lẽ người Trung-Hoa, người
Nhựt-Bổn vốn nghèo khổ nên chịu cực giỏi, nhẫn-nại, cần-cù,lại có một trình-ñộ sanh-hoạt thấp kém,
thành ra dám chấp-nhận một số lương hết sức ít ỏi, nếu ñể họ tràn vào nước Mỹ ñông thì vô-sản Mỹ
nhiều người phải mất sở làm.
Cũng có khi người thợ của nước giàu và mạnh yêu-cầu chánh-phủ họ phải hạn-chế quyền lao-ñộng
của người nghèo khổ ở nước ngoài nhập-cư vào. Trường-hợp này ñã xảy ra ở ñất Nam-Phi : thợ thuyền
Nam-Phi ñã vận-ñộng với chánh-phủ họ ñể ñưa ra những ñạo-luật hiếp-chế lao-ñộng các nước khác
nhập-cư vào nước mình, làm cho thợ thuyền nhập-cư ấy trở thành một hạng lao-ñộng cùng-ñinh.
d) NGUYÊN-NHƠN SỰ LẦM-LẠC CỦA KARL MARX.

Karl Marx sở-dĩ chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu là vì ông ñã lầm-lạc trong sự quan-sát tình-hình chánhtrị các nước Âu-Châu, nhứt là nước Anh, về thế-kỷ 19. Thời ấy, chánh-thể ñại-nghị ñã ñược thi-hành ở
Âu-châu, mà theo chánh-thể này, chánh-quyền về tay ñảng nào ñược nhiều thăm nhứt. Muốn ñoạt
ñược chánh-quyền ñể tổ-chức xã-hội theo chương-trình mình, những chánh-ñảng phải dựa vào phần
ñông nhứt hay có thế-lực nhứt trong dân-chúng. Như ñảng cầm-quyền dựa vào hạng ñại-tư-bản và ñạiñịa-chủ thì những ñảng ñối-lập liên-kết với hạng trung-lưu, hoặc dựa vào hạng nông-dân ñể lật ñổ ñảng
nắm chánh-quyền và lên thay thế họ. Muốn cho những nhóm người mình dựa vào ủng-hộ mình triệtñể, mỗi ñảng hứa khi nắm ñược quyền-bính rồi sẽ thi-hành những ñiều ích-lợi cho họ, sẽ chuẩn-nhận
những ñiều yêu-sách của họ. Một người quan-sát thiển-cận thấy thế thì lầm tưởng rằng những ñảng ấy
chỉ tranh-ñấu cho quyền-lợi một giai-cấp nhứt-ñịnh .Kỳ thật, vai tuồng những quyền-lợi giai-cấp trong
ñời sống chánh-trị các nước ñại-nghị không phải quá lớn lao như Marx và môn-ñồ tưởng.
Những nhà cầm-quyền cũng có lo thoả-mãn những cử-tri của mình một phần nào, nhưng thường họ
phải lo giữ cho ñời sống chung của quốc-gia ñược ñiều-hòa, nếu không nghĩ ñến việc tư-lợi. Tráchnhiệm của chánh-quyền làm cho nhà chánh-khách nhiều khi có thái-ñộ khác hẳn người ứng-cử-viên.
Do ñó, những quyền-lợi giai-cấp chỉ ñược nhắc ñến nhiều những khi các nhà lãnh-tụ nhận thấy cần-

phải ñưa nó ra ñể mua lòng quần-chúng, ñể ñả-phá ñối-phương, và ý-tưởng giai-cấp tranh-ñấu thật ra
ñã bị các chánh-khách lợi-dụng ñể thi-hành những ý-kiến riêng của họ, ñể ñạt ñược những quyền-lợi
riêng của nhóm họ.
ñ) KẾT-LUẬN CỦA MARX VỀ GIAI-CẤP TRANH-ðẤU CŨNG SAI LẦM

Thuyết giai-cấp tranh-ñấu ñã không ñúng mà kết-luận của Marx về giai-cấp tranh-ñấu lại càng sai
lầm hơn nữa. Ông tổ của học-phái tự xưng là duy-vật, mỉa mai thay, lại ñặt những luận-lý của mình
trên một không tưởng như các nhà triết-học duy-tâm. Vốn chịu ảnh-hưởng của phái Rousseau, Karl
Marx cũng cho rằng người sanh ra tánh vốn lành, chỉ vì chế-ñộ xã-hội không hay nên mới sanh ra ñộcác tham-lam bóc lột lẫn nhau. Ông tưởng rằng thế nào ngày kia chế-ñộ cộng-sản cũng thi-hành ñược và
nhơn-loại, dù muốn dù không, cũng ñi ñến cảnh thế-giới ñại-ñồng ñầy hoan-lạc.
Bởi thế, khi nói ñến cứu-cánh cuối cùng của cuộc tranh-ñấu giai-cấp, Marx bảo rằng loài người sẽ
tìm lại ñược bản-chất mình và gột rửa hết các vết-tích do chế-ñộ tư-bản gây trong tâm-hồn mình ñể
phụng-sự xã-hội một cách ñàng-hoàng. Ông quên rằng khi theo chủ-trương duy-vật, người ta chỉ có thể
dựa vào những sự thật hiển-nhiên chung quanh mình mà suy-luận. Nhà duy-vật ñã xem người là một
phần-tử của thiên-nhiên và hoàn-toàn tùy-thuộc thiên-nhiên, không có tác-ñộng gì ñặc-biệt trên thiênnhiên ñược thì không nêu ra vấn-ñề bản-chất nguyên-thủy của người, càng không thể quả-quyết rằng
bản-chất ấy tốt.
Muốn hợp-lý với mình, nhà duy-vật trước hết phải quan-sát xã-hội, rồi mới dựa vào tình-thế xã-hội
mà suy ra những kết-luận về bản-chất con người. Mà cứ theo Karl Marx, các chế-ñộ xã-hội từ trước
ñến giờ ñều hư hỏng vì trong xã-hội từ trước ñến giờ, nhơn-loại luôn luôn phân ra làm giai-cấp bóc lột
nhau. Trong trường-hợp ñó, dầu có xem chế-ñộ xã-hội là kết-quả ñời sống vật-chất, dầu cho có phủnhận quyền tư-do tác-ñộng của người và do ñó mà phủ-nhận trách-nhiệm của người trong sự xây dựng
những chế-ñộ hủ-bại, nhà duy-vật cũng không thể kết-luận rằng người vốn tốt, chỉ vì chế-ñộ hủ-bại mà
hư hỏng ñi. Nhiều lắm là họ có thể xem con người như là một trong những yếu-tố cấu-tạo nên các chếñộ xã-hội hủ-bại, mà như thế ,họ cũng phải kể bản-chất con người là xấu chớ không nhận cho nó là tốt
ñược.
Như vậy, tư-tưởng của Marx về vấn-ñề này thực ra không hợp-lý một chút nào. Nhưng muốn cho
chủ-trương mình có tánh-cách khoa-học, ông ñặt ra duy-vật sử-quan, cho rằng lịch-sử loài người chỉ là
lịch-sử của những cuộc tranh-ñấu giai-cấp làm cho giai-cấp vô-sản thoát-ly sự bóc lột, và ñến khi giaicấp vô-sản nắm ñược hết các dụng-cụ sản-xuất thì loài người không còn bóc lột nhau nữa.
Chúng ta ñã thấy rõ rằng lịch-sử loài người thật ra là lịch-sử cuộc tranh-ñấu ñể mưu-sinh-tồn, nhiều
khi núp dưới những dấu hiệu tư-tưởng. Những cuộc tranh-ñấu giai-cấp chỉ là một phần nhỏ của cuộc
sinh-tồn tranh-ñấu, và ít khi có một tánh-cách thuần-túy, rõ ràng. Nhưng dầu cho chúng ta có nhận
rằng loài người phân ra làm giai-cấp bóc lột và giai-cấp bị bóc lột tranh-ñấu lẫn nhau ñi nữa, ta cũng
khó mà nhận rằng sự tranh-ñấu giữa tư-bản và vô-sản hiện giờ sẽ ñưa ñến sự giải-thoát giai-cấp cầnlao và một nhơn-loại hòa-bình vĩnh-viễn ñược. Vì muốn lật ñổ giai-cấp cầm-quyền, dân-chúng phải có
một thiểu-số dẫn-ñạo – mà ta gọi là những nhà cách-mạng –thành ra giai-cấp cầm-quyền tổ-chức lại
xã-hội. Lẽ tất-nhiên những nhà cầm-quyền mới này ñược hưởng nhiều quyền-lợi vật-chất và tinh-thần
mà ñại-ña-số quần-chúng không ñược hưởng. Cái bản-tánh tự-nhiên của con người sẽ làm cho họ cố
gắng ñể duy-trì những quyền-lợi ấy cho họ, và nếu có thể ñược, cho con cháu họ. ðiều này ñưa ñến
những sự lạm-dụng, những sự bất-công, và chẳng chóng thì chầy, trong ña-số quần-chúng sẽ có một
thiểu-số khác gọi giai-cấp cầm-quyền là hạng bóc lột và vận-ñộng lật ñổ họ.

Tấn tuồng trên này ñã diễn ñi diễn lại nhiều lần trong xã-hội. Chúng ta có thể nhận rằng những cuộc
cách-mạng chống nhà cầm-quyền không xảy ra ở những nước trù-phú, theo một chế-ñộ tự-do, trong ñó
ña-số quần-chúng ñược sinh-tồn một cách sung-mãn, và sự tuyển lựa người chỉ-huy ñược thi-hành một
cách rộng rãi, công-bằng khiến cho những người tài-năng có thể ñạt ñược ñịa-vị mình thèm muốn một
cách êm thắm, hòa-bình.Nhưng chúng ta không thể hiểu ñược vì sao nhơn-loại hoàn-toàn chấm dứt sự
tranh-ñấu nhau khi tất cả phương-tiện sản-xuất ñều tập-trung lại, theo lý-thuyết thì trong tay toàn-thể
dân-chúng, nhưng thật-sự thì trong tay thiểu-số cầm-quyền.
Công việc tập-trung hết tài-sản của quả ñịa-cầu lại làm một mối thật ra không phải dễ thi-hành.
Nhưng ta hãy cứ thí-dụ rằng ñảng cộng-sản có thể làm nổi công việc ấy. Khi thành-công rồi, họ có thể
có hai thái-ñộ.
Nếu nhờ một trường-hợp hi-hữu nào ñó mà những nhà lãnh-tụ công-sản hoàn-toàn tốt, không vụ-lợi
tham-danh, họ sẽ tự tước hết quyền mình, hủy hết những chế-ñộ chánh-trị, giao những cơ-quan sảnxuất cho quần-chúng ñể cho mọi người ñược tự-do « sản-xuất theo năng-lực mình và tiêu-thụ theo
nhu-cầu mình ». Con người vốn tự-nhiên biếng nhác và tham-lam. ðể cho họ ñược hoàn-toàn như thế,
họ sẽ làm việc rất ít và muốn hưởng thật nhiều. Những món hàng sản-xuất ñược sẽ không ñủ cho mọi
người và người ta sẽ ñâm ra xâu xé tranh-ñấu nhau. Thế-giới sẽ hỗn-loạn và ñể lập lại trật-tự, người ta
sẽ phải tái-lập cơ-quan ñiều-khiển, tức là lập lại chánh-quyền. Vậy,dầu cho các lãnh-tụ cộng-sản có
hoàn-toàn tốt ñi nữa, chánh-quyền vẫn tồn-tại như thường và với nó, tất cả những bất-công bị nhóm
cộng-sản chỉ-trích.
Mà thật sự, các lãnh-tụ cộng-sản không thể hoàn-toàn tốt, họ sẽ cứ giữ mãi quyền-hành trong tay.
Trong trường-hợp này, loài người sẽ sống dưới một chế-ñộ ñộc-tài nguy-hiểm nhứt trần-gian. Xin
những ai mơ-tưởng rằng khi chế-ñộ cộng-sản thi-hành ñược trên toàn thế-giới thì chúng ta sẽ ñến một
kỷ-nguyên bình-ñẳng và công-chánh, nhớ lại rằng trong chế-ñộ ñại-ñồng cộng-sản, thiểu-số chỉ-huy ñã
nắm quyền-hành-chánh và binh-bị, mà lại còn là giám-ñốc các xí-nghiệp kinh-tế vĩ-ñại gồm cả thếgiới. Họ có quyền bắt mỗi người làm việc gì, làm mỗi ngày bao nhiêu, làm nơi ñâu và lãnh lương bao
nhiêu nữa. Từ xưa ñến giờ, có lúc nào mà thiểu-số cai-trị lại nắm ñược trong tay những khí-cụ nhiều và
có hiệu-lực ñến thế không ?
Tin tưởng rằng những sự lạm-dụng,những sự áp-chế, những ñiều bất-công không tránh ñược trong
xã-hội hiện-thời sẽ biến mất trong chế-ñộ cộng-sản, nhờ một tổ-chức dân-chủ, ñưa những kẻ thật lòng
làm lợi cho dân-chúng lên nắm quyền-bính, là một ñiều lầm-lạc trẻ con. Vì trong môt chế-ñộ mà thiểusố chỉ-huy có ñủ quyền ban-thưởng và trách-phạt, có ñủ tất cả các phương-tiện tuyên-truyền, tất cả
những cách thức gạt gẫm quần-chúng, tất cả những phương-pháp nhồi sọ nhơn-dân, không dung-nạp
một tổ-chức nào khác hơn là tổ-chức mình, không cho ai bình-phẩm về cách cai-trị của mình, thì
những cuộc tuyển-cử hay trưng-cầu dân-ý chỉ có thể ñưa ñến những kết-quả mà nhà cầm-quyền muốn
thấy mà thôi.
Guồng máy ñộc-tài kinh-khủng này sẽ cứ quay mãi không ngừng, và nó sẽ ñè bẹp luôn cả những
người ñiều-khiển nó : chính thiểu-số chỉ-huy xã -hội cộng-sản cũng vì sự tranh-quyền, vì sự tự-vệ mà
phải chiến-ñấu nhau mãnh liệt. Nếu trước ñây, những lãnh-tụ cộng-sản ñã nhờ sự bưng bít và sự tuyêntruyền láo khoét mà hóa-trang ñược sự thật và gạt gẫm ñược những người nhẹ dạ cả tin thì những biếncố xảy ra sau khi Staline chết ñã bày tỏ một cách rõ ràng những thúi tha của chế-ñộ cộng-sản.
Trong ñại-hội thứ 20 của ñảng cộng-sản ðệ-Tam Quốc-Tế, những nhà lãnh-ñạo hiện-thời của Liênbang Sô-viết ñã công-khai lên án Staline, người mà cácñảng-viên cộng-sản ðệ-Tam ñã ca-tụng không
tiếc lời hơn hai mươi năm ròng rã. Theo những nhà lãnh-ñạo này, Staline ñã buộc mọi người thờ

phượng y như thần-thánh, ñã có những chủ-trương sai lạc trong sự ñiều-khiển quốc-gia, ñã sát-hại
nhiều người một cách oan-khuất, trong ñó có những ñảng-viên cộng-sản trung-kiên, ñã phạm nhiều tội
ác tày trời như là bắt một số phụ-nữ làm vật hy-sanh ñể thoả-mãn thú-dục của y.
ðể sửa chữa lại những lỗi lầm do Staline gây ra, những nhà lãnh-ñạo hiện-thời của Liên-bang Sô-viết
ñã thả nhiều người bị giam, hồi-phục danh-dự cho nhiều người bị giết hay bị tù ñày, cố giao-hảo lại với
Tito, lãnh-tụ ñảng cộng-sản Nam-tư. Một mặt khác, họ cho hạ lần những ảnh tượng của Staline, và ñổi
tên nhiều công-trường và thành-phố mang tên nhà ñộc-tài ñã quá-vãn. Về phương-diện tinh-thần, họ
cho viết lại những quyển sử chứa ñựng toàn chuyện bịa ñặt và cho phép một số nhà tư-tưởng bị bịt
mồm trước kia lên tiếng bênh vực chủ-trương mình.
Những việc làm trên ñây có làm cho chế-ñộ thi-hành ở Liên-bang Sô-viết hơi dịu bớt tánh-cách khắcnghiệt. Tuy thế, nó không giúp cho cách lãnh-tụ hiện-thời của các nước ấy khỏi bị chỉ-trích. Một số
ñảng-viên cộng-sản ngoại-quốc ñã lên tiếng ñả-kích họ, và hỏi họ ñã làm gì bên cạnh Staline trong khi
Staline phạm những tội ác mà hiện giờ họ phanh phui ra. ðể trả lời lại những sự công-kích ñó, viên
Tổng-thư-ký hiện-tại của ñảng cộng-sản Nga là Khroutchev ñã bảo rằng lúc ấy họ không thể làm gì
ñược vì Staline có một uy-tín rất lớn trong dân-chúng, nên họ không thể ñứng lên tố-cáo ông ta khi ông
ta còn sống. Một mặt khác, các lãnh-tụ cộng-sản hiện giờ lại cho biết một cách gián-tiếp rằng chính họ
ñã tìm cách thủ-tiêu Staline.
Tất cả những việc kể trên ñây ñều chỉ rõ rằng xã-hội cộng-sản không thể tốt ñẹp ñược. Một khi chếñộ cộng-sản ñã sản-xuất ra ñược một Staline, một khi chính những lãnh-tụ nhận thấy rõ tội ác của
Staline cũng không thể công-khai chống chọi lại Staline vì bộ máy tuyên-truyền của Liên-bang Sô-viết
ñã lỡ nhồi vào sọ nhơn-dân rằng Staline là một người hoàn-toàn, thành ra Staline có một uy-tín quá
cao, một khi Staline có thể ngự-trị trên Liên-bang Sô-viết gần ba mươi năm và ñã giết hại không biết
bao nhiêu người vô-tội, và tàn-sát luôn ñến cả những lãnh-tụ cộng-sản trung-kiên, một khi những bộhạ của Staline muốn thoát khỏi gông cùm ông ta phải tìm cách giết lén ông ta, thì thử hỏi làm sao ta có
thể tin cậy nơi chế-ñộ ấy ñược nữa ? Vì thật ra, có cái gì bảo-ñảm rằng lãnh-tụ cộng-sản hiện-thời sẽ
không xâu xé nhau mãi ?
Từ trước ñến nay, ñảng cộng-sản chưa hoàn-toàn thành-công vì còn phải ñối-phó với khối cườngquốc không cộng-sản ; các lãnh-tụ cộng-sản còn cần dân-chúng, và cần phải cố-kết nhau lại ñể chống
chọi lại khối cường-quốc không cộng-sản mà họ còn xử-sự với dân-chúng và ñối-ñãi với nhau như thế
thay ; ñến khi cướp ñược quyền-bính trên toàn thế-giới rồi, làm sao họ khỏi bóc lột thêm dân-chúng,
làm sao họ khỏi phân-tranh xâu xé lẫn nhau ? Chừng ñó, thế-giới sẽ biến thành một bãi chiến-trường
minh-mông và sự tương-tàn tương-sát giữa loài người sẽ không kém gì những cuộc chém giết nhau
trong thời-ñại hồng-hoang man-dã.
3. NHỮNG THUYẾT PHỤ THÊM VÀO THUYẾT GIAI-CẤP TRANH-ðẤU.
a) THUYẾT GIÁ-TRỊ

Sự ñịnh giá-trị một món hàng thường tùy-thuộc vào hai yếu-tố : một là sự lợi-ích của món hàng ấy,
hai là công-trình người làm ra nó. Như vậy nó gồm hai phương-diện khác nhau: phương-diện người
tiêu-thụ và phương-diện người sản-xuất.
ðứng về phương-diện người tiêu-thụ mà nói, vấn-ñề giá-trị ñã hết sức phức-tạp rồi, vì sự qui-ñịnh
mức cần-ích của món hàng, tùy theo xã-hội và cá-nhơn mà khác nhau vô cùng. Nếu ta nhớ rằng ngoài
người tiêu-thụ, lại còn có người sản-xuất, ta sẽ thấy rằng vấn-ñề giá-trị lại còn phức-tạp hơn nữa.

Khi lấy một số công-việc xã-hội cần-thiết ñể sản-xuất một món hàng làm yếu-tố qui-ñịnh giá-trị món
hàng ấy, Marx ñã ñơn-hóa vấn-ñề, nhưng chính-sự ñơn-hóa này ñã làm cho vấn-ñề sai lạc ñi.
Trước hết ,ta có thể nhận rằng Marx ñã bỏ hẳn quan-ñiểm của người tiêu-thụ, mà thật ra, chính quanñiểm này mới lại là phần quan-trọng hơn hết, vì người chỉ sản-xuất những món hàng tiêu-thụ ñược mà
thôi. Một ñồ vật tốn nhièu công-phu chế-tạo mà không hữu-ích cho ai cả tất-nhiên không thể có một
giá-trị gì, và ñiều này chỉ tỏ rằng quan-niệm giá-trị của Marx không thể chấp-nhận ñược.
Hơn nữa, ngay về phiá người sản-xuất, quan-niệm về giá-trị của Marx cũng không ñầy ñủ. Trong
thuyết giá-trị của ông, Marx chỉ nói ñến công việc thủ-công mà không nhắc ñến sự làm việc bằng trí
óc, cũng không ñá ñộng ñến những kinh-nghiệm của người làm việc.
Thật ra, nếu ta theo ñúng chủ-trương của Marx về vấn-ñề giá-trị, ta sẽ phảỉ ñịnh giá-trị những tácphẩm văn-chương, nghệ-thuật, những phát-minh khoa-học, những công-tác chánh-trị bằng số giờ làm
việc của các văn-nghệ-sĩ, các nhà bác-học, các chánh-khách, và ñó là một ñiều thậm vô-lý. Bởi vậy, ta
phải gạt bỏ các hạng người này qua một bên, và như thế trong xã-hội của Marx chỉ còn có hạng thợ
thuyền là ñáng kể .
Về những hạng thợ thuyền này, Marx chủ-trương dựa vào số thì giờ xã-hội cần-thiết ñể ñịnh giá-trị
công việc làm của họ. Trả lời cho những người nêu ra vấn-ñề phân-biệt công-việc chuyên-môn với
công việc thường, Marx bảo rằng công việc chuyên-môn có thể xem như là một bội-số của công việc
thường.
Vậy, cứ theo ý Marx, giá một món hàng do một người thợ chuyên-môn làm trong mười giờ ñồng-hồ
phải hai hay ba lần cao hơn giá một món hàng do một người thợ thường làm cũng trong thời-hạn mười
giờ. Do ñó,người thợ chuyên-môn phải lãnh một số lương bằng hai hoặc ba số lương người thợ
thường.
Nhưng vấn-ñề nan-giải cho những người theo chủ-trương này là làm sao ñịnh ñược con số dùng làm
số nhân một cách ñàng-hoàng. Nếu ta xem công việc của một người thợ ñiện như là một bội-số của
người gác cổng,ta phải ñịnh rõ mực gia-bội này là bao nhiêu.
Marx có cho biết rằng muốn ñịnh con số ñó, ta phải dựa vào xuất mậu-dịch của các vật-phẩm. Nếu
một cái tượng do một nhà ñiêu-khắc chạm trong hai giờ có thể dùng ñể ñổi lấy một xe ñá do một người
thợ ñá ñục ñược trong hai mươi giờ, ta có thể xem rằng một giờ làm việc của nhà ñiêu-khắc bằng mười
giờ làm việc của người thợ ñá, và như thế số nhân phải là mười.
Nhưng câu trả lời của Marx không giải-quyết ñược vấn-ñề, vì người ta tự hỏi phải làm sao ñể ñịnh
ñược rằng giá cái tượng bằng giá xe ñá trên ñây? Ta không thể dựa vào giá thị-trường ñược,vì như thế,
ta lại rơi vào trong chế-ñộ mậu-dịch của tư-bản mà Marx chỉ-trích. Hơn nữa, giá thị-trường vốn không
phải là bất-biến và khi dựa vào nó, ta phải luôn luôn thay ñổi số nhân giữa công việc chuyên-môn và
công việc thường.
Trong trường-hợp chánh-phủ cộng-sản can-thiệp vào việc ñịnh giá-trị các món hàng, ta không thể
biết ñược họ dựa vào tiêu-chuẩn gì mà tính, vì hiện-thời, người ta chưa có dụng-cụ gì khả-dĩ ño lường
ñược sự khó nhọc của người khi làm một công việc.
Nếu ta nhớ rằng trong xã-hội, không phải chỉ có hạng thợ thuyền là làm việc mà còn những người
làm việc bằng trí óc nữa, ta sẽ thấy tất cả sự khó khăn của vấn-ñề. Vì ta có thể chắc chắn rằng dầu

khoa-học có tiến-bộ ñến ñâu, nó cũng khó thể tạo ñược một cái máy giúp người so-sánh những nỗi lo
của một viên giám-ñốc khi ông ta do-dự trước hai phương-pháp tổ-chức xưởng mình, với sự mệt nhọc
về thể-xác của một anh phu ñào ñất và sự dụng-tâm của một viên kế-toán ghi chép những con số và
tính-toán với những con số ấy. ðối với những nhà thi-sĩ khi cao-hứng thì làm bài thơ dài trong một
khắc, và lúc cạn hứng thì nặn nọt suốt ngày mới viết ñược ít câu, hẳn không máy móc nào có thể ño
nổi công lao họ, càng không thể nữa là nhà thi-sĩ có thể không thấy mệt nhọc mà còn sung sướng khi
làm thơ.
Như thế, quyết-ñịnh của chánh-phủ cộng-sản về giá-trị công việc làm mỗi người chỉ có thể là một
quyết-ñịnh ñộc-ñoán mà thôi. Những người cộng-sản cho rằng trong xã-hội cộng-sản, ñảng cộng-sản là
ý-thức quần-chúng, và các lãnh-tụ cộng-sản là ý-thức của ñảng cộng-sản. Giữa quần-chúng với ñảng
và giữa ñảng với các lãnh-tụ, luôn luôn có sự thông-cảm và ảnh-hưởng qua lại với nhau. Bởi ñó, quyếtñịnh của các lãnh-tụ cộng-sản luôn luôn hợp với nguyện-vọng và sự cần dùng của quần-chúng. Nhưng
gương Staline ñã cho ta thấy rằng những quả-quyết trên này không thể ñứng vững, và thuyết giá-trị của
Marx chung-qui không sao có thể nhận ñược.
b) THUYẾT GIÁ-TRỊ THẶNG-DƯ

Thuyết giá-trị thặng-dư của Marx dựa vào một quan-niệm căn-bản là sức làm việc của người thợ
cũng là một món hàng mà giá-trị mậu-dịch bằng số thì giờ cần-thiết ñể sản-xuất những món dùng vào
việc duy-trì sự sống của người làm việc và gia quyến anh ta. Cứ theo quan-niệm này, người thợ chungqui cũng chỉ là một món hàng.
Thật ra thì trong các xã-hội cổ, quan-niệm xem người – ít nhứt là người lao-ñộng thuộc giai-cấp hạtiện – như một món hàng là một quan-niệm thông-thường. Người nô-lệ của chế-ñộ cổ-thời, người
nông-nô của chế-ñộ phong-kiến bị ñối-ñãi như con vật mà người chủ có quyền ñem ñi bán lúc nào
cũng ñược. Xét về mặt pháp-lý, trong xã-hội dân-chủ tư-sản, tất cả mọi người ñều là công-dân. Nhưng
trong thật-tế, phần lớn những nhà tư-bản của thế-kỷ 19 vẫn xem thợ thuyền như là một thứ máy móc
làm việc cho mình.
Thái-ñộ những nhà quí-phái cũng như những vị chủ-nhơn thời trước khinh rẻ hạng cần-lao và xem
họ như một món hàng là một thái-ñộ vô-nhơn-ñạo. Nó chà ñạp phẩm-cách con người và gây ra bao nỗi
khổ-sở cho hạng người xấu số. Lòng nhơn-ñạo và sự tôn-trọng phẩm-cách con gười bắt buộc ta phải
ñánh ñổ quan-niệm của hạng thống-trị ngày xưa. Mà trong việc làm này, thuyết giá-trị thặng-dư của
Marx chẳng những vô-ích mà còn có hại nữa.
Không cần nêu ra thuyết giá-trị thặng-dư, ai cũng thấy rằng những nhà tư-bản của thế-kỷ 19 bóc lột
thợ thuyền một cách tàn-nhẫn. Những nhà xã-hội duy-tâm ñã nhiệt-liệt chỉ-trích những nhược-ñiểm
của chế-ñộ tư-bản. Ta có thể chấp-nhận rằng những ñề-nghị cải-tổ xã-hội của họ có tánh-cách khôngtưởng, nhưng sự công-kích chế-ñộ tư-bản của họ không phải là không hiệu-lực. Nêu ra thuyết giá-trị
thặng-dư, Marx không giúp ích gì hơn vào việc phơi bày nỗi khổ của người lao-ñộng, mà lại còn longtrọng công-nhận rằng thợ thuyền là một thứ hàng-hóa không hơn không kém.
Chủ-trương của Marx thật hết sức rõ ràng : sức làm việc của người thợ là một món hàng. Giá-trị món
hàng này bằng số thì-giờ cần-thiết ñể sản-xuất những món cần-thiết cho sự sống của người thợ và giaquyến y. Vậy,người thợ thật-sự cũng là một món hàng, một món hàng ñặc-biệt nếu ta săn sóc tử-tế sẽ
có thể cung-cấp một số công-việc, và một số con cái sau này sẽ cung-cấp một số công việc khác, y hệt
như con trâu hay con ngựa.

Chủ-trương trên này – vốn rất hợp với thuyết duy-vật của Marx – ñã không kính-trọng nhơn-phẩm
người thợ mà còn ñưa ñến một chánh-sách rất có hại cho hạng cần-lao. Xét ñời sống chánh-trị nội-bộ
những nước bị bọn môn-ñồ Karl Marx chiếm cứ, ta thấy rằng bọn họ xem con người như một thứ tưbản. ðể ñuổi kịp các nước tây-phương trên con ñường kỹ-nghệ, Liên-bang Sô-viết ñã lập các trại tậptrung hàng ngàn hàng triệu con người. Chính với sự ñau khổ của các công-nhơn cưỡng bách này, họ ñã
một phần nào chữa bớt sự chênh-lệch giữa họ với các nước ñã có một nền tư-bản khổng-lồ tích-lũy
suốt mấy trăm năm nay.
Vì thế, thợ thuyền các nước theo chế-ñộ cộng-sản, nhứt là thợ thuyền Ba-lan và Hung-gia-lợi ñã hết
sức thù ghét cộng-sản. Những cuộc khởI-nghĩa ñã làm ñẫm máu ñất Trung-Âu vào cuối năm 1956 ñã
cho ta thấy rõ rằng hiện nay chính những người lao-ñộng của các nước «dân-chủ bình-dân» mới là
những người chống cộng mãnh-liệt nhứt.
ðứng về phương-diện kinh-tế mà nói, thuyết giá-trị thặng-dư của Marx có thể qui về hai ñiểm : một
là nhà tư-bản luôn luôn trả cho thợ thuyền một số lương tốI-thiểu, hai là thợ thuyền là hạng người duynhứt tạo ra sản-phẩm và phải ñược hưởng hết những sản-phẩm chế-tạo ra.
Marx cho rằng sức làm việc là một món hàng ñược nhà tư-bản mua theo giá-trị mậu-dịch của nó, mà
giá-trị mậu-dịch này bằng số thì giờ cần-thiết ñể sản-xuất những món dùng vào việc duy-trì sự sống
của người làm việc và của gia-quyến anh ta. Như thế,Marx ñã bảo một cách gián-tiếp rằng nhà tư-bản
chỉ trả cho thợ-thuyền một số lương tối-thiểu cần-thiết cho thợ thuyền mà thôi.
ðiều này rất ñúng lúc Marx nêu ra chủ-nghĩa của mình. Nhưng ta có thể nhận thấy rằng những
nguyên-nhơn ñưa ñến tình-thế ñó là những nguyên-nhơn ñặc-biệt của thời-kỳ này.
ðâu thế-kỷ 19, sự bành-trướng của cơ-giới làm cho công-nghệ ở thôn quê không cạnh-tranh lại các kỹnghệ ở thành thị và phải phá-sản. Do ñó, thợ thuyền ở thôn quê dồn về thành-thị rất ñông. Họ không
ñược tổ-chức một cách ñàng-hoàng vì chánh-phủ nghiêm-cấm mọi cuộc liên-minh giữa thợ thuyền.
Trong lúc ñó, vì kỹ-nghệ mới mở mang, những nhà tư-bản hãy còn ít và không dùng hết số thợ
thuyền sẵn có. Một mặt khác, họ có thể thoả-thuận với nhau ñể dìm giá lương bổng. Không như thế, sự
cần-thiết phải hạ giá hàng-hóa ñể cạnh-tranh nhau một cách hiệu-lực cũng bắt buộc họ phải trả cho thợ
thuyền ít chừng nào hay chừng ấy.
Vì những lý-do này, trên thị-trường lao-công, người thợ ở vào một vị-thế hoàn-toàn yếu kém. ðã thế
,trên thế-giới lúc ñó, kỹ-nghệ chỉ mới mở mang ở một vài nước ,thành ra nhà sản-xuất có một thịtrường rộng rãi. Họ không cần ñến khả-năng tiêu-thụ của hạng thợ thuyền cho nên người lao-ñộng ở
trong một hoàn-cảnh hết sức tối tăm.
Nhưng ngay trong chế-ñộ tư-bản của thế-kỷ 19, cũng ñã có sự phân-biệt giữa các hạng thợ thuyền.
Những người thợ chuyên-môn thời ấy ñã ñược hưởng những lương bổng cao hơn thợ thường nhiều.
Một mặt khác, lương bổng thợ thuyền càng ngày càng tăng và tăng mau hơn giá sanh-hoạt. Những
sử-gia khách-quan ñều nhận rằng ñịa-vị thợ thuyền ñã ñược cải-thiện rất nhiều, nhờ sự biến-ñổi của
ñiều-kiện xã-hội.
Trước hết, phong-trào di-cư từ thôn quê ra thành-thị yếu lần ñi. Một mặt khác, vì kỹ-nghệ mở mang
thêm, sự cần dùng nhiều nhơn-công cũng tăng lên nhiều. Thêm nữa, thợ thuyền lần lần giác-ngộ về

quyền-lợi mình nên hội-họp nhau lại ñể tranh-ñấu chung nhau. Ban ñầu, các nghiệp-ñoàn chỉ ñược
chánh-phủ dung-nhận, nhưng về sau, nó ñược chánh-thức thành-lập nhờ những cuộc tranh-ñấu chánhtrị của những phần-tử cấp-tiến. Khi ñã mạnh lên rồi, những nghiệp-ñoàn hoạt-ñộng ñể yêu-cầu các
nghị-hội ban-bố những luật-lệ xã-hội có lợi cho hạng thợ thuyền, bắt buộc chánh-phủ qui-ñịnh số
lương tối-thiểu mà chủ-nhơn phải trả cho thợ thuyền, thi-hành những biện-pháp ñể bảo-vệ quyền-lợi
của thợ thuyền trong trường-hợp họ bị tai-nạn hay ngọa bịnh vì công việc, hạn-chế số giờ làm việc mỗi
ngày và cưỡng bách chủ-nhơn phải cho thợ thuyền nghỉ ăn lương một thời-gian trong năm.
Những nhà tư-bản ban ñầu còn có chống chọi lại xu-hướng xã-hội ấy. Nhưng về sau,họ lại nhận thấy
rằng một số luật-lệ xã-hội cuối cùng lại làm lợi cho việc sản-xuất, thí dụ hạn-chế số giờ làm việc mỗi
ngày giúp cho thợ thuyền khoẻ hơn và làm việc hăng-hái hơn, thành ra năng xuất sanh-sản của thợ
thuyền tăng lên rất cao, và với một số giờ làm việc ít hơn, người ta có thể sản-xuất nhiều hơn trước. Do
ñó, họ cũng chiều theo xu-hướng chung.
Gần ñây hơn nữa, người ta thấy phát-hiện một quan-niệm mới theo ñó, lương bổng không còn là một
số tiền dùng ñể trả công-lao cho thơ thuyền mà trở thành lợi-tức cho một hạng người trong xã-hội.
Quan-niệm này do sự phát-triển nền kỹ-nghệ trên thế-giới mà ra. Vì sự phát-triển ñó, các nhà kỹ-nghệ
khó kiếm thị-trường bên ngoài quốc-gia mình nên phải tìm cách mở rộng thị-trường trong nước. Do
ñó, họ phải nghĩ ñến việc mở mang khả-năng tiêu-thụ của thợ thuyền là một hạng người ñông ñảo
trong nước. Chẳng những tự ý nâng cao lương bổng thợ thuyền, họ còn rút ngắn thì giờ làm việc ñể thợ
thuyền có thì giờ ñi chơi và có dịp tiêu-thụ nhiều hơn .
Ngay ở những nước chưa ñi ñến quan-niệm này, người ta cũng nhận thấy rằng số tiền mỗi người thợ
lãnh không còn cân-phân với sức làm việc họ cung-cấp mà một phần nào dựa vào nhu cầu họ. Một
người thợ thường có nhiều con cái có thể nhờ tiền trợ cấp gia-ñình mà lãnh một số lương cao hơn một
người thợ chuyên-môn nhưng không có gia-ñình.
Như thế, lương bổng thợ thuyền không còn bị nhà tư-bản ghìm xuống mức tối-thiểu như Marx chủtrương. Nó cũng không còn là một yếu-tố ñể ñịnh-giá sản-xuất một món hàng hay một giá-trị dùng ñể
ñền bù công khó cho ngưới thợ, mà trở thành một nguồn lợi-tức dùng ñể thỏa-mãn sự cần dùng của
một hạng người trong xã-hội. Vậy thuyết thặng-dư giá-trị của Marx ñã bị sự thay ñổi của tình-thế làm
cho sai lạc ñi.
Về chủ-trương của Marx cho rằng chỉ có thợ thuyền là kẻ tạo ra sản-phẩm nên họ phảI ñược hưởng
hết những sản-phẩm chế tạo ra, ta có thể bảo rằng nó không hợp-lý. Những người ñứng ra sáng-tạo
một xí-nghiệp và tổ-chức công việc trong xí-nghiệp, tìm cách tiết-kiệm thì giờ, vật-liệu và sức lực
nhơn-công, phân chia công việc làm, hạn-ñịnh sự tác-dụng nghị-lực của mỗi người, ñã ñóng một vai
tuồng quan-trọng hơn một người thợ trong quá-trình sanh-sản.
Trong xã-hội Âu-châu vào thế-kỷ thứ 19, những nhà tư-bản quả có thâu lấy một phần lời quá lớn so
với công-lao và vốn liếng họ bỏ ra. ðó là một sự bất-ñồng cần ñánh ñổ. Nhưng khi bảo rằng nhà tư-bản
ngồi không an-hưởng giá-trị thặng-dư và cho rằng chỉ có người thợ là kẻ ñã tạo ra giá-trị, Marx ñã ñi
quá ñà. Vì bảo như thế, tức là bảo rằng dầu là có người ñiều-khiển hay không, dầu sự ñiều-khiển hay
dở thế nào ñi chăng nữa thì cung-lượng sản-xuất của người thợ vẫn không thay ñổi.
Thêm nữa, ngoài người lao-ñộng, dụng-cụ ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự sản-xuất. Trong
các kỹ-nghệ có ngành dùng người nhiều, máy ít ; có ngành dùng người ít, máy nhiều. Nếu thuyết giátrị thặng-dư mà ñúng thì tất nhiên người chủ hãng nào dùng thợ nhiều phải thâu lời nhiều hơn những
hãng dùng thợ ít. Nhưng sự thật trái hẳn ñiều này.

Vả lại, một khi người thợ cần dùng dụng-cụ ñể làm việc, ta còn phải nghĩ ñến việc giữ gìn các dụng
cụ ấy và khi nó hư hỏng thì phải thay thế nó.Hơn nữa,ta cũng phải nghĩ ñến việc chétạo thêm dụng cụ
mới ñể cho khẩnăng sản-xuất của xã-hội ngày thêm tăng-cường mãi lên.Trong trường-hợp ñó,ta không
thể nào giao tất cả những sản-phẩm chế-tạo ñược cho thợ thuyền,mà phải dành một phần sản-phẩm ấy
cho những người có tham-dự vào việc chế-tạo dụng-cụ và những người ñứng ra tổ-chức việc giữ-gìn
dụng-cụ và chế-tạo thêm dụng-cụ mới.
Về thuyết giá-trị thặng-dư, chúng ta cũng nên lưu-ý rằng Marx nhận càn rằng người thợ chỉ cần làm
việc 6 giờ cũng ñủ sản-xuất những món cần-thiết cho sự sống của mình và của gia-ñình mình mà phải
làm việc cho nhà tư-bản 12 giờ. Hai số 6 và 12 này thật ra không căn-cứ vào ñâu cả. Nhưng dầu cho
lời quả-quyết của Marx hết sức ñúng, ta cũng không nên quên rằng nếu người lao-ñộng có thể sản-xuất
ñủ những món cần-thiết cho mình trong 6 giờ, ấy cũng nhờ có tư-bản và sự chỉ-huy bằng trí óc giúp
vào. Nếu người lao-ñộng làm việc một mình thì không những 12 giờ mà có lẽ ñến 24 giờ làm việc
cũng không ñủ ñể cho y sản-xuất những món cần-thiết trên kia. Sự so sánh một xã-hội gọi là tư-bản với
một xã-hôi dựa vào một chế-ñộ sản-xuất cổ-lỗ giúp cho ta thấy ñiều này một cách rõ ràng.
Cứ theo ý Marx và môn-ñồ ông thì chỗ khác nhau giữa số sản-phẩm của người lao-ñộng làm việc
một mình với một dụng-cụ ñơn-giản, và số sản-phẩm của người lao-ñộng làm chung với một số ñông
lao-ñộng khác trong một hãng xưởng với máy móc ñầy ñủ, phải thuộc về người lao-ñộng cả. Nhưng
thật ra, chỗ khác nhau trên này là một sản-phẩm có tánh-cách xã-hội. Nó là kết-quả của sự tổ-chức, sự
ñiều-khiển, nhưng cũng là kết-quả những sự phát-minh, những sự nghiên-cứu, những công cuộc ñàoluyện, giáo-dục, những hoạt-ñộng ñể duy-trì sự an-ninh trật-tự cần-thiết cho sự sản-xuất kinh-tế theo
một qui-mô rộng lớn. Bởi ñó,khi bảo rằng ñó là một giá-trị thặng-dư mà nhà tư-bản cướp của người
lao-ñộng thì không ñúng, mặc dù nhà tư-bản có giành lấy một phần quá lớn trong số lời thâu ñược.
Một mặt khác, những chủ-trương của Marx về vấn-ñề tăng-gia giá-trị thặng-dư cũng không ñúng.
Cho rằng hạ giá hàng-hóa xuống là thâu ngắn thì giờ mà người lao-ñộng làm việc cho mình, tức là bóc
lột người lao-ñộng, thì thật là có một quan-niệm hoàn-toàn máy móc. Vì nếu nhà sản-xuất hạ giá hànghóa xuống mà giữ nguyên số lương của người thợ, hay hơn nữa ,tăng thêm số lương ấy, thì khả-năng
tiêu-thụ của người thợ ñược lên cao và người thợ có thể sống một cuộc ñời phong-lưu hơn trước.
Trong trường-hợp ñó, ta không thể nào cho rằng người thợ bị bóc lột khi hàng-hóa bị hạ giá ñược.
Với một tổ-chức hợp-lý hơn, xã-hội tư-bản hiện-tại thật ra ñã làm sai hẳn nhiều quan-ñiểm của Marx.
Theo nhà thủy-tổ của lý-thuyết xã-hội duy-vật, sức làm việc công-cộng của thợ thuyền hoàn-toàn thuộc
về nhà tư-bản. Nhưng thật sự, với lối ñánh thuế lũy-tiến, với chế-ñộ « an-ninh xã-hội », với sự tranhñấu nghiệp-ñoàn bắt buộc chủ-nhơn phải hạ số giờ làm việc mỗi tuần xuống và tăng lương thợ thuyền
lên, ñồng-thời tổ-chức việc sự nâng cao ñời sống thợ thuyền về mọi phương-diện và bài-trừ nạn thấtnghiệp, sự phân chia lợi-tức có tánh-cách công-bằng hơn, và sự dùng thêm máy móc không còn tănggia giá-trị thặng-dư tương-ñối nữa, mà lại nâng cao trình-ñộ sanh-hoạt vật-chất của mọi người lên.
Như thế, thuyết giá-trị thặng-dư không thể ñứng vững ñược. Thêm nữa, nó không bao-quát ñược cả
sự làm việc trong xã-hội, vì ngoài những người lao-ñộng trực-tiếp sanh-sản những nhu-dụng cho xãhội, còn có những người khác không trực-tiếp làm công việc sanh-sản, những chánh-khách, những
quân-nhơn. Nếu cho rằng chỉ có sản-phẩm thủ-công là có giá-trị, và ai không tạo ra một hàng-hóa gì
mà có hưởng những nhu-dụng như mọi người là kẻ bóc lột lao-ñộng thì chính Karl Marx, Engels,
những lý-thuyết-gia xã-hội suốt ñời chỉ hoạt-ñộng cách-mạng và văn-hóa chớ không tự mình làm ra
một sản-phẩm gì, hẳn cũng là những người bóc lột nốt.

c) LUẬT TÍCH-LŨY TƯ-BẢN VÀ QUẦN-CHÚNG VÔ-SẢN-HÓA

Luật tích-lũy tư-bản và quần-chúng vô-sản-hóa cũng không ñược thật-tế chứng-nhận. Trong thế-kỷ
19, quả có những nhà tư-bản và nhiều nhà tiểu-tư-sản sạt nghiệp vì những sự cạnh-tranh và khủnghoảng kinh-tế. Nhưng xen vào những thời-kỳ hỗn-loạn, vẫn có những thời-kỳ phồn-thạnh, làm cho
trình-ñộ sanh-hoạt chung ñược nâng cao lên.
Sự phát-hiện của những phong-trào xã-hội, lại làm cho những nước tư-bản không ít thì nhiều, tìm
cách hạn-chế sức phát-triển của tư-bản và cải-thiện ñời sống hạng cần-lao. Do ñó, hạng tiểu tư-sản ñã
không bị tiêu-diệt mà lại còn càng ngày càng nhiều và lần lần xuất-hiện ở những nước xưa nay không
có nó.
Thêm nữa, người ta lại nhận thấy rằng sự phát-triển của kỹ-thuật làm cho các xí-nghiệp lớn ra rất
nhiều, và tư-bản các xí-nghiệp không còn thuộc về một số ít người làm chủ nữa. Trái lại, với lối họptập tư-bản bằng cổ-phần, vốn của nhiều xí-nghiệp thuộc về một số rất ñông người tiết-kiệm. Một cuộc
ñiều tra ở Mỹ vào năm 1937 cho biết rằng tư-bản của công-ty ñiện-thoại và ñiện-tín, một xí-nghiệp tư,
thuộc về 641.000 người có cổ-phần. Và khi quốc-hữu-hóa các mỏ than sau khi trận thế-giới ñại-chiến
thứ nhì chấm dứt, chánh-phủ Pháp ñã tìm thấy 105.000 người làm chủ các cổ-phần mỏ than tại Lens ;
số người làm chủ cổ-phần này sáu lần nhiều hơn số thợ làm cho mỏ ấy.
Về hạng lao-ñộng, người ta nhận thấy rằng họ không phải càng ngày càng khốn-khổ như Marx nói,
mà lại càng ngày càng sung sướng hơn. Như thế, quần-chúng không bị vô-sản-hóa mà trái lại, vô-sản
ñã ñược hữu-sản-hóa rất nhiều. Sự quan-sát xã-hội Mỹ hiện-thời ñã cho chúng ta thấy rằng nhờ sự
phồn-thạnh chung mà sự sản-xuất tư-bản ñưa ñến cho mọi người, chính một xã-hội tổ-chức theo lối tưbản mới có nhiều ñiều-kiện hơn hết ñể ñi ñến một chế-ñộ xã-hội công-bằng.
d) THUYẾT CÁCH-MẠNG DĨ-NHIÊN.

Sau cùng, cuộc cách-mạng làm cho xã-hội tư-sản sụp-ñổ mà Marx tiên-ñoán là sẽ xảy ra ở ðức hay
Anh sự thật chỉ ñã xuất-hiện ở Nga rồi ở Trung-Hoa mà thôi. Chắc chắn ñiều này không phải là một
luận-cứ hữu-ích cho môn-ñồ Karl Marx, vì nó chứng tỏ rằng những lý-luận của Karl Marx không
ñúng tý nào. Nước Nga năm 1919, cũng như nước Trung-Hoa năm 1948, là những nước dựa vào nền
kinh-tế nông-nghiệp.
Vậy, cuộc cách-mạng xã-hội ở Nga và ở Trung-Hoa không phải là cáo-chung một cuộc tiến-hóa
biện-chứng của một xã-hội tư-bản. Nó là kết-quả cuộc tuyên-truyền chủ-nghĩa Karl Marx, và như thế,
nó chỉ cho ta thấy rằng không phải ñiều-kiện kinh-tế, mà chính tư-tưởng chánh-trị ñã gây ra nó.
4) SỰ CHUYÊN-CHÍNH CỦA GIAI-CẤP VÔ-SẢN VÀ SỨ-MẠNG NGƯỜI CỘNG-SẢN.
a) SỰ CHUYÊN-CHÍNH CỦA GIAI-CẤP VÔ -SẢN.

Theo chủ-trương Karl Marx, lịch-sử là một cuộc giai-cấp tranh-ñấu không ngừng. Hiện nay trên thếgiới, chỉ còn có hai giai-cấp tư-bản và vô-sản. Giai-cấp vô-sản bị giai-cấp tư-bản bóc lột thẳng tay.
Muốn tự giải-phóng, nó phải làm cách-mạng, ñánh ñổ giai-cấp tư-bản. Nó sẽ hoàn-toàn thắng-lợi trong
công cuộc cách-mạng này. Nhưng sau khi thắng-lợi, nó phải nắm chánh-quyền ñể diệt trừ di-tích của
chế-ñộ cũ, và xây dựng một xã-hội mới không giai-cấp, không xung-ñột, không cần chánh-phủ, không
có sự bóc lột lẫn nhau.

Trong khi xem xét kết luận của Marx về cuộc tranh-ñấu giai-cấp, ta ñã thấy rằng quần-chúng muốn
lật ñổ nhà cầm-quyền phải nhờ một thiểu-số dẫn-ñạo. Sau khi thành-công, chính thiểu-số ấy sẽ nắm
chánh-quyền ñể tổ-chức lại xã-hội. Vậy, sự chuyên-chánh của Marx chỉ là sự chuyên-chánh của một
thiểu-số dẫn-ñạo – tức là ñảng cộng-sản – chớ không thể của giai-cấp vô-sản ñược.
Từ trước ñến nay những người ñộc-tài dầu cho họ theo chủ-nghĩa nào cũng vậy, không bao giờ tự
tước bỏ quyền-hành lợi lộc của mình. Sự tập-trung tất cả tài-sản tài-sản của xã-hội vào trong tay
chánh-phủ càng làm cho ñảng-viên cộng-sản cầm-quyền thêm phương-tiện ñể ñàn-áp quần-chúng và
duy-trì chế-ñộ mình tạo ra.
Những hạng người mà Marx thù ghét : tư-bản, trưởng-giả ,tiểu-tư-sản hẳn là bị ñàn-áp trừng-trị thẳng
tay. Nhưng chính những người vô-sản cũng không thoát khỏi sự bóc lột. Có lẽ họ còn bị bóc lột nhiều
hơn trong chế-ñộ tư-bản vì không ñược tự-do tổ-chức ñể tự-vệ ñối với những cơ-quan dùng mình làm
công-nhơn như thợ-thuyền trong xã-hội tư-bản. Trong trường-hợp ñó, sự chuyên-chánh sẽ không bao
giờ chấm dứt và xã-hội không giai-cấp cũng không thực-hiện ñược.
b) SỨ-MẠNG NGƯỜI CỘNG-SẢN.

Trong khi nêu ra sứ-mạng người Cộng-Sản , Marx ñã vô-tình ñi xa hẳn chủ-trương duy-vật của mình.
Cứ theo chủ-trương này, chính những ñiều sản-xuất kinh-tế quyết-ñịnh hết tất cả, nó hạn-ñịnh những
hình-thể xã-hội, văn-hóa,chánh-trị, v.v…
Kết-luận hợp-lý của chủ-trương này là muốn cải-tạo xã-hội, ta chỉ cần cải-tạo những ñiều-kiện sảnxuất kinh-tế. Khi ñiều-kiện sản-xuất kinh-tế thay ñổi, cả nền tảng chánh-trị,văn-hóa của xã-hội sẽ thay
ñổi theo.
Nhưng Marx ñã kết-luận một cách khác ; ông chủ-trương phải làm một cuộc cách-mạng chánh-trị
ñánh ñổ chánh-quyền tư-bản rồi dùng chánh-trị mà cải-tạo xã-hội, hủy-diệt những chế-ñộ cũ. Vai
tuồng mà Marx gán cho người Cộng-sản trong cuộc cách-mạng này cũng hết sức trái với thuyết duyvật, vì nó công-nhận giá-trị quyết-ñịnh của tinh-thần người trong sự hướng dẫn xã-hội.
Trong sự ñào-luyện cán-bộ của mình, Karl Marx và môn-ñệ ông ñã cố uốn nắn tinh-thần họ một cách
ñặc-biệt. Người lãnh-tụ cộng-sản luôn luôn chủ-trương dùng bạo-lực, và cho rằng tất cả mọi phươngtiện giúp vào việc ñánh ñổ xã-hội tư-bản ñều tốt ; họ bảo các ñảng-viên phải nhắm mắt phục-tùng các
quyết-ñịnh của ñảng và quả-quyết rằng cấp chỉ-huy không bao giờ lầm lạc cho nên ñảng-viên cấp dưới
lúc nào cũng phải chiều theo ý cấp trên.
Những việc trên này tự-nhiên không giúp chút nào vào việc tập cho người có ñủ ñức-tánh cần-thiết
ñể ñiều-khiển xã-hội một cách công-bằng. Nó chỉ giúp vào việc làm cho người mất hết trí phán-ñoán
và trở thành một bộ-phận trong một guồng máy ñộc-tài.
Chủ-trương duy-vật lại càng làm cho người cộng-sản chỉ chú-ý ñến ñời sống hiện-tại, và sau cùng,
họ chỉ nghĩ ñến quyền-lợi vật-chất của họ hay của ñoàn-thể họ. Bởi ñó, nhiều người khi mới bước chơn
vào ñảng cộng-sản thì rất tốt, mà tranh-ñấu cho ñảng ít lâu thì hóa ra những kẻ vô-lương, giết người
không gớm tay,và tự phản lấy lý-tưởng mình mà không biết.
ðiều này chỉ tỏ rằng lý-luận « cứu-cánh biện-chính cho phương-tiện » của những người cộng-sản
không thể ñứng vững ñược. Những cứu-cánh mà người ñeo ñuổi – nhứt là trong trường chánh-trị –

thật ra rất trừu-tượng xa xôi. Trong khi ñó, những phương-tiện người dùng lại mỗi ngày nhào nắn tâmhồn tư-tưởng của người, và khi dùng những phương-tiện không chánh-ñáng, người không thể ñi ñến
một cứu-cánh tốt ñẹp ñược. Bởi vậy, Aldous Huxley ñã rất hữu-lý mà cho rằng ta là người của
phương-tiện hơn ta là người của cứu-cánh ta.
Như thế, về phương-diện tinh-thần, sự hòa-hợp giữa cứu-cánh và phương-tiện là một ñiều hết-sức
cần-thiết. Chính vì không nhận thấy ñiều này mà Marx ñã thất-bại trong chủ-trương của mình. Chủnghĩa xã-hội duy-vật vốn ñược ông nêu ra với một cứu-cánh hết sức tốt là giải-phóng giai-cấp lao-ñộng
ñang bị bóc lột, ñã vì chủ-trương dùng những phương-tiện bạo-tàn mà ñưa ñến một cứu-cánh hết sức
ghê tởm, là một chế-ñộ gắt gao trong ñó thợ thuyền còn bị bóc lột nhiều hơn trong chế-ñộ tư-bản.
Ngoài ra, ta lại còn có thể nhận thấy rằng những chế-ñộ mà Karl Marx chủ-trương hủy-diệt thật ra
hết sức cần-thiết cho người. Nó phù-hợp với những bản-năng, những nguyện-vọng sâu kín của người
nên vẫn tồn-tại, không sao bỏ ñi ñược.
Muốn sống, con người phải có nhiều vật-dụng cần-thiết. Những vật-dụng này không phải dễ kiếm.
Do ñó, người có ñược vật-dụng ấy rồi thì có xu-hướng ñể dành. Vì thế, ý muốn tư-hữu có một nguồn
gốc sâu xa trong bản-năng sinh-tồn, và không thể gột bỏ ñược. Sự phát-triển quá-ñộ của nó ñưa người
tới tánh tham lam, ñến chế-ñộ tư-bản, rất có hại cho xã-hội và cần phải ñánh ñổ. Nhưng chủ-trương
hủy-diệt cả tư-sản thì phạm vào lỗi ngược lại.
Karl Marx quả có phân-biệt tư-sản của nhà tư-bản, kết-quả sự bóc lột lao-ñộng và tư-sản những
người tiểu-tư-sản và tiểu-ñịa-chủ ,kết-quả sự làm việc cá-nhơn. Nhưng trong thực-tế, sự phân-biệt này
rất khó, và chung-qui, người cộng-sản phải ñi ñến chủ-trương quốc-hữu-hóa các dụng-cụ và tài-sản có
thể dùng vào việc sản-xuất, chỉ ñể cho cá-nhơn những tài-sản dùng trong sự tiêu-thụ.
ðối với người văn-minh, có một trình ñộ sanh-hoạt cao, tư-sản không những là bảo-ñảm cho ñời
sống vật-chất mà còn là bảo-ñảm sự tự-do của họ. Trong một xã-hội quốc-hữu-hóa các dụng-cụ sảnxuất, tất cả mọi người ñều phải làm công cho chánh-phủ và phải tùy-thuộc chánh-phủ một cách chặt
chẽ. Như thế, tất cả mọi người ñều mất hẳn sự tự-do cá-nhơn.
Thật ra thì khi chủ-trương hủy-diệt tư-sản, Marx ñã nghĩ ñến ñiều này và chấp-nhận luôn cả sự hủydiệt quyền tự-do hiểu theo ý những người phụng-thờ chủ-nghĩa dân-chủ. Ông cho rằng sự tự-do trong
chế-ñộ dân-chủ tư-bản chỉ giúp nhà tư-bản làm giàu trên mồ hôi nước mắt người lao-ñộng. Theo ông,
người lao-ñộng chỉ có thể có tự-do và cá-tánh trong cái xã-hội không giai-cấp của ông.
Nhưng ta ñã thấy rằng xã-hội không giai-cấp này không thể thực-hiện ñược, còn xã-hội chuyênchánh vô-sản mà ñảng cộng-sản thiết-lập nên thì không cho người hưởng một sự tự-do nhỏ nhặt nào,
và tất-nhiên không thể nào cho họ phát-triển cá-tánh họ ñược. Như vậy, chủ-trương của Karl Marx chỉ
có thể làm giảm giá-trị loài người, hạ họ xuống hàng thú-vật mà thôi.
Trái lại,trong chế-ñộ dân-chủ tư-sản, sự tự-do nếu không ñược hoàn-toàn, cũng có ñược một phần
nào, và có làm lợi cho hạng thợ thuyền. Nếu sự tự-do hoạt-ñộng kinh-tế ñã ñưa ñến chế-ñộ tư-bản và
làm cho ñịa-vị của những hạng người khác nhau trong xã-hội cách-biệt nhau thêm, sự tự-do hoạt-ñộng
chánh-trị có giúp cho người xấu số cải-thiện thân-phận mình.
Chính nhờ sự tự-do hoạt-ñộng chánh-trị mà thợ thuyền bảo-vệ ñược quyền-lợi mình và nâng cao ñời
sống mình lên, chính nhờ sự tự-do hoạt-ñộng chánh-trị mà người ta lần lần hạn-chế ñược thế-lực
những nhà tư-bản.

Về một số yếu-tố mà Marx cho là thuộc về thượng-từng kiến-trúc bị sự chi-phối của cơ-sở kinh-tế
như văn-hóa, luật-pháp ,luân-lý, tôn-giáo, gia-ñình, tổ-quốc v.v… ta có thể bảo rằng nó có ñược không
phải vì sự xung-ñột giai-cấp mà vì sự cần dùng của loài người. Những yếu-tố ấy liên-quan chặt-chẽ
ñến bản-chất của người nên sẽ tồn-tại mãi mãi với người.
Trong sự hợp-quần với kẻ khác, người luôn luôn có khuynh-hướng ñi ñôi với những kẻ giống mình,
mà trong sự cư-xử với sự vật quanh mình, người lúc nào cũng có thiện-cảm với những cái gần mình.
Do ñó,tinh-thần gia-ñình, dân-tộc và quốc-gia có tánh-cách của một bản-năng và không sao hủy-diệt
ñược.
Một mặt khác, ñời sống xã-hội bắt buộc người phải noi theo một số qui-tắc chung : một ñoàn-thể
trong ñó mỗi người ñều làm theo ý muốn mình và có thể giết hại hay cướp bóc ai cũng ñược thì làm
sao mà ñứng vững nổi ?
Về tôn-giáo, ta ñã thấy rằng nó trả lời cho một nhu-cầu có tánh-cách gần như sanh-lý, ñó là sự cần
dùng dựa vào một cái gì vững chắc, tuyệt-ñối. Chính những nhà khoa-học vô-thần và ñến những mônñồ Karl Marx theo chủ-trương duy-vật cũng có sự cần dùng ñó. Bởi thế, mặc dầu nhiệt-liệt bài-xích
tôn-giáo, họ lại có thái-ñộ của tín-ñồ tôn-giáo ñối với khoa-học hay thuyết duy-vật.
Những tư-tưởng tạo nên tinh-thần gia-ñình, tinh-thần ái-quốc, những hệ-thống luân-lý, luật-pháp hay
tôn-giáo của loài người có tùy theo hoàn-cảnh xã-hội, những vẫn dựa vào một số nguyên-tắc bất-di
bất-dịch không sao cải-hóan ñược.Về phân hình-thức, cũng như mọi tư-tưởng công-cộng, nó có thể
ñộc-lập phần nào so với xã-hội : với một hoàn-cảnh kinh-tế như nhau, các dân-tộc có thể theo nhiều
tôn-giáo, nhiều văn-hóa khác nhau. Nhưng bất cứ trong trường-hợp nào, chủ-trương hủy-diệt những
tư-tưởng ấy cũng lâm vào chỗ thất-bại vì nó nghịch với bản-chất con người.
5. XÃ-HỘI CỘNG-SẢN.
a) NHỮNG ðIỀU-KIỆN TẤT YẾU ðỄ THỰC-HIỆN CHẾ-ðỘ CỘNG-SẢN.

Trong khi xét vấn-ñề tranh-ñấu giai-cấp, chúng ta ñã nhận thấy rằng cuộc tranh-ñấu giai-cấp do Marx
chủ-trương không thể cáo-chung bằng một xã-hội không giai-cấp, không chánh-phủ. Như thế, chế-ñộ
cộng-sản mà Marx nêu ra làm chế-ñộ xã-hội lý-tưởng không sao thực-hiện ñược. Nhưng muốn thấy rõ
tánh-cách không-tưởng của nền lý-thuyết Marx, chúng ta cần phải xét lại cặn kẽ xã-hội cộng-sản lýtưởng.
Cứ theo luận-lý Marx, chế-ñộ cộng-sản là chế-ñộ trong ấy tất cả những dụng-cụ sanh-sản của xã-hội
ñều thâu góp lại làm của chung. Chánh-phủ ñứng ra hết tất cả những dụng-cụ sanh-sản này và ñem
phân-phát những sản-phẩm chế-tạo ra một cách ñồng ñều cho tất cả mọi người. Theo những nhà tuyêntruyền cộng-sản, khi tất cả những dụng-cụ sanh-sản ñều quốc-hữu-hóa hết, thì trong xã-hội không còn
ai có của riêng, và tất-nhiên không ai bóc lột ai ñược.
Nhưng một mặt khác, kết-quả của chánh-sách quốc-hữu-hóa tất cả các tài-sản là muốn sống, tất cả
mọi người phải làm công cho chính-phủ. Sự quan-sát những nước thi-hành-chánh-sách quốc-hữu-hóa
các xí-nghiệp ñã cho ta thấy rằng chế-ñộ kinh-tế quốc-hữu-hóa có thể ñưa ñến một trong hai tình-trạng
sau ñây:

1.- Nếu chánh-phủ có một tinh-thần tự-do rộng rãi và ñể cho thợ-thuyền làm công cho mình hưởng ñủ
mọi quyền tự-do dân-chủ, thì sự sản-xuất kém cỏi về cả hai mặt lương và phẩm trong lúc thợ thuyền cứ
ñòi tăng lương mãi, thành ra xí-nghiệp phải bị lỗ lã.
2.- Trái lại, nếu chánh-phủ theo một chế-ñộ ñộc-tài gắt gao, ñặt những thợ thuyền làm công cho mình
dưới một kỷ-luật sắt thì sự sản-xuất có thể tăng-gia, nhưng ñời sống của thợ-thuyền vô-cùng khổ-sở. Ở
Liên-Bang Sô-viết, người thợ lãnh một số lương chết ñói và tánh-mạng họ hoàn-toàn nằm trong tay
những công-chức cao-cấp có nhiệm-vụ quản-lý xí-nghiệp; một lỗi kỹ-thuật, một sự bất-cẩn, một buổi
ñi làm trễ có thể ñưa người thợ ñến trại giam hay pháp-trường.
Trong cả hai trường-hợp trên này, chế-ñộ quốc-hữu-hóa ñều không thích-hợp cho sự sống còn của
con người. ði kèm với một chế-ñộ chánh-trị tự-do, nó làm cho quốc-gia suy-yếu, không ñủ sức ñương
ñầu với nạn ngoại-xâm, nếu không gây ra sự tranh-giành hỗn-loạn giữa mọi người trong nước. ði kèm
với một chế-ñộ ñộc-tài, nó ñưa chánh-phủ ñến chỗ lạm-quyền và làm cho ñại-ña-số dân-chúng phải
sống một cuộc ñời nô-lệ, khổ-sở.
Thật ra thì chế-ñộ cộng-sản chỉ có thể ñem an-ninh hạnh-phúc ñến cho loài người khi nào xã-hội
cộng-sản thi-hành ñược hai nguyên-tắc « các tận sở năng » và « các thủ sở nhu » mà người cộng-sản
gọi là chủ-trương nhị các của họ.
« Các tận sở năng » tức là mọi người ñều cố gắng làm hết sức mình, ñều ñem hết tài năng mình mà
phụng-sự xã-hội. «Các thủ sở nhu » là mỗi người trong xã-hội ñều có thể lấy hết những món mình cần
dùng và chỉ lấy ñủ những món mình cần dùng mà thôi.
Mọi người ñều cố gắng làm hết sức mình, ñều ñem hết tài năng mình ra phụng-sự xã-hội thì xã-hội
mới phồn-thạnh và có ñủ món cần dùng cung-cấp cho mỗi người. Mỗi người ñều có ñủ món cần dùng
thì mới thỏa-mãn, mới thấy sung sướng trong xã-hội. Như thế, sẽ thực-hành hai nguyên-tắc «các tận sở
nang», «các thủ sở nhu» là ñiều-kiện tất yếu của chế-ñộ cộng-sản lý-tưởng.
Nhưng con người có thực-hành ñược hai nguyên-tắc này chăng ? Chúng ta hãy thử xem qua vấn-ñề
này.
b) SỰ THỰC-HÀNH NGUYÊN-TẮC NHỊ CÁC.

Người cộng-sản luôn luôn quả-quyết rằng nguyên-tắc nhị các có thể thực-hành khi chế-ñộ cộng-sản
ñược thành-lập, vì bẩm-tánh con người vốn tốt. Sở-dĩ trong xã-hội hiện-thời họ xâu xé giết hại lẫn
nhau là vì chế-ñộ phân chia giai-cấp làm họ xấu ñi. Sau này, khi giai-cấp tư-bản bị hủy-diệt, khi tổchức xã-hội không còn dựa vào sự phân chia giai-cấp nữa, người sẽ trở về với bẩm-tánh tốt ñẹp của
mình. Họ sẽ tận-tâm làm tròn nhiệm-vụ mà xã-hội giao-phó cho họ, và sẽ không xâm-chiếm những tàisản ngoài sự nhu-cầu của họ.
Nhưng sự thật, có phải con người tự-nhiên tốt và chỉ trở nên xấu xa vì chế-ñộ xã-hội không hoànthiện hay chăng? Xét cho kỹ, chúng ta nhận thấy rằng chế-ñộ xã-hội không phải bỗng không mà có; nó
do người xây dựng nên, và tánh chất của nó tùy theo tánh-chất của người. Những khuyết-ñiểm của
chế-ñộ xã-hội do nơi khuyết-ñiểm của người mà ra, và khi quả-quyết rằng người vì chế-ñộ xã-hội
không toàn-thiện mà trở nên xấu, người cộng-sản ñã lấy nhơn làm quả,lấy quả làm nhơn.
1° SỰ THI-HÀNH NGUYÊN-TẮC NHỊ CÁC VỚI CHẾ-ðỘ TỰ-DO
A) NGUYÊN-TẮC CÁC TẬN SỞ NĂNG.

Sự nhận xét về thái-ñộ con người trong xã-hội từ xưa ñến nay ñã cho chúng ta thấy rằng con người
bẩm-tánh rất lười biếng. Mộng-tưởng của họ là có ñủ phương-tiện ñể sống một cách ñầy ñủ mà khỏi
phải làm việc gì ñộng ñến móng tay. Cảnh thiên-ñường mà tất cả mọi dân-tộc trên thế-giới phác-hoạ ra
trong tâm trí củ họ từ xưa ñến giờ tuy có nhiều chi-tiết khác nhau, nhưng luôn luôn vẫn là một nơi
người hưởng ñược mọi sung sướng mà không phải làm gì cả.Và thời-ñại hoàng-kim mà họ hướng ñến
là một thời-ñại trong ñó mưa thuận gió hòa, tài-nguyên phong-phú, con người mưu-sanh một cách hết
sức dễ dàng. Thật ra, lý-tưởng cộng-sản hấp-dẫn ñược người phần lớn vì nó phù-hợp với tánh lười
biếng cố-hữu của họ.
Tánh lười biếng này làm cho con người luôn luôn có xu-hướng trốn tránh công việc. Họ chỉ cố gắng
làm việc những khi cần, và khi cần phải làm việc, họ tìm cách ñạt mục-ñích bằng cách nào nhanh
chóng nhứt và nhẹ nhàng nhứt. Nguyên-tắc « thâu-hoạch ñược kết-quả tối-ña với sự cố gắng tối-thiểu
» ñã hướng-dẫn sự hoạt-ñộng của loài người từ ngàn xưa ñến giờ. Nói cho phải, chính nguyên-tắc ấy
ñã làm cho con người tiến-hóa, bởi vì nếu mọi người ñều siêng năng, cặm cụi làm việc, không ngại lâu,
không sợ nhọc, thì họ không tìm cách làm cho công việc trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn. Và như
thế, con người vẫn giữ cái kỹ-thuật làm việc nguyên-thủy của mình, không chế-biến nó ñi, thành ra ở
mãi trong tình-trạng dã-man cổ-lỗ.
Người ñã tự-nhiên lười biếng và có xu-hướng trốn tránh công-việc thì trong chế-ñộ xã-hội nào, người
cũng không cố gắng làm lụng nếu không có gì bắt buộc người làm. Nhóm cộng-sản cho rằng trong
chế-ñộ cộng-sản, con người không bị ai bó buộc hết, nhưng tự-nhiên hăng hái làm việc vì sự làm việc
không bó buộc là một sanh-thú, và vì người trong xã-hội cộng-sản hiểu rằng họ không bị ai lợi-dụng,
không bị ai bóc lột nên phần công-việc mà họ ñóng góp cho xã-hội sẽ ñược xã-hội trả giá cho một cách
ñầy ñủ. Nhưng sự tin tưởng này rất mực sai lầm.
Số người lấy sự làm việc là một sanh-thú chỉ là một số ít trong nhơn-loại, và sự làm việc của họ cũng
cốt ñể phụng-sự cho một mục-ñích nhứt-ñịnh. Nếu có thể ñạt ñược mục-ñích ấy mà khỏi phải làm việc,
có lẽ họ cũng không xem sự làm việc là một sanh-thú nữa. Ngoài ra, ta lại có thể nhận thấy rằng ngay
chính những người lấy sự làm việc là một sanh-thú cũng không phải xem bất cứ việc làm nào cũng là
sanh-thú cả. Họ chỉ xem sự làm việc là một sanh-thú khi nào công-việc họ làm họp với sở-thích của
họ. Một nhà bác-học suốt ngày cặm cụi trong phòng thí-nghiệm là một người rất mực siêng năng và
lấy sự khảo-cứu tìm tòi là một thú vui cho mình. Nhưng nếu ta bắt ông ñi cuốc ñất, ông sẽ thấy công
việc làm ñó là công việc làm nặng nhọc không làm ông ấy ưa thích chút nào.
Cũng có nhiều công việc ñược những nhà văn trình bày như là những việc làm thú-vị. Tác-giả quyển
sách quốc-văn các lớp dự-bị ngày trước ñã tả nghề chăn trâu như là một nghề thần tiên. Ông ta bắt ñầu:
« Ai bảo chăn trâu là khổ? Không chăn trâu sướng lắm chứ! » Tiếp theo ñó là những câu tả cái sung
sướng của người chăn trâu. Hầu tước phu-nhân De Sévigné trong một bức thư cho bạn ñã viết «Bạn có
biết phơi cỏ là thế nào không? ðó là cầm cây trở qua trở lại những ñống cỏ ñã phác, vừa nô ñùa trên
một cánh ñồng ».
Cứ ñọc những bài trên ñây, những ñứa bé chưa biết con trâu ra thế nào có lẽ ñâm ra mê nghề chăn
trâu, và những anh chàng quí-tộc Pháp suốt năm quanh quẩn ở Paris hẳn tưởng-tương việc phơi cỏ là
một việc làm ñầy thi-vị.
Nhưng giá ta bắt tác giả quyển Quốc-văn các lớp dự-bị ñi chăn trâu ñộ mươi hôm và mời hầu-tước
phu-nhân De Sévigné ñi phơi cỏ trọn một ngày, họ sẽ xóa bỏ những câu họ viết. Sự thật, nghề chăn
trâu cũng giống như việc phơi cỏ, chỉ thú-vị cho những người giàu trí tưởng-tượng ở ngoài trông vào,
chớ ñối với những người trong cuộc thì ñó là những việc làm mà họ bất-ñắc-dĩ mới phải ñảm-nhận.

ðối với những việc làm ñược cho là nhẹ nhàng mà còn như thế thì ñối với những công việc nặng nhọc
thật-sự hẳn người ta không vui vẻ mà làm ñược.
Nói cho ñúng ra thì lắm lúc người ta cũng vui thích khi làm một việc nặng nhọc. Nhưng trường-hợp
này chỉ có thể xảy ra khi việc làm ñó ñược người tình-nguyện nhận lãnh và khi người có thể bỏ rơi nó
lúc nào cũng ñược. Những thanh-niên tình-nguyện khuân cây vác lá cất nhà giùm cho nạn-nhơn một
cuộc hỏa- hoạn có thể làm việc một cách hăng hái và vui vẻ, nhưng sự hăng hái và vui vẻ này chỉ duytrì nếu công việc chấm dứt trong một thời-hạn ngắn và nếu những thanh-niên làm việc tự ý ñứng ra xin
làm chớ không bị ai bắt buộc. Nếu thời-hạn làm việc quá dài,hay nếu họ chỉ ñến làm việc vì sự bắt
buộc của một cơ-quan nào có quyền ñối với họ, họ sẽ không còn thấy thú-vị gì nữa và sẽ làm việc một
cách miễn-cưỡng.
ðối với những công việc mà người phải làm hằng ngày vì nhiệm-vụ, người rất ít khi thích. Nếu
không bị sanh-kế hay bị luật-lệ của chánh-phủ bắt buộc phải làm, họ sẽ bỏ công việc làm ấy ñể ñi chơi,
vì không có gì chán cho bằng sự lập ñi lập lại những cử-chỉ, những hành-ñộng nhứt-ñịnh không thay
ñổi. Cũng có một số người sau một thời-gian dài dặc làm mãi một công việc rồi quen với công việc ấy,
và không bỏ nó ñược. Nhưng trong trường-hợp này, người ñã thành một cái máy và ta không còn có
thể bảo rằng họ ưa thích công việc họ làm. Thật sự thì ai cũng phải chán khi bị bắt buộc phải làm mãi
một việc.
Ngay ñến sự giải-trí cũng vậy. Nếu bị bắt buộc phải chơi mãi một trò chơi, người có thể thấy nó là
một cực hình. Những người thỉnh thoảng ñi xem chớp bóng một lần thì lấy việc ñi xem chớp bóng làm
một thú vui, nhưng những người có nhiệm-vụ kiểm-duyệt phim ảnh, mỗi ngày phải xem chín mười
phim chớp bóng trong ñó có một số phim tồi, sẽ thấy nghề xem phim chớp bóng là nghề nặng nhọc
nhứt trần-gian.
Nó tóm lại, người có tánh lười biếng và luôn luôn xem sự làm việc là một gánh nặng mà họ cố tránh.
Những người lấy sự làm việc làm một sanh-thú chỉ có một số rất ít, và ngay số ít ñó cũng lấy sự làm
việc làm một sanh-thú khi nào công việc họ làm hợp với sở-thích họ. ðối với ñại-ña-số loài người, sự
làm việc một cách ñều ñặn, theo ñịnh-kỳ, theo qui-tắc, bao giờ cũng ñáng chán và nặng nhọc. Họ chỉ
thấy ham thích làm việc khi nào họ lấy sự làm việc làm một trò vui, nghĩa là khi nào họ tình-nguyện
nhận lãnh công việc họ làm, và có thể bỏ công việc ấy lúc nào cũng ñược. Ngay ñến những việc làm
nhàn-hạ, những việc làm có thể coi là những thú vui mà người còn thấy chán khi họ bị bắt buộc phải
làm thường, thì những công việc nặng nhọc thật-sự, người không thể vui vẻ ñảm-nhận một cách lâu dài
ñược. Như thế, trong xã-hội cộng-sản, người nhứt-ñịnh không hăng hái làm việc nếu không bị bắt
buộc.
Phái cộng-sản cho rằng người sống trong chế-ñộ cộng-sản luôn luôn tận tâm với công việc mà xã-hội
giao-phó cho họ vì họ hiểu rằng họ không bị ai lợi dụng, không bị ai bóc lột và phần công việc mà họ
ñóng góp cho xã-hội sẽ ñược trả giá một cách ñầy ñủ, ñàng hoàng. Những lý-luận này cũng không
ñúng với tâm-lý con người. Con người luôn luôn có tánh chủ-quan và cho mình là trung-tâm của võtrụ. Trong một công việc làm công-cộng, người nào cũng có xu-hướng xem mình là nhơn-vật quantrọng nhứt, cần-thiết nhứt. Do ñó, người thường có tánh nạnh hẹ nhau, so ño nhau từng chút. Và trong
sự hưởng-thọ kết-quả công việc làm chung, người thường có cảm-tưởng rằng mình không ñược trả giá
một cách ñúng ñắn, công-bình. Trong xã -hội nước ta hiện-thời, ta có thể xem công-chức là hạng người
ñược ưu-ñãi nhứt vì sa với hạng lao-công khác, công việc họ làm rất nhẹ nhàng và số lương họ lãnh rất
cao. Tuy thế, họ cứ kêu nài về số lương ít ỏi và không lúc nào hài lòng.

Vì tánh lười biếng và chủ-quan trên này, con người không khi nào tự mình hăng hái làm việc nếu
không bị ép buộc, dầu họ sống trong một xã-hội cộng-sản cũng vậy. Nguyên-tắc « các tận sở năng »
như thế là không thực-hiện ñược, nếu mỗi người ñều ñược tự-do.
B) NGUYÊN-TẮC CÁC THỦ SỞ NHU.

Nguyên-tắc «các thủ sở nhu» như ta ñã thấy,gồm có hai ñiểm : người nào cũng có thể lấy trong xãhội ñủ những món mình cần dùng, và chỉ lấy ñủ số mình cần dùng mà thôi. Theo lời người cộng- sản,
nguyên-tắc này có thể thực-hiện ñược trong chế-ñộ cộng-sản vì trong chế-ñộ này, sự bóc lột tư-bản
không còn nữa, và mọi người ñều cố gắng làm việc nên ñồ vật sẽ thừa thãi ra và ai cũng có thể thỏamãn hết những yêu cầu của mình. Một mặt khác,vì không ai có quyền có của riêng nên sự dành dụm
không còn lý-do tồn-tại nữa. Do ñó,không ai lấy hơn số nhu-cầu của mình.
Vì bản-năng sinh-tồn tự-nhiên sẵn có của mình, người luôn luôn có tánh ích-kỷ và nghĩ ñến mình
trước nhứt. Trong khi cần làm việc thì người lúc nào cũng tìm cách trốn tránh hay có tham-dự thì cũng
ráng dành lấy những việc làm nhẹ nhàng khỏe khoắn nhứt. Nhưng ñến khi hưởng-thọ, ai cũng muốn
tranh cho ñược những món ngon nhứt, ñẹp nhứt, chắc nhứt, lớn nhứt về cho mình. Một sử gia Pháp ñã
từng bảo : « Ví như nhơn loại chỉ còn có hai người, họ cũng ñánh nhau ñể giành lấy quả táo ngon nhứt
». Như vậy, dù cho sự sản-xuất có cung-cấp cho người ñủ hết tất cả những món người cần dùng người
cũng vẫn tranh-ñấu lẫn nhau ñể chia món cần dùng ấy, huống chi sự sản-xuất của loài người vì nhiều
lý-do mà không thể cung-cấp cho họ ñủ tất cả các món họ cần dùng.
Ta ñã thấy tánh lười biếng của người xúi giục người làm việc ít chừng nào hay chừng ấy. Do ñó, sự
sản-xuất của người không bao giờ ñạt ñược cái mức ñộ tuyệt-ñích của nó. Thêm nữa, số tài-nguyên có
sẵn trong thiên-nhiên thì có một giới-hạn nhứt-ñịnh còn số nhu-cầu của người thì không có bờ bến gì
cả.
Trong sự tiêu-thụ các vật-liệu sản-xuất ñược, nếu người có thể tự-tiện ñến kho công-cộng mà lấy tất
cả những món cần dùng, người sẽ không nghĩ ñến việc săn sóc các món ấy. Một bộ y-phục người phải
bỏ tiền ra mua bao giờ cũng ñược người giữ gìn cẩn-thận hơn một bộ y-phục mà người lấy trong kho
công-cộng và có thể ñem ñổi bất cứ lúc nào nếu dơ hay rách. Trong trường-hợp ñó, sự phung-phí vậtliệu sẽ làm tăng-gia số nhu-cầu chung rất nhiều.
Ngoài ra, người lại luôn luôn tự tạo cho mình những nhu-cầu mới và mỗi phát-minh khoa-học có thể
ñem thêm một nhu-cầu mới cho người. Tự-nhiên là người nào cũng muốn ñược hưởng bằng người
khác, thành ra số nhu-cầu chung của loài người không có gì hạn-chế lại cả.
Vậy số nhu-cầu của người cứ tăng-tiến vô-cùng trong khi sự sản-xuất những vật-liệu ñể thỏa-mãn
những nhu-cầu ấy bị tánh lười biếng của người và sự hữu-hạn của tài-nguyên thiên-nhiên kềm giữ
trong một ranh-giới nhứt-ñịnh. Trong trường-hợp ñó, sự chênh-lệch cung-cấp và sự tranh giành nhau
không sao có thể tránh ñược.
Như thế, trong một xã-hội cộng-sản mà theo chế-ñộ tự-do, mỗi người sẽ không có ñủ những món
mình cần dùng và vì ñó mà phải tranh giành nhau ñể lấy những món mình muốn lấy. Nguyên-tắc « các
thủ sở nhu » thế là không thể thực-hành ñược.
2° SỰ THI-HÀNH NGUYÊN-TẮC NHỊ CÁC VỚI CHẾ-ðỘ ðỘC-TÀI.

Chúng ta thấy rằng nếu áp-dụng chế-ñộ tự-do thì không thể nào thực-hành ñược nguyên-tắc nhị các.

Muốn cho người cố-gắng làm hết sức mình, xã-hội cộng-sản cần phải thi-hành một chế-ñộ ñộc-tài
khắc-nghiệt, xét năng-lực mỗi người ñể giao cho họ những nhiệm-vụ thích-hợp với năng-lực ấy và
trừng-phạt họ một cách gắt gao nếu họ không làm tròn nhiệm-vụ này. Trong sự hưởng-thụ, nếu ñể cho
mỗi người tự ñịnh lấy nhu-cầu của mình thì không thể nào có ñủ những món cần dùng ñể phân-phát
cho mọi người, và sự tranh giành hỗn-loạn không thể nào tránh ñược. Vì ñó, chánh-phủ cộng-sản cần
phải tổ-chức sự phân-phát những món cần dùng này, chỉ-ñịnh một số công-chức qui-ñịnh sự nhu-cầu
cho mỗi người, và phân-phát cho họ những món cần dùng ñể thỏa-mãn những nhu-cầu ấy.
Chế-ñộ ñộc-tài này hết sức cần-thiết ñể thực-hành hai nguyên-tắc « các tận sở năng » và « các thủ sở
nhu », và duy-trì xã-hội cộng-sản. Nhưng nó sẽ bóc lột con người một cách gắt gao, làm cho họ vôcùng khổ sở. Mỗi một việc gì, từ sự làm việc tới sự giải-trí, sự thoả-mãn những nhu-cầu của mình
,người ñều phải tuân theo một mạng-lịnh bên ngoài, nếu trái lại thì bị trừng-phạt nặng nề, thử hỏi con
người còn ñược sung sướng làm sao ?
Thêm nữa, chế-ñộ ñộc-tài trong xã-hội cộng-sản lại còn ñưa ñến sự bóc-lột áp-chế của nhà cầmquyền. Trong sự phân chia công việc cũng như trong sự phân chia những vật-liệu tiêu-thụ, bao giờ
những kẻ có quyền-thế và những người thân cận của họ cũng ñược hậu-ñãi hơn những người thường.
Ở xã-hội Sô-viết hiện nay, những nhơn-viên chánh-phủ thì sống một ñời sống ñế-vương, các côngchức cao-cấp cũng ñược no ấm, còn dân-chúng thì ñói khổ vô-cùng.
Người cộng-sản tuyên-truyền rằng những sự bóc lột áp-bức, những sự bất-công trên này sẽ không
xảy ra ñược vì sự tuyển-cử sẽ ñưa những người ngay thẳng công-bằng lên nắm chánh-quyền, và lật ñổ
những người thiên-vị xuống. Nhưng kinh-nghiệm ñã chỉ cho chúng ta thấy rằng con người một khi ñã
nắm quyền-thế rồi thì cố-gắng giữ lấy quyền-thế ấy bằng mọi cách.
Sở-dĩ những nhà cầm-quyền các nước theo chế-ñộ dân-chủ tự-do chịu trao trả chánh-quyền cho dânchúng khi mãn nhiệm-kỳ là vì họ không có ñủ phương-tiện ñể ñi trái lại hiến-pháp trong nước. ðối với
họ, giữ ñúng hiến-pháp là ñường lối duy-nhứt có thể giúp họ trở lại chánh-quyền. Những người có ñủ
lực-lượng trong tay chưa chắc là không tổ-chức những cuộc chánh-biến ñể thi-hành chế-ñộ ñộc-tài.
Gương hai vị hoàng-ñế dòng Nã-phá-luân trong lịch-sử Pháp là một bằng chứng rõ rệt về việc này.
Trong lịch-sử Trung-Hoa, ta thấy chép rằng xưa kia người theo chế-ñộ truyền hiền, nghiã là khi nhà
vua ñã già yếu rồi thì chọn trong dân-gian người nào có tài có ñức nhứt ñể truyền ngôi. Theo nguyên
tắc ấy, ðế Nghiêu ñã truyền ngôi cho ðế Thuấn và ðế Thuấn ñã truyền ngôi cho vua Hạ Võ. Những
nhà nho xưa kia ñã dựa vào chỗ này ñể ca tụng thánh-ñức của ñời thái-cổ. Nhưng sự thật thì chế-ñộ
truyền hiền duy-trì ñược là nhờ ñức tốt của ðế Nghiêu, ðế Thuấn.
Về ñời thái-cổ, nước Trung-Hoa ñược tổ-chức theo chế-ñộ phong-kiến. Trong nước có nhiều bộ-lạc
khác nhau, mỗi bộ-lạc ñều chiếm một khu-vực và có một tù-trưởng gọi là « hậu » cầm ñầu. Các ông
hậu này họp nhau lại chọn lấy một ông có tài có ñức nhứt tôn lên làm « ñế », cai-trị tất cả các bộ-lạc
trong nước.
Trong thời-kỳ mới lập-quốc, các ông ñược tôn lên chưa ñủ thế-lực ñiều-khiển hết mọi ông hậu theo ý
muốn của mình nên khi già yếu họ trao quyền cho một ông ñế khác do các ông hậu chọn ra. ðế Nghiêu
ñã truyền ngôi cho ðế Thuấn và ðế Thuấn ñã truyền ngôi cho vua Hạ Võ vì lý-do ấy.
Nhưng ñến khi chánh-phủ trung-ương mạnh lên, ông ñế có ñủ sức uy-hiếp các ông hậu rồi thì truyền
ngôi ngay lại cho con mình và bỏ chế-ñộ truyền hiền ñi. Vua Hạ Võ ñã truyền ngôi cho con mình và

mở ñầu chế-ñộ « kế thế » ở Trung-Hoa vì ông ñã có ñủ sức chế-ngự các ông hậu, nên dầu các ông hậu
không phục con ông, họ cũng phải chấp-nhận ñể con ông làm ñế.
ðô-thị La-mã xưa kia ñã theo chế-ñộ cộng-hoà trong một thời-gian dài dặc, nhưng về sau khi quyềnbính về tay những quân-nhơn ñược dân chúng ngưỡng-mộ vì công-nghiệp của mình, những quân-nhơn
ấy hủy-diệt ngay chế-ñộ cộng-hoà ñể tự-lập làm hoàng-ñế.
Như vậy, lịch-sử loài người ñã chỉ cho ta thấy rằng ña số loài người rất ham quyền-thế, và một khi ñã
nắm ñược quyền-thế thì luôn luôn cố gắng duy-trì quyền-thế ấy mãi. ðến những người cầm-quyền của
chế-ñộ dân-chủ mà còn tìm cách thực-hiện chế-ñộ ñộc-tài ñể củng-cố ñịa-vị mình thì những người ñã
nắm giữ quyền ñộc-tài có bao giờ lại chịu tự mình hủy-diệt lấy quyền-thế của mình ?
Những người cộng-sản ñã phải tranh-ñấu một cách chật-vật mới cướp ñược chánh-quyền, và chế-ñộ
ñộc-tài họ thiết-lập sau khi cướp ñược chánh-quyền ấy giúp cho họ hưởng nhiều quyền-lợi. Vì ñó, họ
sẽ không bao giờ chịu ñể cho dân-chúng lật ñổ họ xuống.
Họ sẽ ñàn-áp những người nào không chấp-nhận quyền-lợi của họ, và trong sự ñàn-áp này ,họ rất có
nhiều phương-tiện : không những cơ-quan quân-ñội, cảnh-sát, mật-thám mà cả ñến những tổ-chức
kinh-tế ñều trong tay họ. Người nào trái ý họ, tức khắc sẽ bị bắt, bị giết, bị bỏ ñói. Trong xã-hội dânchủ tự-do, nhà cầm-quyền không nắm hết các quyền-lực xã-hội và còn ñể cho dân-chúng nhiều
phương-tiện trong tay như sự tự-do kết-xã và quyền tư-hữu, mà dân chúng còn khó chế-ngự ñược thếlực của họ thay, huống chi là trong xã-hội cộng-sản, nhà cầm-quyền nắm hết tất cả quyền-lực thì dânchúng làm sao có thể ñương ñầu lại họ nổi ?
Như thế, trong xã-hội cộng-sản mà theo chế-ñộ ñộc-tài, người dân sẽ sống một ñời sống nô-lệ, luôn
luôn phải phục-tùng nhà cầm-quyền cộng-sản và phụng-sự họ, chứ không thể phản-ñối họ hay lật ñổ
họ. Và chung-qui, cái xã-hội cộng-sản tốt ñẹp mà Karl Marx muốn xây dựng thật ra không thể nào
xuất-hiện ñược.
B- NHỮNG KHUYẾT-ðIỂM CỦA LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT VỀ PHƯƠNG-DIỆN THỰCHÀNH.
Hệ-thống tư-tưởng của Karl Marx rất là vĩ-ñại, song không thể ñứng vững ñược. Xét về phương-diện
thuần lý-thuyết, ta ñã thấy rằng nó chứa ñựng rất nhiều mâu-thuẫn và sai lầm. Sự thực-hành lại càng
làm cho những mâu-thuẫn và sai lầm ấy nổi lên rõ rệt hơn nữa.
Chúng ta ñã nhận thấy rằng hiểu một cách ñúng ñắn, biện-chứng-pháp không nhứt-ñịnh ñưa người ñến
cuộc cách-mạng, vì trong võ-trụ vẫn có những sự biến ñổi ñiều-hòa. Hơn nữa, những lực-lượng xungñột nhau trong xã-hội không phải chỉ qui về cuộc xung-ñột giai-cấp. Như vậy, chủ-trương cách-mạng
vô-sản ñã là một khởi-ñiểm sai lầm rồi. Trên cái nền tảng sai lầm ấy, những người cộng-sản ñã xây
dựng thêm một hệ-thống lý-luận rườm-rà, nhưng mâu-thuẫn lẫn nhau.
Công cuộc tranh-ñấu của những người cộng-sản ñể lật ñổ chế-ñộ tư-bản không phải là một việc dễ
dàng và các ñảng thợ thuyền phải nhiều lần thất-bại một cách thảm-hại. Ðể tránh sự tan rã của hàngngũ, những nhà lãnh-ñạo phong-trào cách-mạng vô-sản ñã phải tìm cách nâng cao chí chiến-ñấu của
thợ thuyền và do ñó, phải ñề cao vấn-ñề tinh-thần. Họ bảo rằng với tinh-thần chiến-ñấu anh-dõng,
những nhóm người lực-lượng yếu kém có thể thắng ñược những kẻ ñịch mạnh-mẽ hơn mình.

Một mặt khác, họ phải công-nhận tánh-cách cần-thiết và quan-trọng của cán-bộ : phong-trào cáchmạng thành-công ñược hay không phần lớn là do nơi cán-bộ, mà sự xây dựng xã-hội mới nên hay
không cũng do cán-bộ. Nói một cách khác, chính cán-bộ quyết-ñịnh tất cả.
Những chủ-trương trên này thật ra rất chống chọi lại thuyết duy-vật theo ñó ñời sống vật-chất chi phối
cả lịch-sử loài người. Thêm nữa, sự tác-ñộng cách-mạng của người cộng-sản là một sự tác-ñộng
chánh-trị chứ không phải kinh-tế, và với chủ-trương cách-mạng, người cộng-sản ñã xem chánh-trị
quan-trọng hơn kinh-tế.
Khi chánh-thức ñặt ñiều-kiện tinh-thần lên trên ñiều-kiện vật-chất, ñề-cao tánh-cách quyết-ñịnh của
cán-bộ trong sự diễn-tiến lịch-sử, và gián-tiếp công-nhận rằng chánh-trị quan-trọng hơn kinh-tế, người
cộng-sản ñã phủ nhận lý-thuyết họ tôn thờ.
Sự xâm-phạm lý-thuyết kể trên ñây rất cần-thiết cho sự hoạt-ñộng, nhưng nó không phải là duy-nhứt.
Cứ theo thuyết duy-vật biện-chứng thì trên ñời, vật nào cũng có những mâu-thuẫn nội-tại làm cho nó
luôn luôn thay ñổi, và các vật trong võ-trụ ñều có sự tác-ñộng lẫn nhau. Chiếu theo những nguyên-tắc
ñó, xã-hội tư-bản phải biến ñổi, và sự xuất-hiện của lý-thuyết xã-hội duy-vật cùng những ñảng thợ
thuyền phải làm cho chánh-sách nội-trị các nước tư-bản trở nên khác trước. Một mặt khác, chính lýthuyết xã-hội duy-vật phải có tánh-cách tạm-thời chớ không phải có một giá-trị tuyệt-ñối, mà cái xãhội người vô-sản sẽ xây dựng lên sau khi lật ñổ chế-ñộ tư-bản cũng sẽ phải chứa ñựng những mâuthuẫn làm cho nó biến ñổi.
Cái quan-niệm "ñộng" trên này rất phù-hợp với sự thật, nhưng lại không phù-hợp với những ñiều-kiện
tranh-ñấu của một ñảng cách-mạng. Những chiến-sĩ cộng-sản cần phải có một lòng tin tưởng nhiệt
thành nơi lý-thuyết và chánh-sách của họ cũng như sự vững chắc của chế-ñộ mà họ sẽ xây dựng.
Do ñó, các lãnh-tụ cộng-sản phải tự mâu-thuẫn với mình một lần nữa.
Họ trình bày lý-thuyết của họ như là một lý-thuyết có một giá-trị tuyệt-ñối, luôn luôn ñúng ñắn. Một
mặt khác, trong sự chỉ-trích xã-hội tư-bản, họ vẫn giữ y nguyên-lý-luận của ông thủy-tổ lý-thuyết xãhội duy-vật mà không nhận thấy rằng chế-ñộ tư-bản về sau ñã biến-tánh nhiều. Sau hết, họ bảo rằng cái
xã-hội không giai-cấp mà người cộng-sản chủ-trương sẽ mưu-ñồ hạnh-phúc ñược cho loài người và
không chứa ñựng những xung-ñột nội-tại ñưa nó ñến chỗ lão-suy và sụp ñổ.
Những chỗ sai lầm và mâu-thuẫn của lý-thuyết xã-hội duy-vật thật là hiển-nhiên rõ rệt ñối với những
người có một chút lý-trí khách-quan. Nhưng cái khéo của lý-thuyết ấy là ñánh trúng vào những bảntánh hay và dở của con người. Một mặt, nó khêu gợi ñược lòng ganh tị, những thù hiềm cá-nhơn và
những oán-hận của người cần-lao ñối với những người sung sướng hơn, dầu nhờ ñâu mà sung sướng
hơn cũng mặc. Một mặt khác, nó ñưa ra cái viễn-ảnh của ngày mai tươi ñẹp và rực rỡ ñể cám dỗ những
nhà lý-tưởng mơ màng ñến một nhơn-loại hòa-bình, trong ñó công-ñạo ñược thi-hành một cách tuyệtñối.
Thái-ñộ phản-ñộng ngu-si của nhà cầm-quyền nhiều nước trên lục ñịa Âu-châu trước ñây lại làm cho
những lời chỉ-trích của lý-thuyết xã-hội duy-vật có vẻ xác ñáng. Nhờ ñó, nó ñã che dấu ñược những
khuyết-ñiểm nội-tại của nó và lôi kéo ñược một số ñông người ở nhiều nước trên hoàn-cầu theo nó.
Những người này ñã lập thành những chánh-ñảng quốc-tế rất mạnh.
Như ta ñã thấy, hiện giờ, những môn-ñồ Karl Marx phân ra làm ba nhóm : nhóm Xã-hội Ðệ Nhị Quốc-

tế, nhóm cộng-sản ðệ-Tam Quốc-tế và nhóm cộng-sản ðệ Tứ Quốc-tế.
Nhóm Xã-hội ðệ Nhị Quốc-tế, mạng danh là một ñảng quốc-tế, nhưng phần lớn còn giữ một tánh-cách
quốc-gia rõ rệt. Họ ñứng trong vòng hợp-pháp mà hoạt-ñộng và nhận chịu sự cộng-tác với các phần-tử
khác trong nước. Những mục-tiêu chánh-yếu của họ là quốc-hữu-hóa các xí-nghiệp quan-trọng, cảithiện sự bang-giao quốc-tế và nâng cao ñời sống hạng cần-lao. Ngoài ra, họ cố gắng dùng sự tuyêntruyền, dùng luật-pháp mà hủy-diệt một cách từ từ ảnh-hưởng của các tôn-giáo trên tinh-thần quầnchúng.
Sự hoạt-ñộng trong vòng hợp-pháp cũng như sự nâng cao ñời sống vật-chất của thợ thuyền ñã làm dịu
sự xung-khắc giữa tư-bản và lao-ñộng. Và ñúng theo lời chỉ-trích của phái cộng-sản, ñảng Xã-hội càng
ngày càng ñi xa chủ-trương cách-mạng vô-sản của Karl Marx. Thêm nữa, về sau, trong các nhóm gianhập ñảng Xã-hội ðệ Nhị Quốc-tế, có nhiều phần-tử theo xu-hướng quốc-gia rõ rệt hơn, và cố-nhiên
không thể nhận ñược lý-thuyết xã-hội Karl Marx.
Những ñảng-viên xã-hội theo ðệ Nhị Quốc-tế ñã thâu-hoạch ñược nhiều kết-quả tốt trong sự binh-vực
giai-cấp cần-lao. Tuy-nhiên, chánh-sách họ cũng có ñem nhiều mối hại ñến cho quốc-gia.
Những xí-nghiệp quốc-hữu-hóa trong một quốc-gia theo chế-ñộ chánh-trị dân-chủ tự-do thường phải
chịu lỗ vì nhơn-viên những xí-nghiệp này làm việc theo tinh-thần công-chức chớ không sốt sắng làm
việc như nhơn-viên những xí-nghiệp tư. Những tổ-chức có tánh-cách hành-chánh ghép vào những xínghiệp quốc-hữu-hóa ấy lại càng làm cho bộ máy chỉ-huy thêm nặng nề và khoét rộng thêm lỗ thủng
trong ngân-sách.
Vốn chủ-trương hòa-bình và ñặt vấn-ñề nâng cao ñời sống cần-lao trên hết mọi sự, những ñảng-viên
ðệ Nhị Quốc-tế lắm khi cương-quyết không chịu chấp-nhận những kinh-phí về việc quốc-phòng. ðiều
này không khỏi làm yếu sức quốc-gia, khiến cho quốc-gia trở thành một miếng mồi ngon cho những
giống dân xâm-lược.
Nhóm cộng-sản ðệ Tứ Quốc-tế theo chủ-trương cách-mạng thường-trực của Trotsky nên không nhận
chịu sự hoạt-ñộng trong vòng hợp-pháp như ñảng Xã-hội ðệ Nhị Quốc-tế, nhưng họ cũng chống chọi
lại ñảng cộng-sản ðệ-Tam Quốc-tế. Vì thiếu phương-tiện, vì không có tương-lai, vì sự phản tuyêntruyền của ñảng cộng-sản ðệ-Tam mạnh thế hơn, họ không phát-triển ñược và không phát-ñộng ñược
một phong-trào gì ñáng kể.
Cuối cùng, chỉ có ñảng cộng-sản ðệ-Tam Quốc-tế là chi-phái mạnh nhứt trong ñám môn-ñồ Karl
Marx. Sự thắng-lợi của họ ở nước Nga ñã ñặt vào tay họ một lãnh-thổ minh mông, một dân-số ñông
ñảo và những nguồn tài-lợi phong-phú. Sau khi diệt-trừ hết những lực-lượng của chế-ñộ cũ khả-dĩ
ñương ñầu lại họ, sau khi giải-quyết ñược những vụ tranh-chấp gay go với những nước láng giềng, họ
ñã ñược trọn quyền xây dựng chế-ñộ cộng-sản và ta có thể nhìn vào ñó mà thấy cái hay, cái dở của lýthuyết xã-hội duy-vật Karl Marx về phương-diện thực-hành.
Chiếu theo những chủ-trương Karl Marx về sự chuyên-chánh của giai-cấp vô-sản và sứ-mạng người
cộng-sản, ñảng cộng-sản ðệ-Tam Quốc-tế thiết-lập chánh-thể ñộc-tài ở Nga.
Về mặt chánh-trị, họ theo chế-ñộ Sô-viết. Tiếng Sô-viết vốn có nghĩa là ủy-ban, nên chế-ñộ Sô-viết là
chế-ñộ ủy-ban, theo ñó ở mọi cấp hành-chánh, dân-chúng ñược quyền bầu cử những ủy-ban cai-trị
mình. Trái với ñế-quốc Nga cũ, ñặt tất cả dân-chúng dưới sự cai-trị trực-tiếp của chánh-phủ Nga
Hoàng, chánh-phủ cộng-sản cho các dân-tộc sống trong biên-giới nước mình lập thành những tiểu-

bang, những ñịa-phương tự-trị. Do chế-ñộ Sô-viết, do chánh-sách công-nhận những tiểu-bang và cũng
do ý muốn chỉ tỏ rằng mình không thi-hành-chánh-sách ưu-ñãi dân Nga, các nhà lãnh-ñạo cộng-sản bỏ
quốc-hiệu Nga ñể ñặt cho nước mình cái tên là Liên-bang Sô-viết.
Cứ theo bản hiến-pháp "STALINE " năm 1936, cơ-quan nắm giữ quyền-chánh là Hội-ñồng Sô-viết
Tối-cao. Hội-ñồng này gồm hai viện : Viện Liên-bang và Viện Dân-tộc.
Viện Liên-bang do dân-chúng ñầu-phiếu công-cử, còn Viện Dân-tộc thì do các tiểu-bang liên-hiệp,
tiểu-bang tự-trị, ñịa-phương tự-trị và lãnh-thổ quốc-gia bầu ra. Cứ mỗi tiểu-bang liên-hiệp 25 người,
mỗi tiểu-bang tự-trị 11 người, mỗi ñịa-phương tự-trị 5 người, mỗi khu hành-chánh 1 người.
Hai viện này ngang hàng nhau và cùng nắm giữ quyền lập-pháp. Cả hai viện cùng hội lại cử Chủ-tịchñoàn của Hội-ñồng Sô-viết Tối-cao. Chủ-tịch-ñoàn này là vị chủ-tịch tập-thể của Liên-bang Sô-viết.
Ngoài ra, hai viện còn cử cơ-quan hành-chánh trung ương. Trước kia gọi là Ủy-ban Nhơn-dân, nhưng
từ năm 1946, ñược gọi là Hội-ñồng Tổng-trưởng.
Xét về mặt lý-thuyết, chế-ñộ Sô-viết cũng ñể cho dân-chúng tham-dự chánh sự và tự-do chọn lựa nhà
cầm-quyền. Nhưng về mặt thực-tế, ñảng cộng-sản ðệ Tam Quốc-tế ñã thi-hành một chánh-sách hết
sức khắc-nghiệt. Với một tổ-chức chặt chẽ và có phương-pháp, với một cơ-quan trinh-sát công-an
ñông ñúc có nhiều phương-tiện và quyền-hành rất rộng, ñảng ấy ñã kiểm-soát và ñiều-khiển ñược tất
cả sự hoạt-ñộng của tất cả mọi người.
Những cuộc tuyển-cử tiếng là tự-do, nhưng sự thật chỉ là những trò dàn cảnh ñể chánh-thức-hóa sự
chọn lựa nhơn-viên của ñảng cộng-sản. Ngay ở cấp chánh-phủ, quyền-hành thật sự cũng nằm trong tay
người chỉ-huy ñảng và nhơn-viên của Hội-ñồng Tổng-trưởng chỉ là những người thừa-hành mạng-lịnh
người chỉ-huy ấy. Nhiều khi người chỉ-huy ñảng không giữ chức-vụ gì trong chánh-phủ, nhưng lại nắm
hết thực-quyền. ðó là trường-hợp Staline một thời-kỳ quá dài trước khi trận thế-giới ñại-chiến thứ hai
xảy ra.
Ngoài ñảng cộng-sản, không còn ñảng nào ñược hoạt-ñộng, và mọi cử chỉ hay ngôn-ngữ phản-ñối
chánh-quyền ñều bị trừng-phạt thẳng tay. Như thế, tất cả mọi việc ñều do nơi người chỉ-huy ñảng
cộng-sản quyết-ñịnh, và toàn-thể Liên-bang Sô-viết ñều phải triệt-ñể tuân lịnh ông ta.
Về phương-diện kinh-tế, chánh-phủ Sô-viết thâu tất cả các tài-sản làm của chung, chỉ ñể cho dânchúng một số ít tư-sản dùng trong sự tiêu-thụ mà thôi, phần lớn ñất ñai ñều bị thâu góp làm những
ñiền-thổ tập-thể ; những xí-nghiệp cũng vậy, sự thương-mãi tự-do bị thay thế bằng chế-ñộ hợp-tác-xã
và hãng buôn chánh-phủ. Do ñó, tất cả mọi người trong nước ñều trở thành-công-nhơn của chánh-phủ.
ðể chống lại nạn lười biếng, bất-cẩn, làm cho sự sản-xuất kinh-tế suy kém, chánh-phủ Sô-viết phải ban
hành những qui-chế lao-ñộng rất gắt gao : một sự chậm trễ nhỏ nhặt, một sự sơ-xuất cỏn con có thể bị
cho là một cử-chỉ phá-hoại và bị trừng-phạt rất khắc-nghiệt. Vì lẽ tất cả các xí-nghiệp ñều nằm trong
tay chánh-phủ và một công-nhơn bị hãng này sa-thải không thể xin làm việc ở hãng khác như trong
chế-ñộ tư-bản, thành ra phải chịu thất-nghiệp và chết ñói, tất cả mọi người ñều hoàn-toàn tùy-thuộc
chánh-phủ.
Về măt tinh-thần, những nhà lãnh-ñạo cộng-sản tìm cách cải-hóa tư-tưởng tất cả mọi người, theo ýthức-hệ cộng-sản. Sự tuyên-truyền, giáo-dục ñều có tánh-cách nhồi sọ và nhắm mục-ñích làm cho tất
cả mọi người ñều lý-luận theo các lãnh-tụ cộng-sản. Ý-tưởng tự-do bị bài-xích như là một tội nặng, và

mỗi công-dân Liên-bang Sô-viết ñều ñược huấn-luyện theo quan-niệm rằng ñảng cộng-sản ñứng trên
tất cả.
Sự dò xét và tố-cáo lẫn nhau ñược xem là một danh-dự và ñược khuyến-khích triệt-ñể. Vì ñó, mọi
người ñều sống trong ngờ vực, nghi-kỵ lẫn nhau, ngay ñến cha con, chồng vợ trong gia-ñình cũng
không tin cậy nhau ñược. Nền tảng gia-ñình tự-nhiên phải bị lung lay.
Tôn-giáo bị bài-trừ một cách mạnh mẽ. Ngay từ khi mới nắm chánh-quyền, chánh-phủ Sô-viết ñã
thành-lập những hội vô-thần phổ-biến tư-tưởng duy-vật. Nhưng xem chừng như kết-quả không ñược
bao nhiêu, ñảng cộng-sản quay sang chánh-sách trực-tiếp uy-hiếp những người sùng-tín. Những giáo-sĩ
có uy-tín bị loại-trừ, và chỉ những nhơn-viên chịu ca-tụng chế-ñộ Sô-viết và thi-hành mạng-lịnh chánhphủ mới còn ñược ở trong giáo-hội. Chánh-sách này không tiêu-diệt nổi tinh-thần tôn-giáo, vì tinh-thần
này là một phần bản-chất con người, và ngay ñến lúc này, hơn 40 năm sau khi ñảng cộng-sản nắm
chánh-quyền ở Nga, một số lớn dân-chúng hãy còn theo tôn-giáo. Tuy thế, chủ-trương bài-trừ tôn-giáo
cũng làm khổ người Nga rất nhiều.
ðể trừng-phạt những kẻ trái mạng-lịnh, ñể khép mọi người vào một kỷ-luật chặt chẽ và về sau ñể có
một nhơn-công rẻ tiền, Liên-bang Sô-viết thiết lập chế-ñộ trại giam, tập-trung thường-phạm và chánhtrị-phạm. Số người bị ñưa vào các trại ấy có ñến hàng triệu. Họ bị ñối-ñãi như là thú-vật và phải làm
việc rất khổ nhọc ở những nơi ñộc-ñịa. Cố-nhiên là trong trường-hợp ñó, phân-số người chết rất cao.
Sau một thời-kỳ thí nghiệm chế-ñộ kinh-tế cộng-sản hoàn-toàn, các nhà lãnh-ñạo Liên-bang Sô-viết
nhận thấy rằng sự trừng-phạt gắt gao vẫn chưa ñủ ñể bắt người làm việc cho có hiệu-quả. Do ñó, họ
phải tỏ vẻ nhơn-nhượng hơn và tung ra một chánh-sách khác gọi là " chánh-sách kinh-tế mới ". Họ ñặt
những phần thưởng khuyến-khích những người sản-xuất nhiều và mở rộng quyền tư-hữu ra một chút.
Nhưng về mặt ñại-cương, chánh-sách này không thay ñổi chế-ñộ ñộc-tài cũ bao nhiêu. Thêm nữa, nó
chỉ ñược thi-hành trong một thời-gian ngắn, rồi lại bị hủy bỏ ñi.
Chế-ñộ thi-hành ở Liên-bang Sô-viết tất-nhiên là ñưa dân-chúng ñến một sự nô-lệ khắc-nghiệt. Hạng
người duy-nhứt ñược ưu-ñãi là những công-chức và ñảng-viên của ñảng cộng-sản ðệ-Tam. Vốn có
nhiều quyền-thế trong tay, họ không ngần-ngại gì mà chẳng lạm-dụng quyền-thế ấy ñể mưu tư-lợi. Do
ñó, sự chênh lệch giữa ñời sống cán-bộ và dân-chúng còn xa nhau hơn sự chênh lệch giữa ñời sống tưbản và lao-ñộng xã-hội trong xã-hội tự-do. Về phương-diện này, những người ñối-lập của ñảng cộngsản ðệ-Tam Quốc-tế rất có lý mà bảo rằng chế-ñộ thi-hành ở Liên-bang Sô-viết không phải chế-ñộ
cộng-sản hay xã-hội, mà là chế-ñộ tư-bản quốc-gia.
Tuy thế, những hạng người ñược ưu-ñãi nhứt trong xã-hội Sô-viết – tức là những công chức và ñảngviên cộng-sản – không phải ñược hưởng một hạnh-phúc êm ñẹp. Guồng máy ñộc-tài một khi ñã phátñộng rồi thì không ngừng lại ñược và chính những nhơn-viên phụng-sự nó cũng phải bị nó nghiền nát.
Sự cạnh-tranh giữa các bè phái trong ñảng cộng-sản, sự bất-ñồng ý-kiến về chánh-sách phải theo, cũng
như sự cần dùng một hạng người làm cái bung xung ñể nhận chịu hết các tội lỗi của chế-ñộ khi dânchúng bất-bình, ñã ñưa các ñảng-viên cộng-sản ñến sự xâu xé lẫn nhau. Những cuộc thanh-trừng kinhkhủng ñã ñưa hàng vạn ñảng-viên và cán-bộ ñến các trại tập-trung hay ñến pháp-trường, và trong cái
thiên-ñường vô-sản của ñảng cộng-sản ðệ-Tam , sự tranh-ñấu giữa người với người còn ghê gớm,
khốc-liệt bằng mấy lần sự tranh-ñấu giữa những kẻ dã-man.
ðối với những người thức-thời, các nhà lãnh-ñạo Liên-bang Sô-viết ñã phản-bội lý-tưởng xã-hội. Theo
họ, Staline và những kẻ hiện kế-nghiệp ông thật sự ñã trở về với chánh-sách ñế-quốc cổ-truyền của
nước Nga. Họ ñã xây dựng một quốc-gia hùng-cường trên mồ hôi nước mắt, trên xương máu dân Nga.

Do ñó, họ ñã giúp nước Nga giữ một ñịa-vị quan-trọng trên hoàn-cầu.
Sự hùng-cường của Liên-bang Sô-viết không lợi gì cho dân-chúng Nga và dân-chúng thế giới cả. Tuynhiên, về mặt tuyên-truyền, những bộ-hạ của Staline vẫn hô-hào rằng mình trung-thành với lý-thuyết
Marx. Nhờ có những phương-tiện khổng-lồ trong tay, họ ñã tổ-chức ñược những chi nhánh của ñảng
Cộng-sản ðệ Tam Quốc-tế ở rất nhiều xứ và lợi-dụng những chi nhánh ấy ñể phá rối trật-tự các nước.
Sự tuyên-truyền khéo léo của các ñảng-viên cộng-sản ðệ Tam làm cho một số khá lớn người vô-sản
các nước, nhứt là dân vô-sản các thuộc-ñịa bị các ñế-quốc bóc lột thẳng tay, rất mực tin tưởng nơi
Liên-bang Sô-viết. Những người này ñã giúp các tổ-chức của Liên-bang Sô-viết rất nhiều trong sự dothám và phá-hoại trong nước họ. Một số lớn những người khác không theo ñảng cộng-sản ðệ Tam
Quốc-tế, nhưng chịu ảnh-hưởng sự tuyên-truyền của các ñảng-viên cộng-sản nên rất có thiện-cảm với
Liên-bang Sô-viết. Chỉ sau này, khi trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì chấm dứt, chánh-sách ñế-quốc của
chánh-phủ cộng-sản mới bộc lộ ra một cách rõ ràng.
Sau khi trục Bá-linh – La-mã - ðông-kinh bị sụp ñổ, Liên-bang Sô-viết ñã bá-chiếm các nước bờ biển
Baltique là Lithuanie, Lettonie và Esthonie, lại dùng võ-lực ñặt những chánh-phủ cộng-sản ở các nước
Trung-Âu, hủy-diệt những chánh-ñảng khác ở các nước ấy. Sự kềm chế của họ ñối với các nước
Trung Âu càng ngày càng mạnh lên, ñến nỗi chính các lãnh-tụ cộng-sản ñịa-phương phải bất-mãn.
Tito, lãnh-tụ cộng-sản Nam-Tư ñã bỏ Liên-bang Sô-viết ñể thân-thiện với Mỹ. Những lãnh-tụ cộng-sản
các nước khác vì không có thế-lực bằng Tito nên bị triệt-hạ và thay thế bằng những ñảng-viên hoàntoàn tùng-phục chánh-phủ Moscou.
Những ñiều trên này ñã làm sáng mắt một số lớn dân-chúng Âu-châu, nhứt là sau khi dân-chúng hai
nước Ba-lLan và Hung-gia-lợi nổi lên chống Liên-bang Sô-viết một cách mãnh-liệt. ðối với các dântộc Á-châu chưa ñược giác-ngộ nhiều về chánh-trị, và vì quá ghét thực-dân mà ñâm ra thích những cái
gì chống thực-dân, Liên-bang Sô-viết hãy còn một sức hấp-dẫn khá mạnh. Nhờ ñó, Trung-cộng mới
nắm ñược phần thắng-lợi trong cuộc tranh-ñấu với Quốc-dân-ñảng Trung-Hoa.
Lúc ñầu, Trung-cộng và Liên-bang Sô-viết cộng-tác thật chặt chẽ với nhau. Nhưng chẳng bao lâu,
những nhà lãnh-ñạo Trung-cộng và Liên-bang Sô-viết chống chọi nhau kịch liệt.
Sự xung-ñột giữa hai bên ñã chỉ tỏ rằng hai cường-quốc cộng-sản lớn nhứt ñều thi-hành-chánh-sách
ñế-quốc nên không thể dung-nạp ñược nhau.
Vậy xét tình-thế một cách khách-quan, ta thấy rằng Liên Ban Sô-viết bên trong thì thi-hành một chế-ñộ
ñộc-tài vô cùng khắc-nghiệt, còn bên ngoài thì theo ñuổi một chánh-sách xâm-lược rõ rệt.
Theo lời giải thích của các nhà lãnh-tụ ðệ-Tam Quốc-tế, họ chỉ có mục-ñích xây dựng chế-ñộ Sô-viết
trên toàn thế-giới, sự ñộc-tài và xâm-lược này chỉ là phương-tiện ñể thiết-lập một xã-hội không giaicấp ñầy hạnh-phúc cho loài người.
Nhưng sự quan-sát tình-hình chánh-trị bên trong Liên-bang Sô-viết, cũng như cách họ ñối ñãi với các
giống dân bị họ chế-ngự, cho ta thấy rằng bộ máy ñộc-tài của ñảng cộng-sản rất khó mà tự ngừng lại
ñược, và sự thắng-lợi của ñảng cộng-sản ðệ Tam Quốc-tế sẽ ñưa nhơn-loại ñến một chế-ñộ nô-lệ tối
tăm ghê gớm nhứt từ xưa tới nay. Với sự tập-trung tất cả những lực-lượng xã-hội trong tay chánh-phủ,
với những phương-pháp ñàn-áp khoa-học của người cộng-sản, dân-chúng sẽ rất khó khởi loạn ñể giành
lại tự-do, và chế-ñộ cộng-sản chỉ có thể sụp ñổ vì sự cấu xé lẫn nhau giữa các tay lãnh-tụ mà thôi.

Ta có thể bảo rằng bọn cộng-sản ở Liên-bang Sô-viết ñã phản-bội thuyết Marx. Nhưng dầu sao, họ vẫn
còn noi theo chủ-trương Karl Marx một phần nào. Sự tàn-nhẫn vô-ñạo của họ thật ra là kết-quả của
thuyết duy-vật và duy-vật sử-quan, căn-bản của nền tư-tưởng Marx.
Sự khảo-sát nền tư-tưởng này về hai mặt lý-thuyết và thực-tế cho ta thấy rõ những nguyên-nhơn mâuthuẫn mà Marx phạm phải. Ông vốn là người thờ phụng lý-tưởng công-bằng và rất bất bình xã-hội tưbản với những sự bóc lột của nó. Ông mơ ước xây dựng một xã-hội hoàn-toàn tốt ñẹp trong ấy người
thương yêu nhau và sống hòa-hợp với nhau. ðể thực-hiện lý-tưởng của mình, ông phải tạo ra một lýthuyết, khả dĩ huy-ñộng ñược những lực-lượng vô-sản ñể ñánh ñổ chế-ñộ tư-bản.
Lý-thuyết này có một lập-luận ñầy vẻ khoa-học, nhưng lại không xét ñến bản-tánh của người, cho nên
chỉ thích-hợp cho sự tranh-ñấu cách-mạng, mà không thích-hợp cho sự kiến thiết xã-hội. Những chủtrương của Marx về sự chuyên-chánh vô-sản, về sứ-mạng người cộng-sản, chỉ có thể mang ñến kết-quả
tốt ñẹp khi nào những người áp-dụng nó hoàn-toàn tốt. Nhưng ñiều-kiện này không thể thực-hiện
ñược, vì số người tốt hoàn-toàn không sao có ñủ ñể tổ-chức cuộc cách-mạng. Mà dầu cho hàng-ngũ
cộng-sản có hoàn-toàn tốt ñi nữa, việc nắm trọn chánh-quyền trong một thời-hạn lâu dài cũng hủ-hóa
họ lần ñi.
Những tín-ñồ của Karl Marx do ñó mà bị ñặt trước một tình-trạng lưỡng-nan : hoặc là giữ ñúng lýtưởng của Marx và không ñi ñến kết-quả gì cả như nhóm ðệ Tứ Quốc-tế, hoặc là thi-hành những biện
pháp do Marx vạch ra ñể ñạt một kết-quả, nhưng như thế thì lại phải phản-bội lý-tưởng Marx như
nhóm ðệ Tam Quốc-tế. Muốn theo lý-tưởng Marx là nâng ñỡ hạng thợ thuyền vô-sản, mà vẫn hoạtñộng ñắc-lực, người ta phải ñi xa lý-thuyết Marx hơn, và phủ-nhận một số lớn nguyên-tắc làm nền tảng
cho lý-thuyết ấy. ðó là thái-ñộ của nhóm Xã-hội ðệ Nhị Quốc-tế. Và chung-qui , người ta không thể
nào thực-hiện ñược lý-thuyết Marx trong những dữ-kiện chánh-yếu của nó.
V - KẾT-LUẬN VỀ LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI DUY-VẬT
Lý-thuyết xã-hội duy-vật tự xưng là khoa-học, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tánh-cách duy-tâm. Cũng
như những lý-thuyết xã-hội duy-tâm, nó dựa vào ba ý-tưởng nguyên-thủy : một là nguời sanh ra bìnhñẳng và sẵn tốt, hai là họ sẽ bình-ñẳng và tốt trở lại trong một chế-ñộ hoàn-toàn, ba là chế-ñộ hoàntoàn ấy có thể thực-hiện ñược. Nó ñã dùng một phép biện-chứng duy-vật chặt chẽ ñể chứng-nhận rằng
tư-tưởng nó là ñúng, nó ñã trình bày sự tiến-hóa của nhơn-loại theo một quá-trình hợp với quan-niệm
nó, và xem việc ñi ñến một thế-giới ñại-ñồng cộng-sản như là cái cáo-chung tự-nhiên không thể tránh
ñược của sự tiến-hóa ấy.
Những lý-luận của Karl Marx có một bóng dáng chặt chẽ, khoa-học. Nhưng thật ra, nó cũng như
những lâu ñài xây trên bãi cát. Vì khởi-ñiểm của luận-lý ông là sự bình-ñẳng tự-nhiên và tính tốt bẩmsanh của con người, và cáo-chung của luận-lý ấy là một nhơn-loại hiệp-nhứt hoàn-toàn, ñều là những
nguyên-tắc trái với thực-tế.
Bởi thế, lý-thuyết xã-hội duy-vật tuy cũng có những ñiều nhận xét ñúng ñắn, ñã chứa ñựng rất nhiều
khuyết-ñiểm. Mặc dầu những người cuồng-tín nó xem nó là một chân lý cao cả thiêng liêng, càng ngày
người ta càng nhận thấy những chỗ sai lầm của nó. Và tuy bọn môn-ñồ Karl Marx tìm ñủ mọi cách ñể
giải-thích lịch-sử theo chủ-trương của họ, sự khiên-cưỡng của lý-luận họ ñã hiện ra rõ rệt. ðiều buồn
cười nhứt là sự thành-công của họ ở Nga và Trung-Hoa lại chính là luận-cứ hùng-biện nhứt ñể lật ñổ
những thuyết mà họ cầy cục dựng lên một cách công-phu.

Sự nghiên-cứu về nguồn gốc và lý-luận của hai thuyết dân-chủ và xã-hội chỉ cho ta thấy rằng khởiñiểm của nó chung nhau. Cả hai ñều cho ràng người vốn tốt và ñều dựa vào nguyên-tắc tự-do bìnhñẳng. Nhưng chủ-nghĩa dân-chủ chỉ ñi ñến sự bình-ñẳng chánh-trị mà thôi, và áp-dụng nguyên-tắc tựdo, nó nhìn nhận quyền tư-hữu của con người. Chủ-nghĩa xã-hội thì bảo rằng sự bình-ñẳng chánh-trị
không ñủ, vì nếu sự chênh lệch về tài-sản vẫn còn thì người ta còn bóc lột nhau ñược. Vậy, sự bìnhñẳng chánh-trị suông không ích-lợi gì cho người dân. Vì lý-do này, nó chủ-trương hủy-diệt quyền tưhữu, thâu hết tài-sản làm của chung, thi-hành chế-ñộ cộng-sản.
Như thế, mặc dầu về thực-tế, hai chủ-nghĩa dân-chủ và xã-hội-nghịch nhau, về phương-diện lý-thuyết,
chủ-nghĩa xã-hội chỉ là sự tiếp tục hợp-lý của chủ-nghĩa dân-chủ. Hay nói cho ñúng hơn, nó là kết-quả
sự xung-khắc giữa hai nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng ñưa ñến tuyệt-ñộ.
Lý-thuyết dân-chủ tư-sản hướng về sự tự-do cá-nhơn. Nó công-nhận sự tự-do tư-tưởng, tự-do tínngưỡng, tự-do hoạt-ñộng chánh-trị và ñể bảo-ñảm những tự-do trên này, nó công-nhận quyền tư-hữu.
Nhưng sự hoạt-ñộng tự-do ñã ñưa ñến sự chênh lệch quá lớn về tư-sản và gây ra nạn tư-bản làm cho sự
bình-ñẳng về chánh-trị bị gãy ñổ.
Lý-thuyết xã-hội hướng về sự bình-ñẳng nhiều hơn, và ñể thực-hiện lý-tưởng bình-ñẳng ấy, nó chủtrương quốc-hữu-hóa các tài-sản ñể chấm dứt nạn bóc lột của hạng giàu có. Nhưng nếu các tài-sản ñã
bị sung-công cả, thì cá-nhơn không còn có phương-tiện gì ñể tự-vệ ñối với chánh-quyền và mất tất cả
những tự-do căn-bản của mình.
Vì cả hai chủ-trương dân-chủ và xã-hội ñều có nhược-ñiểm, nên sự xung-ñột giữa hai bên về phươngdiện lý-luận không ñưa ñến sự thắng-lợi hoàn-toàn của bên nào.
Ở nhiều nước theo chế-ñộ tự-do, sau khi lý-thuyết xã-hội ra ñời, vấn-ñề xã-hội lần lần ñược giải-quyết
một cách ổn-thỏa và sự tranh-luận giữa những người theo lý-thuyết dân-chủ và những người theo lýthuyết xã-hội không ñưa ñến những họa-hại gì to tát. Nhưng ở một số nước khác, nằm trong một tìnhtrạng khó khăn hơn, sự xung-ñột giữa hai lý-tưởng dân-chủ và xã-hội có tánh-cách khốc-liệt hơn. Do
ñó, mà phát sanh ra những chủ-nghĩa mới khác, hoặc ñể phản-ñối lại cả hai, hoặc ñể dung-hòa nó. ðó
là những chủ-nghĩa mà ta sẽ nghiên-cứu trong mấy chương sau này.
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CHƯƠNG IV

NHỮNG CHỦ-NGHĨA PHẢN-ðỐI LẠI
LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ VÀ LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI :
CHỦ-NGHĨA PHÁT-XÍT VÀ CHỦ-NGHĨA QUỐC-XÃ

Trong khi người Á-Châu vẫn trung-thành với tư-tưởng thần-quyền và nền lý-luận siêu-hình, từ thế-kỷ
thứ 17 trở ñi, người Âu-châu ñã hướng ñến lý-tưởng nhơn-quyền và những khoa-học thực-nghiệm. Do
xu-hướng mới này, trong mấy thế-kỷ gần ñây, những dân-tộc Âu-châu ñã bị lôi kéo vào một phongtrào biến-ñộng không ngừng làm xáo trộn cả ñời sống xã-hội của họ.
Dẫn ñầu trong cuộc thay cũ ñổi mới này, là người Anh. Chính họ ñã nêu ra trước tiên tư-tưởng dân-chủ
tôn-trọng sự tự-do cá-nhơn của người. Chính họ ñã ñi tiên-phong trong công việc ñả phá quyền
chuyên-chế của nhà vua và thi-hành chế-ñộ ñại-nghị. Nhưng nhờ những ñiều-kiện ñặc-biệt thuận-tiện,
cũng như nhờ những ñức-tánh hiếm có của họ, người Anh ñã ñạt ñược một thế quân-bình cần-thiết cho
sự tiến-hóa thuận-lợi của quốc-gia.
Tuy cũng phải chịu những họa-hại của chế-ñộ tự-do,trải qua những cuộc khủng-hoảng kinh-tế, chứngkiến việc tư-bản bóc lột vô-sản, nước Anh ñã giải-quyết ñược những vấn-ñề xã-hội của mình một cách
êm thắm và dung-hòa ñược xu-hướng canh-tân với xu-hướng bảo-thủ. Tinh-thần ái-quốc của họ vẫn
còn nguyên vẹn và sự hùng-cường của quốc-gia họ ñã giúp cho họ nhiều phương-tiện ñể nâng cao ñời
sống chung lên, làm dịu bớt tánh-cách cay nghiệt của chế-ñộ tư-bản.
Người Pháp ñã nối chân người Anh trên con ñường cách-mạng dân-chủ. Sự nóng nảy quá-khích của họ
làm cho cuộc tranh-ñấu họ ñeo ñuổi có một tánh-cách mãnh-liệt. Hai phái bảo-thủ và canh-tân ñã
cương-quyết ñương ñầu nhau ñến kỳ cùng. Do ñó, người Pháp ñã phải phí rất nhiều thì giờ và xương
máu mới ñặt ñược một nền tảng vững chắc cho chế-ñộ ñại-nghị ở nước họ. Nhưng chế-ñộ này không
phải nhờ ñó mà hoàn-mỹ hơn chế-ñộ Anh. Những lưu-tệ của chánh-sách dân-chủ tự-do ñã hiện ra ở
Pháp rõ ràng hơn ở Anh. Cuộc xung-ñột tư-tưởng và quyền-lợi cũng mãnh-liệt hơn. Do ñó, nước Pháp
bị suy yếu nhiều hơn nước Anh.
Tuy-nhiên, nhờ chánh-sách thuộc-ñịa, nước Pháp cũng có nhièu phương-tiện ñể giải-quyết những vấnñề xã-hội. Bởi ñó, cuộc xung-ñột giữa lý-thuyết dân-chủ và lý-thuyết xã-hội trên ñất Pháp có mãnhliệt, nhưng vẫn chưa ñến nỗi ñưa ñến sự hỗn-loạn. Sự phản-ứng của những tổ-chức hữu-phái thiên về
kỷ-luật quốc-gia cũng có gây những phong-trào chống chọi lại chế-ñộ cộng-hòa, nhưng nói một cách
khái-quát, những phong-trào này không ñủ sức ñánh ñổ xu-hướng yêu chuộng tự-do của dân-tộc Pháp.
Nhờ ñó, chế-ñộ cộng-hòa vẫn còn ñứng vững, tuy nước Pháp có kém lần thế-lực trên trường quốc-tế.

Tình-thế các nước ở miền trung và nam Âu-châu thì khác hẳn. Tư-tưởng dân-chủ chỉ tràn ñến nước họ
sau cuộc ðại Cách-mạng Pháp năm 1789, và từ ñó, những biến-ñộng ở nước họ thường chỉ là phảnhưởng của những phong-trào phát-khởi từ nước Pháp. Sự xung-ñột giữa hai xu-hướng chuyên-chế và
tự-do ở những nước này cũng mãnh-liệt không kém gì ở Pháp.
Về phía nước Ý, cuộc tranh-ñấu cho lý-tưởng dân-chủ ñi chung với cuộc tranh-ñấu giải phóng dân-tộc
và thống-nhứt quốc-gia nên ñã huy-ñộng ñược toàn-dân và cáo-chung bằng sự thắng-lợi của phái tựdo. Chế-ñộ ñại-nghị bắt ñầu ñược thi-hành ở nước này từ khoảng giữa thế-kỷ 19.
Ở nước ðức, trái lại, công cuộc vận-ñộng thống-nhứt quốc-gia dựa vào nguyên-tắc quyền-lực nhiều
hơn là vào lý-tưởng tự-do. Do ñó, cho ñến ñầu thế-kỷ thứ 20, những nhóm người ðức thờ phụng lýthuyết dân-chủ và xã-hội chưa hề nắm ñược phần thắng-lợi, tuy họ ñã tranh-ñấu một cách mãnh-liệt.
Chế-ñộ cộng-hòa chỉ ñược thiết-lập ở nước ðức năm 1919, sau một cuộc cách-mạng chống lại nhà vua
ñể chấm dứt trận thế-giới ñại-chiến thứ nhứt.
Sau trận ñại-chiến này, cả hai nước Ý và ðức ñều ở vào một tình-trạng khó khăn. Vì không ñủ
phương-tiện vật-chất, vì thiếu một truyền-thống dân-chủ lâu dài, những nước này không giải-quyết
ñược vấn-ñề xã-hội một cách ổn-thỏa. Sự xung-ñột giữa hai phái chủ-trương dân-chủ và xã-hội trong
nước làm cho tình-thế ñã rối loạn càng rối loạn thêm. Do ñó, phong-trào phản-ứng lại xu-hướng tự-do
phóng-túng cùng tư-tưởng dân-chủ xã-hội phát-khởi lên, và ñưa hai nước Ý, ðức trở về chế-ñộ quyềnlực, dưới sự lãnh-ñạo của hai ñảng Phát-xít và Quốc-xã.
I. CHỦ-NGHĨA PHÁT-XÍT
A. TÌNH-TRẠNG NƯỚC Ý SAU TRẬN ðẠI-CHIẾN 1914-1918
Sau khi trận Âu-chiến 1914-1918 chấm dứt, nước Ý ở vào một tình-trạng hết sức khó khăn. Cũng như
mọi nước tham-chiến khác, nước ấy bị tàn-phá rất nhiều, và lâm vào một cuộc khủng-hoảng kinh-tế
trầm-trọng. ðồng Ý-kim bị mất giá, sự sanh hoạt trở thành mắc mỏ và khó khăn.
Một mặt khác, kết-quả của cuộc chiến-tranh ñã làm cho dân Ý vô cùng thất-vọng. Người Ý trước kia
vốn là bạn ñồng-minh của ðức. Họ không bị nước ðức trực-tiếp uy-hiếp và không có lý-do gì chánh
ñáng ñể chọi lại nước ðức. Bởi thế, sau khi chiến-tranh khởi-diễn, chánh-phủ Ý ñã tiếp-xúc và thươngthảo với cả hai bên ñối-ñịch nhau, ñể mặc cả những ñiều-kiện tham-dự của mình. Chỉ ñến lúc hai nước
Anh và Pháp bí mật chấp-nhận nguyên-tắc thỏa-mãn những yêu-sách của mình về vấn-ñề lãnh-thổ,
chánh-phủ Ý mới khai-chiến với ðức. Vậy nước Ý tham-chiến vì muốn mở rộng cương-vực mình chớ
không phải vì lý-tưởng tự-do.
Nhưng các yêu-sách của Ý không phù-hợp với nguyên-tắc dân-tộc tự-quyết của Tổng-thống Mỹ
Wilson nên Hội Quốc-Liên do ông này chủ-trương không chịu chấp-nhận nó. Hai nước Anh, Pháp
nhơn cơ-hội này mà nuốt lời hứa hẹn của mình. Hơn nữa, trong việc qui-ñịnh những ñiều-kiện hòabình, các cường-quốc Mỹ, Anh, Pháp chỉ ñể cho nước Ý ñóng một vai tuồng hoàn-toàn phụ-thuộc.
Chung-qui, sự tham-chiến chỉ ñem những họa-hại ñến cho nước Ý mà chẳng ñưa ñến một mối lợi nhỏ
nhen nào, cho dẫu là về phương-diện tinh-thần.

Những kỳ-vọng về lãnh-thổ của người Ý không thỏa-mãn ñược, mà giấc mộng ñược ñãi-ngộ như một
cường-quốc cũng vỡ tan. Do ñó, người Ý vô cùng tức bực, càng tức bực hơn nữa là họ có cảm-tưởng
rằng chính nhờ sự tham-chiến của họ mà sự thắng-lợi ngã về phía các nước ñồng-minh. Lẽ tự-nhiên là
chánh-phủ Ý ñã chủ-trương tham-chiến không sao thoát khỏi sự công-kích của quần-chúng về vấn-ñề
này.
ðảng xã-hội Ý trước kia hô-hào bất-tham-chiến, ñã nhơn cơ-hội thuận-tiện, ñứng ra bài-xích chánhphủ ñể bành-trướng thế-lực của mình. Họ gieo rắc tư-tưởng giai-cấp tranh-ñấu, kích-thích thợ thuyền,
tổ-chức những cuộc bạo-hành, chiếm-cứ các thị-xã, các hãng xưởng. Hàng-ngũ các chiến-sĩ xã-hội ở Ý
vốn chưa ñược chặt chẽ lắm, các lãnh-tụ của họ lại thiếu tài chỉ-huy nên phong-trào họ gây ra có tánhcách một cuộc manh-ñộng hơn là một cuộc cách-mạng có phương-lược hẳn hòi. Sự thành-công của
ñảng cách-mạng vô-sản ở Nga còn nung nấu thêm những phần-tử quá-khích, và ñiểm cho sự hoạt-ñộng
của họ một tánh-cách tàn-bạo phũ phàng.
Muốn giải-quyết tình-thế khó khăn ñó, nước Ý cần một chánh-phủ cương-quyết và mạnh mẽ. Những
chế-ñộ ñại-nghị lúc ấy ñã tỏ ra bất-lực hoàn-toàn. Trong Nghị-hội, các ñảng phái cạnh-tranh nhau kịchliệt vì quyền-lợi riêng. Không một ñảng nào có một chương-trình rõ rệt và xung-ñột chỉ quy về cánhơn các lãnh-tụ. Do ñó, các chánh-khách thay ñổi thái-ñộ rất thường tùy theo ñảng họ có nắm ñược
chánh-quyền hay không. Những công việc do một ñảng ñối-lập chủ-trương, dầu cho có ích quốc lợi
dân cũng ñều bị nhiệt-liệt công-kích.
Trong trường-hợp ñó, các chánh-phủ không thể ñứng vững ñược lâu dài và không sao giải-quyết ñược
những vấn-ñề nghiêm-trọng ñặt ra cho quốc-gia Ý. Chưa lúc nào, sự tệ-hại của chế-ñộ ñại-nghị lại hiện
ra rõ ràng ñến như thế. Dân-chúng Ý vốn chưa thâm-nhiễm tinh-thần tự-do nên ñâm ra thù ghét chánhthể ñại-nghị. Sự hỗn-loạn do những ñảng-viên xã-hội gây ra càng làm cho họ mất tín-nhiệm nơi chế-ñộ
ñương-hữu.
Chủ-trương của ñảng Xã-hội ñòi hủy-diệt tất cả các nền tảng của xã-hội Ý, cũng như các hành-ñộng
quá-khích của họ làm kinh-hoảng một số ñông người trưởng-giả, nhưng cũng gây một sức phản-ứng
mạnh trong những giới có tinh-thần chiến-ñấu hơn. Ban ñầu, những lực-lượng phản-ñộng còn tranhñấu một cách rời rạc mơ hồ. Nhưng sau ñó, nó qui-tập lại làm một mối dưới sự ñiều-khiển của Benito
Mussolini làm cho phong-trào Phát-xít do ông này khởi-xướng ñược thành-công.
B. BENITO MUSSOLINI VÀ PHONG-TRÀO PHÁT-XÍT
Benito Mussolini, lãnh-tụ phong-trào Phát-xít sanh ngày 29 tháng 07 năm 1883 tại Predappio, tỉnh
Romagne. Thân-phụ ông là một ñảng-viên xã-hội, nhưng thân-mẫu ông lại là một người ñàn bà rất
sùng-tín Thiên-chúa-giáo.
Lúc thiếu thời, ông làm nghề giáo-viên, nhưng ñến năm 1902, không chịu nổi cuộc ñời tầm-thường của
một viên-chức hạ-cấp, lại không muốn nhập-ngũ, ông bỏ nhà trốn sang Thụy-sĩ. Trong thời-kỳ lưu-lạc
tại nước này, ông tìm cách học thêm và làm nghề viết báo, rồi gia-nhập ñảng Xã-hội. Bị chánh-phủ
Thụy-sĩ trục-xuất, ông phải bỏ sang Pháp. Kế ñó, ông trốn trở qua Thụy-sĩ, nhưng ông lại bị ñuổi và
phải về nước Ý năm 1904. Ông bị gọi nhập-ngũ, nhưng chỉ ít lâu sau ñó, ông xin giải-ngũ ñể phụngdưỡng cha già. Ông lại làm giáo-viên, nhưng ñồng-thời hoạt-ñộng cho ñảng Xã-hội. Khoảng năm
1913, ông ñược xem là một ñảng-viên xã-hội quá-khích ở cánh tả.

Khi trận Âu-chiến 1914-1918 khởi-diễn, ông nhiệt-liệt bài xích sự tham-chiến của nước Ý. Nhưng sau
ñó, ông lại ñổi ý-kiến và bị trục-xuất ra khỏi ñảng Xã-hội. Ông bèn nhận tiền của chánh-phủ Pháp,
xuất-bản một tờ báo chủ-trương ñưa nước Ý tham-chiến và mạt-sát lại các ñồng-chí cũ của mình.
Năm 1915, ông lập ra một ñảng quốc-gia cách-mạng. Mussolini vốn chủ-trương hợp-tập tất cả những
người có xu-hướng quốc-gia lại làm một khối ñể thực-hiện sự hùng-cường cho Tổ-quốc nên lấy bó búa
lịnh của những vệ-binh La-mã xưa kia làm biểu-hiệu cho ñảng mình. Bó búa lịnh này tiếng Ý là fascio.
Do ñó, Mussolini mạng-danh ñảng mình là " Fascio d’azione revoluzionare " (nhóm hoạt-ñộng cáchmạng). Vì tiếng fascio, về sau, người ta gọi ñảng của ông là ñảng phát-xít.
Khi nước Ý tuyên-chiến với ðức, Mussolini lại nhập-ngũ và ra chiến-ñấu ở tiền-tuyến. Năm 1917, ông
bị thương và ñược ñưa về làm việc ở hậu-phương. Từ ñó, ông chỉ viết báo và khuyến-khích quân-sĩ
tranh-ñấu. Năm 1919, ông ra ứng-cử nghị-viên tại Milan, nhưng bị thất-bại.
Sau ñó, nhơn sự bất-lực của chánh-phủ Ý trước cảnh hỗn-loạn do ñảng Xã-hội gây ra, ông phát-ñộng
phong-trào chống lại sự bạo-ñộng của những môn-ñồ Karl Marx, dùng võ-lực ñối-phó với võ-lực. Tất
cả những ñối-thủ của phái xã-hội, từ những tín-ñồ Thiên-chúa-giáo, qua những người tiểu-ñịa-chủ,
tiểu-tư-sản ñến những thương-gia, kỹ-nghệ gia và trí-thức, vốn ñã kinh sợ sự hỗn-loạn và chế-ñộ cộngsản, lại mất tin tưởng nơi lý-tưởng dân-chủ nên sẵn sàng hưởng-ứng theo Mussolini. Năm 1922, sau
nhiều lần tổ-chức những cuộc phô-trương lực-lượng ñể thị-oai, Mussolini ñược Ý-hoàng mời ñứng ra
lập nội-các.
Ban ñầu, Mussolini cũng muốn giữ một hình-thức dân-chủ cho nước Ý và kêu gọi ñến sự hợp-tác của
những phần-tử còn trung-thành với lý-tưởng tự-do. Nhưng lần lần, sự bất-ñồng ý-kiến lại phát-hiện. ðể
có thể kiến-thiết nước Ý theo nguyện-vọng của mình, ông phải thi-hành chế-ñộ ñộc-tài.
Năm 1940, Mussolini ñứng bên cạnh Hitler tuyên-chiến với ñồng-minh. ðến năm 1943, khi trục Bálinh La-mã bắt ñầu núng thế, và quân ðồng-minh ñổ bộ lên ñảo Sicile, ông bị Ý-hoàng ra lịnh bắt
giam. ðược người ðức giải-thoát, ông thành-lập một chánh-phủ tân Phát-xít ở Bắc Ý ñể tổ-chức sự
kháng-chiến, nhưng ñến năm 1945, ông bị bắt và bị xử tử tại Côme.
C. NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA PHÁT-XÍT.
Xét tiểu-sử Mussolini, ta nhận thấy rằng ông là một người hiếu-ñộng. ðối với ông, chỉ có công việc
làm là ñáng kể, vấn-ñề lý-thuyết chỉ là phụ-thuộc mà thôi. Do ñó, ông ñã nhiều lần thay ñổi ý-kiến.
Trước, ông theo ñảng Xã-hội, sau lại phản ñảng ấy ; trước ông chủ-trương chống chiến-tranh, sau lại
hô-hào cho nước Ý tham-dự chiến-tranh ; trước ông muốn liên-minh với những người cấp-tiến, sau lại
ñàn-áp giết hại họ. Tuy vậy, khi ñã gây ñược một phong-trào mạnh mẽ rồi, ông nhận thấy cần phải có
một hệ-thống tư-tưởng làm gốc ñể cố-kết các nhơn-viên ủng-hộ mình. Do dó, ông nêu ra chủ-nghĩa
Phát-xít.
Tư-tưởng của Mussolini phần lớn dựa vào nền triết-lý của nhà học-giả Ý : Gentile. Ông này sanh năm
1875, chết năm 1944, và là tác-giả thuyết hiện-tại. Theo thuyết ấy, các ngành hoạt-ñộng của tinh-thần
người ñều qui về một mối, mà tư-tưởng với hành-ñộng người cũng luôn luôn phù-hợp nhau.
Tư-tưởng và hành-ñộng người phải dựa vào hiện-tại vì chỉ có cái hiện-tại là thật-sự, chánh-ñáng và
thiêng liêng. Mà hiện-tại, người sống trong quốc-gia, nên phải lấy quốc-gia làm trọng.

Quốc-gia sở-dĩ xây dựng ñược phần lớn là nhờ nơi ý-chí tinh-thần của người ; do ñó, ngưòi cần phải có
lòng tin tưởng nơi quốc-gia. Lòng tin tưởng này cần có một tánh-cách tôn-giáo, và ý-niệm tổ-quốc của
người phải là một ý-niệm thiên liêng tối thượng.
Ngoài ảnh-hưởng của Gentile, Mussolini còn chịu ảnh-hưởng của Malaparte chủ-trương rằng trong
một quốc-gia, dân-chúng là một khối thụ-ñộng, kém hèn, và chỉ có những bực anh-hùng hào-kiệt là
ñáng kể mà thôi.
Sau hết, Mussolini cũng muốn dựa vào quá-khứ huy-hoàng của ðế-quốc La-mã ñể kêu gọi người Ý
xây dựng một nước Ý hùng-cường, xứng ñáng với tiền-nhơn họ.
Noi theo những nguyên-tắc trên này, Mussolini tạo ra chủ-nghĩa Phát-xít. Theo chủ-nghĩa ấy, xã-hội
trong ñó người sống không phải là nhơn-loại, mà là dân-tộc tổ-chức thành quốc-gia. Quốc-gia không
phải chỉ là một hợp-tập những cá-nhơn, nó là một thực-tại có một giá-trị cao hơn những yếu-tố cấu-tạo
nên nó. Do ñó quốc-gia phải ñược xem là một thực-thể tối-cao. Chính nó mới là cứu-cánh của mọi
hoạt-ñộng xã-hội, chứ không phải cá-nhơn. Nó là nguồn gốc mọi quyền-lực ; quyền của cá-nhơn,
quyền của những ñoàn-thể ñều do nơi quốc-gia mà phát-xuất. Vậy, cá-nhơn phải phục tùng quốc-gia,
phải khép mình vào khuôn khổ quốc-gia và tan biến trong quan-niệm quốc-gia, trong ý-tưởng Tổ-quốc.
Nền tảng của một quốc-gia là ñời sống quá-khứ của nó, là lịch-sử những tục-truyền cổ-kính dạy con
người lấy nghị-lực mà chiến-ñấu ñể xứng ñáng với chức-trách của mình.
Vì dựa vào những quan-niệm trên ñây, chủ-nghĩa phát-xít chống với lý-tưởng tự-do cá-nhơn trọng cánhơn hơn quốc-gia ; nó cũng nghịch với thuyết duy-vật chú-trọng ñến lực-lượng vật-chất nhiều hơn
ñến giá-trị của tinh-thần. ðối với chủ-nghĩa phát-xít, chỉ có quyền-lợi quốc-gia là trên tất cả, còn hìnhthức quốc-gia là một vấn-ñề phụ-thuộc, vì chánh-thể chỉ là một trạng-thái tiêu-biểu cho trình-ñộ
chánh-trị, lịch-sử và tâm-lý của một dân-tộc vào một thời-kỳ nhứt-ñịnh mà thôi. Nhưng dầu sao, muốn
ñứng vững ñược, quốc-gia cũng phải có oai-lực va cơ-quan hành-chánh cũng phải nắm nhiều quyềnthế trong tay.
D. CHẾ ðỘ PHÁT-XÍT.
Chủ-trương phát-xít trên này tự-nhiên ñưa Mussolini ñến chỗ thi-hành chế-ñộ ñộc-tài. Ý-hoàng vẫn
còn ñược công-nhận là Quốc-trưởng, song không nắm ñược một tí quyền gì. Thượng và Hạ Nghị-viện
cũng không bị hủy bỏ, Mussolini chỉ sửa ñổi cách thức bầu cử lại mà thôi. Trong Thượng Nghị-viện,
kế bên những nhơn-viên giữ trách-vụ ñến mãn ñời, ñảng Phát-xít chỉ-ñịnh một số nhơn-viên có một
nhiệm kỳ hữu-hạn và dễ sai khiến hơn. Nghị-sĩ Hạ Nghị-viện thì ñược dân-chúng bầu kín trong số
những người ñược các nghiệp-ñoàn phát-xít giới-thiệu va ñược ðại Hội-ñồng phát-xít chọn lựa sẵn.
Chung-qui, quyền-hành tối-cao trong nước Ý thuộc về ðại Hội-ñồng phát-xít này. Trong ðại Hội-ñồng
ấy, Mussolini ñóng vai tuồng thủ-lãnh và trở thành vị chủ-nhơn ñộc-tài của nước Ý.
ðể cho chế-ñộ mình xây dựng ñược vững chắc, Mussolini hướng tất cả mọi ngành hoạt-ñộng giáo-dục
và văn-hóa trong nước vào lý-tưởng phát-xít. Sự huấn-luyện tinh-thần của người dân Ý ñã bắ ñầu từ
tuổi thiếu-niên, với những tổ-chức thiếu-sanh và thanh-niên phát-xít, và tiếp-tục cho kẻ thành-niên với
những ñoàn-thể ñược chánh-phủ phát-xít chánh-thức công-nhận.

ðặc-ñiểm của chế-ñộ phát-xít là sự tôn-trọng cần-lao. Tất cả mọi người ñều bắt buộc phải làm việc.
Những quyền tự-do và tư-hữu bị khiên-chế chặt chẽ, sự ăn không ngồi rồi bị xỉ mạ và những người
ñịa-chủ không khai-thác sản-nghiệp mình bị bắt buộc phải nộp ñất ñai cho chánh-phủ. Chế-ñộ nghiệpñoàn ñược khuếch-trương rộng rãi. Các nghiệp-ñoàn phát-xít ñược quyền qui-ñịnh lương bổng thợ
thuyền và ñược chọn lựa những nhơn-viên ứng-cử vào Hạ Nghị-viện. Tuy-nhiên, sự ñình-công bị cấm
tuyệt và chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu bị ñàn-áp thẳng tay.
ð. NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA VÀ CHẾ-ðỘ PHÁT-XÍT.
Tinh-thần của chủ-nghĩa Phát-xít có thể tóm lại trong câu "duy quốc ñộc tôn". Những nhà lãnh-tụ phátxít lấy quốc-gia làm cứu-cánh cho mọi hành-ñộng của con người, và bắt cá-nhơn hoàn-toàn lệ-thuộc
quốc-gia. Quan-niệm này là một quan-niệm hết sức sai lầm.
Thật ra, quốc-gia tự nó không có nghĩa gì cả. Nó chỉ nhờ cá-nhơn mà thành-lập ñược. Nó chỉ duy-trì
ñược khi dân-chúng vui lòng chấp-nhận nó và chỉ có lý-do tồn-tại khi nó bảo-ñảm ñược quyền-lợi của
phần ñông dân-chúng. Vậy, nó chỉ là một phương-tiện ñể mưu-ñồ sinh-tồn cho cá-nhơn. Vì ñó, mặc
dầu cao quý hơn cá-nhơn, nó vẫn phải ñược phê-phán theo sự ích-lợi nó mang ñến cho cá-nhơn. Ýtưởng lấy quốc-gia làm cứu-cánh cho mọi hành-ñộng không có một nền tảng hợp-lý, và chỉ có thể ñưa
ñến sự chuyên-chế của nhà cầm-quyền, biện-chánh cho sự hà-lạm của họ.
Chủ-nghĩa Phát-xít xem thế, chỉ là một chủ-nghĩa quốc-gia cổ-ñiển không có lý-luận gì ñặc-biệt. Nó
sở-dĩ ñược dân Ý chấp-nhận lúc ban ñầu không phải vì nó hợp-lý, mà vì nó hiện ra như một cây sào có
thể cứu vớt dân-chúng trong khi mọi người bị lôi cuốn trong dòng nước hỗn-loạn.
Khi nắm ñược chánh-quyền rồi, những người theo chủ-trương phát-xít ñã kiến-thiét nước Ý thành một
nước hùng-cường. Chế-ñộ họ xây dựng cũng có nhiều ñiểm tốt ñẹp : sự tôn-trọng cần-lao và quantrọng-hóa các nghiệp-ñoàn kể ra cũng là những sáng-kiến hay. Nhưng thật-sự, những ñảng-viên phátxít không có lý lẽ gì vững chắc ñể ñánh ñổ lý-thuyết dân-chủ và xã-hội, họ chỉ dùng võ-lực ñể ñàn-áp
những người theo hai thuyết ấy mà thôi.
Thêm vào ñó, cái quá-khứ không ñược trong sạch của Mussolini cũng làm cho người ta thiếu tin cậy
nơi ñảng Phát-xít. Những chiến-sĩ của ông ta lại là những kẻ thuộc ñủ hạng người hốt-nhiên hợp lại,
không có sự chọn lọc về mặt ñạo-ñức và tinh hần. ðến lúc thành-công, nhiều phần-tử bất lương ñã
thừa thế làm những ñiều càn dỡ. Chủ-trương ñộc-tài của Mussolini khiến cho dân-chúng không có một
cách nào ñể tự-vệ ñối với hạng người bất-lương ấy.
Do ñó, chế-ñộ phát-xít ñã bị nhiệt-liệt chỉ-trích về những hành-vi quá bạo-tàn của nó. Nhiều nhà họcgiả nổi danh của Ý phải lén xuất-ngoại ñể thoát khỏi bầu không-khí khắc-nghiệt của nước mình, và
dư-luận thế-giới lần lần mất hết thiện-cảm ñối với Mussolini cùng chế-ñộ của ông.
II. CHỦ-NGHĨA QUỐC-XÃ.
A. TÌNH-TRẠNG NƯỚC ðỨC SAU TRẬN ðẠI-CHIẾN 1914 -1918

Sau trận chiến-tranh 1914-1918, nước ðức cũng gặp những nỗi khó khăn như nước Ý. Sự thất trận làm
cho ñồng "mác" (ðức-kim) hạ giá một cách hãi-hùng. Thêm vào ñó, sự sản-xuất kinh-tế bị ngưng-trệ
và nước ðức bị lâm vào một cuộc khủng-hoảng lớn lao. Một số ñông người trung-lưu bị sạt nghiệp,
trong khi một thiểu-số kỹ-nghệ gia thạnh-vượng lên, và tổ-chức những xí-nghiệp tập-trung có thế-lực
rất mạnh về mặt kinh-tế.
Trong khi ñó, những ñảng-viên xã-hội lợi dụng tình-thế ñể bành-trướng thế-lực và mưu toan cướp
chánh-quyền. Họ tổ-chức những cuộc hội-họp, những cuộc biểu-tình, những cuộc bạo-ñộng ñể phôtrương lực-lượng và lôi cuốn những kẻ lưng chừng.
Chánh-phủ Cộng-hòa Weimar lúc ấy phải dựa vào quân-ñội ðức ñể giữ gìn trật-tự. Nhưng giữa chánhphủ và quân-ñội không có một sự hợp-tác chặt chẽ, vì chánh-phủ ðức nghiêng về phía lý-tưởng tự-do,
còn quân-ñội ðức ñào-luyện theo tinh-thần cũ lại có xu-hướng ñộc-tài.
Về phần dân-chúng, họ không thích các chánh-khách và những tổ-chức tả-phái. Người ðức vốn có một
tinh-thần kỷ-luật mạnh, lại luôn luôn nuôi ước-vọng thấy tổ-quốc họ trở thành bá-chủ hoàn-cầu. Sự
thất trận làm cho mộng ñế-quốc của họ tan vỡ.
Thái-ñộ của các nước ñồng-minh ñối với họ lại càng làm cho họ thất-vọng hơn. Khi ký-kết văn-kiện
ñình-chiến năm 1918, người ðức chưa phải thật-sự ñã bại-trận. Họ ñã hết hy-vọng thắng Pháp, nhưng
hãy còn giữ vững ñược biên-giới nước mình. Chánh-phủ Weimar ñã lật ñổ ðúc-hoàng mong rằng, với
một chế-ñộ Cộng-hòa, các nước ñồng-minh – vốn tuyên bố tranh-ñấu cho lý-tưởng tự-do – tỏ ra khoanhồng hơn. Nhưng các nước ñồng-minh ñã ñối ñãi với ðức một cách khắc-nghiệt, gây ra một sự côngphẫn lớn lao trong quần-chúng ðức.
Sự rối loạn tiếp theo ñó lại càng làm cho dân ðức oán ghét chánh-phủ Weimar. Một mặt khác, vai
tuồng của quân-ñội ðức trong sự gìn giữ trật-tự ñã tăng thêm uy-tín nó rất nhiều. Do ñó, phát sanh ra
ý-tưởng cho rằng quân-ñội ðức không hề thất-trận, chỉ vì bọn chánh-khách ðức phản-bội, phá rối hậuphương, mà các tướng lãnh ðức phải buộc lòng xin ñình-chiến với các nước ñồng-minh.
Cuộc ñầu-phiếu của dân-chúng ðức ñã loại ra khỏi chánh-phủ những phần-tử thiên tả, và ñưa lên ghế
Tổng-thống ðức : Thống-chế Hindenburg, một quân-nhơn có nhiều uy-tín. Lẽ cố-nhiên là những nhóm
xã-hội và cộng-sản phải cố phản-ứng lại, mặc dầu họ ñã yếu sức nhiều vì những cuộc ñàn-áp ñẫm máu.
Chính trong bầu không-khí hậu-chiến căng thẳng vì sự cạnh-tranh giữa xu-hướng xã-hội và ý-thức
quốc-gia mà ñảng Quốc-xã ðức ra ñời và phát-triển.
B. HITLER VÀ ðẢNG QUỐC-XÃ.
Nhà lãnh-tụ Quốc-xã ðức tên Adolf Hiler. Ông sanh năm 1889 tại Braunau, một châu-thành ở biênthùy Aó-ðức. Ông là con một công-chức, nhưng không thích làm công-chức như cha, lại muốn trở
thành một nhà họa-sĩ. Thuở ông còn bé, một vị giáo-sư lịch-sử ñã gây cho ông lòng yêu dân-tộc ðức
và sự oán-hận dòng vua Áo Habsbourg.
Mồ côi cha và mẹ vào tuổi thiếu-niên, Hitler rời quê-hương ñến Áo-ñô là Vienne. Ông thi vào trường
mỹ-nghệ không ñỗ phải làm thợ ñể mưu-sanh, sống một cuộc ñời rất vất vả. Trong thời-kỳ này, ông
tiếp xúc với những thợ thuyền và hết sức ngạc-nhiên khi thấy họ bị ảnh-hưởng của lý-thuyết xã-hội
Karl Marx chống tổ-quốc, chống tôn-giáo, chống luân-lý cổ-truyền, những ý-niệm rất ñược ông tôn-

trọng. ðồng-thời, ông dự-kiến những cuộc hội-họp của Nghị-viện Áo và rất nhờm gớm chế-ñộ ñạinghị. Ông cho rằng mọi họa-hại, từ thái-ñộ vô tổ-quốc của thợ thuyền ñến chế-ñộ ñại-nghị, ñều do
người Do-thái mà ra. Dân ðức ñã bị người Do-thái gạt gẫm và tự gây ra rối loạn trong quốc-gia ñể cho
người Do-thái hưởng.
Năm 1912, Hitler bỏ Vienne ñến Munich. Ông hãy còn nghèo, nhưng ñã có một mực sống khá hơn.
Lúc chiến-tranh bùng nổ, ông xin gia-nhập quân-ñội ðức, và sau một thời-kỳ tranh-ñấu, ông ñược lên
cấp Hạ-sĩ, lại ñược thưởng "Thiết bội-tinh ".
Khi nước ðức thất trận, Hitler ñược bổ làm sĩ-quan tác-ñộng tinh-thần, và nhơn ñó, có dịp nhận-thức
tài hùng-biện của mình. Ông tiếp-xúc với ñảng thợ-thuyền ðức lúc nó vừa thành-lập, xin gia-nhập nó
rồi tổ-chức nó lại, ñặt tên nó là ñảng "Quốc-gia Xã-hội ", lấy cờ chữ vạn làm biểu-hiệu. Nhờ những ñềtài tuyên-truyền của ông phù-hợp với tâm-trạng và nguyện-vọng của dân ðức lúc bấy giờ, ñảng ông
bành-trướng rất mau. Ông bèn tổ-chức những ñội xung-phong, dùng võ-lực chống lại những nhóm
cộng-sản.
Ngày 09 tháng 11 năm 1923, Hitler mưu cuộc ñảo-chánh ở Munich, nhưng thất-bại, ñảng Quốc-Xã bị
giải tán và ông bị bắt và bị phạt 5 năm tù. Trong khám, ông viết quyển "Cuộc chiến-ñấu của tôi ", thuật
lại tiểu-sử mình và trình bày chủ-nghĩa mình. Về sau, án ông ñược rút xuống còn 13 tháng.
Khi ra tù, Hitler hoạt-ñộng chánh-trị trở lại trong vòng hợp-pháp. ðảng ông ñưa ra một số khá lớn
nghị-sĩ vào Quốc-hội. Trong một cuộc tranh-cử chức Tổng-thống với Hindenburg, ông ñã ñược số
phiếu rất cao, tuy không bằng Hindenburg. Bởi ñó, năm 1933, khi nước ðức lọt vào những cuộc
khủng-hoảng nội-các liên-miên vì không ai giải-quyết ñược nạn khủng-hoảng kinh-tế và vấn-ñề thất
nghiệp của thợ thuyền, Tổng-thống Hindenburg phải mời ông ra làm Thủ-tướng.
Năm 1934, khi Tổng-thống Hindenburg chết, Hitler kiêm luôn cả chức Quốc-trưởng và trở thành nhà
ñộc-tài của nước ðức. Ông dựa vào ñảng Quốc-Xã mà kiến-thiết nước ðức thành một nước hùngcường, nhưng ý muốn mở rộng cương-giới ñưa ông ñến chỗ phải khai-chiến với các nước khối dânchủ. Năm 1945, khi nước ðức thất-trận và thủ-ñô Berlin sắp bị chiếm, ông tự-tử với những người thântín ñể khỏi chứng-kiến cái nhục mất nước.
C. NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA QUỐC-XÃ : THUYẾT SIÊU-NHƠN
VÀ SIÊU-TỘC.
I- NHỮNG TÁC-GIẢ ðÃ ẢNH-HƯỞNG ðẾN HITLER.
Trong sự xây dựng chủ-nghĩa mình, Hitler ñã chịu ảnh-hưởng nhiều triết-gia và học-giả như Nietszche,
Gobineau, Vacher de Lapouge và Houston Stewart Chamberlain.
a) NIETSZCHE VÀ THUYẾT SIÊU-NHƠN

Nietszche (1844-1900) là một triết-gia ðức có nghiên-cứu về nền tư-tưởng Ấn-ñộ chú-trọng ñến sức
mạnh của tinh-thần người, và ñặt bực ñạt-ñạo lên trên ý-niệm Thiện-Ác. Ông ñã dựa vào ñó mà nêu ra
một nền luận-lý ñặt nền tảng trên sự rèn luyện nghị-lực và phát-triển ý-chí cường-lực, ñưa người lên

ñịa-vị siêu-nhơn. Quyển " Những lời day của Zarathoustra " ông viết ra có ảnh-hưởng rất nhiều ñến
những lý-thuyết-gia chủng-tộc của ðức về sau.
b) BÁ-TƯỚC GOBINEAU VÀ QUYỂN " TIẺU -LUẬN VỀ SỰ BẤT-BÌNH-ðẲNG GIỮA CÁC CHỦNGTỘC ".

Trong một quyển sách tựa là "Tiểu-luận về sự bất-bình-ñẳng giữa các chủng-tộc ", Gobineau (18161882), một nhà ngoại-giao Pháp, cho rằng vấn-ñề chủng-tộc là chìa khóa của cả lịch-sử loài người.
Theo ông, sự bất-bình-ñẳng về chủng-tộc có tánh-cách thiên-nhiên và thường-trực. Trong tất cả các
chủng-tộc, chủng-tộc da trắng là trên hết ; trong các chủng-tộc da trắng, dân Aryen là hơn cả, và trong
dân Aryen, ngành Nhựt-nhĩ-man (Germain) giữ ñịa-vị cao nhứt, vì những ngành Xen (Celte) và Tưlạp- phu (Slave) ñã lai các giống da vàng nhiều rồi.
Người Nhựt-nhĩ-man, chủng-tộc cao quí nhứt của nhơn-loại ñã chinh-phục ñược ñế-quốc La-mã.
Nhưng họ cũng bị sự trộn giống mà lần lần suy-ñồi. Dân ðức hiện-tại ñã mất tánh-cách Nhựt-nhĩ-man
nhiều. Do ñó, phần máu Arian thuần-túy bớt ñi, và nhơn-loại nhứt-ñịnh phải ñi ñến sự thoái-hóa.
c) VACHER DE LAPOUGE VÀ QUYỂN " NGƯỜI ARYEN VÀ VAI TUỒNG XÃ-HỘI CỦA HỌ "

Sau ñó, một học-giả Pháp khác, Vacher de Lapouge xuất-bản năm 1899 quyển " Người Aryen và vai
tuồng xã-hội của họ " trong ñó ông tiếp-tục thuyết của Gobineau, nhưng ñánh ñổ sự bi-quan của ông
này.
Vacher de Lapouge cho rằng với những phương-pháp tuyển-trạch khoa-học tương-tự những phươngpháp áp-dụng cho loài thực-vật và thú-vật, người ta có thể cải-tạo lại loài người với những người
Aryen thuần-túy còn sót lại.
d) HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN VÀ QUYỂN " CƠ-SỞ CỦA THẾ -KỶ THỨ 19 "

Cũng trong năm 1899, một học-giả Anh, Houston Stewart Chamberlain cho ra quyển "Cơ-sở của thếkỷ thứ 19 ". Trong sách này, Chamberlain chủ-trương rằng những tánh-cách thể-chất của người Aryen :
tóc vàng, mắt xanh, sọ dài..., chưa phải là tất cả. ðiều cốt-yếu cho người Aryen là một ý-thức về
chủng-tộc mình.
Với tư-cách là một kiến-trúc chánh-trị, quốc-gia có một vai tuồng quyết-ñịnh, vì nó tạo ra những ñiềukiện cần-thiết cho sự sinh-tồn của các chủng-tộc. Do ñó, Chamberlain phản-ñối hẳn Gobineau, và
công-nhận rằng dân ðức hiện-thời ñáng làm những kẻ kế-thừa của người Aryen Nhựt-nhĩ-man.
2- THUYẾT CHỦNG-TỘC CỦA HITLER.
a) THUYẾT SIÊU-NHƠN

Theo thuyết siêu-nhơn của Hitler, những công việc vĩ ñại, những hành-vi anh-dõng ñã xảy ra từ trước

ñến giờ ñều là công-trạng của những cá-nhơn chứ không phải của quần-chúng. Từ sự tìm ra tia lửa ñầu
tiên giúp cho người luyện những khí-giới kim-loại trong thời-kỳ tiền-sử cho ñến những phát-minh
khoa-học sau này biến-cải hẳn mặt ñịa-cầu, từ sự tổ-chức xã-hội cho ñến sự tạo-lập những nền luân-lý,
ñạo-ñức ñã làm cho người càng ngày càng tiến-hóa về mặt tinh-thần, cái nào cũng do sáng-kiến của
một khối óc mà ra.
Tất cả những công-nghiệp vĩ-ñại, những biến cố quan-trọng trong lịch-sử ñều dính dáng vào tên một
vĩ-nhơn. Quần-chúng chỉ là một khối thụ-ñộng, nhắm mắt tuân theo lịnh vĩ-nhơn hay chỉ ngồi không
thụ-hưởng kết-quả công việc làm của vĩ-nhơn.
Những bậc vĩ-nhơn cố-nhiên phải có một tài-năng xuất-chúng, một trí thông-minh phi-phàm, một nghịlực khác thường : tóm lại, họ là những siêu-nhơn. Họ có nhiệm-vụ hướng dẫn nhơn-loại ñi trên ñường
tiến-bộ. Nhưng muốn cho họ thành-công ñược, những người tầm-thường phải phụng-sự họ và tuân
theo lịnh họ.
b) SỰ PHÂN-BIỆT NHỮNG CHỦNG-TỘC RA LÀM BA LOẠI : TẠO-LẬP, DUY-TRÌ VÀ PHÁ-HOẠI
VĂN-MINH

Sự bất-bình-ñẳng không những chỉ phát-hiện giữa những cá-nhơn mà thôi ; nó còn hiện ra giữa chủngtộc nữa.
Trong nhơn-loại, có chủng-tộc rất thông-minh tài-trí, có óc sáng-kiến, lại nhiều nghị-lực, mỗi khi gặp
cơ-hội thuận-tiện thì phát-triển ñược hết năng-lực của mình, tạo ra những yếu-tố mà toàn-thể hợp lại
làm nền văn-minh. ðó là những chủng-tộc tạo-lập văn-minh.
Nhiều chủng-tộc khác không có trí thông-minh xuất-chúng, không ñủ sức phát-huy hay sáng-tạo ñiều
gì, chỉ có thể học hỏi, bắt chước những việc làm của chủng-tộc trên. Nhưng họ thường bắt chước
những siêu-tộc một cách ngu-muội, chỉ noi theo người ta một cách mù quáng, nô-lệ, không biết tùy
theo hoàn-cảnh mà sửa ñổi thêm bớt vào nền văn-minh, không biết ñem sự kinh-tân hoán-cải theo thờigian mà gây cho nền văn-minh một sanh-khí dồi-dào là ñộng-lực của tiến-hóa. Những chủng-tộc này
chỉ có thể gọi là những chủng-tộc duy-trì văn-minh.
Sau cùng có một loại chủng-tộc, ñã không tạo-lập nền văn-minh mà cũng không thể và không muốn
duy-trì nó, họ luôn tìm cách tàn-phá, hủy-hoại những biểu-hiệu của văn-minh. ðó là những chủng-tộc
phá-hoại văn-minh.
c) DÂN ARYEN LÀ CHỦNG-TỘC ðỘC- NHỨT TẠO-LẬP VĂN-MINH

Sau khi phân chia các chủng-tộc làm 3 loại : tạo-lập văn-minh, duy-trì văn-minh và phá-hoại vănminh, Hitler bảo rằng sự nghiên-cứu lịch-sử văn-minh thế-giới ñã chứng-nhận rằng tất cả những côngtrình biểu-hiệu cho những nền văn-minh ñã xuất-hiện ñều do nơi chủng-tộc Aryen mà ra. Những
chủng-tộc khác chỉ bắt chước chủng-tộc Aryen, và chỉ là hạng duy-trì văn-minh mà thôi.
Chủng-tộc Aryen quả xứng ñáng là một chủng-tộc siêu-ñẳng, một siêu-tộc làm thầy cả thế-giới. Nó có
cái sứ-mạng thống-nhứt hoàn-cầu, dìu dắt những chủng-tộc khác trên ñường văn-minh, tạo-lập nền
hòa-bình và hạnh-phúc cho nhơn-loại.

Hòa-bình và hạnh-phúc này không thể thâu-hoạch ñược bằng những nhánh ô-liu mà người ta vừa phe
phẩy, vừa khóc sụt sùi ở các hội-nghị quốc-tế. Nó chỉ có thể thâu-hoạch ñược bằng một lưỡi kiếm ñặt
tất cả mọi người dưới một trật-tự nghiêm-khắc, trong ấy một chủng-tộc ñặc-biệt tài giỏi chỉ dẫn cho
những chủng-tộc khác phụng-sự một nền văn-minh cao cả. Cái sứ-mạng thống-nhứt thế-giới này,
chủng-tộc Aryen có thể thi-hành ñược và phải ñứng ra thi-hành.
d) ðIỀU-KIỆN QUYẾT-THẮNG CHO SIÊU-TỘC : MỘT DÒNG MÁU THUẦN TÚY

Nhưng muốn thi-hành ñược cái sứ-mạng thiêng liêng của mình, chủng-tộc Aryen phải giữ cho dòng
máu của mình hoàn-toàn trong sạch, không ñược pha trộn với chủng-tộc nào khác. Hitler cho rằng
Tạo-hóa sanh ra những chủng-tộc khác nhau không phải ñể cho nó trộn lộn vào nhau.
Những giống vật bao giờ cũng giao-hợp giữa ñồng-loại với nhau : không bao giờ một con thú giao-hợp
với một con thú khác loài với nó. Con gà bao giờ cũng ñạp mái một con gà, không ñạp mái một con
vịt. Nếu vì sự tù hãm hay vì một lẽ gì khác mà một sanh-vật không tìm ñược con ñực hay cái cùng loài
với nó và phải giao-hợp với một sanh-vật dị-loại thì Tạo-hóa trừng-phạt nó ngay. Hai sanh-vật khác
loài nhau mà giao-hợp nhau thì không sanh con ñược, mà có sanh con ñược ñi nữa thì sanh-vật con ấy
cũng thường tuyệt sự sanh-dục, hay ít nữa cũng sanh-dục rất ít và luôn luôn kém sức tranh-ñấu ñể sinhtồn. Con lừa và con ngựa giao-hợp nhau thì sanh ra con la, một con vật ngu-si mà không có con ñược.
Xem thế, ý muốn Tạo-hóa là giữ cho các chủng-loại phân-biệt nhau ñể nó cạnh-tranh lẫn nhau mà tiếnhóa, vì sự tiến-hóa không thể ñạt ñược bằng cách trộn lộn các chủng-loại, nó chỉ thâu-hoạch ñược bằng
sự hoàn-toàn thắng-lợi của chủng-loại có giá-trị nhứt. Nhiệm-vụ kẻ mạnh là thống-trị chớ không phải
là hy-sinh sự cao quí của mình ñể trôn lộn với ñám ñông bạc-nhược.
Kết-quả của cái xu-hướng thiên-nhiên muốn duy-trì sự thuần-túy của chủng-loại là sự sai-dị rõ rệt
giữa hình-thể các chủng-loại khác nhau và sự tương-tự lớn lao giữa những tánh-cách ñặc-biệt của mỗi
chủng-loại. Con chồn vẫn luôn luôn là con chồn, con ngỗng vẫn luôn luôn là con ngỗng, và những sự
sai-biệt giữa những sanh-vật cùng loài chỉ do nơi số nghị-lực, thông-minh, khôn khéo nhiều ít khác
nhau mà thôi. Ta không thể nào tìm ñược một con chồn có bẩm-tánh làm cho nó lấy lòng bác-ái mà ở
với con ngỗng, cũng không thể kiếm ñược con mèo nào tự-nhiên mến loài chuột.
Một chủng-tộc cao-cấp mà trộn lộn với một chủng-tộc hạ-cấp thì sanh ra một giống lai-căn không giỏi
bằng chủng-tộc cao-cấp và sẽ bị ñào-thải trong cuộc cạnh-tranh ñể sinh-tồn. ðã vậy, sự trộn giống ấy
lại làm cho nhơn-loại thoái-hóa nữa.
Lịch-sử ñã chứng tỏ rằng chủng-tộc Ayren là chủng-tộc cao-cấp duy-nhứt ñã xây ñắp tất cả những nền
văn-minh trên thế-giới. Nhưng vì ít dân số quá, nên muốn làm xong công-nghiệp tạo-lập văn-minh ấy,
người Ayren phải dùng nhơn-công thuộc chủng-tộc khác. Ban ñầu, giữa họ và những chủng-tộc hạ-cấp
kia có một sự cách-biệt rõ ràng nên nền văn-minh xây ñắp ñược có một sanh-khí mạnh mẽ. Nhưng lần
lần, người Ayren trộn lộn với những chủng-tộc hạ-cấp, thành ra dòng máu của họ phai ñi không còn
tinh-túy nữa. Vì ñó, nền văn-minh của người Ayren chánh-tông dựng lên mất cả vượng-khí, trở nên
khô khan, và sau cùng phải ñổ nát.
Vậy, muốn giữ cho nèn văn-minh mình xây ñắp khỏi tan rã, chủng-tộc Ayren phải giữ cho máu mình
thuần-túy, không pha trộn với chủng-tộc nào khác. Một ñiều ñáng tiếc là sự lầm lạc từ trước ñến nay ñã
làm cho chủng-tộc Ayren tạo-lập văn-minh lai mất nhiều rồi.

Hiện giờ, trong chủng-tộc Ayren xây ñắp văn-minh, chỉ còn có nhóm dân ðức là chưa trộn lẫn với
chủng-tộc nào khác. Giọt máu họ còn thuần-túy, và chỉ có họ là ñủ sức hướng dẫn nhơn-loại trên
ñường tiến-bộ. Sứ-mạng người ðức là thống-nhứt hoàn-cầu, ñem hạnh-phúc lại cho thế-giới. Nhưng
vết xe ñổ của người xưa, họ phải biết xem vào mà tránh : muốn cho sứ-mạng họ hoàn-thành, họ không
ñược chung chạ trộn lẫn với chủng-tộc nào khác.
ñ) PHONG-TRÀO BÀI DO-THÁI VÀ QUI-TẬP NGƯỜI THUỘC MÁU ðỨC VỀ MỘT KHỐI.

Một ñiều nguy-hiểm cho sự tinh-túy của dòng máu ðức là những người Do-thái tràn lan trên ñất ðức.
ðó là một chủng-tộc từ xưa ñến nay luôn luôn phá-hoại văn-minh. Họ không kiến-thiết ñược cái gì vĩñại ñể lại cho loài người. Họ chỉ chú-trọng vào sự an-hưởng vật-chất, và không có một lý-tưởng gì
khác hơn là sự kiếm tiền. Họ lại chuyên-môn gây sự thù hiềm chia rẽ bên trong các dân-tộc, cố gieo
rắc mầm nộI-loạn ở khắp nơi ñể mưu-ñồ tư-lợi. Phần lớn những nhà tư-bản bóc lột nhơn-công là người
Do-thái, mà những lãnh-tụ chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu, từ Karl Marx ñến Lénine, cũng là người Dothái.
ðể cho dân Do-thái tự-do sống trong nước ðức thì thế nào họ cũng làm cho nước ðức suy-vi tan nát.
Họ lại trộn lẫn với dân ðức, làm cho người ðức kém hèn ñi, không xứng ñáng làm bá-chủ thế-giới
nữa. Lấy cớ này, Hitler ra lịnh bài-trừ Do-thái.
Những người ðức ñã lầm lỡ lai giống với người Do-thái tất-nhiên phải bị gạt qua một bên. Những
phần-tử không lai giống, nhưng ñã bạc-nhược, cũng bị chánh-phủ dùng những phương-pháp khoa-học
mà làm cho tuyệt sự sanh-dục ñi, ñể cho quốc-gia ðức sau này tránh cái nạn phải nuôi những công-dân
ươn hèn yếu ñuối. Một mặt khác, tất cả những người mang dòng máu ðức phải ñược ñặt dưới sự quảntrị của chánh-phủ ðức. Như thế, những ñất ñai có người ðức ở, phải sáp-nhập vào lãnh-thổ ðức.
D. CHẾ-ðỘ QUỐC-XÃ
Sau khi nắm ñược chánh-quyền ở ðức, Hitler thi-hành một chế-ñộ hết sức gắt gao. Ông sửa ñổi cách
tuyển chọn nhơn-viên Nghị-viện ñể có một Quốc-hội dễ bảo, sẵn sàng chấp-nhận hết những mạng-lịnh
của mình. Ông khuếch-trương những tổ-chức xung-phong của ñảng Quốc-xã, và tổ-chức thêm các cơquan trinh-sát, ñể dò xét ñàn-áp tất cả những người có xu-hướng ñối-lập với ông.
Cũng như Mussolini, Hitler tìm cách huy-ñộng lực-lượng toàn-dân, bằng cách tạo ra những tổ-chức
phụ-thuộc ở khắp nơi, bắt ñầu từ những ñoàn thiếu-sinh và thanh-niên Quốc-xã, ñào-luyện những
thiếu-niên theo tinh-thần thờ phụng và tuân lịnh Hitler. ði xa hơn Mussolini trong sự ñàn-áp ñối-lập,
ông bày ra những trại tập-trung, giam giữ những kẻ thù của chế-ñộ ông.
Nhưng có lẽ hành-ñộng tàn-bạo nhứt của ông là sự bài-trừ Do-thái. Những công-dân gốc Do-thái bị
truy ra, ñều bị bắt bớ, ñày ải, giết hại hàng vạn ; số người sót lại phải bỏ nước ðức trốn ñi. Cách cư-xử
của các nhơn-viên Quốc-xã ñối với những người chỉ có mỗi một cái tội là sanh ra trong một gia-ñình
Do-thái ở các trại giam và lò sát-sanh, ñã làm sôi lòng công-phẫn của cả thế-giới.
Nhưng ñối với quốc-gia ðức, Hitler ñã thi-hành một chương-trình kiến-thiết vĩ-ñại. Chỉ trong một thờigian ngắn, nền kinh-tế ðức ñã phát-triển một cách vô cùng mạnh mẽ, nạn thất-nghiệp ñược giải-quyết,
nền kỹ-nghệ hết sức mở mang và ñược hướng về sự sản-xuất chiến-tranh.

Một mặt khác, Hitler chặt ñứt những xiềng xích của Hòa-ước Versailles rèn ra ñể trói buộc dân ðức.
Ông tuyên-bố không nhìn nhận sự hạn-chế quân-lực ðức, và thi-hành lịnh cưỡng-bách tòng-quân, tạo
ra cho nước ðức một ñạo quân hùng mạnh. Nhờ một nền kinh-tế vững chắc, trù-phú, một kỹ-nghệ rất
cao, một chánh-sách hướng mọi sự hoạt-ñộng về sự chuẩn-bị chiến-tranh, ñạo quân này ñã ñược võtrang một cách ñầy ñủ.
Chánh-sách dự-chiến này làm cho Hitler không thể thi-hành trọn vẹn chương-trình nâng cao mức sanhhoạt của lao-ñộng. Tuy thế, ñời sống hạng cần-lao cũng ñược cải-thiện nhiều, nhờ sự thạnh-vượng mà
chế-ñộ mới mang ñến cho quốc-gia ðức.
ð. NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA VÀ CHẾ-ðỘ QUỐC-XÃ
Thuyết siêu-tộc làm nền tảng cho chủ-nghĩa Quốc-xã của Hitler kể ra cũng có những lý-luận chặt chẽ,
nhưng nó không hợp với khoa-học. Thật-sự, không có ñiều gì chứng-nhận rằng những nền văn-minh
ñều do nơi chủng-tộc Ayren tạo-lập ra.
Những dân-tộc da vàng mà Hitler cho là rất kém hèn so với người da trắng từng tạo ra những nền vănminh rực rỡ. Hơn nữa, ñến ngày nay, người ta cũng vẫn chưa biêt rõ phần tham-dự của những chủngtộc xưa kia vào nền văn-minh hiện tại là bao nhiêu, vì sự tiếp-xúc chặt chẽ giữa các chủng-tộc trong
mấy ngàn năm ñã hỗn-hợp những nền văn-minh lại và gán cho nó một tánh-cách ñại-ñồng. Bởi ñó,
ngoạI-trừ một số ñặc-ñiểm làm màu sắc ñịa-phương, người ta rất khó ñoán chắc ñiều gì là do dân-tộc
nào phát-minh trước nhứt.
Về thuyết cho rằng máu ðức là một thứ máu Aryen thuần-túy, ta không thể tin ñược, vì sau mấy mươi
thế-kỷ chung lộn nhau, chen chúc nhau trên mặt ñịa-cầu, không một dân-tộc nào có thể tự-hào rằng
dòng máu mình còn nguyên vẹn, không trộn lẫn với giống khác, càng không thể nữa là dân ðức, một
giống dân sống ở giữa Âu-châu, trên con ñường qua lại của những dân-tộc ñông tây.
Vả lại, sự trộn lộn nhau giữa các chủng-tộc cũng chưa hẳn là một ñiều có hại cho sự tiến-hóa của
nhơn-loại. Sự giao-hợp giữa dị-loại ñã ñành là không ñưa ñến kết-quả tốt. Nhưng sự thuần-túy của
chủng-tộc chưa chắc ñã là một việc hay.
Người trong thân-quyến thông-hôn nhau thường sanh ra những ñứa con ngu-ñộn, bịnh-tật. Những nhà
mục-súc ñã nhận thấy rằng một chủng-loại giữ thuần-túy mãi mãi thì lần lần suy kém ñi. Họ ñã dùng
phương-pháp trộn giống, ñể mang một nguồn sanh-khí mới ñến cho những thú chăn nuôi. Có phải
chăng vì nhận thấy những ñiều này mà những vị thủy-tổ của lễ-giáo phương ñông cấm tuyệt hôn-nhơn
giữa người ñồng tánh, cốt ñể cho các dòng họ do nơi các bộ-lạc mà ra, lần lần trộn lẫn với nhau ?
Gần ta hơn nữa, óc kinh-dinh, chí mạo-hiểm, trí sáng-kiến và sự phồn-thịnh của dân-tộc Mỹ là một
dân-tộc do nhiều người thuộc nhiều dân-tộc khác nhau hỗn-hợp lại mà thành cũng là một luận-cứ vững
chắc ñể chứng-nhận rằng thuyết siêu-tộc là sai.
Sau cùng, ta nhận thấy rằng dân Do-thái không ñến nỗi tệ như Hitler ñã bảo. Bị mất nước hơn hai ngàn
năm, tứ tán ở bốn phương trời, lang thang khắp các nước trên thế-giới, người Do-thái ñã không ñồnghóa với những dân-tộc chứa chấp họ, ñã duy-trì ñược những bản-sắc của nòi giống, mà lại còn giữ
vững ñược tinh-thần ái-quốc, không bao giờ quên lãng Tổ-quốc. Măc dầu luôn luôn bị ñàn-áp, họ
không lúc nào chán nản, và cần-cù nhẫn-nại, họ lần lần chiếm lấy những nguồn lợi lớn lao trong nước

họ ngụ-cư.
Những vĩ-nhơn, danh sĩ người Do-thái cũng không phải ít. Tuy ñúng như lời tố-cáo của Hitler, họ
chuyên-môn gieo rắc mầm chia rẽ ở các nơi, nhưng ñó cũng là một lợI-khí họ có quyền dùng ñể mưuñồ sự sinh-tồn cho họ. Cứ công-bình mà nói, dân Do-thái cũng là một dân-tộc ñáng ñược sống còn và
chẳng kém dân-tộc nào trên thế-giới.
Thuyết siêu-tộc của Hitler tuy chẳng ñúng với khoa-học nhưng lại hợp với óc thần-bí của người ðức
và tánh tự-tôn tự-ñại của họ. Nó ñánh vào cái ước-vọng âm thầm mà họ mơn trớn từ bấy lâu nay, là
mộng xâm-chiếm hoàn-cầu. Vì ñó, nó ñược dân-tộc ðức ồ ạt hưởng-ứng. Với tánh-cách quá-khích của
nó, nó nung nấu tinh-thần người ðức, làm cho họ phấn-khởi lên, và xây dựng nước ðức thành một
nước hùng-cường.
Nhưng nó không kìm nổi cái ñà xô ñẩy dân ðức. Nó ñưa họ ñến nhiều tham-vọng quá cao, lại làm cho
họ có một óc kỳ-thị sai lầm ñối với những dân-tộc hùng-cường khác, nhứt là dân Mỹ, một giống dân
lai, và do ñó bị xem là hèn kém, ñáng khinh. Những ñiều này ñã ñưa dân-tộc ðức vào một cuộc phiêulưu khủng-khiếp.
Một mặt khác, chủ-trương ñộc-tài từ thuyết siêu-tộc thoát- thai ra chẳng những làm khổ cho dân ðức,
mà còn ñưa họ ñến những hành-ñộng vô-nhơn-ñạo ñối với người Do-thái, làm cho cả hoàn-cầu ñều có
ác-cảm với nước ðức. ðó là những mầm mống làm cho chế-ñộ quốc-xã phải thất-bại sau này. Vậy chỗ
mạnh của thuyết siêu-tộc cũng lại là chỗ yếu của nó vậy.
III. KẾT-LUẬN VỀ CHỦ-NGHĨA PHÁT-XÍT VÀ QUỐC-XÃ
Trong những xã-hội ñang lăn lộn trong sự hỗn-loạn do sự xung-ñột giữa những lý-thuyết dân-chủ và
xã-hội gây nên, phong-trào Phát-xít và Quốc-xã tượng trưng cho sự phản-ñộng của ý-thức quốc-gia
nguy-khốn. ðối với cái văn-minh vật-chất dựa vào số ñông vô-ý-thức, dựa vào phần lượng, nó ñem
một nền văn-minh tinh-thần dựa vào phần phẩm ñể chống lại. ðối với nguyên-tắc phóng-túng, nó ñem
nguyên-tắc quyền-lực ñể chống lại, ñối với chủ-trương cá-nhơn vị-kỷ, nó ñem chủ-trương quốc-gia
chủng-tộc ñể chống lại.
Nó ñã thành-công ñược ở những nước chưa có một truyền-thống dân-chủ vững chắc và gặp nhiều khó
khăn trong sự giải-quyết những vấn-ñề nộI-bộ. Trong những nước này, nó gây ra một xúc-ñộng tâm-lý
mạnh mẽ, ghép người vào một kỷ-luật gắt gao, và nhờ ñó mà xây dựng ñược sự hùng-cường cho quốcgia.
Thành-thật mà nói, những phong-trào Phát-xít và Quốc-xã cũng có nêu ra vài nguyên-tắc tốt ñẹp.
Nhưng sự phủ-nhận nhơn-cách con người, hủy-diệt sự tự-do cá-nhơn, bắt con người lệ-thuộc quốc-gia
một cách chặt chẽ, ñã ñưa chủ-trương Phát-xít và Quốc-xã ñến những sự tàn-bạo phũ phàng. Xét về
phương-diện hành-ñộng, những ñảng Phát-xít và Quốc-xã không hơn gì ñảng Cộng-sản ðệ Tam Quốctế, xét về phương-diện lý-thuyết, những chủ-nghĩa Phát-xít và Quốc-xã còn kém chủ-nghĩa Cộng-sản
rất xa. Do ñó, tư-tưởng phát-xít và quốc-xã không sao thoát khỏi sự thất-bại, và những người khởixướng những phong-trào phát-xít và quốc-xã cũng không tránh khỏi sự nguyền rủa của nhơn-loại sau
khi phong-trào ấy bị ñổ vỡ và tiêu-diệt.

CHƯƠNG V

NHỮNG CHỦ-NGHĨA MUỐN HỖN-HỢP
LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ VÀ LÝ-THUYẾT XÃ-HỘI :
CHỦ-NGHĨA TAM DÂN VÀ CHỦ-NGHĨA TÂN-DÂN

Trong lúc xã-hội Âu-châu trải qua những cuộc biến-ñộng do xu-hướng dân-chủ và xã-hội gây ra, các
xã-hội Á-châu vẫn nằm dưới ảnh-hưởng của nền tư-tưởng cổ-truyền. Và mãi ñến cuối thế-kỷ thứ 19,
ñời sống chánh-trị của những dân-tộc Á-châu chỉ qui vào việc tranh-ñấu với các dân-tộc khác, hay vào
những cuộc cách-mạng mà mục-ñích là thay ñổi triều-ñại hoặc người nắm chánh-quyền. ðến lúc người
da trắng ñã có thế-lực mạnh mẽ trên hầu hết lục-ñịa Á-châu, những lý-thuyết dân-chủ và xã-hội mới
theo chân họ mà tràn sang ðông Á.
Những tư-tưởng trình bày trong các lý-thuyết ấy có một tánh-cách mới lạ hoàn-toàn ñối với những
phần-tử cấp-tiến của các dân-tộc Á-ðông. Một số người trong hạng này tin rằng chính những tư-tưởng
dân-chủ và xã-hội ñã ñưa các nước Âu Mỹ ñến sự hùng-cường. Vì thế, họ hướng về nó một cách
cuồng-nhiệt. Tuy-nhiên, các lý-thuyết dân-chủ và xã-hội không hấp-dẫn nổi quần-chúng Viễn-ðông
theo mình, vì ở Viễn-ðông, nó ñã gặp một xã-hội khác hẳn xã-hội Âu-châu, một xã-hội mà cách tổchức ñặc-biệt làm cho dân-chúng không còn thấy những nguyên-tắc dân-chủ xã-hội là những sự thật
hiển-nhiên cần-thiết.
Như ta dã thấy, nền quân-chủ ở các nước Viễn-ðông có tiếng là chuyên-chế, nhưng kỳ thật, nó dựa
vào những nguyên-tắc công-bình hơn nền quân-chủ cổ-ñiển Âu-châu. Nhà vua bề ngoài là ông " thiêntử " thay mạng Trời mà cai-trị dân, nhưng theo ñạo Nho, ông chỉ thay ñược mạng Trời khi ông lo cho
quyền-lợi của dân-chúng. Trái lại, nếu vua tàn-bạo, hôn-ám, dân có quyền nổi lên làm cách-mạng, phế
ñi rồi ñem người khác lên thay. Ngoài vua ra, lại không có một chức-vị nào thế-tập nữa. Các viên
quan-lại ñều là những người trong ñám bình-dân xuất thân, họ chỉ nhờ học giỏi, thi ñậu mà ra cầm
quyền-bính chớ không phải vì họ là con nhà quí-tộc mà ñược làm quan.
Dân-chúng quả có chia ra làm bốn hạng : sĩ, nông, công, thương. Nhưng sự phân chia này không có
tánh-cách khu-biệt ñẳng-cấp. Nó chỉ dựa vào nghề-nghiệp của mỗi người, mà người ta lại ñưọc tự-do
chọn lựa nghề-nghiệp của mình. Thường-dân ñược hưởng một chế-ñộ tự-do rộng rãi : những người
ñóng ñủ phần sưu-thuế của mình rồi thì ñược tự-do ñi lại, tự-do tín-ngưỡng, chánh-phủ không cần biết
ñến ñời tư của họ.
Xem thế, sự bất-bình-ñẳng ở xã-hội Viễn-ðông thuở trước ñại-khái do nơi tài-cán riêng của mỗi người
mà ra, và người thường-dân lại ñược hưởng một sự tự-do cá-nhơn khá rộng. Nguyên-tắc quân-chủ ở
Viễn-ðông có vẻ công-bình hơn nguyên-tắc quân-chủ Âu-châu, nên dân-chúng không thấy sự cần-thiết
phải lật ñổ nền quân-chủ và không hiểu chủ-trương tự-do bình-ñẳng của lý-thuyết dân-chủ. Sự chênh
lệch giàu nghèo ở Viễn-ðông cũng không quá rõ rệt như ở xã-hội Âu-châu, và khẩu-hiệu giai-cấp

tranh-ñấu không gây ñược một kết-quả lớn lao như trong xã-hội tư-bản Âu Mỹ.
Hai lý-thuyết dân-chủ và xã-hội vốn phát-sanh từ những ñiều-kiện ñặc-biệt của xã-hội Âu-châu, nên
lúc ban ñầu những mục-tiêu tranh-ñấu do nó ñưa ra không ñược dân-chúng Viễn-ðông nhiệt-liệt
hưởng-ứng. Thêm nữa, ở Á-ðông, ngoài Nhựt-bổn ra, nước nào cũng bị các dân-tộc da trắng chinhphục làm thuộc-ñịa hay chi-phối về mặt kinh-tế. Do ñó, những người tranh dấu chánh-trị thiên về tưtưởng quốc-gia nhiều hơn. Tuy-nhiên, những nhà cách-mạng Á-ðông lần lần nhận thấy rằng một chủnghĩa quốc-gia mạnh mẽ và hẹp hòi, hay có tánh-cách bài ngoại rất khó ñưa họ ñến sự thành-công, vì
nó làm cho các dân-tộc da trắng liên-kết nhau ñể chống chọi lại. Do ñó, họ tìm cách ghép những tưtưởng dân-chủ và xã-hội trong hệ-thống suy-luận của họ, ñể gây thiện-cảm của những phần-tử cấp-tiến
trong các dân-tộc da trắng làm cho những phần-tử này ủng-hộ họ trong cuộc tranh-ñấu. Vì lý-do này
mà phát-xuất ra những chủ-nghĩa có tánh-cách dung-hòa tư-tưởng quốc-gia với tư-tưởng quốc-tế, tưtưởng dân-chủ với tư-tưởng xã-hội. ðó là những chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân.
I- CHỦ-NGHĨA TAM DÂN
A- TÌNH-THẾ TRUNG-HOA VÀO KHOẢNG CUỐI THẾ-KỶ THỨ 19 VÀ ðẦU THẾ-KỶ THỨ 20
Trung-Hoa là một ñế-quốc ñất rộng, dân ñông, lại có một nền văn-hóa tối cổ. Trước thế-kỷ thứ 18,
nước ấy ñóng vai tuồng bá-chủ ở Á-ðông, và trong sự giao-thiệp với người Trung-Hoa, các nước Âu
Mỹ vẫn phải xử sự một cách trọng-thể. Nhưng trong khi các nước Âu Mỹ nhờ tinh-thần khoa-học mà
khuếch-trương ñược lực-lượng vật-chất của mình, và trở nên rất mực hùng-cường, nước Trung-Hoa
vẫn cứ giữ tinh-thần và tổ-chức cũ nên lần lần yếu kém. Do ñó, từ ñầu thế-kỷ thứ 19 trở ñi, Trung-Hoa
càng ngày càng lép vế trong sự bang-giao với các nước Âu Mỹ.
Sự thất-bại của người Trung-Hoa bắt ñầu năm 1840 với trận chiến-tranh Nha-phiến. Vì nhận thấy nhaphiến là một chất ñộc có hại cho thể-chất và tinh-thần người nước mình, triều-ñình Mãn-Thanh nghe
lời viên Tổng-ñốc Lưỡng-Quảng là Lâm Tắc Từ, ra lịnh cấm bán nha-phiến. Sự thi-hành lịnh này ñụng
chạm quyền-lợi người Anh, nên họ công-khai tuyên-chiến với chánh-phủ Trung-Hoa. Cuộc chiến-tranh
này kết-liễu với hòa ước 1842. Chánh-phủ Trung-Hoa phải ñể cho người Anh tự-do giao-thương trên
ñất nước mình, cho phép bán thuốc phiện, cắt cho họ ñất Hương-cảng, và trả cho họ một số bồI-phí
khá lớn.
Hiệp ước 1842 mở màn cho sự lăng-nhục và qua-phân Trung-Hoa của liệt-cường, mà cũng bắt ñầu cho
những sự loạn-lạc bên trong nước Trung-Hoa. Hoàng-gia Trung-Hoa lúc bấy giờ vốn thuộc dân Mãnchâu, nhờ dùng võ-lực mà chinh-phục ñược nước Trung-Hoa. Tuy ñã bị chế-ngự hơn hai trăm năm và
phải cam chịu sự thống-trị của người Mãn, người Hán-tộc vẫn cố tìm cơ quật-khởi. Nhơn cuộc chiếntranh Nha-phiến làm cho uy-tín triều Thanh hạ xuống, tư-tưởng giảI-phóng của người Hán-tộc lại càng
sôi nổi.
Năm 1851, Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh phát-ñộng phong-trào Thái-bình thiên-quốc. Họ chiếm
ñược Nam Kinh, bàn-cứ trên một dải ñất khá rộng và làm nguy ñến cả Thanh-ñình. Nhưng thái-ñộ quákhích của họ ñối với dân-chúng, cũng như ñối với người ngoại-quốc, ñã gây ra một sức phản-ñộng
mạnh mẽ có lợi cho nhà Thanh. Thêm nữa, sự xung-ñột nộI-bộ lại làm cho họ yếu sức rất nhiều. Vì ñó,
14 năm sau khi khởI-nghĩa, họ bị quét sạch, chỉ còn một ít dư-ñảng trốn sang nước ta làm giặc mà thôi.

Mặc dầu bị thất-bại, phong-trào Thái-bình thiên-quốc ñã có một ảnh-hưởng rất lớn ñối với người Hántộc. Nó ñã thức-tỉnh tinh-thần ái-quốc của họ, và thúc giục họ ñứng lên chống lại nhà Thanh. Tinh-thần
ái-quốc này lại còn ñược khêu gợi thêm do thái-ñộ của liệt-cường ñối với Trung-Hoa. Từ ñó, triều
Thanh bị lôi kéo vào những vụ rắc rối liên-miên. Một mặt, liệt-cường tìm ñủ cách ñể bắt chánh-phủ
Bắc-kinh cắt ñất nhường cho họ, hoặc công-nhận cho họ những quyền-lợi kinh-tế hay chánh-trị. Một
mặt khác, dân Trung-Hoa uất ức, nổi lên chống lại chánh-phủ Bắc-kinh, hay giết hại người ngoại-kiều,
khiến cho liệt-cường có cớ mà uy-hiếp chánh-phủ Bắc-kinh.
Tuy-nhiên, trận chiến-tranh Nha-phiến cũng có gây những phản-ứng có thể lợi cho triều Thanh. Một số
nhơn-sĩ trung-thành với hoàng-gia Trung-Hoa lúc bấy giờ, ñã nhận-thức sự hùng-cường của các nước
Âu Mỹ, và lập chí canh-tân theo gương họ. Bọn Tăng Quốc Phiên, Tả Tôn ðường, Lý Hồng Chương,
cùng nhau lo mở trường quân-sự, ñóng chiến-hạm, tổ-chức và tập luyện quân-sĩ theo lối tây-phương.
Ngay Thanh-triều cũng mở ðồng-văn-quán tại Bắc Kinh, ñể nghiên-cứu về văn-hóa Âu Mỹ.
Với một triều-ñình khôn ngoan khéo léo hơn, có thể vận-mạng hoàng-gia và dân-tộc Trung-Hoa không
ñến phải lụn bại. Nhưng vua quan nhà Thanh lúc ấy toàn là bọn hủ-bại, không biết nghĩ ñến sự canhtân, cho nên những sự cải-cách chỉ nằm trong một phạm-vi nhỏ hẹp, và do nơi sáng-kiến một vài cánhơn, chớ không phải do chánh-phủ chủ-trương trong phạm-vi toàn-quốc.
Năm 1894, trận chiến-tranh Trung-Nhựt do vấn-ñề Triều-tiên gây ra, lại mang ñến cho Thanh-triều
một cái nhục lớn nữa. Nhựt-bổn trước kia vốn là một nước nhược-tiểu, phiên-thuộc Trung-Hoa, chỉ
nhờ cải-cách tròng vòng mấy mươi năm, mà trở thành cường-thạnh, ñánh thắng ñược Trung-Hoa một
cách dễ dàng. ðiều này thức-tỉnh sĩ-phu Trung-Hoa, khiến cho họ quay về cái học Âu Mỹ một cách
cuồng nhiệt hơn. Những người nổi danh nhứt trong ñám sĩ-phu chủ-trương canh-tân này là Khương
Hữu Vi và Lương Khải Siêu. Họ viết sách báo, cổ-võ cho dân Trung-Hoa hướng về tân-học, lại dâng
thơ lên xin vua Quang-tự duy-tân.
Năm 1899, vua Quang-tự xuống chiếu mời Khương Hữu Vi và các bạn ông là bọn ðàm Từ ðồng, Lâm
Húc vào triều tổ-chức việc cải-cách. Nhưng vua Quang-tự lúc ấy không nắm ñược thật-quyền, vì chính
ông còn bị ñặt dưới sự khiên-chế của bà Tây-thái-hậu. ðàm Từ ðồng bèn âm-mưu triệt-hạ vây cánh bà
ấy và tước quyền bà ấy. Vua Quang-tự chấp-nhận chủ-trương này. Ông ra mật-lịnh cho Viên Thế Khải,
lúc bấy giờ chỉ-huy bọn tân-quân huấn-luyện theo lối mới, về triều giúp mình thực-hiện cuộc chánhbiến. Nhưng việc mưu-ñồ này chẳng may bạI-lộ. Bà Tây-thái-hậu bắt giam vua Quang-tự và hạ lịnh
xử-tử ðàm Từ ðồng. Khương Hữu Vi phải trốn ñi, và chủ-trương cải-cách từ ñó bị bãi bỏ.
Chánh-sách bảo-thủ của Tây-thái-hậu làm tuyệt ñường hy-vọng của cánh duy-tân ôn-hòa, và xô những
phần-tử có ý-thức của dân-chúng Trung-Hoa vào cánh cách-mạng do Tôn Văn chủ-trương. Năm 1905,
thấy dân-tâm sôi nổi, và phong-trào cách-mạng mạnh quá, không thể diệt ñược, Thanh-triều lại mưu
việc cải-cách, sai năm vị ñạI-thần sang Âu-châu nghiên-cứu chế-ñộ quân-chủ lập-hiến ñể về áp-dụng
cho Trung-Hoa. Nhưng bản-ý của chánh-phủ Bắc-kinh không phải là thật-tình muốn sửa ñổi, nên tìnhthế cứ kéo dài ra mãi, cho ñến khi cuộc cách-mạng Tân-Hợi (1911) nổ bùng.
B- TÔN VĂN VÀ TRUNG-HOA DÂN-QUỐC
Nhà lãnh-tụ cách-mạng nổi danh nhứt Trung-Hoa tên là Tôn Văn, tự là Dật-Tiên, biệt hiệu Trung-Sơn.
Ông sanh ngày12 tháng 11 năm 1866, tại làng Thúy-hanh, huyện Hương-sơn (sau ñổi tên lại là huyện
Trung-sơn ñể kỷ niệm ông), tỉnh Quảng-ñông. Gia-ñình ông là một gia-ñình nông-nghiệp, chuộng cần-

lao. Khi nhỏ, ông nghe người trong làng kể chuyện Hồng Tú Toàn rất lấy làm phẫn-khích, và tựnguyện tiếp-tục công-nghiệp giải-phóng Trung-Hoa khỏi tay người Mãn.
Năm 13 tuổi, Tôn Văn theo anh ñi buôn bán ở ðàn-hương-sơn, ñảo Hạ-uy-di. Ở ñó, ông ñược anh cho
theo học "Giáo-hội học-hiệu " rồi "Thánh Lộ-dịch học-hiệu ", sau này trở thành trường ðại-học Hạ-uydi.
Năm 1884, anh ông sợ ông nhiễm phong-hóa ngoạI-quốc mà xa văn-hóa Trung-Hoa, nên bắt ông về
nước, không dè ông ñã lập chí làm cách-mạng, duy-tân tổ-quốc rồi, không còn có thể lôi về nền nếp cũ
ñược nữa. Về cố-hương, Tôn Văn ñem tư-tưởng mới tuyên-truyền với người làng. Tuy chưa cảm-hóa
họ theo mình nổi, nhưng cũng áp-ñảo ñược họ về ñường ngôn-luận. Về sau, ông ñập phá tượng Phật
trong chùa, nên bị người làng phản-ñối, không còn ở quê-hương ñược, và phải ñến ở Hương-cảng. Kế
ñó, ông ñến Quảng-châu vào học Bác-tế y-viện, rồi trở về Hương-cảng, học trường y-khoa mới vừa
thành-lập.
Năm 1892, ông tốt nghiệp y-sĩ, về mở phòng khám bịnh ở Áo-môn, rồi ở Quảng-châu. Trong thời-kỳ
học ở Bác-tế y-viện, ông ñã kết-nạp với những nhà cách-mạng, và bắt ñầu tổ-chức hội ñảng, mưu việc
lật ñổ nhà Mãn Thanh. Khi ra làm y-sĩ, ông vẫn tiếp-tục cuộc hoạt-ñộng của mình.
Năm 1893, ông cùng ñồng-chí là Lục Hạo ðông ñi Thiên-tân, Bắc-kinh, Võ-xương, Hán-khẩu, quansát nộI-bộ Thanh-ñình. Ông có tìm cách tiếp-xúc với Lý Hồng Chương ñể yêu-cầu ông ta lo việc cảicách hầu hưng-phục nước nhà, nhưng không thành-công. Từ ñó, ông nhứt-quyết ñi trên con ñường
cách-mạng. Ông cùng các ñồng-chí tổ-chức Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng, mưu khởI-nghĩa hơn mười
lần, khi thì tự mình lâm trận ñốc-quân, khi thì ở xa ñiều-khiển.
Nhưng ban ñầu, các cuộc khởi-nghĩa của ông ñều thất-bại, ông phải lánh mình ra ngoại-quốc nhiều
phen. Trước sau, ông ñi du-lịch thế-giới ñến ba, bốn lần, một mặt hô-hào Hoa-kiều làm cách-mạng
chống triều Thanh, một mặt khảo-cứu về các học-thuyết và chế-ñộ chánh-trị Âu Mỹ. Chủ-nghĩa Tam
Dân ñã ñược kết-cấu trong những cuộc du-lịch này, vào khoảng ñầu thế-kỷ thứ 20.
Năm 1911, sau khi cuộc cách-mạng nổ bùng, ông ñược mời về Trung-Hoa, và ñắc-cử chức lâm-thời
Tổng-thống. Nhưng sau ñó, nhận thấy quân-ñội cách-mạng chưa ñủ sức dùng võ-lực mà chiếm-ñoạt cả
quyền-bính, ông chấp-nhận chủ-trương nghị-hòa với những quân-nhơn Bắc-phái, chỉ-huy binh-sĩ
Thanh-triều. ðể cho sự nghị-hòa dễ thành, ông nhường chức Tổng-thống cho Viên Thế Khải, và ñảmnhận chức Tổng-biện thiết-lộ toàn-quốc, ñịnh phụng-sự tổ-quốc bằng cách khuếch-trương thực-nghiệp.
Khi Viên Thế Khải lộ ý phản-bội chế-ñộ Cộng-hòa, và cho người ám-sát Tống Giáo Nhơn, một lãnh-tụ
Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng, ông ñứng ra phát-ñộng phong-trào phản-ñối. Từ ñó, nước Trung-Hoa lâm
vào nạn nộI-loạn vì tham vọng của bọn quân-phiệt. Tôn Văn nhiều lần ñứng ra tổ-chức chánh-phủ ñể
cố thống-nhứt Trung-Hoa, nhưng không thành-công ñược.
Năm 1925, ông ñược ðoàn Kỳ Thụy mời ñi Bắc Kinh bàn quốc-sự, nhưng ngọa-bịnh và từ-trần tại ñó
ngày 12 thàng 3, thọ ñược 60 tuổi. Sau khi chết ñi, ông ñược người Trung-Hoa làm lễ quốc-táng và tôn
lên làm Quốc-phụ, sùng-bái kính-trọng vô-cùng.
C- NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA TAM DÂN

Những tư-tưởng căn-bản của chủ-nghĩa Tam Dân ñã bắt ñầu nảy nở trong ñầu óc Tôn Văn từ khi ông
mới ñứng ra làm cách-mạng. Nó lần lần ñược vun bồi thêm trong những cuộc du-lịch hoàn-cầu của
ông, nhưng ñến sau khi cuộc khởI-nghĩa Tân-Hợi thành-công, nó mới ñược ñem ra trình bày một cách
rõ ràng ñầy ñủ.
Cứ theo lời tựa quyển "Trung-sơn tùng-thơ " do Thái-bình-dương thơ-ñiếm xuất-bản năm 1927, thì
phần lớn sách vở do Tôn Văn trước-tác ñã bị thiêu-hủy tại Quảng-châu khi Trần Quýnh Minh phản bạn
năm 1922. Do ñó, hiện nay, không có quyển sách nào do chính tay Tôn Văn viết ñể trình bày chủnghĩa Tam Dân.
Sau khi ông chết, Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng mới thâu-thập những ký-chú của ñồng-chí ông về những
bài diễn-giảng của ông, mà in ra thành sách. Trong sách này, thiếu hẳn ñoạn sau của chủ-nghĩa Dânsinh và những lời tổng-luận về chủ-nghĩa Tam Dân. Tuy vậy, với những phần còn lại, ta cũng ñủ hiểu
hết ý chánh của Tôn Văn.
Chủ-nghĩa Tam Dân do Tôn Văn sáng-tạo gồm ba phần : Dân-tộc, Dân-quyền và Dân-sinh.
1. CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC
Trước khi trình bày chủ-nghĩa Dân-tộc, Tôn Văn chỉ rõ sự phân-biệt giữa dân-tộc với quốc-gia. Theo ý
ông, dân-tộc và quốc-gia khác nhau ở cách-thức kết-hợp của nó. Dân-tộc là một khối tự-nhiên thànhlập và ñứng vững ñược nhờ ý muốn sống chung của những phần-tử hợp nhau lại thành khối ấy, còn
quốc-gia là một khối do võ-lực tạo nên và chỉ ñứng vững ñược nhờ nơi võ-lực.
Người Trung-Hoa từ trước ñến nay không phân-biệt ñược dân-tộc và quốc-gia là vì từ ñời Hán về sau,
ở Trung-Hoa, chỉ có một dân-tộc tạo thành một quốc-gia, chứ không phải như ở ngoạI-quốc, một dântộc lập nhiều quốc-gia như dân Anglo-Saxon lập thành nước Anh, nước Mỹ, hay một quốc-gia do
nhiều dân-tộc tạo thành như ñế-quốc ðại Bất-liệt-ñiên (Empire Britannique), do những dân-tộc Anh và
thuộc-ñịa hợp lại mà nên.
Nói một cách khái-quát thì dân-tộc là một khối tự-nhiên thành-lập, nhưng nếu phân-tích nó ra thì ta
thấy nó do năm yếu-tố gây nên. Nam yếu-tố ñó là : huyết-thống, sanh-hoạt, ngôn-ngữ, tôn-giáo và
phong-tục tập-quán.
Người Trung-Hoa tổng số 400 triệu, trong ấy có một triệu người Mông-cổ, hơn một triệu người Mãnchâu, vài triệu người Tây-tạng, hơn một triệu người Hồi-hồi ðột-quyết, còn bao nhiêu ñều thuộc Hántộc, cùng huyết-thống, cùng ngôn-ngữ văn-tự, cùng tôn-giáo, cùng tập-quán, hoàn-toàn là một dân-tộc
thống-nhứt.
Dân-tộc Trung-Hoa ñông ñảo nhứt hoàn-cầu, văn-minh trên 4000 năm, mà không chiếm ñược một ñịavị ưu-thắng trên thế-giới, lại bị liệt-quốc lăng-nhục uy-hiếp ñủ ñiều. Như thế là vì người Trung-Hoa
chỉ có tinh-thần gia-tộc và tông-tộc mà không có tinh-thần dân-tộc. Khi người trong họ hay người
ñồng-tánh có việc, người Trung-Hoa binh vực ñến kỳ cùng. Nhưng tình hữu-nghị này không lan ra ñến
phạm-vi dân-tộc. Người Trung-Hoa rất dửng dưng ñối với ñồng-bào khác họ, nên thành ra yếu kém,
thua sút các dân-tộc khác.

Tình-trạng này nguyên cũng do nền tư-tưởng cổ-ñiển của người Trung-Hoa mà ra. Người Trung-Hoa
vốn là một giống dân ñông ñúc, lại văn-minh sớm ; chung quanh họ, chỉ có những dân-tộc nhược-tiểu
không ñủ sức chống lại họ. Vì ñó, họ có ý muốn gồm thâu thiên-hạ về một mối dưới quyền thống-trị
của mình. Họ tự xưng là dân Trung-Hoa, giống dân tài giỏi sống giữa thế-giới, và xem các giống dân
quanh họ ñều là di-ñịch dã-man cả. Muốn cho các dân-tộc nhược-tiểu vui lòng chấp-nhận sự thống trị
của họ, họ bài-xích tinh-thần dân-tộc và tán-dương chủ-nghĩa thế-giới.
Theo ñạo bình-thiên-hạ của người Trung-Hoa thì thiên-hạ là của chung, ai có ñức thì ñược. Lẽ cốnhiên là con người có ñức gồm thâu ñược thiên-hạ phải là người Trung-Hoa, chớ các giống dân nhượctiểu Á-ðông có một nền văn-minh kém người Trung-Hoa, rất ít hy-vọng chinh-phục ñược hoàn-cầu.
Chủ-nghĩa bình-thiên-hạ thật rất có lợi cho người Trung-Hoa ; nó giúp họ thống-trị toàn cõi ðông-Á
trong một thời-gian dài dặc.
Nhưng sau khi nêu ý-tưởng bình-thiên-hạ ra rồi, dân Trung Hoa tự mình nhiễm lấy nó. Do ñó, khi các
dân-tộc nhược-tiểu quật-khởi ñược, chinh-phục nước Trung-Hoa, họ cam-tâm thần-phục nhà vua
ngoại-tộc, không chịu ñứng lên chống chọi lại. Người Mông-cổ và người Mãn-châu nhờ ñó mà xây
dựng ñược những triều-ñại cai-trị Trung-Hoa hàng mấy trăm năm. Khi người Mãn-châu chiếm ñược
nước Trung-Hoa rồi, họ lại tìm ñủ mọi cách ñể hủy-diệt tinh-thần dân-tộc của người Trung-Hoa nữa,
làm cho người Trung-Hoa mất hẳn tư-tưởng quốc-gia và cứ lần lần yếu hèn ñi, ñến nỗi ñứng sát hố
diệt-vong mà không tự biết.
Nguy-cơ diệt-vong của Trung-Hoa có ba mối. Trước nhứt là sự ñào-thải thiên-nhiên. Trong lúc dân-số
các nước khác tăng-gia một cách mau lẹ thì dân Trung-Hoa vì bịnh-tật, vì chiến-tranh, vì thiên-tai ñịaách mà ñứng y mực cũ, có khi lại giảm bớt là khác. Nếu tình-thế ấy kéo dài ra mãi thì sau cùng, dântộc Trung-Hoa sẽ thành ra thiểu-số ñối với các cường-quốc khác, và sẽ bị ñào thải trong sự cạnh-tranh
ñể cướp lấy sự sống còn. Nguy-cơ thứ nhì của Trung-Hoa là áp-lực chánh-trị của những cường-quốc
khác. Những cường-quốc Âu Mỹ có thể trong vài ba tháng là chinh-phục ñược cả nước Trung-Hoa.
Nguy-cơ này sở-dĩ tránh ñược là vì quyền-lợi liệt-cường không dung-hòa nhau. Thêm nữa, sau cuộc
cách-mạng năm Tân Hợi, họ thấy dân-tộc Trung-Hoa ñã thức-tỉnh, khó bề ñàn-áp, nên họ thay ñổi
phương lược, dùng chánh-sách kinh-tế mà lũng-ñoạn hết các nguồn tài-lợi ở Trung-Hoa. Cái nguy-cơ
thứ ba này hại nhứt cho Trung-Hoa vì chánh-sách kinh-tế của liệt-cường rất thâm-hiểm, người thường
không thấy mà tìm phương cứu chữa.
Muốn cứu-vãn tình-thế, trừ những nguy-cơ có thể làm cho dân-tộc mình diệt-vong, người Trung-Hoa
phải khôi-phục tinh-thần dân-tộc của mình. Có một tinh-thần dân-tộc mạnh mẽ rồi, người Trung-Hoa
tất sẽ hợp thành một khối, ñủ sức ñốI-phó cùng người ngoại-quốc, tranh lấy quyền-lợi về cho nước
Trung-Hoa.
Có nhiều thanh-niên nghe theo các lý-thuyết Âu Mỹ, cho rằng chủ-trương dân-tộc hẹp hòi, thường gây
ra sự xung-ñột giữa các nước. Họ không hiểu rằng chủ-nghĩa thế-giới của người Âu Mỹ chỉ là một thứ
chủ-nghĩa ñế-quốc trá hình. Nó chẳng khác nào thuyết bình-thiên-hạ của Trung-Hoa khi xưa, cốt ñể
cho những dân-tộc kém hèn vui lòng mang cái ách ñô-hộ của những dân-tộc hùng-cường mà thôi. Lúc
Trung-Hoa còn hèn kém mà ñổ xô theo chủ-nghĩa thế-giới, tức là vui lòng chịu cho liệt-cường chia xẻ
nước Trung-Hoa. Vậy, dân-tộc Trung-Hoa phải theo chủ-nghĩa dân-tộc trước, phải lo cho quốc-gia
trước, ñến khi quốc-gia hùng-cường rồi mới theo chủ-nghĩa thế-giới ñể lo phụng-sự nhơn-loại.
Sau khi gây ñược một tinh-thần dân-tộc dũng mãnh, dân Trung-Hoa phải khôi-phục những ñạo-ñức cốhữu của tổ-tiên mình là Trung, Hiếu, Tín, Nghĩa, Hòa-bình ; xong, lại phải khôi-phục những tri-thức và
năng-lực cổ truyền của dân-tộc. Bảo-tồn ñược quốc-túy rồi, người Trung-Hoa còn phải cố học những

món sở-trường của ngoại-quốc về khoa-học.
Có một tinh-thần dân-tộc mạnh mẽ làm cơ-sở, học ñược những ñiều hay của vạn-quốc, dùng tri-thức
và năng-lực của dân-tộc ñể kiến-thiết nước Trung-Hoa thành một quốc-gia cường-thạnh, rồi dân-tộc
Trung-Hoa tất sẽ phát-huy ñược cái ñạo-ñức cố-hữu của mình và sẽ ñứng ngang hàng với những dântộc hùng-cường nhứt trên thế-giới. Lúc ñó, nhiệm-vụ của Trung-Hoa là phò-trợ những dân-tộc nhượctiểu, giúp họ chống lại chủ-nghĩa ñế-quốc, ñể cho thế-giới có thể hợp nhau lại thành một khối ñại-ñồng
vĩnh-viễn hòa-bình.
Làm cho dân-tộc Trung-Hoa ñược bình-ñẳng với bất cứ dân-tộc nào trên thế-giới, rồi giúp ñỡ những
dân-tộc yếu hèn hơn ñể họ ñược ngang hàng với mình, ñó là tinh-thần của chủ-nghĩa dân-tộc vậy.
2. CHỦ-NGHĨA DÂN-QUYỀN
Theo Tôn Văn, Dân là chúng-nhơn hợp thành ñoàn-thể có tổ-chức hẳn hòi. Quyền là một oai-thế, một
lực-lượng lớn như quốc-gia, ñủ sức chế-ngự quần-chúng. Dân-quyền là cái lực-lượng chánh-trị của
dân. Chính là việc của chúng-nhơn, trị là quản-lý, quản-lý việc của chúng-nhơn là chánh-trị. Cái lựclượng ñể quản-lý việc chúng-nhơn là chánh-quyền, chánh-quyền thuộc về dân quản-lý tức là dânquyền.
Tác-dụng của quyền xưa nay là duy-trì sự sinh-tồn của người. Muốn sinh-tồn, một ñộng-vật phải có
năng-lực ñể tự-vệ và kiếm ăn. Người cần-lao phải bảo-dưỡng lấy mình thì những ñộng-vật khác cũng
thế, nên người phải cạnh-tranh phấn-ñấu với những ñộng-vật khác ñể mưu lấy sống còn.
Thời hồng-hoang, người tranh-ñấu cùng loài cầm-thú, mỗi người tranh-ñấu riêng ra, có tập-hợp nhau
lại cũng là sự bất-thường, chỉ ñể giúp ñồng-loại tranh- ñấu với loài khác mà thôi.
Nhưng lần lần, người ta nhận thấy sự ích-lợi của sự hợp-quần nên tụ-hợp nhau lại thành ñoàn-thể sống
chung với nhau. Thời-kỳ này, người phải tranh-ñấu với những lực-lượng thiên-nhiên : phong, lôi, thủy,
hỏa. Tranh-ñấu với thiên-nhiên thì không dùng sức mạnh tay chân ñược như khi tranh-ñấu với loài thú,
nên người rất sợ sức mạnh thiên-nhiên.
Lợi dụng ñược sự không hiểu biết thiên-nhiên và lòng sợ hãi của ña-số quần-chúng, một hạng người
khôn ngoan ñứng ra bảo rằng muốn cho thiên-nhiên bớt dùng sức mạnh ñàn-áp con người thì chỉ có
một cách là cầu-ñảo. Những người thay mặt cho dân ñể cầu-ñảo, làm trung gian giữa trời và người, cốnhiên là những người nêu ra chủ-trương ấy. ðó là hạng phù-thủy ở những dân-tộc mọi rợ, hạng tăng-lữ
ở các nước bán-khai. Hạng này có quyền-lực mạnh mẽ, sai khiến ñược cả ñoàn-thể Quyền-lực ñó tức là
thần-quyền.
Những ñoàn-thể tụ-tập nhiều người lại cần phải tranh-ñấu lẫn nhau ñể tranh ñất sống. Vì thế, mỗi
ñoàn-thể ñều có một ngưòi giỏi hành-binh cầm ñầu : ñó là người tù-trưởng của các bộ-lạc man-dã, nhà
vua của các nước văn-minh : quân-quyền phát-sanh.
Ban ñầu, quân-quyền phải khuất-phục thần-quyền. Nhưng con người càng ngày càng tiến-hóa, càng
khôn ngoan và lần lần bớt tin tưởng nơi thần-quyền. Vì thế, quân-quyền càng ngày càng lấn sang ñịaphận thần-quyền ñể sau cùng chiếm lấy ñịa-vị ñộc-tôn, bắt thần-quyền phải phụng-sự mình. Quânquyền thoát-ly ñược thần-quyền rồi thì cứ mạnh lần lên. Nhưng vì những nhà vua hay lạm-dụng

quyền-thế mình, ñàn-áp dân-chúng quá lẽ, nên dân-chúng tức giận nổi lên làm cách-mạng, bãi bỏ
quân-quyền, và tự cử ra những người ñại-biểu nắm lấy chánh-quyền : dân-quyền xuất-hiện.
Nhưng dầu cho người ta dựa vào thần-quyền, quân-quyền, hay dân-quyền cũng thế, mục-ñích của loài
người vẫn là lo việc trị-an. Vậy, ñiều cốt yếu là chủ-trương chánh-trị phải thích-hợp với trình-ñộ dânchúng. Ở Tây-tạng là một nước hết sức tôn-trọng thần-quyền, ai ñem nói tư-tưởng quân-quyền thì bị
dân-chúng bài-xích tức khắc. Như thế, không phải nhứt-thiết ñâu ñâu cũng phải theo dân-quyền cả.
Tư-tưởng dân-quyền ñã phát hiện ở Trung-Hoa từ lâu. Chế-ñộ quân-chủ của người Trung-Hoa rất có
tánh-cách dân-quyền.
Khổng-tử ñã từng dạy : "ðại ñạo chi hành giả, thiên-hạ vi công " (ðạo lớn mà thi-hành ñược thì thiênhạ là của chung). Nếu thiên-hạ là của chung thì tất nhiên chánh-quyền thuộc về tất cả mọi người, như
thế, tức là theo chế-ñộ dân-quyền rồi. Mạnh Tử bảo : "Dân vi quí, xã-tắc thứ chi, quân vi khinh " (Dân
là quí, quốc-gia kế ñó, vua là khinh), lại bảo : "Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính "
(Trời trông thấy tự ở dân ta trông thấy, trời nghe thấy tự ở dân ta nghe thấy). Như thế, theo ông, dân-ý
tức là thiên-mạng vậy.
Theo ñúng tinh-thần Nho-giáo, vua chỉ xứng ñáng làm vua khi ông biết lo cho dân mà thôi. Nếu vua
làm trái quyền-lợi của dân thì vua trở nên kẻ ñộc-phu, dân có quyền phế xuống, ñem người khác lên
thay. Vậy, tư-tưởng dân-quyền ñã có ở Trung-Hoa từ hơn 2000 năm rồi, nhưng nó chưa ñược thi-hành
triệt-ñể.
Ở các nước Âu Mỹ, người ta thường dùng những danh từ tự-do bình-ñẳng làm khẩu-hiệu tranh-ñấu cho
tư-tưởng dân-quyền, còn ở Trung-Hoa, dân-chúng không biết ñến những danh-từ ấy, nên không
hưởng-ứng theo những người chủ-trương tự-do bình-ñẳng.
Như thế, cũng không có chi lạ. Trong xã-hội Âu-châu thuở trước, người dân bị bó buộc ñủ ñiều và rất
khổ sở vì những bó buộc ấy. ðã thế, dân-chúng lại phân ra làm nhiều giai-cấp cách-biệt nhau, người
giai-cấp dưới dầu có tài ñến ñâu cũng không lên giai-cấp trên ñược, cho nên dân-chúng hết sức bấtbình. Những người tài giỏi thấy thế mới kêu gọi dân-chúng nổi dậy ñòi lấy tự-do và bình-ñẳng. Dânchúng ñang lúc tức bực vì sự thiếu tự-do và bình-ñẳng nên hưởng-ứng theo. Họ phải phí nhiều xương
máu mới lật ñổ ñược chế-ñộ cũ, ñòi ñược tự-do và bình-ñẳng. Vì ñó, họ rất quí trọng nó.
Ở Trung-Hoa, người dân chỉ cần ñóng ñủ sưu-thuế cho nhà vua ; ngoài ra, họ có một sự tự-do cá-nhơn
rộng rãi. Xã-hội lại không chia ra giai-cấp truyền-tử lưu-tôn ; những chức-vị lớn thì giao cho những
người học giỏi thi ñậu, chớ không phải giao cho con cháu các vị quí-tộc như ở Âu-châu. Hưởng ñược
một chế-ñộ tự-do cá-nhơn rộng rãi, lại ở trong một xã-hội không có sự bất-bình-ñẳng nhơn-tạo, người
Trung-Hoa không nhận thấy tự-do bình-ñẳng là cần, nên rất thờ ơ lãnh-ñạm với nó. Vậy, muốn lôi kéo
họ, người ta không lấy tự-do bình-ñẳng mà nói, mà phải lấy chủ-nghĩa Dân-quyền.
Hai tiếng dân-quyền gồm ý-nghĩa tự-do và bình-ñẳng – vì dân-quyền có thi-hành thì mới có tự-do
bình-ñẳng – mà lại tránh ñược tự-do phóng-túng thái-quá và nạn bình-ñẳng triệt-ñể vốn không hợp với
tình-trạng thiên-nhiên mà lại có thể ñưa quốc-gia ñến chỗ hỗn-loạn ñược.
Muốn thực-hiện chủ-nghĩa Dân-quyền, phải có một chánh-phủ nhiều năng-lực, có oai-quyền ñịnh-ñoạt
và hết lòng lo việc công-ích. ðể tránh nạn chánh-phủ bất-lực và chánh-phủ quá mạnh rồi ñàn-áp dânchúng. Tôn Văn ñề-nghị chia dân-quyền ra làm hai : chánh-quyền và trị-quyền..

Chánh-quyền là quyền của dân-chúng : nó gồm có bốn quyền là tuyển-cử, bãi quan, làm luật, bãi bỏ và
sửa ñổi pháp-luật.
Trị-quyền là quyền của chánh-phủ. Ở Âu-châu, trị-quyền gồm có ba quyền là lập-pháp, tư-pháp và
hành-pháp. Ở Trung-Hoa thuở trước, ba trị-quyền nói trên ñều thuộc về hoàng-ñế, nhưng Trung-Hoa
có thêm hai quyền ñộc-lập không thuộc nhà vua mà Âu-châu không có. Ấy là quyền giám-sát và khảothí.
Tôn Văn dung-hòa cả hai chế-ñộ Âu Á và lập ngũ quyền hiến-pháp , chia trị-quyền ra làm năm : lậppháp, tư-pháp, hành-pháp, giám-sát và khảo-thí. Theo tinh-thần hiến-pháp ấy thì dân Trung-Hoa ñược
lựa người tài ñức ñể giao trị-quyền cho họ. Khi cử xong chánh-phủ thì dân-chúng chỉ cần tỏ bày ý
muốn của mình, rồi ñể cho chánh-phủ tự-do làm thế nào thực-hành ñược ý muốn ấy thì làm, chớ không
bó buộc chánh-phủ thái-quá.
Lấy chánh-quyền chỉ-huy và kiểm-soát trị-quyền, ñể cho trị-quyền không tự-do làm bậy ñược, nhưng
cho trị-quyền ñược tự-do tìm những phương-pháp thi-hành mạng-lịnh của chánh-quyền ñể cho công
việc mau có kết-quả, ñó là biện-pháp Tôn Văn ñặt ra ñể làm cho dân-quyền thực-hiện ñược.
3. CHỦ-NGHĨA DÂN-SINH
Theo ñịnh-nghĩa của Tôn Văn, chủ-nghĩa Dân-sinh là một chủ-nghĩa nghiên-cứu về sự sinh-hoạt của
quần-chúng, sự sinh-tồn của quốc-dân. Nó cũng như chủ-nghĩa xã-hội, cũng như chủ-nghĩa cộng-sản.
Về thế-kỷ thứ 18, cuộc cách-mạng thực-nghiệp do sự phát-minh cơ-khí gây ra làm cho nền tảng kinhtế Âu-châu sụp ñổ, nhiều người nghèo khổ ñói khó. Các nhà học-giả thấy vậy mới ñưa ra những ñềnghị ñể cứu-vãn tình-thế. Do ñó, những lý-thuyết xã-hội ra ñời.
Lúc ban ñầu, những nhà xã-hội học ñều là những người không-tưởng. ðến khi học-giả ðức Karl Marx
dùng khoa-học thực-nghiệm mà nghiên-cứu vấn-ñề xã-hội, ñưa ra những phương-pháp hành-ñộng có
tánh-cách thực-tiễn, phong-trào xã-hội mới bành-trướng ñược.
Karl Marx cho rằng hành-ñộng của con người ñèu do hoàn-cảnh bên ngoài quyết-ñịnh. Theo ông, lịchsử văn-minh của nhơn-loại là lịch-sử biến-thiên của cảnh-ngộ vật-chất. Nguyên-ñộng-lực của sự tiếnhóa trong xã-hội là giai-cấp chiến-tranh, vì xã-hội luôn luôn chia ra làm hai hạng : hạng bóc lột và
hạng bị bóc lột, luôn luôn tranh-ñấu lẫn nhau, mà mỗi khi hạng bị bóc lột thắng-lợi thì xã-hội ñược cảithiện ñôi chút. Tấn tuồng này ñã diễn từ trước ñến giờ, nó sẽ diễn mãi ñến khi cuộc cách-mạng xã-hội
thành-công mới dứt.
Tôn Văn nhận thấy rằng, chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu của Karl Marx không ñúng và không thích-hợp
với nước Trung-Hoa là một nước không có hạng tư-bản. Theo ông, loài người xưa nay gắng sức làm
việc là ñể mưu sự sống còn cho mình.
Nhờ sự gắng sức ñể sinh-tồn mà loài người tiến-hóa. Sự tiến-hóa này chỉ có thể thực-hiện ñược khi
quyền-lợi của mọi người ñiều-hòa nhau, khi tất cả mọi người ñều hợp-lực nhau lại ñể mưu sự sinh-tồn
chung. Vậy, nguyên-ñộng-lực của sự tiến-hóa xã-hội là sự sinh-tồn, chớ không phải là giai-cấp chiếntranh.

Giai-cấp chiến-tranh sở-dĩ phát-sanh ra là vì sự sinh-tồn của một hạng người trong xã-hội bị uy-hiếp
thái-quá. Xem thế, nó chỉ là một cái bịnh của sự sinh-tồn. Nó làm ngưng trệ sự tiến-hóa xã-hội chứ
không phải là nguyên-ñộng-lực của sự tiến-hóa như Marx ñã bảo.
Vì lý-do ấy, Tôn Văn không theo chủ-nghĩa xã-hội Karl Marx mà nêu ra chủ-nghĩa Dân-sinh. Ông cho
rằng tiếng dân-sinh bao gồm cả các vấn-ñề xã-hội, mà lại dễ hiểu hơn hai tiếng xã-hội.
Theo Tôn Văn, ở Trung-Hoa không có hai hạng tư-bản và lao-ñộng, chỉ có hạng nghèo nhiều và nghèo
ít mà thôi. Ông kêu gọi người trong nứớc bỏ ý-tưởng giai-cấp tranh-ñấu, hợp-lực cùng nhau ñể lo cho
sự thạnh-vượng chung của Tổ-quốc.
ðể tránh sự trục-lợi quá ñáng của hạng hào-phú, ông ñưa ra hai biện-pháp : bình-quân ñịa-quyền và
tiết-chế tư-bản.
Về bình-quân ñịa-quyền, ông ñề-nghị giao cho chánh-phủ quyền ñánh thuế ñất ñai hay mua ñất ñai của
tư-nhơn, rồi bắt mỗi ñịa-chủ kê-khai số ñất mình có với giá-trị của ñất ấy. Nếu ñịa-chủ ñánh giá rẻ thì
chánh-phủ xuất tiền mua ñất. Trái lại, nếu họ ñánh giá ñất họ cao thì chánh-phủ bắt họ ñóng thuế nặng.
Như thế, ñịa-chủ buộc lòng phải khai ñúng giá ñất mình. Mỗi khi giá ñất tăng lên, thì chánh-phủ bắt
chủ ñất phải ñóng cho chánh-phủ số cách nhau giữa giá cũ và giá mới, vì theo Tôn Văn, giá ñất ở một
thành-thị có lên cao ñược là nhờ công-lao chung của xã-hội chớ không phải nhờ chủ ñất, và theo lẽ
công-bằng, giá-trị thặng-dư của ñất ấy phải thuộc về công-khố.
Về sự tiết-chế tư-bản, Tôn Văn chủ-trương quốc-hữu-hóa những dinh-nghiệp to lớn và những dinhnghiệp có lợi-ích chung.
Ông kết-luận rằng : mục-ñích chủ-nghĩa Dân-sinh là làm cho dân-chúng có ñủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở,
ñường ñi. ðể ñạt mục-ñích ấy, chánh-phủ cần phải khuyến-khích dân-chúng sản-xuất vật-phẩm thật
nhiều, rồi kiểm-soát sự phân-phối vật-sản ấy cho ñồng ñều ñể mọi người cùng ñược hưởng như nhau.
Vậy, chủ-nghĩa Dân-sinh cũng không khác nào chủ-nghĩa cộng-sản.
D. NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA TAM DÂN
Tôn Văn là người gồm ñủ ñức-tánh của một chiến-sĩ cách-mạng và của một học-giả. Ông vốn hiếuhọc, ưa ñọc sách, lại có tài quan- sát. Cuộc ñời bôn-ba của ông ñưa ông ñi khắp nơi, và giúp ông nhiều
dịp may ñể nghiên-cứu các nước Âu Mỹ trong sự thực-hiện chế-ñộ dân-chủ và giải-quyết các vấn-ñề
xã-hội.
Ông ñã thấy rõ những khuyết-ñiểm của hai lý-thuyết dân-chủ và xã-hội, nhưng không chánh-thức bàixích nó như các lý-thuyết gia phát-xít và quốc-xã, mà cố dung-hòa lý-tưởng nó nêu ra, và ñem ghép nó
vào tư-tưởng quốc-gia của mình. Thành thật mà nói, ông ñã nêu ra một chủ-nghĩa tổng-hợp có nhiều ýkiến rất ñúng ñắn.
Tuy vậy, chủ-nghĩa này hãy còn nhiều nhược-ñiểm. Trước hết, lý-luận nó thiếu tánh-cách ñại-ñồng,
khái-quát của những chủ-nghĩa ñã ra ñời trước nó, vì nó chỉ chăm chú vào việc giải-quyết vấn-ñề
Trung-Hoa và ñặt những lý-luận nó trên ñời sống dân-tộc Trung-Hoa. Sau ñó, nó chứa ñựng rất nhiều
khuyết-ñiểm sai lầm và mâu-thuẫn nhau.

Trong chủ-nghĩa Dân-tộc, Tôn Văn bảo rằng từ ñời Hán về sau, ở Trung-Hoa chỉ có một dân-tộc lập
thành một quốc-gia. Nhưng sau ñó, ông lại thêm rằng 400 triệu dân Trung-Hoa gồm có Hán-tộc và
những dân-tộc thiểu số Mông-cổ, Mãn-châu, Tây-tạng và Hồi-hồi ðột-quyết. Một mặt, ông nêu khẩuhiệu “ngũ-tộc cộng-hòa” kêu gọi bốn chủng-tộc ấy hỗn-hợp với Hán-tộc thành một khối. Nhưng một
mặt khác, ông nói rằng Mông-cổ và Mãn-châu là hai ngoạI-tộc ñã dùng võ-lực mà chế-ngự Trung-Hoa,
làm cho người Trung-Hoa mất tinh-thần dân-tộc.
Do chỗ mâu-thuẫn này, hiện giờ, ta rất khó hiểu quan-niệm dân-tộc của ông như thế nào. Có lẽ ông
muốn cho năm chủng-tộc ở ñất Trung-Hoa hợp lại lập một nước trong ấy quyền cai-trị ñiều-khiển phải
ñể cho Hán-tộc nắm giữ. Trong trường-hợp ñó, và nếu ta cứ noi theo ñịnh-nghĩa của ông mà nói , thì
cái mà ông gọi là dân-tộc Trung-Hoa thật ra là quốc-gia Trung-Hoa do dân Hán dùng võ-lực mà tạo
thành
Người sáng-lập thuyết dân-tộc ở Trung-Hoa mà còn mơ hồ như thế thì không trách ñược dân TrungHoa về chỗ họ không phân-biệt quốc-gia và dân-tộc. Nguyên-nhơn sự không phân-biệt quốc-gia và
dân-tộc ấy không phải vì từ ñời Hán về sau, ở Trung-Hoa chỉ có một dân-tộc lập thành một quốc-gia
như Tôn Văn ñã nói, vì như ta ñã thấy, nước Trung-Hoa gồm có năm giống dân hợp lại lập thành.
Thật ra thì người Trung-Hoa không phân-biệt quốc-gia và dân-tộc là vì họ theo chủ-nghĩa thế-giới ñạiñồng. Vì tiêm-nhiễm chủ-nghĩa thế-giới ñại-ñồng, người Trung-Hoa thiếu hẳn quan-niệm quốc-gia.
Theo họ, thiên-hạ phải gồm về một mối dưới quyền cai-trị của người có ñức nhứt. Người này khi làm
chúa thiên-hạ rồi thì ñược xem là thiên-tử ở Trung-Hoa, dầu ông ta thuộc giống nào cũng mặc. Vì thế,
Thuấn là ngườI mọi ðông-di, Văn-vương là người mọi Tây-di mà cũng ñược dân Trung-Hoa kính
trọng tôn thờ, xem như là những vị ñế-vương chánh-thống thuộc nòi giống mình.
Theo Tôn Văn, những yếu-tố thành-lập dân-tộc là huyết-thống, sanh-hoạt, ngôn-ngữ, tôn-giáo và
phong-tục tập-quán. Ông quả-quyết rằng dân Trung-Hoa là một dân-tộc thống-nhứt vì họ ñồng huyếtthống, sanh-hoạt, ngôn-ngữ, tôn-giáo và phong-tục tập-quán. Nhưng sự thật chưa hẳn ñúng như lời ông
nói. Hãy khoan kể ñến những sự khác nhau về huyết-thống, tôn-giáo và phong-tục giữa Hán-tộc và
những chủng-tộc kia. Ngay trong Hán-tộc, ta cũng thấy một sự bất-ñồng rõ rệt về ngôn-ngữ và sanhhoạt rồi. Người Hoa-nam và Hoa-bắc có một ñời sống khác hẳn nhau, và dân-chúng các tỉnh TrungHoa còn dùng rất nhiều thứ thổ-ngữ. Tiếng "quốc-ngữ " hiện nay vẫn chưa phổ-cập khắp nơi và trừ
một số ít người có học, phần lớn dân-chúng Trung-Hoa không thể nhờ tiếng mẹ ñẻ mà hiểu nhau ñược.
Xét phần lớn lý-luận của chủ-nghĩa dân-tộc, ta thấy Tôn Văn cố gắng kích-thích tinh-thần ái-quốc của
người Trung-Hoa. Ông bảo dân Trung-Hoa rằng họ hợp nhau lại thành một dân-tộc và phải lo cho dântộc ấy trước hết. Nhưng trong phần kết_luận, nhưng ông lại bảo rằng họ phải ráng sức thực-hiện cảnh
thế-giới ñại-ñồng. Ông quên rằng nếu lo cho dân-tộc mình thì không thể lo cho những dân-tộc khác
ñược vì chính ông cũng phải công-nhận ràng, muốn sống, con người phải tranh-ñấu lẫn nhau,mà
quyền-lợi của dân-tộc này không thể nào luôn luôn dung-hòa với quyền-lợi của những dân-tộc khác
ñược.
Muốn ñi ñến cảnh thế-giới ñại-ñồng, ta phải xem tất cả mọi người trên thế-giới như nhau. Như thế, ta
phải bỏ sự phân-biệt quốc-gia dân-tộc. Nếu mọi người còn phân-biệt dân-tộc mình với ngoạI-tộc, còn
nghĩ ñến dân-tộc mình và lo cho nó trước thì cảnh thế-giới ñại-ñồng không thể nào thực-hiện ñược. Mà
có ñược chăng nữa, cái thế-giới ñại-ñồng còn giữ chủ-trương dân-tộc này cũng chỉ là một thế-giới ñạiñồng có tánh-cách ñế-quốc, ñặt nền tảng trên một dân-tộc bá-chủ ñè nén các dân-tộc nhược-tiểu.
Trong khi khuyên nhủ các thanh-niên Trung-Hoa không nên chạy theo chủ-nghĩa quốc-tế vì nó là một

thứ chủ-nghĩa ñế-quốc trá hình mà nước Trung-Hoa xưa kia ñã từng dùng, ông bảo rằng nước TrungHoa còn hèn kém, chưa thể theo chủ-nghĩa quốc-tế ñược, vì theo chủ-nghĩa quốc-tế, tức là chịu ñể cho
liệt-cường chia xẻ Trung-Hoa. Ông tiếp rằng, khi nào Trung-Hoa mạnh rồi, dân Trung-Hoa có thể theo
chủ-nghĩa quốc-tế. Như thế, người ta có thể ngờ rằng Tôn Văn ám-nhiên xui người Trung-Hoa dùng
chủ-nghĩa dân-tộc làm cho quốc-gia mình mạnh, rồi khi quốc-gia Trung-Hoa ñã mạnh, người TrungHoa lại sẽ dùng chủ-nghĩa quốc-tế ñể thi-hành-chánh-sách ñế-quốc của mình.
Trong sự suy-luận của ông, Tôn Văn luôn luôn xem những nước : Việt-Nam, Thái-Lan, Diến-ðiện...,
như là những ñất phiên-thuộc Trung-Hoa. Ông nhắc lại rằng chỉ sau khi ký với chánh-phủ Bắc-kinh
hòa-ước Thiên-Tân năm 1885, người Pháp mới chánh-thức-hóa ñược sự ñô-hộ ñất Việt của họ. Dựa
vào ñó, ông xem ñất Việt là một phần lãnh-thổ của Trung-Hoa. Những sách giáo-khoa của Trung-Hoa
Quốc-dân-ñảng về sau vẫn giữ nguyên ý ñó. ðiều này càng chứng tỏ thêm ý muốn gồm thâu ñất Việt
của Tôn Văn.
Trong chủ-quyền Dân-quyền, Tôn Văn cho rằng tác-dụng của quyền xưa nay là duy-trì sự sinh-tồn
của người. ðứng về phương-diện lý-tưởng mà nói, tác-dụng của quyền tất phải nhắm vào mục-ñích
sinh-tồn như Tôn Văn ñã nói. Nhưng sự thật, xưa nay người ta tranh nhau cướp quyền-bính ñể thỏamãn những dục-vọng cá-nhơn hơn là ñể phụng-sự dân-chúng. Do ñó , những vấn-ñề chánh-trị và xãhội mới ñược ñặt ra. Cũng do ñó, người ta phải nghĩ ra những phương-pháp giữ cho nhà cầm-quyền
không lợi dụng thế-lực mà ñàn-áp bóc lột dân-chúng.
Theo Tôn Văn, lịch-sử nhơn-loại chia ra làm nhiều thời-kỳ. Trong thời-kỳ thứ nhứt, người ta phải
tranh-ñấu với cầm-thú. Trong thời-kỳ thứ nhì, người phải tranh-ñấu với thiên-nhiên và theo chế-ñộ
thần-quyền. Trong thời-kỳ thứ ba, vì phải tranh-ñấu lẫn nhau nhiều hơn, người cần có người giỏi việc
hành-binh cầm ñầu và lập ra chế-ñộ quân-quyền. Sau cùng, dân-quyền thắng-lợi vì nhà vua chế-ngự
ñược thần-quyền rồi lạm-dụng quyền-hành mình mà làm nhiều ñiều xằng bậy, khiến cho dân-chúng
phẫn-uất, nổi lên ñánh ñổ chế-ñộ quân-quyền.
ðúng theo lời Tô Văn, loài người muốn sống phải tranh-ñấu với ba lực-lượng : loài cầm-thú, lực-lượng
thiên-nhiên và người ñồng-loại. Nhưng ba sự tranh-ñấu này luôn luôn có một lượt với nhau. Người
cùng một lúc chống với loài cầm-thú săn mình, và săn loài thú nhỏ hơn ñể ăn thịt, lại phải tìm cách
ñối-phó với những lực-lượng thiên-nhiên có hại ñến mình và phải cùng ñồng-loại tranh giành món ăn
chỗ ở. Tánh-cách và sự quan-trọng của mỗi cuộc tranh-ñấu có thể khác nhau tùy thời-kỳ , nhưng
chung-qui, ba ñối-thủ của người ñều còn ñủ ñến ngày nay. Sự ñối-phó với loài thú từ lâu ñã trở nên dễ
dàng cho người, nhưng cuộc tranh-ñấu với thiên-nhiên và ñồng-loại vẫn còn gay go khắc-nghiệt như
xưa.
Trong khi người vẫn phải hết sức tranh-ñấu với thiên-nhiên và ñồng-loại, xã-hội trong ñó người sống
tiến mãi từ chế-ñộ thần-quyền sang chế-ñộ dân-quyền. Vậy, muốn tìm lý-do làm phát-sanh các chế-ñộ
này, ta không thể chỉ dựa vào ñối-thủ của người như Tôn Văn, mà phải dựa vào trình-ñộ phát-triển của
ý-thức và trí-tuệ con người.
Khi trí-tuệ người chưa ñủ mở mang ñể hiểu những hiện-tượng bao bọc mình, người dựa vào thầnquyền. Khi người chưa có một ý-thức rõ rệt về cá-tánh mình, về phẩm-cách mình, người còn chím ñắm
trong ñám ñông và dễ dàng khuất-phục kẻ bề trên, dầu kẻ bề trên ñó là một giáo-sĩ, một nhà vua, hay
một lãnh-tụ dân-chủ cũng vậy. Quân-quyền do tinh-thần khuất-phục ñó mà phát-sanh và nẩy nở ñược.
Chỉ ñến lúc người giác-ngộ về nhơn-cách mình, và tự xem mình như một phần-tử bình-ñẳng với những
phần-tử khác trong xã-hội, ý-tưởng dân-quyền mới xuất-hiện và phát-triển.

Nhưng sự lật ñổ quân-quyền lại còn do nơi một yếu-tố tâm-lý khác. Nếu chế-ñộ quân-chủ dựa vào một
nguyên-tắc công-bình, tôn-trọng cá-tánh người, và không bó buộc người thì khi gặp một nhà vua tànác, dân-chúng chỉ phế ông ấy xuống, ñưa người khác lên thay. Vì chế-ñộ quân-chủ của ñạo Nho có
tánh-cách bình-dân nên những nhà cách-mạng Viễn-ðông thuở trước không ñòi hỏi tự-do bình-ñẳng và
không nghĩ ñến sự thành-lập một dân-quốc trước khi tiêm-nhiễm những tư-tưởng dân-chủ của người
Âu Mỹ, mặc dầu người Trung-Hoa xưa kia ñã có một nền triết-lý nhơn-sanh rất cao.
Những ý-tưởng thần-quyền và dân-quyền vẫn có thể sống chung nhau trong xã-hội, vì ngay trong khi
ñã có một ý-thức rõ rệt về nhơn-cách, người hãy còn chưa hiểu biết hết các hiện-tượng thiên-nhiên bao
bọc lấy mình. Thêm nữa, những dân-tộc bảo-thủ, tôn-trọng cổ truyền, và may mắn ñược sống dưới sự
cai-trị của một hoàng-gia khôn ngoan, có tinh-thần nhân-nhượng với dân-chúng, vẫn có thể giữ chế-ñộ
quân-chủ giữa thời-ñại dân-quyền. Dân-tộc Anh ñã cho ta một tấm gương rõ rệt về sự cộng-tồn giữa ba
chủ-trương thần-quyền, quân-quyền và dân-quyền : họ tôn sùng Thượng-ñế và theo chánh-thể quânchủ, nhưng vẫn bảo-ñảm ñược quyền-lợi vật-chất và tinh-thần của mọi công-dân.
ðể thực-hiện lý-tưởng dân-quyền, Tôn Văn ñề nghị chia dân-quyền ra làm chánh-quyền và trị-quyền.
Cứ xét theo lý-luận ông, ta thấy rằng cái mà ông gọi là chánh-quyền là cái mà ông Rousseau gọi là
chủ-quyền, còn cái trị-quyền của ông tức là cái mà ta thường gọi là chánh-quyền.
Thêm vào ba quyền : lập-pháp, tư-pháp và hành-pháp của các lý-thuyết-gia dân-chủ Âu-châu, Tôn Văn
ñưa ra hai quyền giám-sát và khảo-thí.
Những nhà vua Viễn-ðông xưa kia quả có ñặt ra chế-ñộ giám sát với những viên ngự-sử, những vị
gián-nghị ñại-phu. Nói cho thật ñúng, chế-ñộ này cũng có nhiều chỗ hay. Trong lịch-sử Trung-Hoa và
Việt-Nam, nhiều người cương trực ñã giữ chức-vụ ấy một cách xứng ñáng, và ñã giúp nhiều vào việc
giữ các nhà vua trên con ñường phải. Tuy-nhiên, ta phải công-nhận rằng ngày xưa, tánh-mạng các
quan ngự-sử và gián-nghị ñại-phu vẫn nằm trong tay nhà vua, nếu không nằm trong tay những quyềnthần. Và những nhà vua hôn-ám, những vị tể-tướng lộng-quyền không ngần ngại gì mà chẳng giết
những người dám thẳng lời chỉ-trích nết xấu của mình. Nhưng dầu sao, ý-kiến lập một quyền giám-sát
cũng là ý-kiến rất hay, miễn là sự chọn lựa các nhơn-viên giám-sát ñược kỹ càng ñúng ñắn.
Về quyền khảo-thí thì khác hẳn. Quyền khảo-thí không bao giờ ñược ñộc-lập. Nó là sản-phẩm của chếñộ chánh-trị, từ trước ñến nay vẫn tùy-thuộc cơ-quan hành-pháp. Và thật ra, sự thiết-lập riêng một cơquan khảo-thí chưa chắc ñã có kết-quả gì hay, mà còn có thể ñưa ñến sự lạm-dụng quá ñáng nữa.
Sau hết, chúng ta lại có thể nhận thấy rằng chủ-trương của Tôn Văn về vấn-ñề dân-chủ không ñược rõ
ràng lắm. Trong chủ-nghĩa Dân-quyền, ông bất ñầu tán-dương tinh-thần dân-chủ, nhưng kế ñó, ông
dạy người Trung-Hoa phải hy-sinh tự-do cá-nhơn của mình ñể lo cho sự tự-do của Tổ-quốc. Ông lại
bảo họ không nên chủ-trương bình-ñẳng tuyệt-ñối là một ñiều trái với thiên-nhiên. Những ý-tưởng của
ông về tự-do và bình-ñẳng không phải là không hợp-lý, nhưng thành-thật mà nói, nó ñã phản-ñối hẳn
lý-thuyết dân-chủ tây-phương vốn tôn-trọng sự tự-do của mỗi cá-nhơn.
Trong chủ-nghĩa Dân-sinh, Tôn Văn lại càng lúng túng hơn nữa. Ai có ñọc những bài diễn-văn của ông
ñọc ở Quảng-châu ñể giảng-giải về chủ-nghĩa Dân-sinh cũng thấy rõ sự bối rối của ông. Khởi ñầu, ông
bảo : « chủ-nghĩa Dân-sinh cũng như chủ-nghĩa cộng-sản ». Kế ñó, ông vạch rõ những chỗ sai lầm
của lý-thuyết Karl Marx và cho biết rằng vì những chỗ sai lầm ấy, ông không theo chủ-nghĩa cộng-sản
mà lập ra chủ-nghĩa Dân-sinh. Nhưng sau cùng, ông kết-luận rằng chủ-nghĩa Dân-sinh cũng là chủnghĩa cộng-sản.

Thật-sự thì chủ-nghĩa Dân-sinh của Tôn Văn không thể giống chủ-nghĩa cộng-sản ñược. Vì trong khi
chủ-nghĩa cộng-sản chủ-trương hủy-diệt quyền tư-hữu, chủ-nghĩa Dân-sinh còn chấp-nhận quyền tưhữu của người, chỉ hạn-chế sự sử-dụng quyền ấy mà thôi. Vấn-ñề công-nhận hay không công-nhận
quyền tư-hữu là một bức tường chia rẽ hẳn chủ-trương cộng-sản và các chủ-trương dân-chủ tự-do hay
quốc-gia. Bởi ñó, khi cho rằng chủ-nghĩa Dân-sinh công-nhận quyền tư-hữu và chủ-nghĩa cộng-sản
không công-nhận quyền tư-hữu cũng như nhau, Tôn Văn ñã phạm vào một mâu-thuẫn rất to.
ð. NGUYÊN-NHƠN NHỮNG MÂU-THUẪN CỦA TÔN VĂN
Sở-dĩ Tôn Văn có những lý-luận mâu-thuẫn nhau từ ñầu ñến cuối như ta thấy trên ñây là vì tình-thế
nước Trung-Hoa lúc ấy bắt buộc. Chủ-nghĩa Tam Dân của ông ñã xuất-hiện vào một thời-kỳ hết sức
rối loạn của nước Trung-Hoa.
Muốn cho Tổ-quốc khỏi bị liệt-cường uy-hiếp lăng-nhục, Tôn Văn nhận thấy cần phải cải-tổ chế-ñộ
chánh-trị hủ-bại của nước mình. Cuộc tiếp xúc với Lý Hồng Chương cho ông biết rõ rằng triều-ñình
Mãn-Thanh nhứt-ñịnh không chịu duy-tân theo gương nước Nhựt. Vì ñó, ông phải quay về chủ-trương
cách-mạng. Nhưng phần lớn người Trung-Hoa lúc ấy còn nhiễm tinh-thần tôn-quân, không chịu chống
lại triều-ñình. Tôn Văn phải ñề cao tinh-thần dân-tộc, khêu gợi lòng thù ghét dân Mãn-châu của người
Hán ñể kêu gọi họ theo mình ñánh ñổ nhà Thanh.
Nhưng nếu chủ-trương xem người Mãn-châu là ngoại-tộc thì sau khi tự giải-thoát khỏi ách ñô-hộ của
người Mãn-châu, dân Trung-Hoa lại phải tách quốc-gia mình ra khỏi quốc-gia Mãn-châu. ðất Mãnchâu vốn là một vùng ñất rất phì-nhiêu và có nhiều khoáng-sản, có thể gọi là phần ñất tốt nhứt của
nước Trung-Hoa nên Tôn Văn không muốn mất nó. Vì thế, ông lại phải nêu ra chủ-trương "ngũ-tộc
cộng-hòa ", xem người Mãn-châu là một phần-tử của dân-tộc Trung-Hoa.
Chủ-trương dân-tộc hết sức cần-thiết cho người Trung-Hoa xưa nay vốn không có một tinh-thần quốcgia rõ rệt và mạnh-mẽ. Nhưng từ trước, người Trung-Hoa ñã nhiều lần khởi-loạn chống triều MãnThanh và chống luôn cả ngoại-kiều, sát-hại những thương-gia, nghiệp-chủ da trắng. Do ñó các cườngquốc Âu Mỹ thường có ác-cảm với những phong-trào khởi-loạn ở Trung-Hoa. Họ gán cho những
phong-trào ấy một tánh-cách bài-ngoại hẹp hòi. ðể tránh nạn liệt-cường ủng-hộ chánh-phủ Bắc-kinh,
ñàn-áp phong-trào cách-mạng mình khởi-xướng, Tôn Văn phải cho họ thấy rằng nó là một phong-trào
chống lại sự chuyên-chế của nhà vua Trung-Hoa y như những phong-trào dân-chủ ở Âu Mỹ.
Tuy-nhiên, sự khảo-sát chế-ñộ chánh-trị các nước Âu-châu ñã cho ông thấy rằng chủ-trương dân-chủ
không phải hoàn-hảo, lại không thích-hợp với tâm-lý dân-chúng Trung-Hoa và tình-thế Trung-Hoa lúc
ấy. Vì ñó, ông nêu ra chủ-nghĩa Dân-quyền, trong ñó ông hô-hào phải trao quyền lại cho dân, song lại
chủ-trương cho nước Trung-Hoa theo một chế-ñộ kỷ-luật quốc-gia chặt chẽ, không nhìn nhận sự tự-do
bình-ñẳng cá-nhơn. Chủ-nghĩa Dân-quyền này lại còn có cái lợi là lôi kéo ñược những phần-tử thanhniên có du-học Âu Mỹ, ñã nhiễm tinh-thần dân-chủ của dân da trắng và khó nhận một chủ-trương dântộc thuần-túy.
Sau khi triều Mãn-Thanh sụp ñổ, nước Trung-Hoa lại bị nạn quân-phiệt phân-tranh. Các nước Âu-châu
trước kia tán-trợ Tôn Văn bây giờ lại tìm cách phá rối, gây thêm chia rẽ ñể thừa cơ thủ-lợi, chỉ có Liênbang Sô-viết mới thành-công trong cuộc cách-mạng vô-sản và bị cô-lập trên trường ngoại-giao quốc-tế
là có thể bắt tay Trung-Hoa. Nhưng người Nga cũng không có lợi mà giúp cho nước Trung-Hoa thốngnhứt và hùng-cường, nếu Trung-Hoa theo chủ-nghĩa quốc-gia, vì trong trường-hợp ñó, Trung-Hoa sẽ là

một mối nguy lớn lao cho họ. Muốn cho người Nga sẵn sàng giúp mình, Tôn Văn phải nghiêng về phía
chủ-nghĩa cộng-sản.
Vì phải theo ñuổi nhiều mục-ñích khác nhau, lại chống chọi nhau, chủ-nghĩa Tam Dân thành ra một
chủ-nghĩa lửng lơ, quốc-gia không ra quốc-gia, quốc-tế không ra quốc-tế, tư-sản không ra tư-sản mà
cộng-sản cũng không thật là cộng-sản. Thành thật mà nói, nó là một chủ-nghĩa quốc-gia mang lốt
quốc-tế, một chủ-nghĩa tư-sản mặc áo cộng-sản.
E. SỰ THI-HÀNH CHỦ-NGHĨA TAM DÂN
Tuy chủ-trương rằng người Trung-Hoa từ xưa ñã có tư-tưởng dân-quyền, Tôn Văn vẫn công-nhận rằng
chế-ñộ quân-chủ Trung-Hoa là một chế-ñộ dựa vào quyền-lực. Dân-chúng Trung-Hoa từ xưa ñã sống
trong chế-ñộ quyền-lực ấy mà chưa quen với chánh-thể dân-chủ cộng-hòa. Theo ông, nếu thi-hành
ngay chủ-trương dân-quyền, trao trọn chánh-quyền cho dân thì quốc-gia Trung-Hoa có thể lâm vào
cảnh hỗn-loạn. Vì lý-do này, ông phân trình-tự thực-hành chủ-nghĩa Tam Dân ra làm ba thời-kỳ :
quân-chánh, huấn-chánh, và hiến-chánh.
Trong thời-kỳ quân-chánh, những nhà cách-mạng tổ-chức chánh-phủ quân-nhơn, áp-dụng một kỷ-luật
gắt gao ñể thống-nhứt quốc-gia,tiêu-diệt những kẻ phản-ñộng. Khi nền tảng dân-quốc ñã vững và
quốc-gia ñược an-ổn, chánh-phủ sẽ nhờ sự tuyên-truyền huấn-luyện mà nâng cao trình-ñộ dân-chúng,
giác-ngộ họ về nhiệm-vụ và quyền-lợi họ, tập cho họ sống theo chế-ñộ dân-chủ. Sau ñó, khi công việc
ñào-luyện này hoàn-thành, dân-chúng sẽ thật-thọ nắm chánh-quyền và sử-dụng những quyền tuyển-cử,
bãi-quan, chế-luật của mình một cách hoàn-toàn ñầy ñủ. Chừng ñó, chánh-phủ quân-nhơn cách-mạng
phải nhường chỗ cho một chánh-phủ ñược bầu cử ra theo hiến-pháp : ñó là thời-kỳ hiến-chánh.
Ý-kiến Tôn Văn kể ra cũng hay. Nhưng ông quên rằng khi người ta ñã nắm ñược quyền-bính trong tay
thì người ta có xu-hướng muốn giữ nó mãi, chớ không mấy khi tự mình buông bỏ nó. Như vậy, các
chánh-phủ quân-nhơn cách-mạng của ông sẽ cố dời thời-kỳ hiến-chánh ra xa chừng nào hay chừng ấy.
Nếu không kéo dài thời-kỳ quân-chánh ñược, họ cũng kéo dài thời-kỳ hiến-chánh ra. Bởi ñó, nếu theo
chủ-trương trên này của Tôn Văn, thì dầu cho nước Trung-Hoa có yên-ổn, Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng
cũng chưa chắc ñã thi-hành ñúng chủ-nghĩa Tam Dân.
Nhưng thật ra thì từ khi cuộc cách-mạng Tân-Hợi nổ bùng, chưa lúc nào nước Trung-Hoa ñược yênổn. Sau cuộc Nam Bắc phân-tranh, lại ñến nạn quân-phiệt, rồi cuộc xung-ñột Quốc-Cộng. Cuộc xungñột này chỉ tạm ngưng lại trong thời-kỳ tranh-chiến với Nhựt, rồi lại tiếp-diễn. Ngày nay, mặc dầu
Trung-cộng ñã chiếm hết lục-ñịa Trung-Hoa và Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng chỉ còn giữ ñược ðài-loan,
cuộc tranh-ñấu giữa hai bên vẫn kéo dài chớ chưa hoàn-toàn chấm dứt.
Trong tình-thế ñó, tự-nhiên Tam Dân-chủ-nghĩa không thể thi-hành ñược ñúng ñắn. Tuy những chánhphủ Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng tổ-chức có ban-hành một Hiến-pháp, và trị-quyền ở Trung-Hoa ñược
chánh-thức chia ra cho năm viện theo chủ-trương "ngũ-quyền" của Tôn Văn, thật sự thì tất cả quyềnbính qui-tập vào tay chánh-phủ do Tưởng Giới-Thạch cầm ñầu. Chế-ñộ ñộc-tài của Trung-Hoa Quốcdân-ñảng không ñến nỗi khắc-nghiệt quá như chế-ñộ phát-xít, quốc-xã hay cộng-sản, nhưng dầu sao,
người Trung-Hoa cũng không ñược hưởng thật-sự những quyền mà chủ-nghĩa Tam Dân hứa cho họ.
Như thế, ta có thể bảo rằng chủ-nghĩa này chưa lúc nào ñược thi-hành ñúng ñắn.
Sau khi Trung-cộng nắm quyền-bính ở Trung-Hoa, chủ-nghĩa Tân-Dân ñã ñược ñem ra thay thế cho

chủ-nghĩa Tam Dân. Tuy vậy, các lãnh-tụ Trung-cộng vẫn không bài-xích Tôn Văn và một phần nào
chịu công-nhận rằng họ là những kẻ thừa-kế của ông về phương-diện tinh-thần. Họ lấy câu "Chủ-nghĩa
Dân-sinh là chủ-nghĩa Cộng-sản " và những lời Tôn Văn hiệu-triệu dân Trung-Hoa theo chủ-trương
thế-giới ñại-ñồng ñể bảo rằng mình không hề ñi sai bản-ý Tôn Văn. Trong khi ñó, Trung-Hoa Quốcdân-ñảng dựa vào ý "người Trung-Hoa phải lo cho quốc-gia dân-tộc mình trước " và những lời chỉtrích lý-thuyết Karl Marx của Tôn Văn ñể tự cho mình là môn-ñồ chánh-thống của Tôn Văn. Sự mù
mờ của chủ-nghĩa Tam Dân ñã làm cho quần-chúng Trung-Hoa hoang-mang, và ta có thể cho rằng
chủ-nghĩa ấy ñã không ít thì nhiều giúp vào sự thắng-lợi của Cộng-sản trên dất nước Trung-Hoa.
II. CHỦ-NGHĨA TÂN-DÂN
A- TÌNH-THẾ NƯỚC TRUNG-HOA SAU KHI TÔN VĂN TỪ TRẦN
Tôn Văn qua ñời giữa lúc nước Trung-Hoa còn nằm trong vòng hỗn-loạn. Các tướng quân-phiệt mỗi
người hùng-cứ một phương, các quân-nhơn theo Tôn Văn cũng nghĩ ñến quyền-lợi cá-nhơn nhiều hơn
là quyền-lợi tối-cao của tổ-quốc. Thời Tôn Văn còn sống, ông ñã bị phản-bội nhiều lần và công cuộc
chinh-phạt các tướng quân-phiệt phương Bắc mà ông chủ-trương chưa lúc nào thành-công.
Sau khi Tôn Văn chết, quyền-bính về tay Tưởng Giới-Thạch. Ông này ban ñầu noi theo chánh-sách
cộng tác với ñảng Cộng-sản Trung-Hoa do Tôn Văn nêu ra, nhưng từ năm 1927, nhận thấy ñảng Cộngsản còn nguy cho tiền-ñồ Trung-Hoa hơn bọn quân-phiệt, ông quay trở lại ñàn-áp cộng-sản. Từ ñó trở
ñi, nước Trung-Hoa không lúc nào yên. Các tướng quân-phiệt lần lần bị tiêu-diệt hay phải trở về cộngtác với Tưởng Giới-Thạch. Tuy vậy, quyền-thế của chánh-phủ Nam Kinh do Tưởng Giới-Thạch ñiềukhiển thật ra chỉ có tánh-cách nguyên-tắc chớ không thực-tế, và các vị ñốc-quân ở tỉnh thường làm
theo ý mình.
Trong khi ñó, cuộc tranh-ñấu giữa Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng và Trung-Hoa Cộng-sản-ñảng cứ kéo
dài ra mãi. Mặc dầu có những phương-tiện lớn lao mạnh mẽ hơn, Tưởng Giới-Thạch không tiêu-diệt
ñược ñạo Hồng-quân của Mao Trạch ðông. Giữa lúc bận rộn với vấn-ñề nội-bộ, chánh-phủ Trung-Hoa
lại còn phải lo ñối-phó với chủ-trương ñế-quốc của Nhựt. Vốn lo sợ rằng khi nước Trung-Hoa thốngnhứt ñược và thi-hành xong chủ-trương kiến-thiết của mình, người Nhựt sẽ không uy-hiếp nổi TrungHoa nữa, mà còn có thể mất nhiều quyền-lợi, các chánh-phủ quân-phiệt Nhựt noi theo chánh-sách
xâm-lấn Trung-Hoa, khiến cho dân-chúng và nhứt là các sĩ-quan trẻ tuổi hết sức phẫn-uất.
Năm 1936, Trương Học Lương và Dương Hổ Thành mời Tưởng Giới-Thạch ñến Tây-an phủ và bắt
ông ta giam lại. ðể ñược giải-phóng, Tưởng Giới-Thạch phải chấp-nhận ñề-nghị của họ, liên-minh với
Trung-cộng chống Nhựt. Từ ñó, nước Trung-Hoa bị lôi cuốn vào một trận chiến-tranh toàn-diện với
Nhựt.
Năm 1945, khi Nhựt ñầu hàng ðồng-minh, Tưởng Giới-Thạch ñược công-nhận là Quốc-trưởng của
nước Trung-Hoa thống-nhứt và ñược liệt vào ngũ-cường. Nhưng chẳng bao lâu, cuộc tranh-chiến giữa
Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng và Trung-Hoa Cộng-sản-ñảng lại nổ bùng ra. Tưởng Giới-Thạch ñem toànlực tấn-công Trung-cộng. Nhưng vì những người cộng-tác với ông phần lớn bất-lực và tham-nhũng,
ông không ñược sự ủng-hộ của dân-chúng và không thể thành-công. Sau những chiến-thắng rõ rệt,
quân-ñội ông phải lùi lại và cuối cùng ông thất-bại hẳn. Năm 1949, Tưởng Giới-Thạch chỉ còn giữ
ñược ñảo ðài-loan, còn cả lục-ñịa Trung-Hoa ñều lọt vào tay Trung-cộng.

B- MAO TRẠCH-ðÔNG VÀ ðẢNG CỘNG-SẢN TRUNG-HOA
Nhà lãnh-tụ ñảng Cộng-sản Trung-Hoa tên là Mao Trạch-ðông. Ông sanh năm 1893 ở tỉnh Hồ-nam,
trong một gia-ñình phú-nông. Thuở nhỏ, ông ñưọc giáo-dục theo nền nếp xưa, nhưng ông vốn bướng
bỉnh nên hay cãi lại thân-phụ mình. Sau một trận cãi cọ kịch-liệt, ông bỏ nhà trốn ñi. Ít lâu sau ñó, ông
trở về làng dự một cuộc khởi-loạn ñịa-phương do một ñảng kín tổ-chức chống lại những người ñịachủ. Có lẽ ñể tập cho ông thuần bớt, thân-phụ ông gởi ông ñến giúp việc cho một nhà buôn gạo ở
huyện kế bên, cũng trong tỉnh Hồ-nam. Trong thời-kỳ này, ông tự học thêm và ñọc rất nhiều sách về
những vĩ-nhơn thế-giới và học-thuyết chánh-trị. Ít lâu sau ñó, ông ñến Trường-sa, vào học một trường
trung-học.
Khi cuộc cách-mạng Tân-Hợi nổ bùng, ông tham-dự phong-trào học-sinh lúc ấy, và ñi Hán-khẩu xin
ñầu quân ñánh giặc. Nhưng chẳng bao lâu, ông lại trở về Trường-sa, vào học trường Sư-phạm. Lúc
này, ông tiếp-xúc ñược với những phần-tử cộng-sản và ñược họ ñưa vào ñảng Tân Thanh-niên của
Trần ðộc Tú. Năm 1918, ông tốt-nghiệp trường Sư-phạm, rồi bỏ ñi Bắc-kinh, tổ-chức phong-trào du
học nước Pháp. Từ ñó, ông gia-nhập hội Tân-Dân-chủ, tham-dự nhiều cuộc hoạt-ñộng của giới sinhviên. Từ năm 1920, ông nghiên-cứu về chủ-nghĩa cộng-sản và trở thành một ñảng-viên cộng -sản thiệt
thọ.
Mao Trạch-ðông là người sống trong giới nông-dân, ông ñã thấy rõ sức mạnh của gìới ấy và nhận thấy
rằng thợ thuyền Trung-Hoa còn ít quá, không ñủ sức thực-hiện cuộc cách-mạng cần-thiết. Do ñó, ông
có ý muốn dùng nông-dân làm lực-lượng chánh-yếu của ñảng Cộng-sản Trung-Hoa.
Nhưng lúc ban ñầu, ñảng này theo sát chủ-trương các lãnh-tụ Nga và dựa vào thợ thuyền nhiều hơn.
Những sự thất-bại ñẫm máu của những cuộc khởi-loạn do thợ thuyền gây ra lần lần làm cho chủtrương họ Mao ñược tăng giá-trị. Từ năm 1927, Mao Trạch ðông trở thành một lãnh-tụ quan-trọng của
Trung-Hoa Cộng-sản-ñảng. Nhưng mãi ñến năm 1930, sau cuộc khởi-loạn ở Thượng-hải, Lý Lập Tam,
nhà lý-thuyết cộng-sản theo chủ-trương Mốt-cu, mới bị loại ra khỏi văn-phòng chánh-trị, và Mao
Trạch-ðông mới trở thành vị lãnh-tụ tối-cao.
Cũng năm 1930, lực-lượng Trung-cộng qui-tập ở tỉnh Giang-tây, tổ-chức một chánh-phủ Sô-viết tại
ñó. Bị Tưởng Giới-Thạch ñánh rát quá, họ phải mở ñường rút lui về Tứ-xuyên rồi về Thiểm-tây. ðó là
cuộc "Vạn-lý trường-chinh" ñược các văn-sĩ cộng-sản ca-tụng như là một chiến-công oanh-liệt của
thế-giới. Năm 1949, khi Tưởng Giới-Thạch bị ñuổi ra ðài-loan, Mao Trạch ðông trở thành vị chúa-tể
của nước Trung-Hoa.
C- NHỮNG NGUYÊN-TẮC CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA TÂN-DÂN
Trong sự tuyên-truyền ñể lôi cuốn quần-chúng Trung-Hoa theo mình, Trung-Hoa Cộng-sản-ñảng từ
trước ñến nay ñã dựa vào chủ-nghĩa Tân-Dân một phần lớn. Chủ-nghĩa này thật ra không phải hoàntoàn do Mao Trạch-ðông sáng tạo ra. Mầm mống nó nảy nở ở một số nước Trung-Âu từ ñầu thế-kỷ
thứ 20 rồi.
Những nước Trung-Âu này ñều là những nước nhược-tiểu, theo một chánh-thể ñộc-tài khắc-nghiệt,
ñưa ñến một chế-ñộ xã-hội bất-công, ñồng-thời lại bị sự uy-hiếp nặng nề của các cường-quốc lân-cận.

Tình-thế này làm cho dân-chúng có một tinh-thần quốc-gia mạnh mẽ , nhưng lại hướng ñến một xã-hội
tự-do và công-bằng hơn. Bởi thế, trái với phong-trào phát-xít và quốc-xã ở hai nước Ý và ðức, nâng
cao tư-tưởng quốc-gia dân-tộc mà chống chọi lại tư-tưởng dân-chủ xã-hội, những phong-trào cáchmạng ở các nước Trung-Âu ñã hòa-hợp làm một lý-tưởng quốc-gia, dân-chủ và xã-hội.
Những phong-trào cách-mạng này không ảnh-hưởng ñến ñại-cuộc thế-giới bằng những cuộc cáchmạng dân-chủ ở Hiệp-chúng-quốc Mỹ và ở Pháp. Nhưng sự cố gắng ñể dung-hòa những tư-tưởng
quốc-gia, dân-chủ và xã-hội kể ra cũng ñánh dấu cho một sự tiến-bộ khả-quan của tư-tưởng chánh-trị
loài người.
Trong thời-kỳ luân-lạc khắp nơi, có lẽ Tôn Văn cũng ñã có trao ñổi ý-kiến, nếu không chịu ảnh-hưởng
ít nhiều của các lý-thuyết gia cách-mạng Trung-Âu. Chủ-nghĩa Tam Dân, mặc dầu ñặc-biệt nhắm vào
mục-ñích giải-quyết tình-thế Trung-Hoa, thật sự cũng là một cố gắng ñể hòa-hợp cả ba chủ-trương
quốc-gia, dân-chủ và xã-hội.
Sau khi nắm ñược chánh-quyền ở Nga, ñảng Cộng-sản ðệ-Tam Quốc-tế nhận thấy rằng chủ-trương
Cộng-sản thuần-túy khó mà lôi kéo ñược nhiều người theo, nên ñã cho phép các nhánh cộng-sản ở các
nước nhược-tiểu liên-minh với các nhóm người chủ-trương dân-chủ hay quốc-gia, song cùng chung
mục-ñích chống chọi lại chánh-quyền. Do ñó, các ñảng-viên cộng-sản hoạt-ñộng ngoài nước Nga, nhứt
là ở các nước nhược-tiểu, ñã không hoàn-toàn bài-xích tư-tưởng quốc-gia và dân-chủ tư-sản như ở
Liên-bang Sô-viết, mà có khi còn dùng những khẩu-hiệu quốc-gia và dân-chủ ñể kêu gọi quần-chúng
nữa.
Mao Trạch-ðông ở vào tình-trạng trên này. Nhận thấy rằng những chủ-trương của thuyết Cộng-sản,
vốn phát-sanh ở một nước ñã kỹ-nghệ-hóa và có nhiều thợ thuyền, nên không thích-hợp với tình-thế
Trung-Hoa, một nước rộng lớn nhưng lại có một nền kinh-tế nông-nghiệp lạc-hậu và rất yếu so với
liệt-cường, ông không muốn dùng nguyên vẹn lý-luận cộng-sản trong sự tuyên-truyền lôi kéo quầnchúng theo mình. Sự thất-bại của Lý Lập Tam càng làm cho ông tin tưởng rằng mình hữu-lý, và mạnh
dạn ñi trên con ñường này.
Ảnh-hưởng của Tôn Văn và chủ-nghĩa Tam Dân ñối với dân-chúng rất mạnh mẽ nên Mao Trạch-ðông
tìm cách lợi-dụng nó. Vì ñó, ông nêu ra chủ-nghĩa Tân Tam Dân hay Tân-Dân, một phần dựa vào chủnghĩa Tam Dân, một phần dựa vào các lý-thuyết của những ñảng-viên cộng-sản Trung-Âu.
Chủ-nghĩa Tân-Dân cũng gồm có ba phần : Dân-tộc, Dân-quyền và Dân-sinh.
1- DÂN-TỘC
Thuyết Dân-tộc của chủ-nghĩa Tân-Dân dựa vào hai nguyên-tắc : Dân-tộc tự-quyết và Dân-tộc bìnhñẳng.
Theo nguyên-tắc Dân-tộc tự-quyết thì các dân-tộc trên thế-giới không phân mạnh yếu nhiều ít, vănminh hay lạc-hậu, ñều có quyền ñịnh-ñoạt lấy số-phận mình, không phải bị một nước nào khác chiphối ñể lợi-dụng hay bóc lột.
Theo nguyên-tắc Dân-tộc bình-ñẳng thì trong sự giao-thiệp giữa các dân-tộc, phải có một sự bình-ñẳng
tuyệt-ñối, không dân-tộc nào ñược dùng quyền-thế lực-lượng mình mà ñàn-áp các dân-tộc khác.

Nguyên-tắc dân-tộc tự-quyết và dân-tộc bình-ñẳng thực-hiện ñược rồi thì dân-tộc sẽ ñược ñộc-lập. Sự
dộc-lập này là một sự ñộc-lập hoàn-toàn trong ba phạm-vi chánh-trị, kinh-tế và ngoại-giao.
Chủ-nghĩa Tân-Dân chủ-trương mở rộng phạm-vi vấn-ñề dân-tộc ra. Nó có mục-ñích giải-phóng tất cả
những dân-tộc thuộc-ñịa, giải-phóng về cả hai mặt chánh-trị và kinh-tế. Trong phong-trào Liên-hiệp
các dân-tộc thuộc-ñịa chống lại ñế-quốc, chủ-nghĩa Tân-Dân không xem toàn-thể dân-tộc thống-trị là
thù ñịch mà nhìn nhận giai-cấp vô-sản và những phần-tử chơn-chánh thuộc dân-tộc ấy là bạn.
2- DÂN-QUYỀN
Thuyết Dân-quyền của chủ-nghĩa Tân-Dân lấy sự tự-do làm mục-ñích. Nó chủ-trương bảo-ñảm các
quyền tự-do cá-nhơn, các quyền tự-do căn-bản : tư-do ngôn-luận, tự-do tín-ngưỡng, tự-do giao-thông,
tự-do hội-họp, tự-do lập hội. Tư-hữu ñược chánh-phủ bảo-ñảm, các công-dân ñược quyền tham-dự vào
việc chánh-trị, sự tự-do sanh sống của công-dân ñược chánh-phủ bảo-ñảm. ðể thực-hiện lý-tưởng này,
chủ-nghĩa Tân-Dân chủ-trương tập-trung quyền-chánh về nghị-viện.
3- DÂN-SINH
Theo thuyết Dân-sinh của chủ-nghĩa Tân-Dân, người ta ai cũng có quyền sống, không phải sống lấy
còn, lấy có mà thôi, mà phải sống ñầy ñủ, có những ñiều-kiện vật-chất ñể khuếch-trương hết năng-lực
mình và tự bảo-ñảm ñược ñối với những sự bất-thường, nói tóm lại, là phải có một ñời sống hạnhphúc.
Muốn ñạt mục-ñích này, quốc-gia phải bảo-ñảm cho nhơn-dân ai cũng có việc làm tương-ñương với tài
sức mình, phải làm sao cho người lãnh lương kém nhứt cũng có ñủ ñiều-kiện sống ñầy ñủ, lại phải tiếtchế tư-bản và quốc-hữu-hóa các ngành kỹ-nghệ lớn và có ích-lợi chung.
D- NHỮNG CHỖ DỊ-ðỒNG GIỮA HAI CHỦ-NGHĨA TAM DÂN VÀ TÂN-DÂN
Hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân cùng dựa vào những nguyên-tắc căn-bản như nhau, và có nhiều
chỗ giống nhau, nhưng cũng có nhiều ñiểm khác nhau.
Về vấn-ñề dân-tộc, chủ-nghĩa Tam Dân tuy có nói ñến các dân-tộc nhược-tiểu, nhưng cuộc cách-mạng
giải-phóng của Tôn Văn chú-trọng nhiều nhứt ñến dân-tộc Trung-Hoa. Cuộc cách-mạng giải-phóng
của chủ-nghĩa Tân-Dân thì có tánh-cách rộng rãi hơn. Nó lan rộng khắp các thuộc-ñịa và bán thuộcñịa, liên-minh các giai-cấp, các dân-tộc, liên-minh với cả cuộc cách-mạng vô-sản ở các ñế-quốc.
Về vấn-ñề dân-quyền, chủ-nghĩa Tam Dân-chủ-trương phân-quyền, còn chủ-nghĩa Tân-Dân thì tậptrung quyền-chánh vào một nghị-viện là cơ-quan cao nhứt của quốc-gia.
Về vấn-ñề dân-sinh, chủ-nghĩa Tam Dân-chủ-trương chỉ ñưa ra những biện-pháp rụt rè và mơ hồ, còn
chủ-nghĩa Tân-Dân thì nói ñến sự tiết-chế tư-bản, phân-phối tài-sản, sự bảo-ñảm việc làm và quyền
sống của công-dân một cách rõ ràng hơn.

Như thế, chủ-nghĩa Tân-Dân rõ rệt hơn và có tánh-cách ñại-ñồng, khái-quát hơn chủ-nghĩa Tam Dân.
Nó chỉ nêu ra phần lý-tưởng của chủ-nghĩa Tam Dân mà lược bỏ những lý-luận gốc của Tôn Văn. Nhờ
ñó, nó tránh ñược nhiều chỗ sai lầm và mâu-thuẫn. Nhưng cũng vì ñó, nó phạm phải tánh-cách khôngtưởng. Một mặt khác nữa, nó cũng còn chứa những ñiểm sai lầm.
ð- NHỮNG NHƯỢC-ðIỂM CỦA CHỦ-NGHĨA TÂN-DÂN
Theo chủ-nghĩa Tân-Dân, tất cả những dân-tộc trên thế-giới ñều phải ñược hoàn-toàn ñộc-lập về ba
phương-diện chánh-trị, kinh-tế và ngoại-giao. ðộc-lập về mặt chánh-trị tức là tự mình cai-trị lấy mình,
không phải lệ-thuộc vào nước nào cả, ñộc-lập về mặt kinh-tế, nghĩa là không bị sự kiềm-tỏa của tư-bản
ngoại-quốc, và không phải nhờ vào nước nào ñể sống, ñộc-lập về mặt ngoại-giao nghĩa là ñược tự-do
giao-hảo hay tuyệt-giao với những dân-tộc khác tùy theo ý mình.
Những ý-tưởng này thật ra không phải là mới mẻ. Nó là sản-phẩm của lý-thuyết dân-chủ cũ và ñã pháthiện ra ở Âu-châu khi lý-thuyết này lan tràn ñến các dân-tộc Trung-Âu ñang bị các ñế-quốc Áo và Thổ
thống-trị. Chủ-trương dân-tộc tự-quyết ñã ñược nêu ra từ thế-kỷ thứ 19. Những cuộc tranh-dấu tự giảiphóng của dân-tộc Ý và những dân-tộc ở bán-ñảo Ba-nhĩ-cán ñều dựa vào nó. Hội Quốc-liên thành-lập
sau trận thế-giới ñại-chiến thứ nhứt ñã long trọng công-nhận quyền này, tuy không thi-hành nó ñối với
các giống dân thuộc-ñịa Á-châu. Chủ-trương dân-tộc bình-ñẳng cũng là một chủ-trương rút từ lýthuyết dân-chủ cũ ra, và rất thạnh-hành từ ñầu thế-kỷ thứ 20.
ðứng về phương-diện lý-tưởng mà nói, những chủ-trương dân-tộc tự-quyết và dân -tộc bình-ñẳng rất
hay, rất phù-hợp với nguyện-vọng các dân-tộc, và có thể dùng làm một khẩu-hiệu tranh-ñấu cho các
giống dân nhược-tiểu. Nhưng lý-tưởng ñộc-lập hoàn-toàn mà chủ-nghĩa Tân-Dân nói ñến thật ra rất
khó thực-hiện. Nó chỉ thực-hiện ñược khi nào tất cả các dân-tộc ñều hoàn-toàn ñồng-ñẳng nhau, ñồngñẳng ở thực-tế chớ không phải theo nguyên-tắc, ñồng-ñẳng về ba phương-diện : võ-lực, tài-sản và
trình-ñộ trí-thức. Có ñồng-ñẳng nhau về ba phương-diện ấy thì những dân-tộc mới có thể ñộc-lập
hoàn-toàn ñối với nhau ñược.
Ngày nào trên thế-giới còn những dân-tộc có một trình-ñộ thấp kém và những dân-tộc văn-minh, còn
những dân-tộc thiểu-số và những dân-tộc ña-số, còn những dân-tộc ở trên một dải ñất chật hẹp, thiếu
nguyên-liệu và những dân-tộc chiếm những vùng ñất rộng rãi phì-nhiêu, ñầy thổ-sản, ngày ấy, sự bấtbình-ñẳng giữa các dân-tộc vẫn còn và những dân-tộc không hoàn-toàn ñộc-lập ñối với nhau ñược, vì
bao giờ những dân-tộc kém hèn cũng phải bị ảnh-hưởng của những dân-tộc hơn mình. Trong lúc
những dân-tộc ñất rộng người thưa mà trình-ñộ kỹ-thuật ñã cao, có ñủ nguyên-liệu và dụng-cụ thì
những dân-tộc ñất ít người nhiều lại chậm tiến về kỹ-thuật phải chịu thiếu những món cần dùng. Trong
tình-thế ñó, những dân-tộc sau thế nào cũng phải nhờ những dân-tộc trước cung-cấp tư-bản, nguyênliệu hay dụng-cụ cho mình. Mà như thế, theo chủ-nghĩa Tân-Dân, là bị chi-phối về kinh-tế rồi.
Vậy, giá như các dân-tộc ñều có một trình-ñộ trí-thức như nhau, và cùng thật tình nghĩ ñến sự ñối-ñãi
nhau một cách thân-ái, sự ñộc-lập của những dân-tộc nghèo cũng chưa ñạt ñược, còn phải có một sự
phân-phối kinh-tế hợp-lý nữa, nghĩa là phải chia cho mỗi dân-tộc trên thế-giới một phần ñất và tàinguyên cân-phân với số dân-chúng của họ. Nhưng làm như vậy là phạm vào sự tự-do của những dântộc ñược ưu-ñãi từ trước ñến giờ.
Xem thế, vấn-ñề ñộc-lập và bình-ñẳng tuyệt-ñối giữa những dân-tộc – cũng như vấn-ñề tự-do và bìnhñẳng tuyệt-ñối giữa cá-nhơn – không sao giải-quyết ñược một cách ổn-thỏa. Và mặc dầu những người

theo chủ-nghĩa Tân-Dân mạnh bạo tuyên-bố rằng chủ-trương Dân-tộc của họ không phải chỉ lo cho
quyền-lợi của một dân-tộc mà thôi, họ cũng không làm thế nào diệt ñược hết những sự xung-ñột
quyền-lợi giữa các dân-tộc, dầu cho mỗi dân-tộc ñều do những người mà họ cho là những nhà dân-chủ
chơn-chánh lãnh-ñạo cũng thế.
Ta hãy cứ xem gương những ñảng-viên xã-hội và cộng-sản mỗi nước. Họ là những người cùng chủngtộc, cùng lý-tưởng như nhau mà còn không hoàn-toàn thỏa-thuận ñược cùng nhau thì những dân-tộc
khác nhau về ñủ mọi phương-diện làm sao nắm tay nhau một cách thân-thiện mãi ñược? Bởi ñó, ví như
tất cả những dân-tộc trên thế-giới ñều thuộc quyền ñiều-khiển của một oai-lực tối-cao, sự xung-ñột
dân-tộc cũng không sao hủy-diệt ñược. Bỏ cả sự phân-biệt chủng-tộc, lấy chủ-trương thế-giới ñại-ñồng
ñể mưu hòa-bình cho nhơn-loại còn không thành-công thay, huống chi là dùng thuyết dân-tộc, bảo mọi
người lo cho dân-tộc mình trước, ñể mưu sự hòa-bình ấy, thì làm thế nào thành-công ñược ?
Theo chủ-nghĩa Tân-Dân, trong phong-trào giải-phóng những dân-tộc thuộc-ñịa, ta không nên xem
dân-tộc thống-trị là thù-ñịch, mà phải phân-biệt hạng thực-dân và những nhóm vô-sản cùng những
phần-tử dân-chủ chơn-chánh của những dân-tộc ấy. Lý-luận những người theo chủ-nghĩa Tân-Dân, là
thuộc-ñịa chỉ có ích cho hạng tư-bản trong dân-tộc thống-trị mà thôi. Lý-luận này dựa vào chủ-trương
giai-cấp ñấu-tranh, và cũng như chủ-trương giai-cấp ñấu-tranh, nó không hợp sự thật. Trong sự bóc lột
các dân-tộc thuộc-ñịa, những nhà tư-bản quả có hưởng-lợi nhiều hơn những hạng khác, nhưng vì thế
mà quả-quyết rằng những người vô-sản không dự-hưởng phần nào vào chánh-sách thuộc-ñịa của nước
mình thì cũng khí ngoa.
Không có thuộc-ñịa, trình-ñộ sanh-hoạt của dân-tộc Anh cũng như trình-ñộ sanh-hoạt của những dântộc nhỏ khác ở Âu-châu, chớ không nâng cao lên ngang trình-ñộ sanh-hoạt của dân Anh hiện giờ. Vả
lại, sự nghèo khổ của giai-cấp vô-sản ở các dân-tộc thống-trị chỉ là một sự nghèo khổ tương-ñối.
Thợ thuyền Anh chỉ khổ cực so với những hạng quí-tộc Anh mà thôi ; sánh với các dân-tộc thuộc-ñịa,
ñời sống của họ ít ra cũng ngang với hạng trung-lưu của dân-tộc thuộc-ñịa. Thêm nữa, nếu không có
thuộc-ñịa, số người vô-sản ở dân-tộc thống-trị tất ñông hơn và khổ cực hơn.
Vậy, trong sự xâm-chiếm ñất ñai của một dân-tộc khác làm thuộc-ñịa, toàn-thể dân-chúng của dân-tộc
thống-trị ñều có dự-hưởng. Nếu một phần giai-cấp vô-sản trong dân-tộc thống-trị có liên-kết với dântộc thuộc-ñịa thì cũng vì họ hưởng-ứng theo chủ-nghĩa thế-giới ñại-ñồng, và tuân mạng-lịnh của một
ñảng theo chủ-trương quốc-tế. ðúng theo ý những người tuyên-truyền cho chủ-nghĩa Tân-Dân, chỉ có
phần giai-cấp vô-sản ấy là những phần-tử dân-chủ chơn-chánh của dân-tộc thống-trị. Như thế, họ lại
lọt vào chủ-nghĩa thế-giới ñại-ñồng, một chủ-nghĩa không dung-hòa ñược với chủ-nghĩa dân-tộc.
Về vấn-ñề dân-quyền, chủ-nghĩa Tân-Dân không nêu ra nguyên-tắc gì khác hơn là những nguyên-tắc
của chủ-nghĩa dân-chủ cũ. Nó cũng bảo-vệ những tự-do dân-chủ, và duy-trì quyền tư-hữu. Nhưng chủnghĩa Tân-Dân tự xưng mình chơn-chánh hơn vì mình ñi gần ñại-chúng hơn chủ-nghĩa dân-chủ cũ.
Nhưng nói cho thật ñúng thì sự khác nhau giữa chủ-nghĩa dân-chủ cũ và chủ-nghĩa Tân-Dân nếu có,
chỉ nằm trong phạm-vi thực-hành. Về nguyên-tắc, chủ-nghĩa Tân-Dân cũng dựa vào những quan-niệm
của chủ-nghĩa dân-chủ cũ : cũng tự-do bình-ñẳng, cũng tánh-tốt bẩm-sanh, cũng sức mạnh ñại-chúng.
Như thế, về phương-diện lý-thuyết, nó cũng chứa những nhược-ñiểm của chủ-nghĩa dân-chủ cũ.
Về phương-diện thực-hành, chủ-nghĩa Tân-Dân-chủ-trương tập-trung quyền-chánh vào nghị-viện. Như
ta ñã thấy, những nước Anh và Pháp cũng trao cả quyền-chánh cho nghị-viện, nhưng sự tuyển-cử
nghị-sĩ dựa vào nguyên-tắc tự-do hoàn-toàn. Nhờ ñó, lý-tưởng dân-chủ còn có thể bảo-ñảm ñược phần
nào.

Chủ-nghĩa Tân-Dân theo lý-thuyết thì nhìn nhận cho dân-chúng cái quyền bầu cử một nghị-viên cầmquyền tối-cao trong nước. Nhưng thật ra, dân Trung-Hoa chưa lúc nào thi-hành ñược chủ-trương ñó.
Mặc dầu sau cuộc cách-mạng Tân-hợi, nước Trung-Hoa có ñược một nghị-viện, quyền-hành luôn luôn
ở trong tay chánh-phủ quân-phiệt và người Trung-Hoa không hề hưởng ñược chế-ñộ dân-chủ tự-do.
Chủ-nghĩa Tân-Dân theo nguyên-tắc, cũng công-nhận quyền tự-do của dân-chúng, song cứ xét hànhñộng của ñảng cộng-sản Trung-Hoa và các ñảng cộng-sản Trung-Âu khi cướp ñược chánh-quyền, ta có
thể bảo rằng các chế-ñộ họ thi-hành chỉ là chế-ñộ Sô-viết của Nga. Nghị-viện ở các nước theo chủnghĩa Tân-Dân gồm những nghị-sĩ ñược ñảng cộng-sản chọn lựa sẵn và bắt dân-chúng bỏ phiếu bầu ra.
Nó chỉ có nhiệm-vụ ñầu-phiếu tán-thành mọi quyết-ñịnh của chánh-phủ. Như thế, những người theo
chủ-nghĩa Tân-Dân còn khắc-nghiệt hơn Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng, vì trong chế-ñộ Trung-Hoa
Quốc-dân-ñảng, dân-chúng còn có thể phản-ñối lại chánh-phủ một phần nào. Trái lại, trong chế-ñộ
Tân-Dân của cộng-sản, dân-chúng phải nép mình dưới một chế-ñộ ñộc-tài gắt gao.
Về mặt dân-sinh, chủ-nghĩa Tân-Dân công-nhận quyền tư-hữu. ðiều này có thể làm cho ta nghĩ rằng
chủ-nghĩa ấy còn nghiêng về phía lý-tưởng tự-do. Nhưng trong thực-tế, ñảng cộng-sản Trung-Hoa lần
lần thu hẹp quyền ấy ñể ñi ñến chỗ phủ-nhận nó.
Xét hết chủ-nghĩa Tân-Dân, ta cò thể nhận thấy rằng nó gồm những nguyện-vọng cao-siêu của người
và về phương-diện lý-tưởng mà nói, nó rất tốt ñẹp. Nhưng thật sự, nó rất khó thi-hành cho ñúng ñắn,
và những người nêu ra nó cũng không thi-hành nó, ngay trong những nguyên-tắc cụ-thể nhứt của nó –
như sự công-nhận những quyền tự-do căn-bản của người và quyền tư-hữu. Trong trường-hợp ñó, nó
chỉ là một hệ-thống lý-luận dùng trong sự tuyên-truyền, chớ không phải thật là một chủ-nghĩa chánhtrị theo ñúng ý-nghĩa của danh-từ ấy.
III- KẾT-LUẬN VỀ HAI CHỦ-NGHĨA TAM DÂN VÀ TÂN-DÂN
Hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân ñều dựa vào những nguyên-tắc chung nhau nhưng chỉ khác nhau
về sự áp-dụng những nguyên-tắc ấy. Phát-sanh và truyền-bá ở một nước bán-thuộc-ñịa, nó có ý gây ra
một phong-trào liên-hiệp các nước nhược-tiểu ñể chống lại các ñế-quốc. Nhưng muốn cho phong-trào
mình gây ra mất tánh-cách bài-ngoại và ñược những nhóm người thân cộng ủng-hộ, nó mang bên
ngoài một lớp áo dân-chủ và xã-hội. Vì phải ñạt hai mục-ñích trái ngược nhau : một mặt, kích-thích
tinh-thần dân-tộc ñể lập một quốc-gia mạnh mẽ, một mặt khác, nhờ sự tán-trợ của những phần-tử vôsản trên thế-giới, nó chứa nhiều sự mâu-thuẫn bên trong và thành ra những chủ-nghĩa bán-quốc-gia và
bán-quốc-tế.
Chủ-nghĩa Tam Dân thì gần chủ-nghĩa quốc-gia hơn. Nó là một chủ-nghĩa quốc-gia buộc lòng phải
mang lốt quốc-tế ñể ñược sự ủng-hộ của Nga-sô. Trái lại, chủ-nghĩa Tân-Dân có ý thiên về quốc-tế
hơn. Và trong tay của Trung-cộng cùng ñảng Cộng-sản ðông-dương, nó là một chủ-nghĩa quốc-tế mặc
áo quốc-gia ñể dễ bề chinh-phục các dân-tộc nhược-tiểu. Sự mở rộng chủ-nghĩa dân-tộc ra khỏi phạmvi dân-tộc, sự trộn lẫn cuộc cách-mạng giải-phóng dân-tộc vào cuộc cách-mạng vô-sản thế-giới là
những luận-chứng hùng-biện ñể chứng tỏ ñiều này.
Trong sự thực-hành, những ñảng-viên Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng theo chủ-nghĩa Tam Dân tuy có một
chủ-trương dân-chủ hơi giống lý-thuyết dân-chủ tây-phương, ñã dựng ra một chế-ñộ ñộc-tài gân giống
chế-ñộ phát-xít hay quốc-xã. Những ñảng-viên Trung-Hoa Cộng-sản-ñảng theo chủ-nghĩa Tân-Dân thì

hướng về Nga một cách rõ rệt hơn, và theo chế-ñộ ñộc-tài kiểu Liên-bang Sô-viết.
Vậy, trong sự dung-hòa những chủ-nghĩa dân-chủ và xã-hội, hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân ñã
thất-bại. Cả hai ñều tách xa lý-tưởng bảo-vệ sự tự-do cá-nhơn của chủ-nghĩa dân-chủ ñể nghiêng về lýtưởng làm cho xã-hội hùng-cường. Nhưng trong khi chủ-nghĩa Tam Dân lo phụng-sự quốc-gia thì chủnghĩa Tân-Dân cố lôi quần-chúng về chủ-trương cộng-sản, và do ñó, nó gần với lý-thuyết xã-hội Karl
Marx nhiều hơn. Sự khác nhau này làm cho những môn-ñồ hai chủ-nghĩa Tam Dân và Tân-Dân xungñột nhau một cách mãnh-liệt, khiến cho dân-chúng Trung-Hoa ñã phải trải và có thể sẽ còn phải trải
qua những cuộc nội-chiến hãi-hùng.
*
***

TỔNG-LUẬN VỀ NHỮNG LÝ-THUYẾT CHÁNH-TRỊ ðÃ LƯU-HÀNH

Loài người là một giống khôn ngoan, biết suy nghĩ, biết lý-luận. Khi ñã sống chung nhau thành xã-hội
và có một trình-ñộ trí-thức khả-quan rồi, lúc nào họ cũng tìm cách biện-minh cho những hành-ñộng
của mình. Vì thế, những phong-trào chánh-trị muốn lôi kéo ñược quần-chúng theo mình, cũng như
những tổ-chức chánh-trị muốn ñứng vững ñược, ñều phải lấy một hệ-thống lý-luận làm nền tảng.
Những lý-thuyết từ xưa ñến nay hướng-dẫn các ñoàn-thể con người do ñó mà phát-sanh.
Những lý-thuyết này ñã càng ngày càng tiến-hóa theo sự mở mang của trí-thức người. Từ những ýtưởng thô-sơ của các bộ-lạc dã-man, nó lần lần ñi ñến trình-ñộ những chủ-nghĩa có nhiều lý-luận rườm
rà và chặt chẽ. Song song với sự tiến-hóa về mặt biện-luận, ta lại còn có thể nhận thấy sự hợp-lý-hóa
lần cái nền tảng làm gốc cho sự suy-luận nữa. Sau một thời-gian dày dặc qui-tập tất cả các luận-cứ của
mình quanh "ý muốn của trời ", con người ñã biết nhận-thức sự quan-trọng của chính mình và lấy mình
làm trung-tâm cho sự hoạt-ñộng xã-hội
Bắt ñầu từ thế-kỷ thứ 17, chủ-trương thần-quyền ñã lần lần bị ñưa ra khỏi vòng suy-luận chánh-trị. Tuy
hiện giờ nó hãy còn thế-lực ở nhiều nơi, những phần-tử văn-minh của nhơn-loại ñã không ít thì nhiều,
thoát -ly khỏi sự chi-phối của nó. Từ ñó trở ñi, nền tư-tưởng chánh-trị của người ñã tiến-triển một cách
hết sức nhanh chóng và ñưa ñến cho xã-hội loài người những quan-ñiểm hoàn-toàn mới mẻ. Tuynhiên, giữa các lý-thuyết quan-trọng ñã kế-tiếp nhau xuất-hiện trong mấy thế-kỷ sau này, ta có thể
nhận thấy mối liên-quan chặt chẽ.
Mở ñầu cho phong-trào ñổi mới trong ñời sống chánh-trị là lý-thuyết dân-chủ. Nhận thấy chế-ñộ quânchủ cũ dựa vào những sự bó buộc vô-lý và những ñiều bất-công, nó nêu ra hai nguyên-tắc tự-do và
bình-ñẳng, hô-hào lật ñổ chế-ñộ cũ và ñem thay vào ñó, một chế-ñộ dân-chủ ñặt nền tảng trên sự tự-do
và bình-ñẳng chánh-trị của mọi công-dân.
Nhưng sự tự-do mà chế-ñộ dân-chủ ban cho mọi người ñã gây ra một sự cạnh-tranh ráo riết và biến
chế-ñộ chánh-trị dân-chủ thành ra chế-ñộ tư-bản trong ñó sự bất-bình-ñẳng và sự bóc lột ña-số quầnchúng lắm khi cũng chẳng kém gì trong chế-ñộ quân-chủ chuyên-chế khi xưa.
ðể hủy-diệt sự bất-bình-ñẳng và sự bóc lột ấy, lý-thuyết xã-hội duy-vật chủ-trương thâu hết tài-sản làm
của chung hầu thực-hiện một sự bình-ñẳng kinh-tế cần-thiết, bổ-túc cho sự bình-ñẳng chánh-trị. Sự
bất-ñồng ý-kiến giữa các nhà chánh-khách theo lý-thuyết xã-hội duy-vật làm cho phong-trào xã-hội
phân ra làm nhiều nhánh : chủ-nghĩa xã-hội, chủ-nghĩa Cộng-sản ðệ Tam và chủ-nghĩa Cộng-sản ðệ
Tứ, cùng theo ñuổi một mục-ñích chung, nhưng lại xung-ñột nhau mãnh-liệt vì không thỏa-thuận ñược
với nhau về phương-pháp cần phải theo ñể ñạt mục-ñích ấy.
Lý-thuyết xã-hội duy-vật chủ-trương hủy-diệt quyền tư-hữu và muốn ñặt tất cả mọi người dưới một
trật-tự chung làm cho ai nấy ñều bình-ñẳng nhau. Nhưng làm như thế, nó lại phạm vào sự tự-do cánhơn của con người. Vì ñó, nó xung-ñột với lý-thuyết dân-chủ. Một bên, lý-thuyết dân-chủ chú-trọng
vào sự tự-do cá-nhơn, một bên, lý-thuyết xã-hội lấy sự bình-ñẳng kinh-tế làm cốt yếu, thành ra tranhñấu lẫn nhau, gây ra nhiều sự rối loạn trong các quốc-gia tân-tiến.

Ở những nước Âu-châu chưa có một truyền-thống dân-chủ mạnh-mẽ và không có ñủ phương-tiện ñể
giải-quyết những vấn-ñề xã-hội trong nội-bộ, sự rối loạn này làm phát-sanh một phong-trào phản-ñộng
lại. ðó là phong-trào phát-xít và phong-trào quốc-xã, dựa vào chủ-nghĩa phát-xít và chủ-nghĩa siêu-tộc,
ñem nguyên-tắc tinh-thần ñể ñối lại nguyên-tắc vật-chất của lý-thuyết dân-chủ và xã-hội, và lấy sức
mạnh sáng suốt của một thiểu-số hoạt-ñộng chống lại sức mạnh mù quáng của ña-số thụ-ñộng. Nhưng
vì quá ghét thuyết tự-do bình-ñẳng, phong-trào phát-xít và quốc-xã ñi ñến một sự quá-khích trái ngược
lại và nêu ra những thuyết võ-lực phũ phàng, làm cho thế-giới bất-bình.
Ở Á-ñông, những nước thuộc-ñịa và bán-thuộc-ñịa tìm cách dung-hòa quan-niệm tự-do và bình-ñẳng
cá-nhơn với một kỷ-luật quốc-gia chặt chẽ, ñủ sức ñánh ñổ thế-lực những cường-quốc bóc lột mình, ñủ
sức ñem sự tự-do về cho dân-tộc và ñưa dân-tộc lên ngang hàng với các cường-quốc. Do ñó, chủ-nghĩa
Tam Dân và Tân-Dân ra ñời.
Tất cả những lý-thuyết hay chủ-nghĩa kể trên này ñều quây quần chung quanh lý-tưởng tự-do và bìnhñẳng, hoặc ñể tán-thành, hoặc dể hạn-chế, hoặc ñể bài-xích. Bởi ñó, nó kế-tiếp nhau và sửa ñổi nhau
một cách hợp-lý. Nhờ lợi-dụng ñược những kinh-nghiệm của những xã-hội Âu Mỹ trong sự thực-hiện
lý-tưởng dân-chủ và xã-hội, những chủ-nghĩa xuất-hiện sau cùng : chủ-nghĩa Tam Dân và chủ-nghĩa
Tân-Dân ñã tránh nhiều nhược-ñiểm của các lý-thuyết ra ñời trước nó, và có một tánh-cách tổng-hợp
rất hay. Tuy vậy, nó vẫn chưa ñược hoàn-mỹ, vì cũng như những lý-thuyết ñã ra ñời trước nó, nó
không bao-quát ñược cả ñời sống xã-hội của loài người mà chỉ là phản-ảnh của thời-ñại và ñịa-phương
ñã sanh ra nó.
Sự tương-quan chặt chẽ giữa các lý-thuyết xuất-hiện từ thế-kỷ thứ 17 với hoàn-cảnh phôi-thai ra nó
thật là rõ rệt. Ta có thể bảo rằng những lý-thuyết ấy chỉ xuất-hiện ñể ñối-phó với một tình-trạng ñặcbiệt của xã-hội. Không có một chế-ñộ quân-chủ khắc-nghiệt ñặt nền tảng trên những sự bất-bình-ñẳng,
những sự bó buộc vô-lý thì không có ly-thuyết dân-chủ. Không có một xã-hội tư-bản gây ra một sự
bất-công quá ñáng giữa chủ-nhơn và thợ thuyền ở thế-kỷ thứ 19 thì không có lý-thuyết xã-hội duy-vật.
Khi trận Âu-chiến 1914-1918 chấm dứt, nước Ý, nếu không bị rối loạn vì những cuộc bạo-hành của
các ñảng-viên xã-hội thì không thấy chủ-nghĩa phát-xít. Người ðức, nếu không bị ðồng-minh uy-hiếp
thái-quá sau khi thất trận thì không ñổ xô theo chủ-nghĩa siêu-tộc ñể phản-ứng lại. Ở Á-ñông, giá như
ñế-quốc Trung-Hoa sớm thức tỉnh, biết duy-tân tự-cường như người Nhựt-bổn thì chủ-nghĩa Tam Dân
không xuất-hiện ñược ; và nếu cuộc cách-mạng của Trung-Hoa Quốc-dân-ñảng thành-công ngay từ lúc
ñầu, nạn quân-phiệt hẳn ñã tránh ñược cuộc xung-ñột quốc-cộng chưa chắc ñã thất-lợi cho cánh quốcgia, và chủ-nghĩ Tân-Dân cũng không phát-triển ñược.
Vậy, những lý-thuyết lưu-hành từ thế-kỷ thứ 17 ñều là sản-phẩm của thời-cuộc. Nó ñược ñặt ra ñể giảiquyết những vấn-ñề nhứt-ñịnh trong một tình-thế nhứt-ñịnh, nên chỉ có một tánh-cách ñịa-phương và
tạm thời. Ra ngoài ñịa-phương ñã sanh ra nó, hay qua khỏi thời-ñại ñã phôi-thai ra nó, những lý-thuyết
và chủ-nghĩa ấy không còn giá-trị nữa.
Nhưng có nhà tuyên-truyền nào lại nhìn nhận rằng chủ-nghĩa mình thờ phụng chỉ có tánh-cách ñịaphương và tạm-thời ? Ai ai cũng cho rằng lý-thuyết mình chủ-trương là một lý-thuyết có tánh-cách
ñại-ñồng vĩnh-viễn, và không bao giờ họ chịu nhịn nhau.
Hiện giờ, trừ hai chủ-nghĩa phát-xít và siêu-tộc ra, những lý-thuyết và chủ-nghĩa khác rất mực bànhtrướng, nhưng không cái nào ñược hoàn-toàn thắng-lợi, vì không cái nào ñược hoàn-toàn không
nhược-ñiểm cả. Tất cả ñều dựa vào lòng tin tưởng nơi tánh tốt bẩm-sanh của con người, ñều cho rằng
con người sanh ra tự-do và bình-ñẳng, và cùng nhắm vào mục-ñích lập một thế-giới ñại-ñồng trong ấy
người ta sống tự-do, bình-ñẳng và hạnh-phúc.

Nhưng về phương-pháp cần phải thi-hành ñể thực-hiện cảnh thế-giới ñại-ñồng ấy, mỗi lý-thuyết chủtrương một cách. Bởi thế, những người thờ phụng nó thường hay xung-ñột lẫn nhau. Sự xung-ñột này
tự-nhiên cũng bị ảnh-hưởng của vấn-ñề quyền-lợi, nhưng vai tuồng của lý-tưởng chánh-trị thật ra
không phải nhỏ. Vì những xung-ñột này, nhơn-loại phân năm, xẻ bảy, cấu xé lẫn nhau.
Bên trên những sự quay cuồng hỗn-loạn, bên trên những sự sát-hại thóa-mạ nhau giữa những kẻ theo
những chủ-trương và lý-thuyết chánh-trị khác nhau ấy, ta luôn luôn nhận thấy một danh-từ mà ai cũng
lập ñi lập lại mãi như một ñiệp khúc : ñó là danh-từ : « tinh-thần dân-chủ ». Mọi người ñều bảo rằng
mình có tinh-thần dân-chủ và gán cho những kẻ khác chánh-kiến với mình cái huy-hiệu phản-dân-chủ.
Những người tự xưng mình là có óc dân-chủ chơn-chánh thật là thuộc ñủ hạng : từ những người Anh
theo chế-ñộ quân-chủ lập-hiến ñến những người Pháp theo chế-ñộ dân-chủ cộng-hòa, từ những nhà
cách-mạng chủ-trương vô-chánh-phủ ñến những vị ñộc-tài ñỏ ở ñiện Kremlin, từ những bác thực-dân
ñeo dưổi một chánh-sách thuộc-ñịa cũ kỹ ñến những nhà tư-bản muốn xây ñắp bá-quyền trên ñồngbạc, tất cả ñều không ngớt quảng-cáo cho óc dân-chủ của mình. Hơn thế, họ còn dự-ñịnh dân-chủ-hóa
những nước « phát-xít » thất trận nữa
Nhưng ngoài những lời nói suông, có ai thật tình làm một ñiều gì ñể chứng tỏ tinh-thần dân-chủ của
mình ñâu ? Những dân-tộc theo lý-thuyết dân-chủ tư-sản, cũng như những dân-tộc nằm dưới quyền
thống-trị của những ñảng xã-hội hay cộng-sản, ñều thi-hành một chánh-sách dựa vào quyền-lợi : bànhtrướng thế-lực của mình, củng-cố những vị-trí mình ñể phòng một trận thế-giới ñại-chiến sắp tới.
Thật-tâm tin tưởng nơi nguyên-tắc dân-chủ, họa chăng chỉ có những dân-tộc nhược-tiểu, vì tinh-thần
dân-chủ chơn-chánh thực-hiện ñược, thì họ là kẻ hưởng-lợi trước nhứt. Khốn nỗi, chánh-sách quyềnlợi của những cường-quốc ñã làm cho sự tin tưởng nơi trào-lưu dân-chủ thế-giới trở thành một sự
nguy-hiểm cho những dân-tộc bị cầm hãm trong vòng thế-lực của những ñế-quốc thực-dân. Và như
thế, ta ñi ñến một kết-quả kỳ quặc là lúc tinh-thần dân-chủ ñược người ta hô-hào tán-tụng nhứt, lại
chính là lúc tinh-thần dân-chủ của nhơn-loại suy-nhược nhứt.
Ngoài ra, lại còn một ñiều tệ-hại nữa, là do những phương-pháp nhồi sọ của những nhà cầm-quyền,
những chánh-ñảng ở các nước, danh-từ tinh-thần dân-chủ ñã trở nên một vị thuốc xã-hội bá-chứng. Ở
nhiều nơi, dân-chúng tin tưởng rằng thế-giới chỉ cần ñược những nhà dân-chủ chơn-chánh lãnh-ñạo là
tự-nhiên trở thành tốt ñẹp phong-phú. Họ cho rằng sở-dĩ họ còn khổ sở là vì chế-ñộ dân-chủ chơnchánh chưa xuất-hiện. Họ ước mong rằng gần ñây, chế-ñộ ấy sẽ mang hạnh-phúc hoàn-toàn ñến cho
họ, và vì thế, họ lóng tai nghe hết những kẻ mỵ-dân ñủ các màu sắc.
Mánh khoé của những nhà chánh-trị chuyên-nghiệp ở chỗ họ biết lợi-dụng ñiểm yếu ấy. Dầu tuyêntruyền cho chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản, cho chủ-nghĩa xã-hội, cho chủ-nghĩa cộng-sản ðệ-Tam hay
cộng-sản ðệ Tứ cũng vậy, họ luôn luôn tuyên-bố rằng họ tranh-ñấu cho một chế-ñộ dân-chủ chơnchánh, và khi người ta chỉ rõ chỗ sai lầm của chủ-nghĩa họ tôn thờ, hoặc của chánh-sách họ ñeo ñuổi,
họ kêu ầm lên rằng ñó là phản-dân-chủ.
Những trò chơi này ñã kéo dài ra lâu rồi, và nó vô cùng nguy-hại cho Tổ-quốc. Chúng ta cần phải hiểu
rằng những chủ-nghĩa dựa vào những nguyên-tắc không hợp với thực-tế chỉ là những không-tưởng
nguy-hiểm, và chỉ rõ những chỗ sai lầm của một chủ-trương mỵ-dân không phải là ñi ngược lại quyềnlợi của quần-chúng. Chúng ta cần phải nhận-chân rằng những sự chia rẽ, những cuộc xung-ñột do
những chủ-nghĩa dân-chủ và xã-hội hiện ñang lưu-hành ñã làm cho những quốc-gia Âu-châu rối loạn.
Muốn tránh nạn ấy ở nước ta, ta không thể dựa vào một chủ-nghĩa quốc-gia cổ-ñiển, hoặc những chủ-

nghĩa phản-ñộng quá, như chủ-nghĩa phát-xít hay chủ-nghĩa siêu-tộc. Chúng ta cũng không thể xoay
quanh cái vòng lẩn-quẩn tự-do và bình-ñẳng. Vì như ta ñã thấy trên kia, nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng
là những nguyên-tắc mâu-thuẫn nhau và không hợp với thực-tế. Ta phải tìm một chủ-nghĩa khác, một
chủ-nghĩa có những căn-bản vững chắc, hợp với bản-tánh con người, một chủ-nghĩa có thể gây ñược
sự ñoàn-kết giữa mọi người trong quốc-dân và ñủ sức hướng-dẫn quốc-dân trong cuộc tranh-ñấu ñể
bảo-vệ quyền-lợi cao-cả của mình. Sự sống còn của dân-tộc ta chỉ có thể mưu-ñồ ñược bằng cách ấy
mà thôi.
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NGUYỄN NGỌC HUY
Bút hiệu: ðằng Phương, Hùng Nguyên, Ba Xạo, và nhiều bút hiệu khác

A. Chi tiết cá-nhơn.
- Sanh ngày 2 .11. 1924 tại Chợ Lớn (Nam Việt). Quê quán làng Mỹ Lộc,
quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (Nam Việt- Nam).
- Qua ñời: ngày 28-7-1990 lúc 21 giờ 30 (giờ Paris) tại Paris, Pháp Quốc.
Văn-bằng:
- 1963: Tiến-Sĩ Chánh-trị-học, Trường ðại-học Luật-khoa và Khoa-học Kinh-tế, Viện ðại-học Paris.
Luận án: " ðề-tài người ưu-tú trong tư-tưởng chánh-trị Trung-Quốc cổ-thời"
- 1960: Cao học Chánh-trị, Trường ðại-học Luật-khoa và Khoa-học Kinh-tế, Viện ðại-học Paris.
Luận văn: "Lễ trong tư-tưởng chánh-trị Trung Quốc cổ-thời".
- 1959: Cử-nhơn Luật-khoa và Khoa-học Kinh-tế, Viện ðại-học Paris.
- Tốt nghiệp Viện Nghiên-cứu Chánh-trị (Ban Bang-giao Quốc-tế), Viện ðại-học Paris.
- Tự học thi ñậu bằng Tú-tài.
- Tốt nghiệp Ban Cao-ñẳng Tiểu-học ở trường Trung-học Pétrus Trương Vĩnh Ký.

B. Chức-vụ.
Trong ngành giảng-huấn:
-Từ 1976: Phụ-khảo tại Trường ðại-học Luật-khoa Harvard (Viện ðại-học Harvard).
-1965-1975: Giáo-sư Chánh-trị-học và Luật Hiến-pháp ở:
•
•
•
•
•
•

Học Viện Quốc-gia Hành-chánh, Sài Gòn.
Trường ðại-học Luật Khoa và Khoa-học Xã-hội, Viện ðại-học Cần Thơ.
Trường ðại-học Sư-phạm, Viện ðại-học Sài Gòn.
Trường ðại-học Luật Khoa, Viện ðại-học Huế.
Các trường ðại-học tư: ðà Lạt, Vạn Hạnh, Minh ðức, Minh Trí...
ðồng thời, giảng viên ở:

Trường Cao-ñẳng Quốc-Phòng , Trường Chỉ-huy Tham-mưu Cao-cấp, Trường ðại-học
Chiến-tranh Chánh-trị.
-1967-1968: Khoa-trưởng Luật Khoa và Khoa-học Xã-hội, Viện ðại-học Cần Thơ. Năm 1968 từ chức
Khoa-trưởng ñể tham-dự phái ñoàn Việt-Nam Cộng-hòa trong cuộc Hòa-ñàm Paris, Pháp Quốc.
Trong chánh-quyền:
- 1973: Nhơn-viên phái-ñoàn V.N.C.H. tham-dự cuộc thương-thuyết La Celle Saint Cloud, Pháp Quốc.
- 1968-1970: Nhơn-viên phái-ñoàn V.N.C.H. tham-dự Hòa ðàm Paris Pháp Quốc.
- 1967: Hội-viên Hội ðồng Dân Quân.

- 1964: ðổng-lý Văn Phòng Phủ Phó-thủ-tướng ñặc-trách bình-ñịnh.

C. Hoạt-ñộng chánh-trị.
- Từ 1986: Hội-viên Ủy-ban danh-dự của Ủy-Ban Quốc-tế Yểm-trợ Việt-Nam Tự Do.
- Từ 1981: Chủ-tịch Ủy-ban Chấp-hành Trung-Ương Liên Minh Dân-Chủ Việt-Nam.
- 1973-1975: ðồng Chủ-tịch Liên Minh Quốc-Gia Dân-Chủ Xã-Hội, một mặt trận gồm sáu chánh ñảng
ñối-lập theo xu-hướng dân-chủ.
- 1969-1975: Tổng-thơ-ký Phong-Trào Quốc-Gia Cấp Tiến.
- 1964-1990: Cùng một số ñồng-chí ñảng-viên ðại-Việt Quốc Dân ðảng Xứ Bộ Miền Nam thành lập
ñảng Tân ðại-Việt và là thủ-lãnh ñảng này, cả trong thời gian lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 1975 cho ñến
khi qua ñời ở Pháp năm 1990.
- 1945-1964: ðảng-viên ðại-Việt Quốc Dân ðảng; nhơn-viên Ủy-ban Chấp-Hành Trung Ương của
ñảng từ năm 1948.
Tưởng Lục.
- WHO'S WHO ñông bộ Hoa-Kỳ, ấn bản lần thứ 18, 1981-1982.
- Giải thưởng của Viện ðại-học Paris trao cho một trong các luận-án xuất sắc nhất trong niên-học
1963-1964.
Chuyên-môn
- Luật: Luật Hiến-pháp
- Chánh-trị-học: tư-tưởng chánh-trị, ñịnh-chế chánh-trị, bang-giao quốc-tế.
- Ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh, Hán văn.

D. Tác-phẩm ñã xuất-bản.
I. SÁCH
- Tiếng Việt:
1. BIỆN-CHỨNG DUY XẠO LUẬN (Trào phúng).
2. DÂN-TỘC HAY GIAI-CẤP
3. NHẬN-ðỊNH TÌNH-HÌNH THẾ-GIỚI (4 tháng ñầu năm 1990), Mekong-Tỵ nạn, San Jose, Hoa
Kỳ, 1990.
4. QUỐC-TRIỀU HÌNH-LUẬT (Quyển A, trong trọn bộ 8 quyển), Việt Publisher, Canada, 1990
5. CÁC ẨN-SỐ CHÁNH-TRỊ TRONG TIỂU-THUYẾT VÕ-HIỆP KIM DUNG, Thanh Phương Thư
Quán, San Jose, Hoa Kỳ, 1986.
6. HỒN VIỆT, thơ, ðuốc Việt, Sài Gòn, Việt Nam, 1950, Thanh Phương Thư Quán tái bản ở Paris,
Pháp Quốc, năm 1984 và ấn bản thứ ba ở San Jose, Hoa Kỳ, 1985.
7. HÀN PHI TỬ: bản dịch ra Việt ngữ tác phẩm của Hàn Phi, nhà lý thuyết trứ danh của học phái Pháp
Gia Trung-Quốc, (2 quyển), Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
8. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÁNH TRỊ (2 quyển), Cấp Tiến, Sài Gòn, 1970-1971.
9. ðỀ-TÀI NGƯỜI ƯU-TÚ TRONG TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ TRUNG-QUỐC CỔ-THỜI, bản dịch
ra Việt-ngữ Luận-án Tiến-sĩ viết bằng tiếng Pháp, Cấp Tiến, Sài Gòn, 1969.
10.DÂN-TỘC SINH-TỒN, chủ thuyết của ðại-Việt Quốc Dân ðảng, ñược san ñịnh, bổ-túc, biến cải,

khai-triển, hệ-thống-hóa, phong-phú-hóa và thâu nhận các nguyên-tắc tự-do và dân-chủ hợp hiến, (2
quyển), ðại-Việt Quốc Dân ðảng, Sài Gòn, 1964.
Cùng viết với Trần Minh Xuân (2 cuốn 11 và 12 trong danh sách này):
11. Hiệu-ñính và chú-thích LỤC SÚC TRANH CÔNG. ði tìm tác-giả và dụng-ý chánh-trị trong tác
phẩm. Mekong-Tỵ nạn, California, USA, 1991.
12. HỒ CHÍ MINH: TỘI PHẠM NHƠN-QUYỀN VIỆT-NAM. Mekong-Tỵ nạn, California, USA,
1992.
- Tiếng Pháp:
13. POUR UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉFENSE DU MONDE LIBRE CONTRE
L'EXPANSION COMMUNISTE, Alliance Pour La Démocratie Au Vietnam, Paris, 1985.
- Tiếng Anh:
14. Cùng viết với Tạ Văn Tài và Trần Văn Liêm:
THE LÊ CODE: LAW IN TRADITIONAL VIETNAM, bản dịch ra tiếng Anh và chú-thích bộ
QUỐC-TRIỀU HÌNH-LUẬT, tục danh LUẬT HỒNG ðỨC của nhà Lê (1428-1788), Ohio University
Press, Hoa Kỳ, 1987.
15. A NEW STRATEGY TO DEFEND THE FREE WORLD AGAINST COMMUNIST
EXPANSION, Alliance For Democracy In Vietnam, 1985.
16. PERESTROIKA OR THE REVENGE OF MARXISM OVER LENINISM, Việt Publisher,
Canada, 1990.
Cùng viết với Stephen B. Young (2 cuốn 17 và 18 trong danh sách này)
17. UNDERSTANDING VIETNAM, do T.D.T. Thomason xuất bản, The Displaced Persons Center
Information Service, Bussum, The Netherlands.
18. THE TRADITION OF HUMAN RIGHTS IN CHINA AND VIETNAM, Yale Southeast Asia
Studies, The LẠC VIỆT Series, New Haven, CT, USA, 1990.

Báo:
19. Nguyệt-san Tự Do Dân Bản, Hoa Kỳ, 1981...
20. Nhựt báo Cấp Tiến, Sài Gòn 1968...
21. Nguyệt-san Cấp Tiến, Sài Gòn 1968...
II. LOẠI DI CẢO

22. DI CẢO I: VẬN-ðỘNG QUỐC-TẾ YỂM-TRỢ VIỆT-NAM TỰ DO (Phát hành vào ngày truy
ñiệu cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại San Jose State University, San Jose, USA, 26-8-1990),
Mekong-Tỵ nạn, Hoa Kỳ, 1990.

23. DI CẢO II: NHỮNG LỜI CUỐI CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC HUY (Phát hành ñúng ngày
giỗ ñầu cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tại San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế
giới, 28-7-1991), Mekong-Tỵ nạn, California, USA, 1991.
24. DI CẢO III: TIẾN-TRÌNH HÌNH_THÀNH QUỐC-KỲ VÀ QUỐC-CA VIỆT-NAM - VIỆT NAM
VÀ GIẢI PHÁP TRUNG-LẬP (Phát hành nhân ngày giỗ thứ hai cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, 28-71992), Mekong-Tỵ nạn, California, USA, 1992.
25. DI CẢO IV: CHUNG QUANH VIỆC VIỆT-NAM CỘNG-HÒA SỤP ðỔ HỒI THÁNG 4-1975
(Phát hành ñúng ngày giỗ thứ ba cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1993), Mekong-Tỵ nạn,
California, USA, 1993.
26. DI CẢO V: BẢN CHẤT CỦA CỘNG-SẢN VIỆT NAM... &...VẤN-ðỀ XÃ-THÔN TỰ TRỊ...
(Phát hành ñúng ngày giỗ thứ tư cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1994), Mekong-Tỵ nạn,
California, USA, 1994.
27. DI CẢO VI: NHỮNG HÀNH-ðỘNG PHẠM PHÁP TRONG TRUYỆN KIỀU XÉT THEO
LUẬT-PHÁP CỔ VIỆT-NAM VÀ TRUNG-HOA (Phát hành ñúng ngày giỗ thứ sáu cố Giáo Sư
Nguyễn Ngọc Huy, 28-7-1996), Mekong-Tỵ nạn, California, USA, 1996.
28. DI CẢO VII: TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT NAM (Phát hành ñúng ngày giỗ thứ tám cố Giáo Sư Nguyễn
Ngọc Huy, 28-7-1998), Mekong-Tỵ nạn, California, USA, 1998.
III. BÀI ðĂNG BÁO.
Tiếng Việt:
-1975-1990: Bài Nhận-ðịnh Tình-hình thế-giới trong tháng vừa qua và nhiều bài liên-hệ ñến văn- hóa
và chánh-trị Việt-Nam trên nhiều báo, nhứt là Tự-do Dân Bản và ðường mới, cùng lúc, hay sau ñó,
ñược trích-ñăng trên nhiều báo khác như Mekong- Tỵ nạn, Saigon, Thằng Mõ...
-1968-1975: Bài bình-luận về Tình-hình Thế-giới, diễn-tiến chánh-trị Việt-Nam, Tư-tưởng Chánh- trị
Trung-Hoa và Việt-Nam, và Luật Hiến-Pháp trên các báo CẤP TIẾN, DÂN QUYỀN...
- 1963-1975: Bài viết trong các tạp chí ðỒNG-NAI VĂN TẬP, NGHIÊN-CỨU HÀNH-CHÁNH,
LỬA THIÊNG và QUỐC-PHÒNG...
-1947-1953: Bài bình luận và thơ trong các tuần báo ðUỐC VIỆT VÀ THANH NIÊN.
Tiếng Pháp:
- LA FRANCE ET LE VIETNAMIEN PARTISAN DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE, trong
ðƯỜNG MỚI, Pháp Quốc, số 4, 1985.
- LE CODE DES LÊ, nhận xét về bản dịch bộ luật nhà Lê ra tiếng Pháp của Ông Deloustal và về niênbiểu ấn-hành của bộ luật này, trong BULLETIN DE L'ÉCOLE FRANCAISE D'EXTRÊME ORIENT,
Quyển LXVII, Pháp Quốc, 1980.
Tiếng Anh:
- Cùng viết với Tạ Văn Tài: THE VIETNAMESE LEGAL TEXTS, trong THE LAW OF SOUTHEAST ASIA, Quyển 1, THE PRE-MODERN TEXTS, do M.B. Hooker xuất bản, Butterworth & Co,

1986.
- LIMITS ON STATE POWER IN TRADITIONAL CHINA AND VIETNAM, trong THE
VIETNAM FORUM, Ban Nghiên-Cứu ðông-Nam Á-Châu của ðại-học Yale, Hoa Kỳ, số 6, Hè-Thu
1985.
- THE MING CODE IN VIETNAMESE LEGAL HISTORY: ITS INFLUENCE ON THE
VIETNAMESE CODES AND OTHER LEGAL DOCUMENTS, trong MING STUDIES, số 19, Thu
1984.
- ON THE PROCESS OF CODIFICATION OF THE NATIONAL DYNASTY'S PENAL LAWS,
trong THE VIETNAM FORUM, Ban Nghiên Cứu ðông-Nam Á-Châu của ðại-học Yale, Hoa Kỳ, số
1, ðông-Xuân 1983.
- THE PENAL CODE OF VIETNAM'S LÊ DYNASTY, trong STATE AND LAW IN EAST ASIA,
ñể kỹ-niệm ngày Ông Karl Bunger trí sĩ, do Dieter Eikemeier và Herber Franke xuất bản, Otto
Harrassowitz, Weisbaden, 1981.
IV. THUYẾT- TRÌNH.
- VAI TRÒ HỒ CHÍ MINH TRONG DIỄN-TIẾN CỦA TÌNH-TRẠNG NHƠN-QUYỀN TẠI VIỆTNAM, HỘI-THẢO VỀ ðỀ-TÀI "CON NGƯỜI VÀ DI-SẢN CỦA HỒ CHÍ MINH" do một số ñoànthể Việt Nam và Pháp tổ-chức tại ðiện Luxembourg (Trụ sở Thượng-Nghị-Viện Pháp), trong 2 ngày
25 và 26-5-1990.
- CHÁNH-SÁCH QUỐC-PHÒNG CỦA CỘNG-SẢN VIỆT-NAM, Trường ðại-học Không Quân
Hoa-Kỳ, Colorado Springs, Colorado, Hoa Kỳ, ngày 11-4-1988.
- KINH-NGHIỆM CỦA HOA-KỲ TẠI VIỆT-NAM, Trường ðại-học Không-Quân Hoa-Kỳ,
Colorado Springs, Colorado, Hoa Kỳ, ngày 12-4-1988.
- CỘNG-SẢN VIỆT-NAM VÀ NỀN AN-NINH Á-CHÂU, Viện ðại-học Monash, Melbourne, Úc
ðại Lợi, ngày 17-9-1987.
- LIÊN-MINH LIÊN-SÔ CỘNG-SẢN VIỆT-NAM VÀ NỀN AN-NINH CỦA ðÔNG-NAM-ÁCHÂU, HộI-thảo Bàn Tròn do Hội International Security Council (HộI-ñồng An-ninh Quốc-tế) tổchức ở Bangkok từ ngày 6 ñến 8-7-1986.
- TRẬN CHIẾN-ðẤU CUỐI CÙNG VÀ SỰ SỤP-ðỔ CỦA MIỀN NAM VIỆT-NAM: 1973-1975,
HộI-thảo về ñề-tài KINH-NGHIỆM VIỆT-NAM: 1945-1975, do Trường ðại-học Glassboro tổ- chức
trong hai ngày 7 và 8-4-1986.
- VIỆT-NAM DƯỚI ÁCH CỘNG-SẢN, nhằm Hội-thảo về ðông-Nam Á-Châu trong Trung-tâm
Nghiên Cứu Các Vấn ðề Quốc Tế thuộc Viện ðại-học Harvard, ngày 23-11-1981, về sau ñược Viện
ðại-học George Mason ñăng lại trong loạt bài nghiên-cứu về VN.
- THỰC-TRẠNG Ở VIỆT-NAM VÀ CÁC NƯỚC ðÔNG-DƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC
VẤN-ðỀ DO CÁC NƯỚC ẤY GÂY RA, Trung-tâm Văn-hóa Á-Mỹ, Viện ðại-học Minnesota, ngày
3-10-1981.
- NGUYÊN NHƠN VÀ HẬU-QUẢ CỦA VIỆC MIỀN NAM VIỆT-NAM SỤP ðỔ NĂM 1975, ðạihội toàn quốc của Hiệp_hội Nghiên-cứu Mỹ-Á Về Á-Châu và Thái-Bình-Dương, Viện ðại-học
Washington ở Seattle, thuộc tiểu-bang Washington, năm 1980.
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