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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
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CHƯƠNG I

SỰ CẦN-THIẾT CỦA MỘT CHỦ-NGHĨA
CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ

I.- SỰ HOẠT-ðỘNG CHÁNH-TRỊ CỦA NGƯỜI.

A.- MỤC-ðÍCH SỰ HOẠT-ðỘNG CHÁNH-TRỊ.
Theo nhà cách-mạng Trung-Hoa là Tôn Dật-Tiên thì chánh là việc của chúng-nhơn, tức là việc
của mọi người, trị là quản-lý, và chánh- trị là quản-lý của tất cả mọi người. Nếu chúng ta chấp-nhận
những ñịnh-nghĩa trên này thì sự phát-hiện của yếu-tố chánh-trị nhứt ñịnh là một sự-kiện vô cùng
quan-trọng trong lịch-sử loài người. Nó ñánh dấu cho một sự tiến-bộ lớn lao của con người, từ trạngthái của một bầy sanh-vật hỗn-ñộn bước qua trạng thái một ñoàn-thể sống theo một trật-tự ñàng-hoàng.
Sau khi phát-hiện, yếu-tố chánh-trị luôn luôn tồn-tại với xã-hội, và sự hoạt-ñộng chánh-trị trở
thành một hoạt-ñộng thường-trực của người. Sự hoạt-ñộng này có thể dành riêng cho một thiểu-số.
Trong các xã-hội chuyên-chế ngày xưa, những kẻ thường-dân ñá ñộng ñến vấn ñề chánh-sự ñều bị
trừng-phạt một cách nặng nề. Nhưng sự hoạt-ñộng chánh-trị cũng có thể mở ra cho một số ñông nếu
không phải cho tất cả mọi người thành-niên bình-thường trong xã-hội. Nhiều chế-ñộ thành-lập trong
mấy thế-kỷ sau này ñã khuyến-khích hay ít nhứt cũng cho phép dân-chúng tham-dự ñời sống chánh-trị
nước mình.
Trong những người tích-cực hoạt-ñộng chánh-trị, có những kẻ chỉ nhắm vào việc thỏa-mãn
những dục-vọng cá-nhân, bảo-vệ những quyền-lợi ích-kỷ của mình hay của dòng họ mình. Cũng có
nhiều người khác hoạt-ñộng ñể phụng-sự một lý-tưởng cao-siêu, ñể làm cho ñoàn-thể mình ñược hùngcường, ñể cải-thiện ñời sống người ñồng-loại.
Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, sự hoạt-ñộng chánh-trị bao giờ cũng nhắm vào việc tổchức xã-hội, thiết-lập những cơ-quan cai-quản và kiểm-soát việc làm của dân-chúng, hạn-ñịnh sự liênlac giữa những người sống chung nhau, nói tóm lại, là ñiều-khiển sự hoạt-ñộng của tất cả mọi người
trong một xã-hội.
B.- SỰ QUAN-TRỌNG CỦA HOẠT-ðỘNG CHÁNH-TRỊ ðỐI VỚI NGƯỜI.
Với mục-ñích như thế, tất nhiên sự hoạt-ñộng chánh-trị phải ñóng một vai tuồng rất quan-trọng
trong ñời sống của người. Trừ những kẻ ẩn-náu trong chốn rừng sâu núi thẳm, còn thì tất cả mọi người
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trong xã-hội ñều bị sự chi-phối của hoạt-ñộng chánh-trị một cách ý-thức hay vô-ý-thức. Ta có thể bảo
rằng ñời sống người dân nào cũng bị ảnh-hưởng của sự hoạt-ñộng chánh-trị trong xã-hội mình.
Người ta có thể tự mình tích-cực tham-gia sự hoạt-ñộng chánh-trị ấy, hoặc nhiệt-liệt tán-ñồng
chế-ñộ ñương-hữu, và tận tâm binh vực, duy-trì nó, hoặc nhứt-ñịnh bài-xích nó, và tận-lực chiến-ñấu
ñể lật ñổ nó, hoặc chấp-nhận nó trong những ñại-cương, nhưng phản-ñối nó trong một số chi-tiết và cố
gắng cải-thiện nó. Người ta cũng có thể vì sợ hãi, vì thiếu tinh-thần chiến-ñấu mà giữ thái-ñộ trung-lập,
không tích-cực tham-gia những hoạt-ñộng chánh-trị trong nước, mặc dầu vẫn có ý-kiến riêng của mình
về vấn-ñề chánh-trị. Sau hết, người ta cũng có thể sống trong xã-hội một cách vô-ý-thức và cúi ñầu
phục-tùng những kẻ nắm quyền-bính, giữ một thái-ñộ thụ-ñộng hoàn-toàn.
Cơ-quan nắm chánh-quyền trong một xã-hội có thể chỉ kiểm-soát một số ít hoạt-ñộng của
người và ñể cho ñại-ña-số giữ thái-ñộ thụ-ñộng. Nó cũng có thể tìm cách vận-dụng hết năng-lực của tất
cả mọi người, và chi-phối ñời sống cá-nhơn mỗi người một cách chặt chẽ hơn.
Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, việc chánh-trị bao giờ cũng là ñầu mối của tất cả những
công việc khác trong xã-hội. Chính nó qui-ñịnh xu-hướng chung cho tất cả những hoạt-ñộng của
người. Những công cuộc giáo-dục, tài-chánh, hình-pháp v.v. ñều tổ-chức theo một chánh-sách, tức là
phải noi theo một chánh sách, tức là phải noi theo một ñường lối chánh-trị rõ ràng.
ðối với những hoạt-ñộng kinh-tế, hoạt-ñộng ñể sản-xuất, phân-phối và lưu-chuyển các sản
phẩm cần-thiết cho ñời sống vật-chất, hoạt-ñộng chánh-trị có những mối liên-quan chặt-chẽ. Những
người theo lý-thuyết xã-hội Karl Marx vốn theo chủ-nghĩa duy-vật nên xem hoạt-ñộng kinh-tế quantrọng hơn hoạt-ñộng chánh-trị. Họ cho rằng kinh-tế là cái hạ-từng cơ-sở của xã-hội, còn chánh-trị chỉ
là một thượng-từng kiến-trúc. Hạ-từng cơ-sở kinh-tế chi-phối thượng-từng kiến-trúc chánh-trị rất
mạnh: chính những phương-pháp sản-xuất vật-phẩm, yếu-tố chính của nền kinh-tế, qui-ñịnh cả hìnhthức chánh-trị của xã-hội.
Chúng ta không thể phủ-nhận sự quan-trọng của yếu-tố kinh-tế. Trong ñời sống của cá-nhơn
cũng như trong ñời sống các ñoàn-thể, vật-chất bao giờ cũng có một ảnh-hưởng lớn lao ñối với tinhthần.
Tuy-nhiên, ở con người có học và những xã-hội mở-mang tinh-thần, dầu có bị sự chi-phối của
vật-chất, cũng thường thắng thế hơn vật-chất. Do ñó, khi các xã-hội ñã thành hình và ổn-ñịnh, chánhtrị ñã ảnh-hưởng ñến kinh-tế nhiều hơn là bị kinh-tế ảnh-hưởng lại.
Nói một cách khái-quát thì hình-thức một xã-hội tùy-thuộc yếu-tố chánh-trị nhiều hơn yếu-tố
kinh-tế. Chính sự sản-xuất kinh-tế cũng phải noi theo một chánh-sách do cơ-quan chánh-trị nêu ra.
Vậy, dầu ta có xem kinh-tế là nền tảng của xã-hội, ta cũng không thể phủ-nhận rằng nền tảng của xãhội, ta cũng không thể phủ-nhận rằng nền tảng ấy lệ-thuộc vào chế-ñộ chánh-trị, vì chính chế-ñộ
chánh-trị qui-ñịnh hình-thức của nền tảng ñó và ñịnh hướng cho sự tiến-triển của nó.
Trong sự kiến-trúc cơ-sở xã-hội, yếu-tố kinh-tế ñóng vai tuồng của những vật-liệu, còn yếu-tố
chánh-trị ñóng vai tuồng những bản họa-ñồ hướng dẫn sự xây-dựng. Vật-liệu tự-nhiên có ảnh-hưởng
ñến tánh-cách tòa kiến-trúc. Một tòa kiến-trúc bằng gạch và gỗ có khác với một tòa kiến-trúc bằng ñá
và sắt. Nhưng chính bản họa-ñồ ñã làm cho những vật-liệu như nhau biến thành một ngôi mộ, một cái
lăng, một miếu-ñường, một cung-ñiện, một ngôi nhà ở hay một trụ-sở công-cộng.
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Với những dụng-cụ sản-xuất và một nền tảng kinh-tế như nhau, các dân-tộc có thể ñược tổchức theo nhiều lối khác nhau. Trước trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì, nước Mỹ, nước Nga và nước ðức
ñều là những nước cơ-giới-hóa, có một nền kỹ-nghệ mở-mang. Nhưng nước Mỹ ñược xây dựng theo
lý-tưởng tự-do, nước Nga theo nguyên-tắc tập-sản, còn nước ðức theo chủ-trương ñộc-tài, song kính
nể quyền tư-hữu của người. ðiều này chỉ tỏ rằng trong một xã-hội, yếu-tố chánh-trị quan-trọng hơn
yếu-tố kinh-tế rất nhiều, và chính hình-thức kinh-tế phải chịu sự chi-phối mạnh mẽ của chánh-trị.
ðứng về phương-diện con người mà xét, ảnh-hưởng của chánh-trị ñối với ñời sống cũng quantrọng hơn: người của một dân-tộc có một nền kinh-tế ít mở mang nhưng theo một chế-dộ chánh-trị
luơng-hảo có thể sung sướng hơn người một dân-tộc có một nền kinh-tế mạnh mẽ, nhưng theo một
chế-ñộ chánh-trị gắt gao.
Nói tóm lại, tất cả các yếu-tố xã-hội, bắt ñầu từ kinh-tế trở ñi, ñều bị sự chi-phối của chánh-trị.
Nó có thể ảnh-hưởng lại chánh-trị, song thường phải tùy-thuộc chánh-trị. Do ñó, ở bất cứ thời-ñại nào
và ñịa-phương nào, việc chánh-trị có lương-hảo thì những công việc khác mới hưng-vượng ñược, việc
chánh-trị mà hủ bại thì những công việc khác không thể nào tránh khỏi ñược sự suy-ñồi.
Như thế, việc chánh-trị liên-quan mật-thiết ñến sự an-lạc của người, và những người chú-ý ñến
vấn-ñề xã-hội không thể không quan-tâm ñến sự hoạt-ñộng chánh-trị ñược. Chính những người Cộngsản chủ-trương rằng kinh-tế quan-trọng hơn chánh-trị cũng phải tổ-chức sự tranh-ñấu cách-mạng hay
sự tranh-ñấu ñể bảo-vệ chánh-quyền mình, tức là lấy sự hoạt-ñộng chánh-trị làm vấn-ñề quan-trọng
nhứt cho mình.
II.- VAI TUỒNG XÃ-HỘI CỦA NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ

A.- SỰ CẦN-THIẾT CỦA TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ.
Người là một giống khôn ngoan, có trí-tuệ, có óc phán-ñoán. Từ khi có ý-thức về ñời sống của
mình, người không còn hoàn-toàn tuân theo những phản-ứng tự-nhiên nữa, mà cố ñặt những hànhñộng của mình dưới sự ñiều-khiển của lý-trí. Tuy hãy còn bị tiềm-thức chi-phối một cách mạnh mẽ,
người ñã biết cố gắng sống một cách hợp-lý. ðối với những hành-ñộng có ảnh-hưởng sâu xa ñến ñời
sống của người như hành-ñộng chánh-trị, sự can-thiệp của lý-trí lại càng rõ ràng dễ thấy hơn.
Người hoạt-ñộng chánh-trị phải tự nêu ra một mục-ñích và tìm những phương-pháp ñể ñạt
mục-ñích ấy. ðể cho những người khác trong ñoàn-thể theo mình hay ít ra cũng không phản-ñối lại
mình, người hoạt-ñộng chánh-trị lại còn phải có ñủ lý lẽ ñể biện-chánh cho mục-ñích và phương-pháp
ấy. Bởi ñó, dầu muốn duy-trì một chế-ñộ cũ, muốn cải-tổ nó, thay ñổi người lãnh-ñạo nó hay muốn lật
ñổ nó ñể xây dựng một chế-ñộ mới, người ñều phải có một tư-tưởng chánh-trị làm gốc. Tư-tưởng nầy
giúp người hoạt-ñộng chánh-trị những ñiều-kiện ñể thành-công. Nó nêu mục-ñích người cần phải ñạt,
vạch rõ ñường lối người phải noi theo ñể ñạt mục-ñích ấy, và giải-thích lý-do của mục-ñích cùng
ñường lối ñược nêu ra.
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B.- SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ.
Tự ngàn xưa, những chánh-khách ñã nhận thấy sự cần-thiết và sự quan-trọng của tư-tưởng
chánh-trị. Bởi vậy, trong xã-hội loài người, những tư-tưởng chánh-trị ñã xuất-hiện rất sớm; có lẽ ñã
xuất-hiện từ lúc xã-hội mới phôi-thai.
Lẽ cố-nhiên là những tư-tưởng chánh trị ñầu tiên rất thô-sơ giản-dị. Nó có thể chỉ dựa vào
nguyên tắc tuân thượng lịnh hay một ý-niệm mơ hồ về huyết-thống. Nhưng nó ñã mở mang ra mãi theo
trí-tuệ người và lần lần ghép nhau lại thành những hệ-thống suy luận rất chặt-chẽ.
Những hệ-thống tư-tưởng dính dáng ñến sự tổ chức xã-hội từ xưa ñến nay rất nhiều, và chúng
ta không sao kể cho hết ñược. Tuy thế, tất cả những hệ-thống quan-trọng xuất-hiện trước thế kỷ thứ 17
ñều có một tánh-cách chung nhau là ñặt nền tảng trên lòng tin tưởng và sợ hãi thần-minh.
Dưới những lập-luận rườm rà, với những chi-tiết khác nhau vô-cùng, ta có thể nhận thấy một ýtưởng chung: con người do Thượng-ðế hay các vị thần-minh sanh ra và phải phụng sự Thượng-ðế
hay các vị thần-minh ấy. Người lãnh ñạo xã-hội thường ñược xem là thuộc dòng dõi của Thượng-ðế
hay thần-minh, hoặc là kẻ ñại-diện Thượng ðế hay thần-minh dưới trần. Không ñược như thế, họ cũng
là kẻ ñại-diên dân-chúng ñể cúng tế Thượng ðế hay thần-minh. Thượng ðế và thần-minh có quyền ñối
với người dân như thế nào thì người lãnh-ñạo xã-hội cũng phải có quyền như thế ấy. Với tư-tưởng này,
người rất dễ ñi ñến chế-ñộ ñộc-ñoán và lạm-quyền, mặc dầu những nhà ñạo-ñức thường dạy rằng
muốn xứng ñáng ở ngôi-vị mình, người lãnh-ñạo xã-hội phải cố lo cho quyền-lợi của dân.
Thế-kỷ thứ 17 ñã thấy phát-hiện ở Âu-châu một nền tư-tưởng chánh-trị mới, không phủ-nhận
lý-tưởng thần quyền, nhưng không còn dựa vào nguyên-tắc thần-quyền mà lý luận nữa. Nền tư-tưởng
này lấy con người làm trung-tâm cho mọi hoạt-ñộng chánh-trị và chủ-trương rằng sự tổ-chức xã-hội
phải nhắm mục-ñích phụng-sự con người trước hết. ðó là nền tư-tưởng dân-chủ ñược John Locke trình
bày ñầu-tiên ở Anh và Jean Jacques Rousseau với nhóm Bách-khoa truyền-bá ở Pháp, Nền tư-tưởng
dân-chủ lần lần lan tràn khắp nơi trên thế giới. Ở nhiều nước, nó ñã ñánh bại ñược nền tư-tưởng thầnquyền và thiết-lập nên những chế-ñộ mới, ñặt nguyên-tắc trên sự tự do cá-nhơn và sự bình-ñẳng chánhtrị của các công-dân.
So với những lý-thuyết thần-quyền cũ, lý-thuyết dân-chủ ñã tiến-bộ hơn nhiều. Tuy vậy, sự
thực-hành nó ñã gây ra cho người nhiều sự họa-hại. Về phương diện lý-thuyết thuần túy, nền tư-tưởng
dân-chủ cũng chưa hoàn-toàn thỏa-mãn những học-giả quan-tâm ñến các vấn-ñề xã-hội. Vì ñó, thế-kỷ
thứ 19 lại thấy phát-xuất một xu-hướng mới, xu-hướng nhờ khoa-học dẫn ñạo trong công việc hoạtñộng chánh-trị và tổ-chức xã-hội loài người.
Phôi-thai với chủ-trương thực-nghiệm của Auguste Comte, xu-hướng này ñã ñược cụ-thể-hóa
với lý-thuyết xã-hội duy-vật của Karl Marx. Với những lý lẽ rườm rà, với nhiều luận-cứ có bóng dáng
khoa-học, với những khẩu-hiệu tranh-ñấu sắc-bén, với những lý-tưởng tốt ñẹp, lý-thuyết Karl Marx ñã
hấp-dẫn ñược một số ñông người và thành một ñộng-lực rất mạnh làm ñảo lộn cả trật-tự hoàn-cầu. Nó
ñã xung-ñột kịch-liệt với những chế-ñộ thần-quyền còn tồn tại và những chế-ñộ dân-chủ thành-lập
trong mấy thế-kỷ sau này. Nó ñã thực-hiện ñược chế-ñộ nó chủ-trương trên một phần ñất khá rộng từ
ñầu thế-kỷ thứ 20 và làm lung lay nền tảng nhiều nước trên thế giới.
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Tuy nhiên, lý-thuyết duy-vật chưa nắm ñược phần thắng-lợi hoàn-toàn. Sự chiến-ñấu cướp
chánh-quyền giữa những người tôn thờ nó và những người theo chế-ñộ dân-chủ, cũng như sự áp-dụng
chánh-sách nó nêu ra ở những nước nó thắng-lợi ñã gây ra những phản-ứng mạnh mẽ ở nhiều nơi.
Trong những nước có một truyền-thống dân-chủ sâu xa vững chắc, sự phản-ứng thường có một tánhcách tốt ñẹp : nó cải-thiện ñược xã-hội một phần nào và bồi-bổ những khuyết-ñiểm của chủ-trương
dân-chủ.
Những nước chưa xây dựng ñược một nền tảng dân-chủ vững chắc và thiếu những phươngtiện ñể giải-quyết những vấn-ñề xã-hội của mình ñã có những phản ứng quá-khích hơn ñối với sự xung
ñột giữa hai lý-tưởng dân-chủ và xã-hội. Những chủ-trương ñộc-tài phủ-nhận quyền tự-do và giá-trị
cá-nhơn của người do ñảng Phát-xít Ý và ñảng Quốc-xã ðức nêu ra ñã thắng thế, không những ở nước
Ý và ðức, mà còn ở nhiều nước khác như Tây-ban-nha, Thổ-nhĩ-kỳ.
Nói một cách khái-quát, những chủ-trương phản-ñối lý-thuyết dân-chủ và xã-hội cũng có ñưa
nhiều ñiều lợi-ích ñến cho các dân-tộc noi theo nó, song những lợi-ích này không ñủ bù vào những
họa-hại nó mang ñến. Vì ñó, sau khi trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì kết-liễu, chế-ñộ ñộc-tài thi-hành ở
các nước thua trận bị sụp ñổ. Trong những nước cùng khuynh-hướng, nhưng trung lập trong trận
chiến-tranh ấy, nó cũng phải cải-biến cho dịu bớt ñi.
Ở những nước thuộc-ñịa và bán-thuộc-ñịa Á-ðông, nằm dưới ách của bọn thực-dân da trắng,
hoặc bị các nước da trắng uy-hiếp một cách mạnh mẽ, những lý-thuyết dân-chủ và xã-hội ñã gây ra
một xúc-ñộng lớn lao. Vì ñó, sau những cuộc khởi-nghĩa dựa vào tinh-thần quốc-gia thuần-túy, dân
chúng những nước ấy ñã biết ghép những tư-tưởng dân-chủ và xã-hội vào chủ-trương quốc-gia của họ.
Sự dung-hòa những lý-tưởng quốc-gia, dân-chủ và xã-hội ñã ñưa ra các chủ-nghiã Tam dân và TânDân.
ðứng về mặt lý-thuyết mà nói, những chủ-nghĩa ấy tập-hợp hết những nguyện-vọng tốt-ñẹp của
người . Nhưng về mặt thực-hành, những người theo các chủ-nghĩa ấy hoặc nghiêng về phía chủ-trương
ñộc-tài quốc-gia, hoặc ngã theo chủ-trương ñộc-tài xã-hội , thành ra các chủ-nghĩa Tam Dân và tân-dân
không có ñược uy-tín mà ñáng lẽ nó phải có.
C.-ẢNH-HƯỞNG NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ RA ðỜI
Những tư-tưởng chánh-trị kể ra trên này ñều có chứa ñựng nhiều kinh-nghiệm về sự tổ-chức
xã-hội .Nó ñã cố tìm cách thỏa-mãn một phần những nguyện-vọng, những nhu cầu tinh thần của người
.Ta có thể bảo rằng nó ñã trả lời ñúng những sự ñòi hỏi của dân-chúng ñã thấy phát-hiện nó. Do ñó, nó
có một sức hấp-dẫn mạnh-mẽ và lôi cuốn ñược một số ñông người theo nó. Trong những xã-hội tổchức theo những nguyên-tắc nó nêu ra, nó ñã nhào nắn ñược con người theo những khuôn khổ của nó.
Trong một thời-gian dài dặc, những lý-tưởng thần-quyền ñã ngự-trị trên toàn-thể nhơn-loại.
Mãi ñến ngày nay, nó hãy còn chi-phối ñược một số ñông người . Nhiều dân-tộc hiện còn hoàn-toàn
sống theo chế-ñộ thần-quyền và những ý-tưởng mới rất ít ảnh-hưởng ñến họ. Những giống dân tổ-chức
theo chế-ñộ dân-chủ, và ngay ñến những giống dân nằm dưới ách thống-trị của những nhà duy-vật
phản-ñối tôn-giáo cũng hãy chịu ảnh-hưởng của các tư-tưởng thần-quyền một cách mạnh mẽ. Thànhthật mà nói, số người hoàn-toàn thoát-ly sức chi-phối của thần-quyền trên thế-giới hết sức là ít ỏi.
ðiều này không có nghĩa là những lý-thuyết dân-chủ và xã-hội không có ảnh-hưởng nhiều ñến
ñời sống loài người . Những lý-thuyết này ñã gây những cuộc biến-ñộng ñã và ñang làm thay ñổi hẳn
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cuộc-diện hoàn-cầu. Nó ñã tạo ra những con người mới, tuy còn bị ảnh-hưởng của tư-tưởng thầnquyền, nhưng vẫn có một bản-sắc riêng, sống trong một xã-hội có ñặc-tánh rõ ràng.
Những chủ-nghĩa Phát-xít và Quốc-xã chỉ thắng-thế trong một thời-hạn tương-ñối ngắn ngủi,
song cũng uốn nắn ñược một số ñông người theo quan-niệm mình, và chủ-trương “tẩy não” cùng “dânchủ-hoá” những con người phát-xít và quốc-xã, nếu có thành công, cũng cần một thời-gian khá dài.
Như thế, những nền tư-tưởng chánh-trị ñã ra ñời ñều có chi-phối ñược ñời sống của các dân-tộc
một cách vô-cùng mạnh mẽ và ñã ñóng một vai tuồng quan-trọng trong lịch-sử loài người . Tuy vậy,
nó hãy còn chứa rất nhiều khuyết-ñiểm.
III.- NHỮNG KHUYẾT -ðIỂM CỦA NHỮNG LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ ðÃ
RA ðỜI.
Những lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị ñã ra ñời ñã ñược trình bày trong phần thứ nhất sách
này và những nhược-ñiểm của nó về phương-diện thuần lý-thuyết cũng như về phương-diện thực-hành
cũng ñã ñược phân-tích kỹ càng. Lập lại những lý-luận cũ là ñiều vô-ích, nhưng ñứng trên một quanñiểm khái-quát ñể vạch rõ những khuyết-ñiểm của các lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị ñã ra ñời tưởng
cũng cần ñể ta có ý-niệm rõ rệt về tánh-cách tất-yếu của một chủ-nghĩa chánh-trị muốn thành-công
trong sự xây dựng một xã-hội ñiều-hòa.
A.-KHUYẾT-ðIỂM CUẢ LÝ-THUYẾT THẦN-QUYỀN
Những lý-thuyêt thần-quyền ñã phát sanh lúc con người chưa hiểu rõ những hiện-tượng thiênnhiên trong võ-trụ nên ñã dựa vào một quan-niệm rất sai lầm về ñời sống của người . Vì ñó, nó lấy việc
phụng-sự những lực-lượng siêu-hình làm mục-ñích chánh-yếu mà lãng quên ñời sống thực-tế của
người.
Sự sai lầm về cứu-cánh nêu ra ñã làm hư hỏng cả những cơ-sở ñược xây dựng. Mặc dầu hệthống lý-luận của nó cũng có mạch lạc vững chắc và những phương-pháp và phương-tiện trị dân nó
cống-hiến cho người cũng có dựa vào những kinh-nghiệm già giặn, những lý-thuyết chánh-trị thầnquyền ñã thất-bại trong sự tổ-chức một xã-hội ñiều-hoà.
Suốt thời-kỳ ngự-trị dài-dặc của nó, nhơn-loại ñã phải sống trong cảnh tối tăm hỗn-loạn. Và
những khoảng thạnh-trị ngắn ngủi mà con người ñược hưởng lúc ñó thường chỉ lả kết-quả của sự ngẫunhiên , của ñức-tánh ñặc-biệt một số người lãnh-ñạo, nếu không phải là một cảm-giác do sự ñối-chiếu
cảnh huống ñương-thời với một tình-thế quá hỗn-loạn trước ñó mà có.
B. KHUYẾT-ðIỂM CUẢ LÝ-THUYẾT DÂN-CHỦ
Lý-thuyết dân-chủ xuất-hiện từ thế-kỷ thứ 17 không còn chủ-trương phụng-sự những lực-lượng
siêu-hình mà biết lấy việc phụng-sự ñời sống của người làm cứu-cánh. So sánh với những lý-thuyết
thần-quyền, nó biểu-hiệu một bước tiến khá dài cùa tư-tưởng chánh-trị con người . Với cứu-cánh
phụng-sự ñời sống con người của nó, với những tri-thức về võ-trụ mà những phát-minh khoa-học giúp
cho người trong thế-kỷ thứ 18 và 19, ñáng lẽ nó phãi ñưa người ñến một chế-ñộ hoàn-mỹ. Nhưng nó
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không ñạt ñược kết-quả tốt-ñẹp ấy, vì nó ñã ñược xây dựng trên những nguyên-tắc triết-lý nhiều hơn
trên nguyên-tắc khoa-học.
Con người với một tánh-chất bẩm-sanh tốt và có những quyền thiên-nhiên bất-khả xâm-phạm
mà Locke và Rousseau ñã dựa vào ñể xây dựng những thuyết tự-do bình-ñẳng hoàn-toàn là một con
người hư-ảo. ðó là một sản-phẩm của trí-tuệ, nằm trong óc tưởng-tuợng của những triết-gia chớ không
hề xuất-hiện trong ñời sống thực-tế. Những xã-hội kiến-thiết cho con người lý-tưởng ấy tự-nhiên
không thích-hợp cho con người thật sự. Những chỗ sở-ñoản trong bản-chất con người ñã làm cho
những xã-hội dân-chủ mất tánh-cách tốt ñẹp lý-thuyết của nó và nhiều khi phải ñắm chìm trong sự
hỗn-loạn.
C.-KHUYẾT-ðIỂM CỦA LÝ-THUYẾT XẪ-HỘI
Những lý-thuyết gia xã-hội ñã khởi-hành với một lập-trường hợp-lý hơn các lý-thuyết gia dânchủ. Chẳng những lấy việc phụng-sự ñời sống của người làm mục-ñích, họ còn chủ-trương ñặc nền
tảng sự suy-luận của họ trên những luận-cứ khoa-học nữa. Chủ-trương này rất ñúng và có thể mang
ñến những kết-quả khả-quan. Nhưng sự thật, lý-thuyết xã-hội cũng lại phụ lòng kỳ-vọng của người .
Như thế, là vì những lý-thuyết-gia xã-hội ñã tự mình phản-bội chủ-trương của mình.
Mặc dầu tự xưng rằng mình có tinh-thần khoa-học hoàn-toàn, những lý-thuyết-gia xã-hội ñã bắt
ñầu hệ-thống lý-luận họ bằng sự giải-quyết một vấn-ñề có tánh-cách triết-lý nhiều hơn khoa-học : vấnñề nguồn gốc vật-chất và tinh-thần. ðó là một vấn-ñề vượt khỏi sự nhận-thức của người . Bởi ñó, tuy
hiện giờ cả hai bên duy-vật và duy tâm ñều có dùng những lý-luận khoa-học ñể chứng tỏ rằng mình
hữu-lý, lòng tin tưởng của họ dựa vào sự tín-ngưỡng nơi lẽ phải của mình nhiều hơn là vào lý-trí thật
sự.
Với một khởi-ñiểm sai lầm như thế, lý-thuyết xã-hội tự-nhiên không thể có một cơ-sở vững
chắc và ñúng ñắn ñược. Xét một cách khách-quan, những nguyên-tắc chánh-yếu của thuyết duy-vật,
của duy-vật biện-chứng-pháp và duy-vật sử-quan ñều là những khẳng-ñịnh tiên-nghiệm. Những luậnchứng khoa-học chỉ ñược ghép vào sau ñó ñể chống ñỡ cho những khẳng-ñịnh tiên-nghiệm này. Một
sự-kiện nêu ra cũng có phù-hợp với những khẳng-ñịnh ấy,nhưng, như ta ñã thấy trong phần nghiên-cứu
về lý-thuyết xã-hội , phần lớn những luận-cứ cộng-sản không ñúng với sự-thật. ðọc lý-thuyết ñó,
người ta có cảm-giác rằng, những nhà học-giả cộng-sản ñã uốn nắn lịch-sử và xã-hội ñể bắt buộc nó
khép mình vào khuôn khổ họ tạo ra.
Trong hệ-thống tư-tưởng Karl Marx, con người làm trung-tâm-ñiểm cho mọi lý-luận có phần
cụ-thể hơn con người của lý-thuyết dân-chủ. Tuy nhiên, con người ấy chỉ ñược quan sát dưới một
quan-ñiểm cố-ñịnh và hẹp-hòi nên bị biến-hình ñi rất nhiều và không phù-hợp với con người thật-sự.
Vì những lý-do trên này, lý-thuyết xã-hội duy-vật không ñủ tánh-cách ñể ñược xem là một
chủ-nghĩa chánh-trị khoa-học. Nói cho ñúng ra, nó là một chủ-nghĩa khoa-học ấu-trĩ, chỉ khoa-học ở
một số luận-lý mà không khoa-học trong nền tảng.
Với chủ-trương “ñộng” và “tiến-hóa” của biện-chứng-pháp, ñáng lẽ lý-thuyết xã-hội có thể mở
mang và tự sửa chữa những chổ sai lầm ñể trưởng-thành lên và trở nên một chủ-nghĩa khoa-học thật
sự. Nhưng thái-ñộ võ-ñoán của ñám môn ñồ Karl Marx ñã giữ mãi những nguyên tắc chánh yếu của lý-
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thuyết duy-vật trong hình-thức Marx nêu ra, và triệt-ñể bài-xích tất cả những ai dựa vào lý-luận biệnchứng-pháp mà sửa chữa những chủ-trương của Marx.
Cũng như tục bó chơn làm cho bàn chơn của người ñàn bà Trung-Hoa trước kia hóa thành
bịnh-tật và dị-dạng, chánh-sách của những môn-ñồ Karl marx ñã dồn lý-thuyết xã-hội duy-vật vào
chứng bịnh “phát dục bất toàn”, làm cho nó thiếu hẳn ñiều-kiện ñể thi hành sứ-mạng mà nó muốn ñảm
nhiệm. ðược cấu-tạo với mục-ñích mưu-ñồ hạnh phúc cho người, nó ñã không giải-quyết ñược những
nỗi ñau khổ của người , mà ngay ở những chỗ nó hoàn-toàn thành-công, nó lại còn làm cho cuộc ñời
của người hóa ra ñen tối hơn trong thời-kỳ họ sống dưới những chế-ñộ cũ mà nó bài-xích.
D.-KHUYẾT-ðIỂM CỦA NHỮNG CHỦ-NGHĨA PHÁT-HIỆN SAU NHỮNG LÝ-THUYẾT DÂNCHỦ VÀ XÃ-HỘI.
Những chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xã chống chọi lại các lý-thuyết dân-chủ và xã-hội ñã ñi quá xa trên
con ñường phản-ñộng lại trào-lưu tiến-hóa của tư-tưởng chánh-trị con người .Thật ra, nó chưa ñến nỗi
trở về hẳn với lý-thuyết thần-quyền, và chủ-nghĩa quốc-xã cũng có nêu ra một số lý-luận dựa vào
khoa-học. Nhưng cũng như các lý-thuyết thần-quyền, những chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xã phủ-nhận
hẳn mục-ñích phụng sự con người và bắt buộc người phải tùy-thuộc ñoàn-thể một cách mù quáng.
Trong trường hợp ñó, tự nhiên nó phải ñưa ñến những sự lạm dụng làm khổ cho người.
Chủ-nghĩa Tam-Dân ñã cố sửa chữa những chỗ sai lầm của những lý-thuyết dân-chủ và xã-hội,
và tìm cách dung-hòa hai lý-thuyết ấy với nhau. Chủ nghĩa Tân-Dân cũng lọc lấy phần lý-tưởng của lýthuyết dân-chủ ñể ghép vào chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu của lý-thuyết xã-hội. Như vậy, những chủnghĩa Tam-Dân và Tân-Dân vẫn chấp-nhận cứu-cánh phụng-sự con người, nhưng cũng ñặt lý-luận
mình trên ý-niệm về những con người hư-ảo hay khiếm-khuyết mà lý-thuyết dân-chủ và xã-hội ñã nêu
ra. Do ñó, các chủ-nghĩa ấy cũng không thể thành-công hơn các lý-thuyết dân-chủ và xã-hội ñược.

IV.- ðIỀU-KIỆN CẦN-THIẾT ðỂ THÀNH-CÔNG TRONG SỰ KIẾN-THIẾT MỘT XÃ-HỘI
ðIỀU-HÒA : MỘT CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ.
A.- CHỖ BẤT-HỢP-LÝ CỦA CÁC LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ-NGHĨA CHÁNH-TRỊ ðÃ RA ðỜI.
Những lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị ñã ra ñời từ trước ñến nay ñã ñóng góp một phần côngnghiệp vào việc duy-trì xã-hội. Nó ñã nêu ra những lý-tưởng tốt ñẹp và ñã cố tìm cách thỏa-mãn một
phần nào những nguyện-vọng của con người. Thành thật mà nói, nó cũng có hữu-ích cho người. Tuy
vậy, nó ñã không thành-công trong sự xây dựng một xã-hội ñiều-hòa, vì hãy còn chứa nhiều khuyếtñiểm. Những khuyết-ñiểm này không sao có thể tránh ñược với trình-ñộ trí-thức thấp kém của người
thuở trước. ðặt những lý-thuyết gia chánh-trị trước ñây, từ những nhà tôn-giáo ñến những triết-gia của
thế-kỷ thứ 17 và 18 và những nhà cách-mạng của thế-kỷ thứ 19 và 20 vào khung-cảnh xã-hội của họ,
ta ñều có thể nhận thấy rằng họ ñã ñi trước thời-ñại họ và ñã có một công-nghiệp rất lớn trong sự
hướng-dẫn xã-hội loài người trên con ñường tiến-hóa. Nhưng tưởng ta không nên ñể cho lòng tôn-kính
của ta ñối với họ, làm cho ta mù quáng ñến nỗi chấp-nhận cả những chỗ sai lầm, những chỗ bất-hợp-lý
trong tư-tưởng họ, và nhắm mắt ñể khỏi trông thấy sự thất-bại của họ.
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Lấy lý-trí của người thời nay mà xét thì từ trước ñến giờ, các lý-thuyết-gia chánh-trị ñã thất-bại
trong sự xây dựng một xã-hội ñiều-hòa phụng-sự ñược con người. Nguyên nhơn sự thất-bại này nằm
trong sự bất-hợp-lý các lý-thuyết họ nêu ra.
Những lý-thuyết thần-quyền cũng như hai chủ-nghĩa phát-xít và quốc-xã ñã phạm vào cái lỗi
lầm rất lớn là không lấy việc phụng-sự con người làm cứu-cánh cho mình. Các lý-thuyết dân-chủ xãhội và các chủ-nghỉa Tam Dân và Tân-Dân có tiến-bộ hơn vì ñã biết lấy con người làm trung-tâm-ñiểm
cho mọi hoạt-ñộng chánh-trị và chủ-trương mưu-ñồ hạnh-phúc cho người. Tuy thế, các lý thuyết và
chủ-nghĩa này lại phạm vào một lỗi lầm khác không kém phần quan-trọng là không xây dựng những
nguyên-tắc căn-bản của mình trên con người thật-sự, con người bằng xương bằng thịt sống ngoài ñời.
Những con người làm gốc cho sự lý-luận của họ nếu không phải là những con người hư-ảo không hề
có ngoài ñời thì cũng chỉ là những hình bóng khiếm-khuyết về con người.
Nói như thế không phải là bảo rằng những lý-thuyết-gia dân-chủ và xã-hội cùng những lýthuyết-gia cố dung-hòa hai lý-tưởng dân-chủ và xã-hội không hề quan sát xã-hội trước khi nêu ra lýthuyết của mình. Thật-sự, họ có quan-sát xã-hội trong ñó họ sống.
Nhưng trong sự quan-sát này, họ chỉ nhắm vào những tệ-ñoan làm cho con người khổ-sở.
Locke và Rousseau chỉ quan-tâm ñến sụ thiếu tự-do và bất-bình-ñẳng của xã-hội Âu-châu vào thế-kỷ
thứ 17 và 18. Karl Marx chỉ nhìn vào sự bóc lột lao-ñộng của những nhà tư-bản thế-kỷ thứ 19, Tôn
Văn chú-trọng nhiều nhứt ñến cảnh dân-tộc Trung-Hoa bị liệt-cường chi-phối và uy-hiếp, Mao Trạchðông chỉ cố gắng áp-dụng lý-thuyết Marx vào xã-hội Trung-Hoa.
Sự quan-sát trong một phạm-vi hẹp hòi ñã ñưa các lý-thuyết-gia trên ñây ñến cái phản-úng tựnhiên là ñánh ñổ chế-ñộ cũ ñể cải tổ xã-hội lại cho nó tốt ñẹp hơn. Nhưng trong sự xây-dựng xã-hội
mới, họ lại không nghiên-cứu ñến bản-chất con người, mà lại nêu ra một ñịnh-lý là con người vốn tốt
và có ñủ ñức-tánh cần thiết ñể tạo ra một xã-hội hoàn-toàn, một thiên-ñường ở chốn trần-gian. Lý-luận
của Karl Marx ñể chứng-minh rằng xã-hội hoàn-tòan này nhứt-ñịnh phải thực-hiện ñược quả có dựa
vào nhiều chứng-cứ khoa-học, nhưng lập-luận khoa-học này vẫn không cải-hóa ñược tánh-cách khôngtưởng của cái cứu-cánh ñược nêu ra.
Với những lời chỉ-trích rất ñúng ñắn về các chế-ñộ cũ, với những lời hứa hẹn phù-hợp với
nguyện-vọng nhiều người, những lý-thuyết và chủ-nghỉa sau này ñã huy-ñộng ñược một số chiến-sĩ
ñông ñảo và phá-hoại ñược hay ít nhứt cũng làm lung lay ñược những chế-ñộ cũ. Tuy thế, trong sự xây
dựng chế-ñộ mới, nó không thành công ñược như ý muốn.
ðiều này cũng không có chi lạ. Con người, dẫu có thộng-minh tài-trí ñến ñâu, cũng chĩ là một
phần-tử nhỏ-nhặt của võ-trụ. Do ñó, người không thể sửa ñổi bản-chất của võ-trụ và không thễ ñi trái
với những ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối võ-trụ.
Những ñịnh-luật thiên-nhiên này, người ñã cãm thấy tự ngàn xưa. Người thái-cổ ñã nhận-chân
rằng trong thế-giới, có một trật-tự hiển-nhiên. Mặt nhựt sáng mọc ở phương ñông, chiều lặn ở phương
tây. Mặt nguyệt tự bao giờ vẫn tròn khuyết, khuyết tròn theo một châu-kỳ bất biến. Sự luân-chuyển
ngày ñêm và bốn mùa xuân hạ thu ñông không khi nào sai lạc. Dựa vào những sự nhận xét này, người
tổ-chức sự sanh-hoạt vật-chất của mình : việc cày cầy, chăn nuôi, săn bắn, chài lười, tầm tang v.v
ngày trước cũng như bây giờ, ñều tùy theo thời tiết.
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Khoa-học hiện-tại ñã cho người hiễu rõ thêm về sự diễn-tiến của các hiện-tượng thiên-nhiên ñó,
lại giúp cho người biết những ñặc-tánh các vật-chất : người ñã nghiên-cứu ñược những cơ-cấu của các
tác-ñộng vật-lý và hóa-hợp một cách rành rẽ.
Những phát-minh khoa-học trong mấy thế-kỷ gần ñây ghép vào sự nhận xét của người thời
trước, ñều chứng tỏ rằng võ-trụ cấu-tạo theo một qui-phạm chặt-chẽ, và tất cả các hiện-tượng phát sanh
trước mắt ta ñều ñặt dưới sự chi-phối của những ñịnh-luật thiên-nhiên bất di bất-dịch. Vì ñó, dầu gán
cho những ñịnh-luật thiên-nhiên này một nguồn gốc thần-quyền, hay cho rằng nó chỉ là một tánh-cách
nội-tạo tự-nhiên của vật-chất, người ta ñều phải công-nhận rằng những ñịnh luật thiên-nhiên có thật, và
con người phải lệ-thuộc nó một cách chặt chẽ.
Ngày nay, những kẻ có học ñều hiểu rằng con người, dẫu là Mahomet ñi nữa, không bao giờ,
có thể khiến cho quả núi chạy lại bên mình : muốn ñứng gần bên núi, người chỉ có cách duy-nhứt là tự
mình ñi ñến quả núi. Sự nhận-chân ñược tánh-cách bất-di bất-dịch của ñịnh-luật thiên-nhiên và sự bấtlực của người trong việc chống-chọi lại các ñịnh-luật ấy, ñã ñưa con người ñến lòng tin nơi khoa-học,
và khẩu-hiệu “phải tuân lịnh thiên-nhiên nếu muốn ñiều khiển nó”.
Áp-dụng ñược khẩu-hiệu này trong các ngành kỹ-nghệ, người ñã thực-hiện ñuợc những côngtrình vĩ-ñại. Người ñã thâu-phục ñược nhiều lực-lượng thiên-nhiên mạnh mẽ, người ñã chế-ngự ñược
vật-chất và bắt nó phụng-sự ñời sống của mình. Sự hiểu biết các ñịnh-luật thiên-nhiên về các tử-chất
ñã giúp người làm chủ ñịa cầu và nâng cao trình-ñộ kỹ-thuật của mình lên một mực chưa từng thấy
trong lịch-sử.
Những ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối ñời sống các sanh-chất và sanh-vật khó nhận-thức hơn
những ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối các tử-chất. Như thế là vì các sanh-chất vốn mỏng manh khó vận
dụng, dễ mất sanh-khí, dễ biến-chất, lại có thể phản-ứng lại các kích-thích ngoại-lai theo nhiều lối,
thành ra khó khảo-sát và khó thí-nghiệm hơn các tử-chất.
Thêm nữa, những ñịnh-luật thiên-nhiên về sanh-chất và sanh-vật không thể dự-ñịnh một cách
chắc chắn những tác-ñộng của sanh-chất và sanh-vật, mà chỉ nêu ra những xu-hướng qui-ñịnh những
tác-ñộng của sanh-chất và sanh-vật. Do ñó, nó không ñược rõ ràng nghiêm-xác bằng những ñịnh-luật
thiên-nhiên chi phối các tử-chất. Nếu người ta có thể nói trước bao giờ có nhựt-thực, nguyệt-thực, hay
quả-quyết hiện-tượng gì sẽ xảy ra khi ta trộn chung một toan-chất và một diêm-cơ, người ta không thể
nói trước ngày giờ chết của một người bình thường, tuy có thể biết rằng người ấy thọ hay yểu. Người
ta cũng không thể quả-quyết một sự-kiện nhứt-ñịnh - thí-dụ như chiến-tranh hay việc áp-dụng một
chánh-sách kinh-tế nào ñó - ảnh-hưởng ñến một dân-tộc như thế nào.
Nhưng mặc dầu khó nhận-thức và không nghiêm-xác bằng những ñịnh-luật thiên-nhiên chiphối các tử-chất vô-cơ, những ñịnh-luật thiên-nhiên về sanh-chất và sanh-vật cũng chi-phối ñời-sống
con người một cách chặt chẽ. Nói cho ñúng ra, người có thể phạm vào nó, trong khi người hoàn-toàn
không thể phạm vào các ñịnh-luật về tử-chất vô-cơ. Nếu người không thể tự mình bay bổng lên khôngtrung, người có thể sống một cách trác-táng, phung-phí sanh-lực mình.
Nhưng sự vi-phạm các ñịnh-luật thiên-nhiên về sự sống luôn bị trừng phạt một cách gắt gao,
tuy sự trừng-phạt này âm-thầm, không một lời cảnh-cáo. Con người trác-táng không những phải
chứng-kiến sự hao mòn của thể-chất, trí-tuệ và tinh-thần mình, mà còn phải chứng-kiến những kết-quả
khốc-hại của hạnh-kiểm mình ñối với con cháu mình nữa, “ðời cha ăn mặn, ñời con khát nước” ñó là
một sự thật mà tổ-tiên ta ñã nhận thấy từ xưa.
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Như thế, một cách ý-thức hay vô-ý-thức, người ñã biết ñến các ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối
ñời sống mình. Người cũng ñã từng áp-dụng những ñịnh-luật ấy trong ñời sống mình. Những thuật
dưỡng sanh, những phép ngừa bịnh và trị bịnh, những phương-pháp giáo-dục, và gần ñây hơn nũa,
những phương-pháp tuyên-truyền, vận-dụng quần-chúng, cũng như những phương-pháp chế-ngự con
người, ñều không ít thì nhiều, dựa vào các ñịnh-luật thiên-nhiên trên này. Kinh-nghiệm ñã cho chúng
ta biết rằng trong những công việc làm trên ñây, người càng ñi sát với ñinh-luật thiên-nhiên thì càng dễ
thành-công.
Nhưng trong sự xây-dựng một lý-thuyết chánh-trị hướng-dẫn sự tổ-chức ñời-sống công-cộng
của mình, người ñã gạt qua một bên những ñịnh-luật thiên-nhiên, chỉ nhìn vào những nguyện-vọng,
những mơ-ước của mình. Con người vốn không thể thay ñổi bản-chất võ-trụ, và sự ñi ngược lại các
ñịnh-luật thiên-nhiên, nếu có ñược, cũng ñưa ñến những kết-quả tai-hại cho người, sự xây-dụng xã-hội
với những nguyên-tắc không hợp với các ñịnh-luật thiên-nhiên chi phối ñời sống con người tất-nhiên
phải thất-bại, và ñưa ñến cho người những sự ñau khổ khốn-cùng.
B.- NHỮNG NGUYÊN-TẮC TẤT-YẾU HƯỚNG-DẪN SỰ XÂY DỰNG MỘT CHỦ-NGHĨA
CHÁNH-TRỊ HỢP-LÝ.
Sự nghiên-cứu những chế-ñộ xã-hội ñã ñược xây dựng và những lý-thuyết hướng-dẫn sự xâydựng những xã-hội ấy, ñã cho chúng ta thấy rõ rằng từ trước ñến giờ, những chánh-khách chưa lúc nào
thiết-lập ñược một xã-hội ñiều-hòa như ý muốn, vì họ ñã phạm vào một lỗi rất lớn : không nghĩ ñến
việc phụng-sự con người, hoặc nghĩ ñến việc phụng-sự con người nhưng không thèm biết ñến ñời sống
thật-tế của người, hay chỉ biết nó một cách sai lạc.
Muốn cho sự tổ-chức ñời sống công-cộng ñưa ñến những kết-quả mỹ-mãn hơn, chúng ta cần
phải noi theo một chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lý hơn. Chủ-nghĩa này không những phải nhằm mục-ñích
phụng-sự con người, mà lại còn phải ñủ ñiều-kiện ñể phụng-sự con người một cách ñắc-lực. Nó phải
giải-quyết mọi vấn-ñề theo quan-ñiểm của con người, nhưng không thể dựa vào những ảo-vọng không
tưởng của người, mà phải dựa vào những nhận xét xác-thật về ñời sống của người và về sự tương-quan
giữa người với thế-giới bên ngoài.
Nói một cách khác, nó phải ñược cấu-tạo cho những con người thật-sự, những con người bằng
xương bằng thịt sống ngoài ñời, với những khả-năng hiện tại của họ và những phát-triển mà họ có thể
ñi ñến trong tương-lai. Nó phải hướng về chỗ tổ-chức một xã-hội phù hợp với con người thật-sự ñó.
ðể xây dựng chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lý này,chúng ta phải nghiên-cứu về vị-trí con người trong
võ-trụ, về bản-chất con người, về những ñộng-lực thúc ñẩy người hoạt-ñộng, và những ñiều-kiện hoạtñộng của người. Như thế, chúng ta phải ích-dụng nhiều tri -thức của nhiều ngành khoa-học khác nhau,
nhứt là những ngành khoa-học con người.
Những khoa-học này thật ra rất nhiều, và những vấn-ñề nó nghiên-cứu không thể kể xiết, lại rất
nhiều phức-tạp và rộng rãi. Một mặt khác, nhiều vấn-ñề mãi ñến nay vẫn chưa giải-quyết ñược một
cách ổn-thỏa hoàn-toàn, và người ta chỉ có thể ñưa những giả-thuyết ñể hướng-dẫn sự nghiên-cứu của
mình. Bên một số người chấp-nhận những giả-thuyết với tư-cách là giả-thuyết, một số người khác ñã
lấy một hay nhiều giả-thuyết làm những ñịnh lý và tin tưởng nhiệt-thành nơi nó. ðó là một thái-ñộ
triết-lý hơn là khoa-học. Chính thái-ñộ này ñã ñưa các lý-thuyết-gia xã-hội ñến một chủ-nghĩa khoahọc ấu-trĩ rất có hại cho người. Chúng ta không thể noi theo con ñường sai lầm ấy. Chúng ta phải có
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can-ñảm thú-nhận rằng có những vấn-ñề vượt khỏi sự nhận-thức của con người như vấn-ñề nguồn gốc
và ý-nghĩa của vật-chất và tinh-thần chẳng hạn. Sự giải-quyết vấn-ñề này thật ra cũng cần-thiết cho
tinh-thần người, nhưng nó không cần-thiết cho sự tổ-chức xã-hội.
Lấy một giả-thuyết làm một ñịnh-lý rồi bắt buộc người ta phải nghĩ như mình là một thái-ñộ
ñộc-ñoán sẽ làm khổ cho một số ñông người trong xã-hội. Nếu ta không thể nhận ñược việc những
nhà tôn-giáo dùng võ-lực bắt buộc người khác theo ñạo mình, ta cũng không thể tán-thành thái-ñộ
những kẻ vô-thần dùng sự bạo-tàn ñể cấm người ta theo ñạo. Thiết-tưởng về những vấn-ñề ñó, chúng
ta nên ñể cho mỗi người tự tìm lấy câu trả lời thích-hợp cho mình. Với tư-cách là những nhà chánh-trị,
chúng ta chỉ cần nhận-chân sự sống là thực-tại, và lấy việc phụng-sự ñời sống của người làm mục ñích
mà thôi.
Thái-ñộ trên này không phải là phản khoa-học. Nó còn khoa-học hơn thái-ñộ những kẻ nhứtquyết theo chủ-trương duy-tâm hay duy-vật, mà không hoàn toàn chứng-minh ñược rằng chủ-trương
mình hoàn-toàn ñúng. Ta nên nhớ rằng tinh-thần khoa-học chơn-chánh không phải chỉ bài-xích những
khẳng-ñịnh tiên-nghiệm mà thôi, nó còn bài-xích những phủ-ñịnh tiên-nghiệm nữa. Chủ-trương duyvật khi quả quyết rằng không có Thượng-ðế mà không trả lời bằng khoa-học nhiều câu hỏi ñược nêu
ra, thí-dụ như câu “tại sao những sự tác-ñộng ngẫu-nhiên của vật-chất lại có thể ñưa ñến những sự tiếnhóa rất lạ lùng trong võ-trụ?” thật ra ñã có một phủ-ñịnh tiên-nghiệm và không hoàn-toàn hợp với tinhthần khoa-học chơn-chánh. Tinh thần này ñã ñược một nhà ñạo-ñức ñông-phương, Khổng Tử, tóm lại
trong câu : “Biết thì bảo mình biết, không biết thì bảo mình không biết, ñó là mới thật là biết” (Tri chi
vi tri chi, bất tri chi vi bất tri chi, thị tri dã.) Chủ-nghĩa chánh-trị hợp-lý phải ñược xây dựng trên tinhthần này, và sẽ nhường những vấn-ñề siêu-hình lại cho các nhà triết-lý và tôn-giáo giải-quyết.
Về sự tiến-hóa của nhơn-loại và cơ cấu của tâm-hồn người, khoa học hiện-ñại chưa ñi ñến
những tri-thức chánh-xác, nhưng cũng ñã phác ra ñược một khuôn khổ ñại-cương mà ta có thể nhận là
ñúng ñắn. Chủ-nghĩa chánh-trị hợp lý có thể dựa vào khuôn-khổ ñại-cương này. Sự tiến-triển của các
nghành khoa-học sau này sẽ mang ñến nhiều tri-thức mới ghép thêm vào khuôn-khổ ñó. Chủ-nghĩa
chánh-trị hợp-lý của chúng ta sẽ có thể ñược bồi-bổ và ñược sửa chữa nhờ các tri-thức mới này. Nó sẽ
không ngưng-kết lại trong một hình-thức cố-ñịnh như các lý-thuyết và chủ-nghĩa chánh-trị ñã ra ñời,
mà sẽ trưởng-thành lên mãi mãi ñể có thể hướng-dẫn dân-tộc chúng ta trong sự tổ-chức một xã-hội
ñiều-hòa.
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CHƯƠNG II
KHÁI-QUAN VỀ CON NGƯỜI

I.- CON NGƯỜI TRONG KHUNG CẢNH THIÊN-NHIÊN.

A.- CON NGƯỜI TRONG VÕ-TRỤ.
Theo một số lý-thuyết thần-quyền trước kia, người là con cưng của Thượng-ðế. Người ñã ñược
Thượng-ðế tạo ra theo hình-ảnh của chính mình, lại ñược Thượng-ðế ban cho một linh-hồn ñồng-chất
với hồn mình nên thành ra giống linh nhứt trong vạn-vật. Hơn nữa, người lại còn ñược Thượng-ðế ñặt
làm trung-tâm của võ-trụ. Mặt nhựt, mặt nguyệt và các tinh tú phải xoay quanh ñịa-cầu người ở, ñể soi
sáng và sưởi ấm con người.Những loài thảo-mộc cầm-thú sanh ra, cũng chỉ cốt ñể cung-cấp cho người
những vật-liệu và lương-thực cần-thiết.
Quan-niệm về võ-trụ của những thánh-kinh thật hết sức thi-vị và hợp với tính tự-tôn tự-ñại của
con người. Tuy thế, nó không ñứng vững trước những phát-minh khoa-học. Sau một thời-gian khá dài
ngự-trị tư-tưởng-giới của loài người, nó phải lần lần tan biến ñể nhường chỗ lại cho quan-niệm võ-trụ
của nhà thiên-văn, phàm-tục hơn, nhưng lại vĩ-ñại hơn.
Theo những luận-cứ thiên-văn hiện ñược mọi người công-nhận, thì ñịa-cầu ta ở chỉ là một trong
chín hành-tinh của Thái-dương-hệ. Mặt nhựt, trung-tâm của Thái-dương-hệ này, to hơn ñịa-cầu ñến
một triệu lần, nhưng nó chỉ là một tinh-cầu hạng trung-bình trong số 200 tỷ tinh-cầu rải rác trong dải
Ngân-hà của chúng ta. Dải Ngân-hà này rộng ñến nỗi một tia sáng với tốc-ñộ 300.000 công-lý mỗi
giây phải mất 100.000 năm mới chạy xuyên qua hết trục-kính của nó. Tuy vậy, nó chỉ là một ñơn-vị
trong hàng triệu dải Ngân-hà trong không-gian.
Cái võ-trụ chúng ta hiện biết ñược thật hết sức rộng lớn, rộng lớn quá trí tưởng-tượng của con
người. Tuy thế, nó chưa phải là chiếm hết cả không-gian. Nhờ những ống viễn-kính, càng ngày cành
tinh-xảo hơn, các nhà thiên-văn không ngớt mở rộng phạm-vi quan-sát của mình, và tiếp tục tìm thêm
ñược những thiên-thể mới. Sự khám-phá ra những thiên-thể mới này không biết bao giờ mới chấm dứt,
và có lẽ dầu cho kỹ-thuật khảo-sát của người tiến-bộ ñến ñâu, người cũng khó tìm ra ñược bờ bến của
võ-trụ.
Trong cái võ-trụ bao la không biết ñâu là bờ bến này, người chỉ là một con vi-khuẩn li ti không
thấm vào ñâu. Hơn nữa, người cũng chưa chắc phải là giống linh nhứt trong các loại sanh-vật của võtrụ. Người ta ñã tìm ñược hàng trăm triệu hành-tinh, phần nhiều to và già hơn ñiạ-cầu ñến bốn năm
trăm lần. Rất có thể một phần những hành-tinh ấy có sanh-vật ở, và trên một số hành-tinh này, có
những sanh-vật gần giống với người. ðịa-cầu vốn là một hành-tinh trẻ, những mầm sống của nó phátsanh sau những mầm sống của các hành-tinh ñó. Vì thế, nền văn-minh người xây-dựng có thể kém sút
những nền văn-minh ñược xây-dựng trên những hành-tinh ñó nhiều.
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B.-CON NGƯỜI TRÊN ðIẠ-CẦU.
I.-SỤ PHÁT-HIỆN SANH-CHẤT TRÊN ðIẠ-CẦU VÀ SỰ TIẾN-HOÁ CỦA NGƯỜI.
Khảo-sát riêng về ñịa-cầu, người ta ñược biết rằng nó nguyên là một khối lửa ñỏ, sau mới nguội
lần ñi và gồm ñược những ñiều-kiện giúp cho sự sống phát-sanh. Theo sự ước-lượng của những nhà
khoa-học hiện ñại, những mầm sống ñầu-tiên ñã xuất-hiện cách ñây trong khoảng từ hai tỷ ñến một tỷ
năm trăm triệu năm. Khoảng thời-gian này thật là dài dặc ñối với con người, nhưng trong lịch-sử võtrụ, nó chỉ là một giai-ñoạn ngắn-ngủi. Về phần lịch-sử nhơn-loại, nó còn ngắn ngủi hơn nhiều, vì loài
người chỉ phát-hiện trên ñiạ-cầu chừng 100.000 năm nay.
Khoa-học hiện-ñại cho chúng ta biết rằng con người không phải ñột-nhiên xuất-hiện dưới hìnhthức hiện-thời. Những luận-cứ của các ngành cổ sanh-vật-học, ñộng-vật-học, tỷ-giảo giải-phẫu-học,
thai-sanh-học, ñều chừng tỏ rằng người cùng tất cả các sanh-vật khác trên ñịa-cầu ñều có một nguồn
gốc như nhau. Sau khi phát-hiện, những sanh-vật ñầu tiên ñã nảy nở ra và tiến-hóa theo nhiều lối, ñể
lần lần cấu-tạo ra các loài khác nhau, trong ñó loài có một hình-thể cao nhứt và phức-tạp nhứt là loài
người.
Về lý-do và cơ-cấu của sự phát-hiện các mầm sống và sự tiến-hóa ñưa ñến hình-thể con người,
hiện nay, người ta chưa biết ñược một cách rõ ràng, và các giả-thuyết ñược nêu ra chưa cái nào hoàntoàn ổn-thỏa. Nhưng các luận-cứ khoa-học cho phép chúng ta tin tưởng rằng sự phát-hiện và tiến-hoá
của các mầm sống trên ñịa cầu là những sự-kiện có thật.
Sự phát-hiện những mầm sống và sự tiến-hoá của các loài vật ñể lập thành những loài mới hiện
không còn nữa. Bây giờ, người ta không lúc nào chứng-kiến ñược sự phát-sanh tự-nhiên. Ngay ñến
những vi-khuẩn nhỏ bé nhứt cũng do sanh-dục mà có chớ không thể từ tử-chất mà hóa ra. Theo nhà
vạn-vật học Lucien Cuénot, các hình-thức chánh của các loài ñộng-vật ñược qui-ñịnh từ 600 triệu năm
nay. Sau ñó, chỉ còn có những sự biến-hình về chi-tiết chớ không còn những biến-hình quan-trọng nữa.
Như ta ñã thấy trên ñây, trong giới ñộng-vật sự biến-hình về chi-tiết ñưa ñến hình-thể con người ñã xảy
ra chừng 100.000 năm nay.
2.-VỊ-TRÍ CON NGƯỜI ðỐI VỚI NHỮNG GIỚI TỬ-VẬT VÀ SANH-VẬT TRÊN ðỊA-CẦU.
Theo quan-niệm những nhà duy-vật, trên ñời, chỉ có vật-chất là thực-tại. Người vốn là một khối
vật-chất, và tinh-thần người chỉ là một sản-phẩm của vật-chất mà thôi. Chủ-trương này hãy còn bị
những nhà duy-tâm chỉ-trích, nhưng dầu cho chúng ta có chấp-nhận nó ñi nữa, ta cũng không thể phủnhận rằng vật-chất trên ñịa-cầu phân ra làm nhiều giới cách-biệt nhau. Người ta ñã phân-biệt hai loại
tử-chất cùng sanh-chất và ñộng-vật. Rồi trong sanh-vật, lại có sự phân-biệt thực-vật và ñộng-vật.
Trong giới ñộng-vật, lại có nhiều ngành, nhiều khoa, nhiều loài mà trình-ñộ tiến-hóa khác nhau vôcùng.
Người ta kể là tử-chất vô-cơ những vật-chất thường, cấu-tạo nên võ-trụ như ñá, ñất, nước v.v…
và xem là sanh-chất hữu-cơ những vật-chất kết-cấu nên cơ-thể các sanh-vật: thực-vật và ñộng-vật.
Những sanh-chất hữu cơ này là những chất hóa-hợp phức-tạp lấy các-bon (carbone) làm nền tảng.
Người ta phân-biệt trong sanh-chất những hýt-rát các-bon (hydrate de carbone) như bột, ñường, những
chất nhờn như dầu, mỡ và những chất chứa ni tơ (azote) như tròng trắng trứng.
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Tuy cấu-kết nên cơ-thể các sanh-vật, sanh-chất chưa phải là sanh-vật, vì nó thiếu sự-sống. Do
ñó, ta chỉ có thể xem nó là một loại tử-chất ñặc-biệt mà thôi, vì sự phân-biệt cốt-yếu là sự phân-biệt
giữa tử-chất và sanh-vật.
Trái với sự tin-tưởng thông-thường, tử-chấtvà sanh-vật phân-biệt nhau không phải ở chỗ sanhvật có hoạt-ñộng còn tử-chất thì không. Thật ra thì vật-chất không khi nào bất-ñộng cả.
Trong phạm-vi võ-trụ, các thiên-thể luôn-luôn di-ñộng không ngừng. Mặt nhựt mà ta lấy làm
trung-tâm cho Thái-dương-hệ tuy ñược gọi là một ñịnh-tinh, nhưng không phải ở nguyên một chỗ
trong võ-trụ.
Trong phạm-vi vi-thể, cũng có sự xung-ñộng không ngừng. Khoa lý-hoá hiện-ñại cho ta biết
rằng mỗi nguyên-tử là một võ-trụ nhỏ, gồm các ñiện-tử quay chung quanh một cái hạch.
Trong những vật có một hình-thể trung-bình ñối với người, có những vật người thấy di-chuyển
như nước, cũng có những vật có vẻ bất-ñộng như hòn ñá, thỏi sắt. Nhưng sự bất-ñộng này chỉ là một
sự bất-ñộng tương-ñối. Kỳ thật, hòn ñá và thỏi sắt cũng vì ảnh-hương những lực bên ngoài hay bên
trong mà thay ñổi hình-thể hay bản-chất mình; hòn ñá có thể mòn ñi hay vỡ nát, thỏi sắt có thể ñóng
sét và hỏng ñi.
Như vậy, sự tự-ñộng không phải là ñặc-tánh của sanh-vật. Về phương-diện này, sự khác nhau
giũa tử-chất và sanh-vật chỉ là một sự khác nhau về mực ñộ mà thôi. Muốn có một sự phân-biệt rõ ràng
hơn, người ta phải dựa vào tánh-cách sự tự-ñộng của tử-chất và sanh-vật. Tánh-cách này không những
cho ta thấy sự cách-biệt giữa tử-chất và sanh-vật, mà còn cho ta thất sự cách-biệt giữa tử-chất và sanhvật, mà còn cho ta thấy sự cách-biệt giữa các ngành sanh-vật nữa.
Các tử-chất hoàn-toàn tuân theo các ñịnh-luật lý-hoá. Nó không có tri-giác gì về sự di-ñộng của
nó, và sự di-ñộng này không hướng ñến một cứu-cánh nào. Các tử-chất chỉ biến hình-thể, biến-chất
hay ghép vào nhau một cách vô-tình, không dụng-ý.
Các sanh-vật thường cũng phải tuân theo những ñịnh-luật lý-hóa, nhưng ngay ở các ngành
sanh-vật hạ-cấp là thực-vật, sự tác-ñộng ñã có một cứu-cánh rõ rệt. Sự tiến-hóa của sanh vật luôn luôn
theo một trình-tự nhứt-ñịnh: bắt ñầu từ một quả trứng hay một cái hột, sanh-vật lớn lên, sanh-thực, già
rồi chết. Noi theo trình-tự ấy, và cho ñến khi chết, các sanh-vật tự bồi-bổ lấy cơ-thể mình và ñồng-hóa
các chất tự mình ñem vào châu-thân mình ñể bù vào những chổ hao mòn, hay ñể phát-triển thêm.
ðời sống loài thực-vật bị sự chi-phối của các hướng-ñộng. Một hột cây ñang nẩy mầm bao giờ
cũng ñâm rễ xuống ñất và ñưa ngọn lên trời. Nếu ta lật ngược hột ấy làm cho rễ ñưa lên trời và ngọn
chỉ xuống ñất, rễ và ngọn sẽ tự uốn mình ñể trở về hướng cũ của mình. Bỏ một chậu cây vào trong hộp
tối, chỉ chừa một kẽ sáng, ngọn cây sẽ tự quay về phía có ánh sáng. Do những hướng-ñộng này, rễ cây
luôn luôn ñâm xuống ñể hút chất bổ-dưỡng nuôi cây, ngọn cây luôn luôn quay về ánh sáng ñể thi-hành
nhiệm-vụ hoá chất lục-diệp cần-thiết cho sự-sống của cây. Ngoài cái hướng-ñộng này, loài thực-vật
còn có khả-năng ñiều-khiển sự phát-triển của những bộ-phận mình một cách có lợi cho mình. Rể cây
ñang mọc tới mà gặp một tảng ñá không thể xoi lủng ñược thì rẻ qua một bên, ñể có thể tiếp-tục mọc
dài ra ñược.
Loài ñộng-vật hạ-cấp hoạt-ñộng theo những bản-năng. Sự tác-ñộng của nó có mục-ñích tránh
các mối nguy, tìm món ăn uống và sanh-dục thêm. Nó hơn loài thực-vật ở chỗ ñược một sự tự-do rộng
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rãi trong sự tác-ñộng của mình. Trong khi phần lớn loài thực-vật phải trụ lại một ñịa-ñiểm nhứt-ñịnh
loài sanh-vật có thể dời chỗ ñược và không phải lệ-thuộc vào khung cảnh thiên-nhiên một cách quá
chặt chẽ như loài thực-vật.
Các sanh-vật cao-cấp không những có nhiều khả-năng hơn các sanh-vật hạ-cấp mà lại còn có
tri-giác. Hơn nữa trong một hoàn-cảnh, nó có thể phản-ứng bằng nhiều lối khác nhau: ñứng trước một
nguy cơ ñe dọa, sanh vật cao-cấp có thể ñương ñầu hay chạy trốn.
Thêm vào các tánh-cách sanh-vật nêu ra trên ñây, loài người còn có trí-tuệ giúp cho họ có ýthức về nhiều cử-ñộng của mình, lại làm cho họ hiểu biết mọi việc và suy luận ñể tìm một ñường lối
hoạt-ñộng. Ngoài ra, người còn có những ý-niệm mà các loài khác không có, ñó là ý niệm về tôn-giáo,
ñạo-ñức, nghệ-thuật. Những ñiều này ñã làm cho người tự hào rằng mình là giống linh nhứt trong võtrụ. Dầu không hoàn-toàn chấp-nhận ý này, ít nhứt ta cũng phải nhận rằng người là sanh-vật cao nhứt
sống trên ñiạ-cầu.
II.-NHỮNG TRI-THỨC CỐT-YẾU VỀ NGƯỜI

A.-SỰ SANH-DỤC CỦA CON NGƯỜI
Dưới hình-thức hiện-tại của mình,người phân-biệt ra ñàn ông và ñàn bà nên sanh-dục theo lối
hữu-tính.
Mỗi tháng, trong noãn-sào của người ñàn bà có một phôi châu rơi ra và lọt vào tử-cung quản.
Nếu trong lúc này, phôi-châu gặp một tinh-trùng ñàn ông, nó có thể bị tinh-trùng ấy thấu-nhập và
thành một noãn-tử. Noãn-tử này là cái tế-bào căn-bản sau này cấu-tạo nên cơ-thể con người sẽ ñược
sanh ra. Trong vòng tám chín ngày, nó từ tử-cung-quản xuống tử-cung và vùi vào trong niêm-mạc của
tử-cung rồi bám vào ñó. Nó sống nhờ máu của thân-thể người mẹ và phân-ñôi ra mãi ñể sanh-hóa
thành nhiều tế-bào tạo nên cơ-thể của hài-nhi. Tất cả những tế-bào của con người sẽ sanh ra ñều có
những tánh-chất của tế-bào căn-bản này.
Từ khi tinh-trùng và phôi-châu phối-hợp nhau thành noãn-tử cho ñến khi ñứa hài-nhi lọt lòng
mẹ, phải mất ñộ 280 ngày. Trong sự phát-triển của mình, cái thai diễn lại một cách sơ-lược tất cả lịchsử tiến-hóa của loài người từ ñời tiền-cổ. Trước hết, nó có hình-thức của một con nhum. Kế ñó, nó
phân làm nhiều ñốt giống như con trùn. Trong thời-kỳ này, cái thai có những mang ñể thở y như mang
cá. Khoảng tuần lễ thứ sáu, nó có một cái ñuôi, nằm cuốn tròn lại, ñầu gần với ñuôi như loài bò sát và
hình dáng nó giống như con kỳ nhông. Cuối tháng thứ nhì, cái ñuôi nhỏ lần rồi mất hẳn. Kế ñó, bụng
bào-thai mọc ra hai hàng vú, những vú sau này về sau mất hết, chỉ còn lại có hai. Trong những tháng
sau cùng trước khi sanh ra, bào-thai giống hệt như con khỉ.
B.- VẤN-ðỀ PHÂN-BIỆT CƠ-THỂ VỚI TÂM-HỒN NGƯỜI.
Nói một cách khái-quát thì loài người là giống tiến-hóa nhứt trong các loài sanh-vật trên ñịacầu. Nhưng sự tiến-hóa này không phải thực-hiện ñồng ñều nhau cho tất-cả mọi người.
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Về phương-diện hình-thể cũng như về phương-diện tâm-hồn, hiện có một sự cách-biệt rất lớn
giữa người với người.Thêm nữa, mỗi người ñều có cá-tánh riêng biệt nên không ai giống hẳn ai. Tuy
vậy, dầu sao, người cũng có những ñiểm chung nhau, và ta có thể nhờ ñó mà có một ý-niệm rõ rệt về
người.
Theo quan-niệm thông-thường, người ta phân-biệt trong con người hai phần thể-xác và linhhồn. Sự phân-biệt này ñã phát-hiện từ lâu và mãi ñến ngày nay vẫn ñược nhiều người công nhận.
Nhưng thật-sự, ngoài ñời không bao giờ có một thể-xác sống mà không có hồn, cũng không bao giờ
người ta gặp một linh-hồn sống mà không có thể-xác. Người vốn là một tổng-thể thuần-nhứt không thể
phân-cát. Tổng-thể này gồm có cả thể-xác lẫn linh-hồn trộn lộn vào nhau một cách chặt chẽ. Sở-dĩ
người ta cần phân-biệt thể-xác và linh-hồn là ñể dễ quan-sát, dễ nghiên-cứu, vì con người quá phứctạp, khó bao-quát một cách hoàn-toàn.
ðể cho dễ việc khảo-sát, chúng ta cũng phải tạm chia người ra làm hai phần cơ-thể và tâm-hồn.
Nhưng chúng ta không nên lầm lạc xem ñó là hai phần khác nhau và tương-phản nhau. Ta phải luôn
luôn nhớ rằng cơ-thể và tâm-hồn chỉ là những trạng-thái khác nhau của một tổng-thể thuần-nhứt là con
người.
C.- CƠ-THỂ CON NGƯỜI.
I.– KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DÁNG BỀ NGOÀI.
Xét về mặt thể xác, con người bình-thường chiếm một ñịa-vị trung-gian trong thế-giới, giữa vitử và tinh-cầu. Bề cao trung-bình của người dài bằng 200.000 tế-bào của một tổ-chức hữu-cơ, hay 2
triệu vi-trùng, hay 2 tỷ phần-tử ñản-bạch sắp kế tiếp nhau. Nhưng ta phải chồng 4.000 người lên nhau
mới có một bề cao bằng ñỉnh Everest, ñỉnh núi ñược xem là cao nhứt ñịa-cầu. Kinh-tuyến của ñịa cầu
dài bằng 20 triệu thân người . Và trong một giây, ánh sáng chạy ñược một khoảng dài hơn 150 triệu lần
bề dài của thân người.
Kích thước người này với người khác không ñồng ñều nhau vì nó do ñiều-kiện di-truyền và
phát-dục riêng của mỗi người qui-ñịnh. Trên thế-giới, có những giống người to lớn như người Bắc-Âu,
cũng có những giống người nhỏ bé như người hắc-nụy ở Phi-Châu và Phi-luật-tân. Giữa người cùng
chủng-tộc, ta cũng thấy có sự sai-biệt về dáng vóc. Tuy vậy, sự sai-biệt này không ñến nỗi lớn lắm.
Về hình dáng bên ngoài, người cũng có sự sai-biệt nhau. Sự sai-biệt này là kết-quả của sự ditruyền và những tập-quán sanh-lý. Những chủng-tộc khác nhau phân-biệt nhau về tánh-chất và màu sắc
của tóc, về màu mắt, màu da. Ngoài ra, người trong một chủng-tộc cũng có chỗ khác nhau. Người sống
một cuộc ñời nhung lụa có hình dáng khác với người sống cuộc ñời giang-hồ, người làm việc bằng trítuệ có hình dáng khác với người lao-lực.
Sau hết, dung-mạo người cũng do những trạng-thái ý-thức của người mà ra, vì mỗi trạng-thái ýthức ñều vận-dụng các sớ thịt, nhất là các sớ thịt trên mặt và lần lần nhào nắn nó theo một cái khuôn
nhứt-ñịnh. Do ñó, ta có thể nhìn một người mà biết họ khôn hay ngu, lành hay dữ, có tánh tốt gì, có tật
xấu gì, có những tình-cảm gì, có những tập-quán gì.
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2.- TỔ-CHỨC THÂN-THỂ CON NGƯỜI.
Nghiên-cứu kỹ càng về thể-xác con người là công việc nhà giải-phẫu-học và sanh-lý-học. Ở
ñây, chúng ta chỉ cần phác sơ qua kết-cấu của thân-thể người ñể có một ý-niệm khái-quát về nó mà
thôi. Quyển “Con người, kẻ lạ chưa ai biết” của bác-sĩ Alexis Carrel ñã giúp chúng ta nhiều tài-liệu
hữu-ích về vấn-ñề này.
a) DA VÀ CÁC NIÊM-MẠC

Mặt ngoài, cơ-thể người có một lớp da bao bọc. Lớp da này cản các vi-khuẩn không cho nó vào
trong cơ-thể, và bảo-vệ nội-giới của người chống lại sự thay ñổi thời-tiết. Ngoài ra, nó lại còn chứa
ñựng các giác-quan tiếp-thu có nhiệm-vụ ghi nhận những biến-chuyển của ngoại-giới. Chính nhờ các
hệ-thống thần-kinh của những giác-quan ñó mà người có thể nghe tiếng ñộng, ngửi thấy mùi thơm
thúi, nếm biết ôn-ñộ và mùi vị các món ăn, trông thấy mọi vật, cảm thấy hơi nóng lạnh và những sự
ñụng chạm vào mình.
Trừ những bịnh ñộc cực kỳ vi-tế và những luồng võ-trụ-tuyến, ngoại-vật không thể xuyên ngang
qua da mà vào cơ-thể. Nó chỉ có thể qua miệng và mũi mà vào các bộ máy hô-hấp và tiêu-hóa.
Phía trong các bộ máy tiêu-hóa và hô-hấp này, có một lớp da mỏng hơn da ngoài gọi là niêm-mạc.
Các tế-bào của các khí-bào trong phổi người hút lấy dưỡng-khí trong không-khí người thở ñể ñem vào
cơ-thể và ñưa thán-khí trong cơ-thể ra ngoài. Niêm-mạc của bộ máy tiêu-hóa thì thiết-lập sự giao-hoán
hóa-hợp giữa ngoại-giới với cơ-thể. Những chất men và tiết-dịch của nó biến-hóa những vật-thực
người ăn thành những chất bồi-dưỡng rồi ñưa vào trong cơ-thể của người.
B)-TỔ-CHỨC NỘI-TẠI CỦA THÂN NGƯỜI.

Giữa lớp da ngoài và những niêm-mạc của bộ máy hô-hấp và tiêu-hóa là một nội-giới chứa ñựng
các tế-bào. ðó là những cơ-thể bé li-ti, nhưng sanh-hoạt rất phức-tạp. Mỗi tế-bào thật ra là cả thế-giới
có một ñời sống rất náo-nhiệt và có thể tự sanh sôi nảy nở thêm ra.
Người ta có thể phân-biệt nhiều loại tế-bào khác nhau về tánh-cách kết-cấu cũng như về quannăng. Mỗi thứ tế-bào ñều có những khả-năng ñặc-biệt. Ngoài những khả-năng căn-bản phát-hiện một
cách thường-trực, lại còn có những khả-năng bình-thường thì không ai nhận thấy, nhưng gặp tình-trạng
bất-thường thì có thể phát-hiện ra ñể ứng-phó lại.
Tế-bào vốn là một cơ-thể sanh hoạt. Muốn duy-trì sự sanh-hoạt này, nó cần phải ñược dầm trong
một thủy-giới có nhiều chất tư-dưỡng và không bao giờ bị những cặn bã của sự dinh-dưỡng làm cho
nghẽn tắc. Thủy-giới này gồm có huyết-dịch chu lưu trong các huyết-quản, và chất bạch-dịch chiếm
những khoảng trống trong các tổ-chức.
Chất bạch-dịch dầm thấm các tế-bào. Nó từ trong huyết-dịch mà ra. Kết-cấu nó tùy theo cunglượng của huyết quản-tư-dưỡng mỗi tổ-chức, mỗi khí-quan mà thay ñổi. Như vậy, chung qui, huyếtdịch vẫn là chất căn-bản trực-tiếp hay gián-tiếp cấu thành nội-giới trong ñó sống tất cả các tế-bào của
thân-thể.
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Huyết-dịch gồm có một chất nước lầy nhầy gọi là huyết-tương chứa ñựng ñộ 30.000 tỷ hồnghuyết-cầu và ñộ 50 tỷ bạch-huyết-cầu. Nó thấm thuần tất cả những bộ-phận của thân-thể. Nó mang ñến
cho các tế-bào những vật-thực cần-thiết và chuyển-vận những cặn bã của sự dinh-dưỡng ñến các cơquan có nhiệm-vụ bài-tiết những cặn-bã ấy ra ngoài. Nó cũng chứa ñựng những chất hóa-hợp và những
yếu-tố có nhiệm-vụ chống chọi với các ñộc-tố, tu bổ các tế-bào bị thương-tổn và bồi ñắp những bộphận của cơ-thể.
c)- SỰ DINH-DƯỠNG CỦA CÁC TỔ-CHỨC TẾ-BÀO.

Như ta ñã thấy, tế-bào là một cơ-thể sống. Muốn duy-trì sự sống ñó, nó phải ñược dinh-dưỡng.
Hoạt-ñộng dinh-dưỡng hết sức cần-thiết cho tế-bào. Vì ñó, giữa các tổ-chức tế-bào và các khí-quan với
những thể-dịch cấu thành nội-giới có những sự giao-hoán hóa-hợp không ngừng.
Các tế-bào rút trong huyết-tương những chất cần-thiết ñể cấu-tạo tế-bào mới, bồi-dưỡng và tu
bổ các khí-quan, ñể phát-xuất tinh-lực tất-yếu cho sự duy-trì bản-thể mình cùng sự tác-ñộng của mình,
và nhiệt lực tất-yếu cho những phản-ứng hóa-hợp cùng những diễn-tiến sanh-lý.
Cơ-thể người duy-trì những giao-hoán hóa-hợp cần-thiết cho sự sống của mình trong những
ñiều-kiện bất-thuận-lợi nhứt. Chỉ khi người gần chết,cơ-thể người mới lạnh ñi và sự giao-hoán hóa hợp
mới yếu sức ñi ñể lần lần tắt hẳn.
Trong sự dinh-dưỡng của mình, các tổ-chức tế-bào và các khí-quan bài-tiết nhiều chất cặn bã.
Những cặn bã này nếu tích-trữ lại thì làm cho nội-giới nghẽn tắc và giết chết các tế-bào. Bởi vậy,
huyết-dịch phải tuần-hoàn một cách nhanh chóng trong cơ-thể ñể mang các vật-thực cần-thiết ñến cho
các tế-bào, ñồng thời chuyển-vận các chất cặn bã ñến những cơ-quan bài-tiết nó ra ngoài. Nếu huyếtdịch châu-lưu chậm, tế-bào sẽ không ñủ chất dinh-dưỡng cần-thiết và bị chất ñộc làm cho tê liệt.
Khi máu ñen chảy ngang phổi người, chất huyết-sắt-tố của các hồng-huyết-cầu hút lấy dưỡngkhí trong không-khí người thở vào. ðồng thời, chất thán-toan trong máu ñen ấy bốc ra ngoài các khíquản và theo hơi thở mà ra ngoài không-khí. Kế ñó, huyết-dịch chảy qua thận ñể nhờ thận lọc cho
những toan-chất không huy-phát và những cặn bã khác của sự dinh-dưỡng.
Nhũng chất tư-dưỡng mà huyết-dịch mang ñến cho các tổ-chức tế-bào do ba nguồn gốc :
không-khí người thở, biểu-diện của ruột và các tuyến nội-tiết.
Trừ dưỡng khí do hơi thở mà vào phổi rồi lọt vào các hồng-huyết-cầu, những chất tư-dưỡng
khác mà cơ-thể ích-dụng ñều do ruột cung-cấp cho huyết-dịch. Những chất men của bộ máy tiêu-hóa
chia các phần-tử vật-thực người ăn thành những vi-thể rất nhỏ có thể xuyên qua niêm-mạc của ruột mà
vào các huyết-quản và bạch-dịch-quản.
Chính những chất hoá-hợp lọt vào cơ-thể ñả xây dựng những tổ-chức tế-bào và những thể-dịch.
Vì ñó, cơ-thể người và các ñức-tánh sanh-lý của người bị tánh - chất của ñất ñai, cầm thú, thảo mộc
nơi người ở chi-phối. ðiều này ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự thành-lập các dân-tộc. Bên
trong một dân-tộc, những hạng người thường tiêu-thụ những thực-phẩm khác nhau cũng có những
tánh-cách khác nhau.
Ngoài dưỡng-khí và những sản-phẩm của sự tiêu-hóa, cơ-thể còn cần dùng những tiết-dịch của
các tuyến nội-tiết. Những tuyến nội-tiết này như tuyến giáp-trạng, nang trên thận, những tuyến sanhdục v v... rút trong huyết-dịch những yếu-tố cần-thiết ñể tạo những chất ñặc-biệt dùng vào việc dinh-
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dưỡng một số tổ-chức tế-bào, hoặc kích-thích một số quan-năng sanh-lý hay tâm-lý của người . Nó
ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự duy-trì một thế quân-bình ñiều-hòa của cơ-thể.
Tuyến giáp-trạng mà thất-dưỡng thì người trở nên ngu-ñộn. Và nếu ta cắt bỏ nang trên thận,
người sẽ chết trong vài giờ ñồng-hồ. Những tuyến sanh-dục truyền cho tổ-chức, khí-quan và ý-thức
của người tánh-cách hùng thơ và qui-ñịnh cường-lực của các quan-năng. Sự cắt bỏ hay thất dưỡng của
nó làm cho người biến-tánh rất nhiều.
d)- SỰ GIAO-TIẾP VẬT-LÝ GIỮA CƠ-THỂ VÀ NGOẠI-GIỚI : CÁC HỆ-THỐNG THẦN-KINH, HÀICỐT VÀ CÂN-NHỤC.

Người tiếp-nhận những kích-thích của ngoại-giới nhờ thần-kinh-hệ và ñối-phó với các kíchthích ấy nhờ các bắp thịt và các khí-quan.
Người có hai thần-kinh hệ : thần-kinh-hệ trung-ương hay thần-kinh-hệ não tủy và thần-kinh-hệ
giao-cảm.
Thần-kinh-hệ não tủy là thần-kinh-hệ có ý-thức và có tánh-cách tự-ý. Nó ñiều-khiển các bắp
thịt. Thần-kinh-hệ giao-cảm là thần-kinh-hệ tự-ñộng và vô-ý-thức. Nó ñiều-khiển các khí-quan. Thầnkinh-hệ giao-cảm tuỳ thuộc thần-kinh-hệ não tủy và chung qui, chính thần-kinh-hệ sau này là cơ-quan
ñiều-khiển tối-cao. Cả hai thần-kinh-hệ phối-hợp lại giúp cho cơ-thể có tánh-cách thuần nhứt trong sự
tác-ñộng ñối với ngoại-giới.
Não tủy, thần-kinh và bắp thịt hợp lại làm một hệ-thống chặt chẽ. ðứng về phương-diện quannăng mà nói, bắp thịt có thể xem như là một phần của não tháp dài thêm ra, vì nó tuân lịnh trực-tiếp
của não ñể phản-ứng lại ngoại-giới.
Bắp thịt người nhờ bộ xương nâng ñỡ. Bộ xương người rất cứng rắn. Sự cứng rắn này là một
ñiều-kiện cốt-yếu cho sức mạnh của người . Không có bộ xương cứng rắn, người chắc chắn không thể
thực-hiện ñược những công-trình như người ñã thực-hiện và không thể vượt lên trên những loài thú-vật
khác. Tay người vừa có thể làm xúc-quan, vừa tác-ñộng rất khéo-léo. Bàn tay người giúp người chếtạo những khí-giới và dụng-cụ rất tinh-xảo. Nó thích-ñáng với những việc làm thô-bạo cũng như với
những việc làm tinh-tế. Chơn người rất dẻo dai, bền bỉ, mạnh mẽ và có thể leo trèo ñi ñứng ở mọi ñịathế.
Lưỡi, cuống họng, và những hệ-thống thần-kinh của nó cũng giúp vào ưu-thế của người . Nhờ
nó, người có thể nói và phát-biểu tư-tưởng của mình ñược . Lời nói lại mở- mang thêm trí óc người.
Vỏ não của người vừa ñiều-khiển sự tri-thức, sự nói, viết, vừa bị những tác-ñộng ấy kích-thích và tăngcường.
Giữa não, tủy, các bắp-thịt và những khí-quan cũng có một sự liên-lạc chặt chẽ. Sự vận-ñộng
của bắp thịt không phải chỉ tùy não và tủy mà còn tùy các nội-tạng. Bắp thịt nhận sự ñiều-khiển trựctiếp của thần-kinh-hệ trung-ương, nhưng tinh-lực nó do tim, phổi, các tuyến, và nội-giới cung cấp cho
nó. Ta có thể nói rằng muốn tuân lịnh não, bắp thịt phải cần sự giúp ñỡ của toàn-thân.
Những nội-tạng hợp-tác với bắp thịt nhờ thần-kinh-hệ tư-ñộng tức là thần-kinh-hệ giao-cảm.
Bao-tử, gan, tim, ruột của người không tùy-thuộc ý-chí người . Người không thể tự ý mở rộng khẩukính huyết-quản, thay tiết-ñiệu của tim, ñiều-khiển sự co giãn của ruột. Các nội-tạng này ñộc-lập ñược
nhờ những vành cung phản-ứng ở ngay trong khí-quan.
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Những thớ thần-kinh của các vành cung này phát-xuất từ những chuỗi hạch giao-cảm của người
. Những trung-tâm hạch giao-cảm ấy ñiều-khiển các khí-quan và ñiều-chỉnh sự hoạt-ñộng của các khíquan ấy. Nhờ liên-lạc với tủy, hành tủy, não, nó phối-trí sự hoạt-ñộng các nội-tạng với các bắp thịt,
trong những cử-ñộng cần sự cố gắng của toàn-thân.
Thần-kinh-hệ giao-cảm nhờ các thớ giao-cảm và ñối-giao-cảm mà kiểm-soát sự làm việc của
các nội-tạng. Nó thống-nhứt sự hoạt-ñộng của các nội-tạng ấy, nhung nó vẫn tùy thần-kinh-hệ trungương là cơ-quan tối-cao ñiều-khiển sự hoạt-ñộng các khí-quan.
Khi người mạnh khoẻ, các khí-quan sống một cách âm thầm. Tuy vậy, nó vẫn liên-lạc mật-thiết
với các trung-ương thần-kinh. Khi người xoay sự chú-ý của mình ra phía ngoại-giới, người có cảmgiác như là không có các khí-quan. Tuy vậy, các hệ-thống khí-quan này vẫn ảnh-hưởng ñến ý-thức
người một cách mạnh mẽ. Mỗi khi một người mạnh như thường mà có cảm-giác mơ hồ rằng mình sắp
chết, ñó có thể là một dấu hiệu chỉ tỏ rằng các khí-quan bị thương-tổn hay yếu sức và ñiều này có thể
hại nhiều ñến sức khoẻ của người.
3.- SỰ PHÂN-BIỆT NAM NỮ
Loài người vốn sanh-sản theo lối hữu-tính nên phân-biệt ra hai giống ñàn ông và ñàn bà. Sự
phân-biệt này không phải chỉ dựa vào sự sai-biệt giữa các sanh-thực-khí hay phương-pháp giáo-dục.
Nó có một nguyên-nhơn sâu xa hơn : sự sai-biệt giữa các tế-bào và sự nhuần thấm các tế-bào ấy bằng
những chất do các hạch sanh-dục tiết ra.
Khảo-sát các tế-bào, người ta nhận thấy nó chứa những phần-tử rất nhỏ, hình cái que, hình dấu
phết, hình cái móc, gọi là nhiễm-sắc-thể. Mỗi tế-bào trong cơ-thể con người ñều có 24 cặp nhiễm-sắcthể như nhau. Nhiễm-sắt-thể chia ra làm hai loại : ñồng-nhiễm-sắt thễ và dị-nhiễm-sắt-thể. Dị-nhiễmsắt-thể gồm hai thứ : dị-nhiễm-sắc-thể X và dị-nhiễm-sắc-thể Y. Dị-nhiễm-sắc-thể Y nhỏ hơn dịnhiễm-sắc thể X. Tế-bào người ñàn ông có 23 cập ñồng nhiễm-sắc-thể, một dị-nhiễm-sắc-thể X và một
dị-nhiễm-sắt-thể Y. Tế-bào người ñàn bà có 23 cặp ñồng nhiễm-sắc-thể và một cặp dị-nhiễm-sắc-thể
X. Sự khác nhau giữa ñàn ông và ñàn bà về phương-diện kết-cấu căn-bản của tế-bào do chỗ có hay
không có dị-nhiễm-sắc-thể Y mà ra. Theo một vài nhà sanh-vật học hiện-ñại, có lẽ vì dị-nhiễm-sắc-thể
Y nhỏ hơn dị-nhiễm-sắc-thể X mà ñàn ông không có một sanh-lực dồi dào bằng ñàn bà.
Những tế-bào sanh-dục của người chỉ gồm có phân-nửa số nhiễm-sắc-thể của một tế-bào
thường. Tinh-trùng của người ñàn ông do ngoại-thận sản-xuất phân ra hai loại, một loại chứa 23 ñồngnhiễm-sắt-thể và một dị-nhiễm-sắt-thể X, một loại chứa 23 ñồng nhiễm-sắc-thể và một dị-nhiễm-sắcthể Y. Phôi-châu người ñàn bà thì chỉ có một loại, gồm 24 ñồng nhiễm-sắc-thể và một dị-nhiễm-sắcthể X.
Sự phối-hợp của một tinh-trùng và một phôi-châu cấu-tạo nên cái noãn-tử làm cái tế-bào cănbản sanh sôi nảy nở ra ñể tạo thành cơ-thể ñứa hài-nhi sẽ sanh ra làm người . Trong trường-hợp tinhtrùng ñàn ông có 23 ñồng-nhiễm-sắc-thể và một dị-nhiễm-sắc-thể Y, cái noãn-tữ ñược cấu-tạo sẽ gồm
có 23 ñồng-nhiễm-sắc-thể, một dị-nhiễm-sắc-thể X và một dị nhiễm-sác-thể Y. ðứa bé sẽ là trai. Nếu
tinh-trùng của người ñàn ông thuộc về loại chứa ñựng 23 ñồng-nhiễm-sắc-thể và một dị-nhiễm-sắc-thể
X, cái noãn-tử ñược cấu-tạo sẽ gồm có 23 cặp ñồng-nhiễm-sắc-thể và một cặp dị-nhiễm-sắc-thể X, và
ñứa bé sanh ra sẽ là gái.
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Như thế, sự phân-biệt trai gái ñã ñược qui-ñịnh từ bước ñầu của sự thọ-thai. Chính những vinhơn của các nhiễm-sắc-thể chứa ñựng trong cái noãn-tử ñã hướng-dẫn và ñiều-khiển các tế-bào, trong
sự cấu-tạo và phát-dục cơ-thể con người . Nó ñã ñưa ñến sự phân-biệt về thể-chất giữa người ñàn ông
và ñàn bà, từ hình-thức các sanh-thực-khí ñến cách cấu-kết chung của cơ-thể. Ở những người phát-dục
ñầy ñủ, những chất do các tuyến sanh-dục phát-tiết ra lại trộn vào nội-giới, nhuần thấm cả cơ-thể, và
ñịnh tánh-cách hùng thơ một cách rõ ràng hơn nữa, làm cho ñàn ông và ñàn bà hoàn-toàn khác nhau về
phương-diện thể-chất cũng như về phương-diện tâm-lý.
4.- TỔNG-LUẬN VỀ CƠ-THỂ CON NGƯỜI.
Khảo-sát về cơ-thể người, ta thấy nó rất phức-tạp. ðó là một họp-tập nhiều loại tế-bào khác
nhau, mỗi loại có hàng tỷ ñơn-vị sống trong những thể-dịch gồm các hóa-chất do vật-thực ñưa ñến, hay
do các tế-bào tự mình tiết ra. Những tế-bào này trao ñổi nhau những chất mình tiết ra. Nó liên-lạc nhau
một cách mật-thiết nhờ thần-kinh-hệ.
Kết-cấu các tổ-chức tế-bào khác nhau vô-cùng, và mỗi khí-quan ñều có những yếu-tố riêng
biệt. Tuy vậy, các quan-năng của nó vẫn liên-lạc chặt chẽ nhau. Nói cho ñúng ra, khí-quan nào cũng có
nhiều quan-năng và dự vào hầu hết những hoạt-ñộng sanh-lý của toàn cơ-thể. Bộ xương không phải chỉ
có nhiệm-vụ làm sườn cho cơ-thể. Nó còn chế-tạo những hồng-huyết-cầu và bạch-huyêt-cầu. Như thế,
nó cũng thuộc về hệ tuần-hoàn và hệ hô-hấp. Các tổ-chức tế-bào ñều nhờ những chất nước nó tiết ra
mà ảnh-hưởng ñến các tổ-chức khác.
ðiều này làm cho cơ-thể người có tánh-cách phức-tạp vô-cùng. Tuy thế, nó vẫn cư-xử như là
một khối thuần-nhứt. Nếu phân-tích thật kỷ mỗi cử-chỉ của người, ta sẽ nhận thấy rằng nó gồm nhiều
yếu-tố khác nhau, nhưng về mặt tác-dụng, nó ñơn-nhứt và rất giản-dị.
Xét cơ-thể người, ta thấy nó mỏng manh yếu mềm. ðụng mạnh vào một vật rắn, thịt người bầm
giập, xương người có thể gãy. Sự tuần-hoàn ngừng thì thân-thể phải bấy nát. Óc người mềm ñến nỗi ta
có thể lấy ngón tay dầm nát cũng ñược. Tuy vậy người rất dẻo dai bền bỉ, có thể sống dưới mọi khíhậu. Như thế là vì tế-bào của người rất có nhiều khả-năng ; nó dẻo dai, có thể tự bồi-bổ lấy mình, lại có
thể biến-cải ñể ñối-phó với những hoàn-cảnh bất-thường.
Một cơ-thể lành mạnh thì sống một cách yên-lặng. Khi các quan-năng của mình ñiều-hòa nhau,
người có cảm-giác yên-tĩnh hoàn-toàn. Khi người cảm thấy sự hiện-hữu của một khí-quan, cơ-thể
người không còn lành mạnh nữa : nó ñã bị thương-tổn. Khi người ngọa-bịnh, cả cơ-thể người ñều bị
thương-tổn chớ không phải riêng một cơ-quan hay một bộ-phận thọ bịnh. ðiều này chứng tỏ sự thuầnnhứt của con người một cách rõ ràng.
Những tánh-cách trên này ñều chung cho cả ñàn ông lẫn ñàn bà. Tuy vậy, giữa hai bên vẫn có
một sự sai-biệt rõ ràng do bản-chất các tế-bào mà ra.
D.- TÂM-HỒN CON NGƯỜI.
1.-ðẠI-LƯỢC VỀ Ý-THỨC VÀ TÂM-HỒN NGƯỜI.
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Sụ phân-tích những cãm-giác bên trong của mình làm cho người nhận thấy rằng mình có ýthức, có tâm-hồn. Ý-tưởng này ñã ñưa người ñến chỗ phân-biệt thể-xác và linh-hồn. Nhưng sự-thật,
trên ñời này không có những thể-xác và linh-hồn riêng biệt, chỉ có những con người thuần-nhứt với
nhiều hoạt-ñộng khác nhau. Sự phân-biệt cơ-thể với tâm-hồn cũng như sự phân-biệt những hoạt-ñộng
của người ra làm hoạt-ñộng sanh-lý và tâm-lý chỉ ñể giúp cho sự khảo-cứu ñược dễ dàng. Sự phân-biệt
những hoạt-ñộng tâm-lý làm nhiều phương-diện : trí-tuệ, tình-cảm, luân-lý, mỹ-cảm v.v....cũng ñể cho
tiện việc suy-luận, chớ không phải hợp với sự thật ngoài ñời.
Về vấn-ñền bản-chất và nguồn gốc của tâm hồn, ta không có ñủ những luận-chứng khoa-học
vững ñể nói ñến nó một cách quả-quyết. ðứng về phương-diện khoa-học, ta chỉ có thể nhận-thức nó và
xem xét sự biểu-lộ của nó trong sự hoạt-ñộng của người mà thôi.
2. TRÍ THÔNG-MINH, LÒNG TÍN-NGƯỠNG VÀ TRỰC-GIÁC CỦA NGƯỜI.
Sự quan-sát chứng tỏ một cách chắc rằng người có trí thông-minh. ðó là khả-năng làm cho
người hiểu biết những sự liên-quan giữa các sự vật. Khả-năng này không phải ñồng ñều ở tất cả mọi
người. Nó khác nhau từng người, về tánh chất cũng như về lượng. Mặt dầu trí thông-minh không phải
là một vật cụ-thể, người ta có thể ño lường nó ñược. Nhưng sự ño lường này chỉ có thể dựa vào những
ước-ñịnh xã-hội. Nó cũng giúp ta ñánh giá ñược con người về phương-diện trí-tuệ, nhung không phải
rõ rệt chắc-chắn như những sự ño lường toán-học.
Dầu trí thông-minh của người nhiều ít thế nào, nó cũng phải có vận-dụng tập tành và có gặp
nhiều ñiều-kiện thuận-tiện của hoàn-cảnh thì mới biểu-lộ ñược. Con người biết chịu khó quan-sát sự
vật một cách ñầy-ñủ và sâu sắc, quen luận-lý một cách có mạch-lạc và minh-xác, cố sử-dụng một
ngôn-ngữ rõ ràng, và noi theo một qui-phạm nội-tại chặt-chẽ, có thể tăng-cường khả-năng trí-tuệ của
mình. Trái lại, con người chỉ quan-sát mọi vật một cách thiển-cận, sơ sài, quen luận-lý rời rạc, mù mờ,
dùng ngôn-ngữ một cách mơ hồ, không noi theo một kỷ-luật tinh-thần và không chịu cố gắng, thì trínão suy lụt, không thể mở- mang ñược.
Trí thông-minh của người là một yếu-tố tất-yếu cho sự xây dựng khoa-học. Bù lại khoa-học
cũng tăng-cường trí thông-minh. Nó giúp cho người một thái-ñộ trí-tuệ là sự tin tưởng chắc chắn vào
kinh-nghiệm và lý-luận.
Sự tin-tưởng khoa-học tuy vững chắc, nhưng không mạnh mẽ sâu xa bằng sự tín-ngưỡng. Tín
ngưỡng vốn không dựa vào lý-luận nên không thể ñánh ñổ bằng lý-luận. Gặp nó, khoa-học thường
ñành phải chịu nhượng-bộ, vì ít khi có thể phá vỡ nó ñược.
Ngoài ra người ta lại còn có trực-giác nữa. ðó là một khả-năng giúp người tự-nhiên biết ñược
ñiều người cần biết. Dưới một vài hình-thức, nó là một lý-luận nhanh chóng, tiếp theo một sự quan-sát
mau lẹ. Nhưng có khi nó phát-hiện tự-nhiên, không có quan-sát gì, cũng không phân-tích lý-luận gì. Ta
có thể so sánh người dùng trực-giác ñể hiểu biết và người dùng trí thông-minh ñể hiểu biết với người
ñi qua núi theo ñường hầm và người qua núi theo ñường trên núi. Một bên ñi nẻo tắt nên ñến mục-ñích
nhanh hơn, nhưng không thấy phong cảnh bên ngoài thế nào, một bên thấy cả phong-cảnh núi nhưng
phải vất vả và mất nhiều thì giờ. Như vậy, trực-giác là một phương-pháp trí-thức mạnh mẽ : nó giúp
cho người khỏi mất thì giờ, nhưng nó rất nguy-hiểm, vì không dựa vào lý-luận minh-bạch, thành ra
người ta khó phân-biệt nó với ảo-tưởng.
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3.- TÌNH-CẢM VÀ NĂNG-KHIẾU LUÂN-LÝ CỦA NGƯỜI.
Khi suy nghĩ, quan-sát và lý-luận, người cũng ñồng-thời sung sướng hay khổ sở, hoảng-hốt hay
ñiềm-tỉnh, bị sự kỳ-vọng, sự ham thích kích-thích cho hăng hái, hay sự hiềm-ố làm cho chán nản. Thật
ra, con người thấy thế-giới dưới những bộ mặt khác nhau tùy theo trạng-thái tình-cảm và sanh-lý của
mình. Những trạng-thái này là nền tảng của ý-thức người trong sự hoạt-ñộng trí-tuệ.
Thất tình của người có thể làm rối loạn lý-trí của người. Trong khi buồn, giận, thương, vui, oán
ghét… quá-ñộ, người có thể có những hoạt-ñộng hay ngôn-ngữ ñiên rồ, không sáng suốt bằng lúc
người bình-tĩnh. Khi những tình-cảm của người biểu-lộ, sự giao-hoán hóa-hợp trong cơ-thể cũng biếnñổi khác thường. Tình-cảm càng mãnh-liệt thì sự giao-hoán hóa-hợp trong cơ-thể càng mạnh mẽ và
người hoàn-toàn khác với lúc bình-thường. Nhưng trong khi người làm việc bằng trí-tuệ, sự giao-hoán
hoá-hợp của cơ-thể vẫn bình-thường, không thay ñổi gì nhiều.
Như vậy, ñời sống tình-cảm ñi sát với ñời sống sanh-lý hơn ñời sống trí-tuệ. Nó tạo nên tâmtánh con người. Tâm-tánh này khác nhau từng người, từng dân-tộc. Có người rất trầm-tỉnh, có người
lại nóng nảy vô-cùng. Trong các dân-tộc, có dân-tộc nổi danh trầm-tỉnh như dân-tộc Anh, cũng có dântộc nổi danh cấp-táo như dân-tộc Tây-ban-nha.
Dưới hình-thức của sự ham muốn, tình-cảm xô ñẩy người hoạt-ñộng. Tuy vậy, nó không phải
mông-lung phóng-túng, và có thể uốn nắn ñược nhờ năng-khiếu luân-lý của người.
Năng-khiếu này là một khả-năng làm cho người tình-nguyện khép mình vào một qui-tắc, một
hạnh-kiểm nhứt-ñịnh, và biết chọn lựa giữa nhiều thái-ñộ mình có thể có. Nó làm cho người thoát khỏi
tánh ñộc-ác và một ñôi khi thoát khỏi óc vụ-lợi. Nó tạo ra ý-niệm nhiệm vụ, bổn-phận. Nó có thật và
phát-hiện ở mọi thời-ñại lịch-sử. ðời nào cũng có những bực ñạo-ñức cao-siêu, ñáng làm gương mẫu
cho loài người.
Năng-khiếu luân-lý cũng như trí thông-minh một phần do nơi cơ-thể mà có. Nó bị sự chi-phối
của kết-cấu cơ-bản các tổ-chức tế-bào và ñời sống sanh-lý trong thời-kỳ phát-dục. Ngoài ra, nó cũng
có tánh-cách thiên-nhiên: người sanh ra ñã có những xu-hướng luân-lý khác nhau rồi. Tuy vậy, sự
giáo- dục, kỷ-luật tinh-thần và ý-chí có thể giúp người phát-triển những ñức-tánh tốt và chế-ngự những
bẩm tánh xấu một phần nào.
4.- NHỮNG TRẠNG-THÁI HOẠT-ðỘNG KHÁC CỦA TÂM-HỒN: NĂNG-KHIẾU THẨMMỸ VÀ KHUYNH-HƯỚNG THẦN-BÍ.
Ngoài ra trí thông-minh, lòng tín-ngưỡng, trực-giác, tình-cảm và năng-khiếu luân-lý, người lại
còn có năng-khiếu thẩm-mỹ và khuynh-hướng thần-bí.
Năng-khiếu thẩm-mỹ là năng-khiếu giúp người nhận -thức và yêu chuộng cái ñẹp. Năng-khiếu
này không phải ñi chung với trí thông-minh. Người dã-man cũng có khiếu thẩm-mỹ. Nhiều khi, khiếu
thẩm-mỹ vẫn tồn-tại khi trí thông-minh ñã mất. Do ñó, người ngu và người ñiên có thể sản-xuất những
tác-phẩm nghệ-thuật ñược.
Sự chế-tạo ra những hình-thức hay những thanh-âm khêu gợi mỹ-cảm là một sự cần dùng sơñẳng tự-nhiên của người. Người từ xưa ñến giờ vẫn trông ngắm một cách thích-thú những loài thú, loài
hoa, cỏ cây, phong-cảnh. Trong thời-kỳ tiền-sử, người ñã biết chạm khắc trên cây, trên ñá, trên ngà
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voi, hình dáng của các loài thú. Người cũng biết trang-ñiểm tự làm cho mình ñẹp hơn. Bây giờ, người
vẫn còn thích chế-tạo những ñồ vật theo cảm-hứng mình.
Sự hoạt-ñộng mỹ-thuật của người biểu-hiện trong sự sản-xuất và trông ngắm cái ñẹp. Cái ñẹp là
một nguồn khoái-lạc cho những người biết tìm nó. Tuy vậy, ý-niệm về cái ñẹp không phải tự-nhiên mà
phát-triển ñược. Nó ở trong ý-thức người một cách tiềm-thế. Nhiều khi nó không thể phát-hiện ñược.
Cũng có khi, nó bị biến-tánh hay là mất hẳn ñi. Vì ñó, người nhiều khi có thể ñang tâm phá-hủy những
công-trình nghệ-thuật hoặc sản-xuất những công-trình xấu-xí, thờ phụng một quan-niệm sai lầm về cái
ñẹp.
Khuynh-hướng thần-bí thật ra rất hiếm. Tuy vậy, nó cũng là một trạng-thái hoạt-ñộng của
người. Nhơn-loại bị ảnh-hưởng của tôn-giáo nhiều hơn là của triết-lý. Trong xã-hội cổ-thời, tôn-giáo là
nền-tảng ñời sống gia-ñình và xã-hội. Nó là chủ-nghĩa chánh-trị của xã-hội loài người ñời trước.
Dưới hình-thức ñơn-giản nhứt, khuynh-hướng thần-bí là lòng tin-tưởng nơi một năng-lực siêuhình chi-phối võ-trụ. Cao hơn, nó là sự hướng về Thượng ðế, sự ñi tìm một cái ñẹp tuyệt-ñối, tìm cái
toàn thiện, toàn mỹ. Nó ñưa người ñến ý muốn hòa-hợp tâm hồn mình với Thượng ðế, chúa-tể muôn
loài.
Hoạt-ñộng tôn-giáo thường hòa-hợp với hoạt-ñộng thẩm mỹ. Các nghi-lễ tôn-giáo phần lớn là
hoạt-ñộng thẩm-mỹ: dân-tộc nào cũng dùng những ñiệu nhảy múa, những bài hát, những cung ñàn,
trong sự thờ phụng thần-minh, ít nhứt là trong buổi ñầu của lịch-sử mình. Chỉ mãi về sau này, những
loại hoạt-ñộng tôn-giáo và thẩm-mỹ mới tách nhau ra mà thôi.
Ngoài ñại-ña-số loài người có một khuynh-hướng thần-bí ñơn-giản và một số giáo-sĩ thường,
còn có những người tu khổ-hạnh, có một xu-hướng thần-bí rất mạnh. Sự tu khổ-hạnh bắt buộc người
phải quên mình, phải bỏ những tài-vật ở ñời. Lúc ban ñầu, sự thiếu-thốn làm cho người khổ-sở và lọt
vào chỗ mù tối. Có khi người thất-bại ngay trong thời-kỳ này và ñâm ra chán-nản, hoặc ñiên rồ. Nhưng
nếu vượt qua ñược giai-ñoạn này, người sẽ thảnh thơi, thấy mình dứt ñược việc hồng-trần, ñược giảithoát khỏi sự ô-trọc của cuộc ñời. Người sẽ cảm thấy mình hòa-hợp với linh-hồn Thượng ðế.
Cảm-giác thảnh-thơi an-nhàn này thật hay là giả ? Nó là ảo-tưởng hay thật là một cuộc phiếmdu của tâm-trí người ra ngoài thế-giới mà thường-nhơn nhận-thức, hay chỉ là một sự tự-kỷ ám-thị ? Ta
không thể biết ñược, chỉ nên nhận rằng những người có óc thần-bí mạnh mà tu khổ-hạnh thật-sự có
ñược thơ thới yên-ổn, có một ñời sống nội-tại phong-phú. Vậy, ta phải công nhận rằng khuynh-hướng
thần-bí cũng có thật như khiếu thẩm-mỹ. ðối với nhà thần-bí cũng như ñối với nhà nghệ-sĩ, chỉ có cái
ñẹp họ trông ngắm là thật-tại trên ñời.
ð.- SỰ TƯƠNG-QUAN GIỮA NHỮNG HOẠT-ðỘNG SANH-LÝ VÀ TÂM-LÝ.
Giữa những hoạt-ñộng tâm-lý và hoạt-ñộng sanh-lý có một sự tương-quan chặt chẽ. Những sự
thay ñổi trong cơ-thể phù-hợp với những thay ñổi của trạng-thái ý-thức con người. Bù lại, tâm-lý cũng
có thể qui ñịnh trạng-thái quan- năng của cơ-thể. Nói tóm lại, người là một tổng thể thuần nhứt có thể
do sự biến ñổi của cơ-thể hay tâm-lý mà biến ñổi trạng-thái chung của mình.
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Về phần cơ-thể, người ta cho rằng óc là trung-tâm-ñiểm của sự hoạt-ñộng tâm-lý. Sự hư-tổn
của óc ñưa ñến sự rối loạn ý-thức của người, và nơi trẻ con, trí thông-minh cũng mở- mang theo sự
mở- mang của bộ óc.
Tuy vậy, óc không phải chỉ là một tập-hợp gồm các tế-bào thần-kinh. Nó còn là một nội-giới
chứa ñựng các tế-bào và bản-chất nó do huyết-dịch qui ñịnh. Huyết-dịch này chứa ñựng các chất do
những tuyến trong cơ-thể tiết ra. Do dó, các cơ quan ñều có hiện diện trong vỏ não. Như vậy, trạng-thái
ý-thức không phải chỉ tùy bản-chất các tế-bào thần-kinh mà còn tùy bản-chất các tiết-dịch nữa.
Khi nội-giới không có chất do nang trên thận tiết ra, người thấy bần thần dã dượi. Tuyến giáp
trạng mà yếu, hoặc bị rối loạn quan-năng thì tâm-lý người bị hỗn-loạn. Bịnh gan, bao tử, ruột, có thể
biến ñổi cá-tánh của người. Ngoại-thận có ảnh-hưởng nhiều ñến sức khỏe và trí khôn của người. Vì ñó,
cá-tánh những người hoạn bị suy-vi, và họ không tinh-tấn bằng những người thường.
Những ñiều trên này chỉ tỏ rằng cơ-thể người ñều làm nền tảng cho các hoạt-ñộng tinh-thần và
trí-tuệ. Tư-tưởng không phải chỉ là sản phẩm của vỏ não, nó cũng là sản phảm của các tuyến trong
người. Ta có thể nói rằng, người suy nghĩ, yêu, ghét, khổ, sướng, tán thưởng, chê bai v.v… vừa với vỏ
não, vừa với tất cả các cơ-quan trong thân mình.
Bù lại, trạng-thái ý-thức cũng có biểu-lộ ở các khí-quan.
Sự cảm-xúc làm cho hệ tuần-hoàn thay ñổi. Khi sung sướng, người ñỏ mặt lên, khi sợ hãi hay
giận dũi, người tái mặt ñi. ðối với một số người, những tin dữ ñột ngột có thể thâu khẩu-kính những
huyết-quản quanh quả tim, làm cho tim thiếu máu, và người chết ngất ñi, có khi chết thật nữa. Các
tình-cảm có thể làm cho sự tuần-hoàn trong một bộ-phận của thân-thể tăng-gia hay giảm-thiểu. Do ñó,
nó ảnh-hưởng ñến các tuyến, làm cho các thể-dịch tiết nhiều thêm hay ít bớt, hoặc thay ñổi sự tác-ñộng
hóa-hợp ñi. Khi trông thấy hay thèm muốn một món ăn ngon, người có thể chảy nước dãi. Cũng có khi
người mới chỉ nghĩ ñến món ăn ngon, mà ñã chảy nước dãi rồi. Ngoài ra, các xúc-cảm có thể huy-ñộng
nhiều bộ-phận trong cơ-thể do các thần-kinh ñại giao-cảm.
Như vậy, sự ganh ghét, sự thù hằn, sự sợ hãi có thể gây những biến-ñổi trong các khí-quan.
Nếu nó có mạnh mẽ và xảy ra thường, nó có thể làm cho người ngọa bịnh. Sự lo lắng hại cho sức khỏe
người hơn là sự làm việc lao lực. Các xúc cảm mạnh có thể làm cho các tổ-chức tế-bào người dị cảm
chịu những biến cải rõ rệt. Câu « Tâm sầu bạch phát » của ta thật có biểu-diễn một hiện-tượng từng
xảy ra, chớ không phải chỉ là một từ-ngữ văn-chương.
Khi con người tổ-chức ñời sống của mình hướng ñến một mục-ñích nhứt-ñịnh, các quan-năng
tâm-lý dễ ñiều-hòa nhau. Người thống-nhứt ñược những sở-vọng của mình, hướng tâm-chí mình theo
một chiều duy-nhất, hòa-hợp các khả-năng mình, và do ñó, có một ñời sống nội-tại vừa mạnh mẽ, vừa
an-ổn.
Cũng như những hoạt-ñộng sanh-lý, hoạt-ñộng tâm-lý có thể tăng-cường nếu năng vận-ñộng.
Tùy theo ñời sống của người, các quan-năng của cơ-thể phát-dục một cách ñầy ñủ hay không.
Người ở rừng núi rẫy bái vận-ñộng cơ-thể nhiều hơn người thành-thị nên cơ-thể phát-dục ñầy
ñủ hơn. Sự phát-dục này ñược thực-hiện một cách tự-nhiên.
Về phương-diện tinh-thần, sự phát-triển không phải tự-nhiên mà có. Người không học hỏi thì
phải chịu dốt dầu có khôn ngoan cũng vậy. Con nhà thông-thái nếu không chịu khó học-tập thì cũng
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không biết gì như con của người dốt nát. Vậy, các quan-năng trí-tuệ nếu không ñược giáo-dục và
không gặp một hoàn-cảnh tâm-lý thuận-tiện thì chỉ ở trong trạng-thái tiềm-thế. Tánh-cách của hoàncảnh qui-ñịnh phần lớn những ñức-tánh và cường-ñộ những biểu-lộ tinh-thần của người. Gặp hoàncảnh thiếu-thốn, trí-tuệ và ñạo-ñức người rất khó mở- mang ; trong một hoàn-cảnh xấu, trí-tuệ và ñạoñức người phải bị suy ñồi.
Trí thông-minh của người tùy thuộc sự giáo-dục và hoàn-cảnh rất nhiều. Nó cũng tùy thuộc kỷluật nội-tại của người, và những tư-tưởng lưu-thông của thế-tục. Nó nhờ sự học hỏi về nhơn-bản, về
khoa-học, nhờ thói quen lý-luận chặt chẽ, nhờ sự dùng ngôn-ngữ minh-xác mà phát-triển ñược. Người
ta có thể sống trong một hoàn-cảnh xã-hội gồm toàn người dốt mà có một sở học cao. Nhưng sự ñàoluyện ñức-tánh, khiếu thẩm-mỹ và óc tôn-giáo, thì khác hơn, vì ảnh-hưởng của những hoàn-cảnh ñối
với trạng-thái ý-thức này tinh-tế hơn. Người ta chỉ có thể hiểu ñạo-ñức, nghệ-thuật và tôn-giáo khi ở
giữa một cảnh giới trong ñó những yếu-tố này hiện-diện và thành một phần ñời sống hằng ngày của
mọi người.
III.- BẢN-TÁNH CON NGƯỜI.

A- NHỮNG BẢN-NĂNG.
1)- ðẠI-LƯỢC VỀ BẢN-NĂNG.
Sự khảo-sát về bản-chất con người ñã cho người thấy rõ rằng con người là một sinh-vật rất
phức-tạp. Cơ-thể người là một tập-hợp nhiều tổ-chức có những quan-năng khác nhau. Tâm hồn người
cũng nhiều năng-khiếu ñặc-biệt. Tuy thế, các tổ-chức và quan-năng của cơ-thể luôn luôn ñiều hòa
nhau, và cơ-thể với tâm-hồn người cũng hỗn-hợp nhau một cách chặt chẽ. Do ñó, người bao giờ cũng
cư-xử như một tổng- thể thuần-nhứt. Tổng-thể này là một ñộng-vật sống, có tri-giác, có những thị-dục,
những nhu-cầu, lại biết hoạt-ñộng và biết ứng-phó với ngoại-giới một cách khéo léo.
Những hoạt-ñộng, những sự ứng-phó với ngoại-giới của người thật nhiều và biến-hóa vô-cùng.
Nó có rất nhiều hình-thức, nhiều phương-diện.
Những hoạt-ñộng cùng cách ứng-phó với ngoại-giới của một loài vật thường phô bày bản-tánh
của loài vật ấy. Loài người, cũng như loài cọp hay loài ong, vốn có một bản-tánh di-truyền cấu-tạo tự
ngàn ñời. Bản-tánh này tùy thuộc một cách chặt chẽ những bản-năng của người. ðó là những khuynhhướng tự-nhiên thúc ñẩy người hoạt-ñộng. Nó lien-hợp mật-thiết với cơ-thể người, cùng xuất-hiện và
cùng tiêu-diệt với cơ-thể ấy.
Cũng như hình-thể người, các bản-năng của người ñã ñược cấu-tạo nhờ sự tuyển-trạch những
kết-quả của những ngẫu-biến thích-hợp với khung-cảnh thiên-nhiên, rồi ñược sự di-truyền chuyển lại
cho ñời sau. Do ñó, ta có thể bảo rằng nó là kinh-nghiệm của cả chủng-loại ñã ñược thâm-nhập vào cơthể mỗi cá-nhơn. Nó ñiều-khiển tất cả những hành-ñộng, cử-chỉ của người, từ hành-ñộng vô-ý-thức
ñến các hành-ñộng ý-thức. Những phản-ứng tự-nhiên của cơ-thể, những hành-ñộng cử-chỉ mà người
vô- tình làm ra và không tự giải-thích ñược, cũng như những hành-ñộng cử-chỉ kết-quả của một sự
suy- luận kỹ càng, ñều ñặt dưới sự chi-phối của các bản-năng.
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Ta có thể nói rằng các bản-năng ñiều-khiển tất cả sự hoạt-ñộng của con người biểu-hiện trong
những trường-hợp can-hệ ñến sự sống của người. Nền tảng nó là những thị-dục, những nhu-cầu của
con người, và cứu-cánh của nó là sự sống còn của con người về hai mặt vật-chất và tinh-thần.

2.- CÁC LOẠI BẢN-NĂNG.
Các bản-năng của người lien-lạc chặt chẽ nhau, ảnh-hưởng qua lại với nhau và không phân-biệt
nhau một cách rõ ràng. Tuy thế, ta có thể chia nó ra làm ba loại chánh-yếu : những bản-năng vị-kỷ,
những bản-năng tình-dục và những bản-năng xã-hội.
a) NHỮNG BẢN-NĂNG VỊ-KỶ.

Những bản-năng vị-kỷ có mục-ñích bảo-ñảm sự sống còn cá-nhơn của người. Nó gồm nhiều
hình-thức khác nhau.
1) BẢN-NĂNG TỰ-VỆ.

ðứng trước một tác-ñộng ngoạI-lai hay một ngoại-vật có thể phạm ñến thân-thể hay tánh-mạng
mình, có thể làm mình lọt vòng trói buộc giam cầm, hay bị thương tổn, bị chết chóc, người ñối-phó lại
tức-khắc do sự ñiều-khiển của bản-năng tự-vệ.
Sự phát-hiện của bản-năng tự-vệ này tùy trường-hợp mà khác nhau. Có khi người gớm ghiếc
ghê tởm người hay vật có thể phạm vào sự sống của mình và tìm cách xa lánh nó. Cũng có khi người
sợ hãi người hay vật ấy và chạy trốn nó. Người cũng có thể cúi ñầu hàng phục kẻ mạnh hơn mình ñể
khỏi bị họ giết hại.
Bản-năng tự-vệ cũng có thể khiến cho người tìm cách làm cho cái tác-nhơn có thể hại ñến mình
không chú-ý ñến mình hay có thiện-cảm với mình. Thái-ñộ thụ-ñộng cũng như sự giả-trá gian-dối của
người do ñó mà ra.
Trong nhiều trường-hợp, sự tự-vệ ñưa người ñến một thái-ñộ khiêu-khích hay sự tấn-công ñịchthủ. Bắt chước những loài thú hiền lành nhưng rất biết biến hình, ñể có những bộ dạng ghê gớm dễ sợ
trước những loài có thể hại mình, người tìm cách làm cho ñốI-phương kinh-hoảng. Những tục xâm
mình vẽ mặt cho rằn ri dữ dằn, việc dùng những tấm thuẫn, tấm khiên có hình-thù khủng-khiếp của
người thời cổ, cũng như sự nộ nạt làm oai của người mọi thờI-ñại không ngoài mục-ñích trên này.
Muốn cho sự an-ninh của mình ñược chắc chắn hoàn-toàn hơn nữa, người lắm khi tìm cách
triệt-hạ kẻ ñịch một cách thình lình. Lý lẽ « tấn công ñể tự-vệ » « gây chiến-tranh phòng ngừa » không
phải hoàn-toàn là một luận-chứng do các nước ñế-quốc xâm-lược ñặt ra : nó là một trong những quanniệm căn-bản của loài người do bản-năng tự-vệ mà có. Và lắm lúc, ngoài ñời, một thái-ñộ khiêu- khích
hung hăng thật ra chỉ là biểu-hiệu của một sự lo sợ thái-quá của kẻ yếu mà thôi.
Bản-năng tự-vệ có thể chỉ gây ra những phản-ứng tự-nhiên của cơ-thể con người, nhưng cũng
có thể ñưa ñến những hành-ñộng do ý-thức ñiều-khiển. Khi người rờ nhằm một vật nóng, người tựnhiên rút tay lại. Khi một hột bụi hay một hột cát lọt vào trong giác-mô của người, người nhắm ngay
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mắt lại, và nước mắt trào ra ñể ñưa hột bụi hay hột cát ra ngoài. Những tác-ñộng trên này là những tácñộng phản-xạ, thực-hiện ngoài ý muốn người, và trước khi người kịp nhận-thức ñược sự khó chịu do
ngoại- vật ñưa ñến, và suy nghĩ ñể ñối-phó lại nó. Những cũng có nhiều khi người có ñủ thì giờ suy
nghĩ, và phương-pháp tự-vệ người nêu ra có thể là cả một hệ-thống phức-tạp, do trí óc người xây dựng
nên và ñược nghị-lực người nâng ñỡ.
Muốn có thể tự-vệ ñối với thiên-nhiên, người nhiều khi phải xây cất những nơi trú-ẩn, và sự
cần dùng này làm cho người có cái xu-hướng xây dựng. Từ ñứa bé mãi miết trong trò chơi ñắp thành
cất nhà trên bãi cát, ñến những người lớn say mê với những công-trình thủ-công của mình, tất cả ñều
sống dưới sự chi-phối của xu-hướng trên này.
2.-BẢN-NĂNG DINH-DƯỠNG.

Khảo sát về cơ-thể con người, ta nhận thấy rằng nó là một hợp-tập những tổ-chức tế-bào cần
phải ñược dinh-dưỡng. Sự dinh-dưỡng này là một ñiều-kiện tất-yếu của sự sống. Bởi ñó, những nhucầu dinh-dưỡng của cơ-thể có tánh-cách rất khẩn-thiết. Khi các tế-bào thiếu những chất cần-thiết ñể tự
bồi-bổ lấy mình, người cảm thấy ñói, khi nó thiếu nước, người cảm thấy khát.
Những sự cần-dùng cơ-bản này khiến cho người hết sức chú-trọng ñến sự ăn uống và ñể phần
lớn nếu không phải là tất cả thì giờ của mình ñể tìm thức ăn thức uống. Khi cơ-thể người bị thương
tổn, người có xu-hướng tìm những món cần-thiết có thể chữa lành ñược mình.
Trong những trường-hợp trên này, những tác-ñộng của người ñặt dưới sự chi-phối của bảnnăng dinh-dưỡng. Bản-năng dinh-dưỡng không những thúc giục người tìm kiếm món ăn món uống. Nó
lại làm cho người có xu-hướng xúc-tích ñể dành. Chính nó là nền tảng của tánh lo xa, tánh cần-kiệm,
những ñức-tánh tốt có thể trở thành quá-ñộ và hóa ra tật tham-lam hà-tiện. Chính cái bản-năng vị-kỷ
này làm cho người thái cổ ñuổi kẻ yếu ra khỏi chỗ chia phần, và người văn-minh bóc lột kẻ kém thế
hơn mình.
3.-BẢN-NĂNG TỰ-DO VÀ BẢN-NĂNG HOẠT-ðỘNG.

Về phương-diện tinh-thần, con người có những tình-cảm, những tư-tưởng, những năng-khiếu
trí-tuệ như tánh hiếu-kỳ chẳng hạn. Trừ ra những người nô-lệ vì tình thế bắt buộc hay vì một sự giáodục ñặc-biệt từ nhỏ làm cho biến tánh ñi. Con ngườI thường tự-nhiên có xu-hướng bảo vệ những tìnhcảm, tư-tưởng, và những hoạt-ñộng của trí-tuệ của mình, chống những kẻ xâm-phạm ñến nó. ðiều này
chỉ tỏ rằng người có bản-năng tự-do. Sự tranh-ñấu ñể binh vực sự tự-do của người có thể mang nhiều
hình-thức khác nhau như sự tranh-ñấu ñể tự-vệ vậy.
Ngoài sự dinh-dưỡng, cơ-thể người còn phải vận-ñộng mới duy-trì và phát-triển ñược. Bởi thế,
người cần phải hoạt-ñộng. Nhu-cầu ñó gây ra bản-năng hoạt-ñộng. Sự hoạt-ñộng này có thể trùng-hợp
với sự hoạt-ñộng ñể tự-vệ hay ñể tìm kiếm món ăn. Nhưng có khi những hoạt-ñộng ñể tự-vệ hay tìm
kiếm món ăn không tiêu-phí hết tinh-lực của người, và người xoay năng lực hoạt-ñộng của mình về
những cuộc chơi. Nếu vì một lẽ gì mà người không thể hoạt-ñộng một cách thực-tế ñược, người nhờ
sự tưởng-tượng ñể thỏa-mãn thú ham hoạt-ñộng của mình.
Cũng như bản-năng tự-vệ có thể ñưa người ñến xu-hướng tấn công kẻ khác, bản-năng tự-do và
bản-năng hoạt-ñộng có thể biến thành bản-năng ngự-trị làm cho người có ý muốn vượt lên trên kẻ
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khác và ñàn-áp họ, chế- ngự họ, vì người cho rằng sự ngự-trị lên thiên-hạ là phương-pháp chắc chắn
nhứt ñể bảo vệ sự tự-do của mình.
4.- NHỮNG BẢN-NĂNG VỊ-KỶ PHỨC-TẠP.

Ngoài những bản-năng kể trên ñây, lại còn có những bản-năng vị-kỷ cao hơn làm cho người có
ý muốn cảI-thiện ñời sống vật-chất mình và mở- mang những quan-năng tinh-thần của mình. Thêm
nữa, xu-hướng vị-kỷ lại còn xuất-hiện trong những hành-ñộng thuộc các bản-năng tình-dục và các bảnnăng xã-hội nữa. Trong những xu-hướng hoàn-toàn có tánh-cách vị-kỷ, cũng có những cái phức-tạp
vô-cùng. Ý muốn báo thù và lòng căm hận ñối với những kẻ chắn ñường mình là những khuynh-hướng
tự-nhiên, vị-kỷ, có dính dáng ít nhiều ñến các bản-năng vị-kỷ quan-trọng trên này, nhưng không thuộc
hẳn cái nào.
b.- NHỮNG BẢN-NĂNG TÌNH-DỤC.

Những bản-năng tình-dục nhắm vào mục-ñích bảo-ñảm sự sống còn của chủng loại. Nó gồm có
bản-năng tình-dục chánh-danh và những bản-năng phức-tạp mà ta có thể gọi chung là bản-năng giañình.
1.-BẢN-NĂNG TÌNH-DỤC CHÁNH-DANH.

Khi cơ-thể người ta phát-dục một cách hoàn-toàn ñầy ñủ, những tuyến sinh-dục của người tiết
ra huyết-dịch những kích-thích-tố bồi-dưỡng và ñốc-thúc các cơ-quan sinh-dục của người. ðiều này
gây cho cơ-thể người một nhu-cầu mới, nhu-cầu tình-dục. Bản-năng tình-dục lúc này có một hiệu-lực
rất mạnh ñối với người. Người cảm thấy bị lôi cuốn về phía những người bạn dị-tính, và bằng cách tự
trang-sức, bằng lời ca tiếng hát, bằng những cử-chỉ hành-ñộng phô-trương cái hay cái giỏi, cái ñẹp của
mình, người làm cho bạn dị-tính chú-ý ñến mình.
Những người ñàn ông thời cổ, cũng như các con thú ñực khác, ñã ñánh nhau kịch-liệt ñể tranh
lấy người yêu. Tánh hiếu-chiến khinh-sanh trái với bản-năng tự-vệ bình-thường do sự tranh-ñấu ấy mà
ra. Bản-năng tình-dục này cũng làm cho người ñàn ông có khuynh-hướng ña-thê, và người ñàn bà dễ
cảm những bực anh-hùng, những kẻ chiến-thắng và nhiều khi vô-tình ñến tàn-nhẫn ñối với những kẻ
ươn yếu hay thất-bại.
Người ñàn bà thời thái-cổ thường phải chứng-kiến những cuộc tranh-hùng giữa ñàn ông ñể
chiếm lấy quyền yêu mình. Nếu họ ñể lòng thương-hại những kẻ chiến-bại chết ngay trước mắt họ, sự
ân-ái với người ñàn ông chiến-thắng sẽ mất sự êm-ñẹp, và những ñứa con, kết-quả cuộc tình duyên, sẽ
không ñược hoàn-toàn sởn sơ mạnh mẽ. Sự ñào-thải thiên-nhiên ñã làm cho cái bản-năng tình-dục của
người có tánh-cách tàn-bạo ñó, và ñiều này hãy còn di-tích trong bản-tánh của con người sống trong
thời ñại văn-minh.
2.-BẢN-NĂNG GIA-ðÌNH.

Bản-năng gia-ñình là một bản-năng phức-tạp, dính dáng chặt chẽ với bản-năng tình-dục và có
lẽ do bản-năng tình-dục mà ra.
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Ban ñầu nó chỉ thúc ñẩy người ñàn ông binh vực người ñàn bà có mang, và làm cho người ñàn
bà có khuynh-hướng trung-thành với người ñàn ông trong một thời gian năm bảy năm cần-thiết cho sự
trưởng-thành của ñứa con. Về phần những ñứa bé, những bản-năng vị-kỷ phức-tạp phụ thêm vào bảnnăng tình-dục tiềm-thế – vì những tuyến sinh-dục của chúng chưa phát-triển – làm cho chúng ñeo theo
cha mẹ cho tới lúc chúng có thể sống một mình.
Những bản-năng gia-ñình lần lần mở rộng thêm ra và gây những mối dây luyến-ái mạnh mẽ và
bền chặt giữa người cùng huyết-thống. Nhứt là ñối với con, người thường có một lòng thương rất
mạnh. Lòng thương này thật ra có thể xem là một phương-diện, hay nói cho ñúng hơn, là một sự mở
rộng của lòng thương mình, vì như ta ñã thấy, ñứa con do một tế-bào sanh-dục, tức là một phần của
người mà ra.
Trong sự sanh-dục và bảo-dưỡng ñứa con, người mẹ ñóng một vai tuồng quan-trọng hơn người
cha. Do ñó, người mẹ có một bản-năng mẫu-ái hết sức mạnh mẽ. Người mẹ thường yêu con hơn người
cha, và những khi cần, thì cũng tỏ ra dõng-cảm và hiếu-chiến không kém người cha ñể bảo-vệ ñứa con.
Bản-năng mẫu-ái mạnh mẽ ñến nỗi nó phát-triển trước sự phát-triển hoàn-toàn của các cơ quan sinhdục. Trong khi các cậu bé mải miết với những cuộc vui bạo-tợn ; các cô gái thường chơi trò nuôi em,
dỗ em, nếu không phải nuôi và dỗ em một cách thật-sự. Sự ham thích em bé của các cô gái là một xuhướng tự-nhiên, có trước khi các tuyến sinh-dục chưa nảy nở ; nó ñã dọn ñường cho cuộc ñời làm mẹ
của chúng sau này.
C.- NHỮNG BẢN-NĂNG XÃ-HỘI.

Trong sự giao-thiêp với người khác, người thường hành-ñộng theo bản-năng xã-hội của mình.
Nhờ những bản-năng này, người có thể sống chung nhau, và sự sống còn của những ñoàn-thể loài
người mới có thể duy trì ñược.
1.- BẢN NĂNG HỢP-QUẦN.

Bản-năng hợp-quần làm cho người tự-nhiên có ý muốn sống chung với ñồng-loại, muốn cùng
họ chia xẻ những tình-cảm hoặc những tư-tưởng riêng. Dưới sự thúc-giục của bản-năng này, người bị
lôi cuốn về phía những người khác. Do ñó, phát-sanh tình bằng-hữu. do ñó, người có thiện-cảm với
những kẻ chung quanh, biết thích mến họ.
Bản-năng hợp-quần cũng khiến cho người cảm thấy buồn bực khó chịu khi sống cô ñộc và hờn
oán khi bị ñoàn-thể xua ñuổi. Nó cũng làm cho người sung sướng khoái trá khi ñược ñoàn-thể tánthành, và xấu-hổ khi bị ñoàn-thể chê bai chỉ-trích.
2.-NHỮNG HÌNH-THỨC BIỂU-HIỆN PHỨC-TẠP CỦA BẢN-NĂNG HỢP-QUẦN.

Bản-năng hợp-quần và các bản-năng vị-kỷ giao tiếp nhau và làm phát xuất nhiều bản-tánh
phức-tạp. Người sống trong xã-hội thường có xu-hướng giành nhau làm nhà lãnh-ñạo ñoàn-thể. Nhưng
khi thấy mình yếu sức hay kém thế, người lại a-dua với kẻ mạnh hơn, và chấp-nhận việc phục-tùng nhà
lãnh-ñạo một cách tự-nhiên, mặc dầu, nhiều khi nhà lãnh-ñạo kiêu-căng thái-quá và lạm-dụng quyền
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của mình. Bản-năng hợp-quần làm cho nhà lãnh-ñạo tự-nhiên dựa vào ñoàn-thể và những người cấp
dưới tin nơi nhà lãnh-ñạo mình, có khi một cách mù-quáng. Trừ một số ít người ngang ngược, phần
lớn loài người rất kiêng sợ oai-quyền của chánh-phủ.
Sự sống chung nhau lại làm cho người có những ñặc-tánh khác : người hay bắt chước ñồngloại, nhứt là những kẻ có ñịa-vị cao hơn mình trong những hành-vi cử-chỉ của họ. Do ñó, cách cư-xử
của phần lớn nhơn-viên một xã-hội thường tương-tự như nhau, và ñiều này làm cho xã-hội thuần-nhứt.
Sự thuần-nhứt này ñược duy-trì nhờ một xu-hướng tự-nhiên của người, làm cho họ bài-xích những kẻ
lập-dị, những người ngang ngạnh trong ñoàn-thể mình, và chống chọi lại cả những kẻ ở ñoàn-thể khác.
Nó gây cho họ một ý-thức ñồng-loại mạnh mẽ là một yếu-tố rất quan-trọng trong sự hợp-quần của
người.
3) BẢN-NĂNG ðẠO-ðỨC.

ðời sống xã-hội cũng tạo cho người một bản-năng ñạo-ñức. Các ñoàn-thể nhỏ nhít ngày xưa
không thể tự-tồn ñược, nếu bên trong tổ-chức, mỗi người muốn giết ai thì giết, hay lấy món gì thì lấy,
và nếu mọi người ñều tự lo cho mình không thèm biết ñến ai. Những bộ-lạc tránh ñược sự ñào-thải
thiên-nhiên là bộ-lạc có ñức-tánh xã-hội mạnh mẽ, làm cho mọi người dung-nạp nhau, cư-xử nhau một
cách công-bằng và sẵn sàng tương-trợ nhau. Do ñó, người hiện ñại có bản-năng ñạo-ñức làm cho
người mạnh binh vực kẻ yếu, và ñưa một số người ñến sự rộng lượng với kẻ khác. Nó gây cho người
cái năng-khiếu luân-lý cần-thiết cho sự sống chung nhau.
4) BẢN-NĂNG QUẦN-CHÚNG.

Sự khảo-cứu về tâm-lý quần-chúng ñã cho ta biết rằng khi hội-họp nhau ñông ñảo, người
thường có hành vi, cử-chỉ, thái-ñộ khác với khi họ cô-lập. ðiều ñặc-biệt nhứt là họ có thể chấp-nhận
nhiều việc có hại cho quyền-lợi cá-nhơn họ, những việc mà họ chắc chắn hết sức phản-ñối nếu họ ñứng
rời rạc ra. Những nhà quí-tộc Pháp ñã nhiệt liệt hoan-nghinh việc hủy bỏ tất cả ñặc-quyền của giai-cấp
mình trong một buổi hội ñêm mồng 4 tháng 8 năm 1789, chắc chắn không tán-thành việc ấy nếu người
ta hỏi ý-kiến từng người. Một mặt khác, nhiều cá-nhơn hèn nhát khi cô-lập có thể trở thành một khối
người can-ñảm.
Sở-dĩ giữa tác-ñộng cá-nhơn và tác-ñộng quần-chúng có sự khác nhau như thế là vì người rất
dễ bị ám-thị. Tánh dễ bị ám-thị ñã có sẵn với người thái-cổ, lại càng mạnh hơn khi người biết dùng
ngôn-ngữ và biểu-hiệu.
Người có thể tự mình ám-thị lấy mình, hay bị kẻ khác ám-thị. Cũng có khi người bị khung cảnh
ám-thi, khi tụ hội nhau lại, người bị kích-thích mãnh-liệt, nhứt là khi có tiếng hò reo, tiếng chiêng,
tiếng trống. Lúc ấy, trí-tuệ người tê-liệt ñi, và người hoàn-toàn hành-ñộng một cách vô-ý-thức.
Vì tánh dễ bị ám-thị này, trong nhiều trường-hợp, người hành-ñộng như kẻ bị thôi-miên. Lẽ cố
nhiên là ñiều này làm cho người mất hết khả-năng thụ-cảm của mình. Cũng như người si tình không
thể nào thấy ñược cái dở, cái xấu của người mình ñang yêu, người trong một quần-chúng bị kích-thích
không nhận thấy sự lố bịch, sự tàn-nhẫn hay sự vô-lý của thái-ñộ ñám ñông trong ñó mình có chơn.
Thêm nữa, người ám-thị không còn biết ñau ñớn nữa.
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Trong trường-hợp sự ám-thị có tánh-cách tiêu-cực, người có thể bị chết ngất ñi như con chim bị
rắn thôi-miên và ñúng yên cho nó giết. Nhưng khi người họp lại thành quần-chúng, sự ám-thị thường
có tánh-cách tích-cực ; người xông tới trước sự nguy-hiểm theo lịnh người lãnh-ñạo, có khi theo một
khẩu-hiệu do kẻ nặc-danh tung ra. Nhờ sự ám-thị này, những bản-năng vị-kỷ của người có thể bị chếngự một cách vô-ý-thức, và người vô-tình chấp-nhận sự hy-sinh cho ñoàn-thể một cách anh-dõng.
Không có sự ám-thị trên này, người giữ ñược sự bình tĩnh của mình, và rất khó thắng ñược những bảnnăng vị-kỷ thúc giục người mưu ñồ sự sống còn riêng của mình. Do ñó, sự « khảng khái tòng vương »
bao giờ cũng dễ dàng hơn thái-ñộ « thung dung tựu nghĩa ».
Nhờ tánh dễ bị ám-thị ñưa ñến bản-năng quần-chúng trên nầy, nhiều cá-nhơn tự-nhiên hy-sinh
quyền-lợi mình cho ñoàn-thể ñiều này rất hữu-ích cho sự sống còn của ñoàn-thể và chủng-loại, vì sự
sống còn này nhiều khi không phù-hợp với sự sống còn của cá-nhơn.
5.- NHỮNG KHUYNH -HƯỚNG PHỨC-TẠP DỰA VÀO CÁC LOẠI BẢN-NĂNG.

Những loại bản-năng khác nhau của người có thể hòa-hợp nhau ñể tạo ra những khuynh-hướng
phức-tạp.
Cũng như các loài thú khác, người vốn có khả-năng sử-dụng các biểu-hiệu. Nhưng ở con
người, khả-năng này mở- mang ra ñến một mực rất cao. Các loài thú ñều có dùng những cử-chỉ hay
tiếng gọi ñể báo cho nhau biết những mối nguy chung, ñể kêu gọi nhau hay tình-tự với nhau. Người
chẳng những biết dùng cử-chỉ và tiếng gọi ñể báo cho nhau biết có sự nguy-hiểm, mà còn biết bắt
chước bộ dạng hay nhái giọng các loài khác ñể cho nhau biết ñịch-thủ là loài vật nào. Sự mở- mang
của khả-năng này giúp người tạo ra nhiều biểu-hiệu khác nhau, trong ñó, quan-trọng nhứt là những
tiếng tập-họp lại làm ngôn-ngữ.
Nhờ các biểu-hiệu, người có thể ghi nhớ, họp-tập rồi sắp thành hệ-thống những kinh-nghiệm
của mình về các dụng-cụ mình dùng, về ñời sống cá-nhơn, ñời sống ñoàn-thể và ñời sống chủng-loại
của mình. Sự qui-tập những kinh-nghiệm của người ñưa ñến các hệ- thống biểu-hiệu, hay ý-tưởng
công-cộng. Các ý-tưởng này tất-nhiên có dính dáng ñến những ñiều-kiện vật-chất của khung cảnh
thiên-nhiên, trong số ñó, lửa, các dụng-cụ và khí-giới ñóng một vai tuồng vô-cùng trọng-hệ. Những
biểu-hiệu người dùng ban ñầu còn dính vào các sự vật, nhưng khi trí người cao hơn, nó tách ra khỏi
các sự vật ñó, và lần lần trở thành trừu-tượng. Và sau cùng, nó tập-hợp lại thành những tổng-hợp ñộc
lập so với vật-chất cấu-tạo nên khung cảnh thiên-nhiên. Những hệ-thống ñể giải-thích võ-trụ do ñó mà
phát-sanh.
Trong chương khảo về các tôn-giáo, ta ñã thấy rằng lúc người chưa ñủ trí khôn ñể hiểu sự vật
một cách ñúng ñắn, khoa-học, người phải dựa vào các lực-lượng siêu-hình trong sự cố gắng giải-thích
võ-trụ, và các hệ- thống lý-thuyết họ nêu ra tự-nhiên phải có tánh-cách tôn-giáo.
Vì người phải ñồng-thời tổ-chức ñời sống chung với người khác trong ñoàn-thể và phải tuân
theo những giáo-ñiều luân-lý tất yếu trong ñời sống chung ấy, tôn-giáo phải gồm cả ñạo-ñức. Thêm
nữa, tôn-giáo vốn có tánh-cách cao quí ñối với tinh-thần người nên dễ dàng thu hút phần lớn những
hoạt-ñộng xã-hội của người, và chánh trị, cũng như nghệ-thuật, một sản-phẩm khác của khả-năng dùng
biểu-hiệu, ñều phải phụng-sự nó.
Những nhóm người cổ sơ mà tôn-giáo nêu ra những luật-lệ và giáo-ñiều không phù-hợp với
những ñiều-kiện tự-tồn của ñoàn-thể tự-nhiên phải bị ñào-thải. Trái lại, những nhóm người mà các qui-
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tắc do tôn-giáo nêu ra phù-hợp với cuộc tranh-ñấu sống còn không những ñược tồn-tại, mà còn ñược
chặt chẽ và mạnh mẽ thêm lên. Do ñó, tôn-giáo lần lần trở thành một yếu-tố tất yếu của ñời sống
chung, và người tự-nhiên có khuynh-hướng tôn-giáo cũng như trẻ con tự-nhiên có khuynh-hướng nói
bi bô vậy.
Do tôn-giáo, người cảm thấy mình liên-lạc với ñoàn-thể. Sự tự-giác, tự tu, hay sự ñi tìm cái
chơn, cái mỹ, cái thật tuyệt-ñối, chung qui chỉ là một thái-ñộ hỗn-hợp cái bản-năng xã-hội xô ñẩy
người vào ñoàn-thể mình và cái khuynh-hướng tượng-trưng-hóa ñoàn-thể ấy dưới hình-thức này hay
hình-thức khác.
Những ñiều trên này chỉ tỏ rằng khuynh-hướng tôn-giáo là một khuynh-hướng phức-tạp, bao
gồm một phần lớn hoạt-ñộng của người. Nó có tánh-cách xã-hội rất rõ rệt. Tuy nhiên, trong khuynhhướng ấy, bản-năng tình-dục cũng ñóng một vai tuồng. Thật sự, trong ý muốn giải-thích võ-trụ, ta có
thể nhận thấy ý muốn tìm hiểu nguồn gốc sự sống, nguồn gốc loài người, nguồn gốc của chính mình.
Lòng tha-thiết muốn biết mình do ñâu mà có, do ai sanh ra có dính dáng ñến bản-năng gia-ñình một
cách rõ rệt. Vậy, ta không nên lấy làm lạ khi thấy người tự xưng mình làm con Thượng ðế hay con các
vị thần-minh
Một số tôn-giáo ngày xưa có tánh-cách tình-dục rõ ràng hơn nữa. Nó tôn thờ những sinh-thựckhí của người và những cuộc nhảy múa ñể thờ cúng thần-minh cũng như những hình vẽ, những tượng
chạm khắc ñể trang-hoàng miếu-võ có mục-ñích khiêu dâm hiển-hiện. Như ta ñã thấy trên ñây, những
cuộc nhảy múa và những hình vẽ, những tượng chạm khắc ñó, cũng như nhiều hoạt-ñộng nghệ- thuật
khác, vốn từ bản- chất nó ñã có liên-lạc chặt chẽ với bản-năng tình-dục của người : nó dính dáng nhiều
ñến ý muốn làm ñỏm ñể cho người bạn dị-tính của mình lưu-ý.
Sau cùng, trong khuynh-hướng tôn-giáo, những bản-năng vị-kỷ cũng có dự một phần. Ta ñã
thấy rằng người thờ cúng các linh-hồn và thần-minh cùng Thượng-ðế với mục-ñích cầu xin những
ñấng ấy không phá hại mình, hay bảo-vệ, phù-hộ cho mình. Khi tôn-giáo ñã tiến ñến một hình-thức cao
hơn, người cũng vẫn còn có khuynh-hướng tu-niệm ñể thành thần tiên hay ñược vào cõi thiên-ñường.
Như vậy, khuynh-hướng tôn-giáo là một khuynh-hướng bao gồm rất nhiều bản-năng của người.
Vì ñó, nó hết sức mạnh mẽ và bao trùm ñược ñời sống xã-hội của người trong một thời gian dài dặc.
3.- NHỮNG ðẶC-TÁNH CỦA BẢN-NĂNG.
a)- SỰ PHỨC-TẠP CỦA BẢN-NĂNG.

Vấn-ñề bản-năng của người là một vấn-ñề hết sức phức-tạp. ðể cho dễ bề nghiên-cứu, ta phải
phân nó ra làm ba loại : vị-kỷ, tình-dục và xã-hội, và nhận ra trong mỗi loại vài bản-năng chánh-yếu.
Nhưng, như ta ñã thấy sơ qua trong sự khảo về khuynh-hướng tôn-giáo, các bản-năng này nhiều khi
trộn lộn nhau một cách chặt chẽ và làm cho ta khó qui-ñịnh tánh-cách của nó một cách rõ ràng.
Sau lòng ham súc-tích tiền bạc ñể dành, ta có thể nhận thấy ý muốn bảo-ñảm cho mình những
phương-tiện cần-thiết ñể thỏa-mãn nhu-cầu dinh-dưỡng, thêm vào sự cần dùng bảo-ñảm sự tự-do của
mình trong xã-hội, và ý muốn ñược kính-nể trọng-vọng hơn kẻ khác. Trong tình yêu của người, ngoài
cái bản-năng tình-dục làm nền tảng, lại còn có thể có một sự thích-mến vì tánh-tình tư-tưởng, hoặc ý
muốn ngự-trị, chinh-phục người yêu. Trong sự cố gắng của người ñể làm một công-trình vĩ-ñại, hữuích cho xã-hội, có ý muốn phụng-sự ñoàn-thể, nhưng cũng có ý muốn ñược trọng-vọng ngợi khen.
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Nhiều khi các bản-năng bị những ñiều-kiện xã-hội chi-phối một cách mạnh mẽ. Bản-năng mẫuái lắm lúc bị biến hình hay chế-ngự vì quan-niệm xã-hội. Trong nhiều chế-ñộ cổ, những ñứa bé ươn
yếu ñều bị giết chết. Ở những xã-hội trọng nam khinh nữ, người ta nhiều khi nhẫn tâm bỏ rơi con gái
không thèm nuôi ngay từ lúc nó mới sanh ra.
Một mặt khác, trong những bản-năng tình-dục hay xã-hội, có khi yếu-tố vị-kỷ xuất-hiện một
cách rõ rệt. Người ta lắm lúc chỉ phụng-sự ñoàn-thể vì lợi riêng, vì muốn có ñịa-vị, quyền-lợi hay
danh-vọng. Ngay sự thương-yêu con cái cũng bị sự chi-phối của lòng vị-kỷ. Người ta thường yêu ñứa
con thông-minh, có thể làm rạng rỡ tông-môn, hay ñức con hiếu-thuận chịu nghe lời, hơn ñứa con ngu
ñộn hay ngang ngược, mặc dầu những ñứa ngu ñộn hay ngang ngược – vốn không chịu trách-nhiệm về
tài năng và bản-tánh mình – sẽ phải thất-bại ở trường ñời và ñáng ñược thương hơn.
b.- SỰ SẮP HẠNG CÁC BẢN-NĂNG.

Những bản-năng của người vốn không phải phát-sanh một lượt với nhau. Nó ñược cấu-tạo lần
lượt theo sự tiến-hóa của loài người từ khi cái tế-bào thủy-tổ mới xuất-hiện cho ñến lúc ñã có hình
người và sống thành xã-hội văn-minh. Cố-nhiên là những bản-năng vị-kỷ ñã phát-hiện trước tiên, nhứt
là bản-năng tự-vệ và bản-năng dinh-dưỡng. Hai bản-năng này, ngay ñến các sanh-vật ñơn tế-bào như
con trùng a-míp (amibe) cũng có, và chắc chắn là cái tế-bào nguyên-thủy tiên-tổ của loài người ñã có
rồi. Từ khi phát-hiện, nó duy-trì mãi không lúc nào mất. Vì ñó, nó mạnh mẽ vô-cùng.
Những bản-năng tình-dục chỉ xuất-hiện với sự sanh-dục hữu-tính, nghĩa là lúc người phân ra
nam nữ. Những bản-năng phụ-thuộc vào bản-năng tình-dục như bản-năng gia-ñình, bản-năng mẫu-ái,
bắt ñầu có khi ñời sống loài người vào thờI-kỳ ấu-trĩ không ñủ sức tự mưu-sanh của người ñã kéo dài
ra.
Sau hết, những bản-năng xã-hội chỉ lần lần thành-hình sau khi người sống chung nhau thành
ñoàn-thể.
Những ñiều-kiện sanh-hoạt của loài người trong giai-ñoạn tiến-hóa hàng triệu năm trên này cốnhiên có thay ñổi và những bản-năng do sự tranh-ñấu với hoàn-cảnh mà ñược cấu-tạo cũng có biến
chuyển theo. Nhưng có lẽ từ khi con người thành hình người ñến giờ, sự biến-chuyển này diễn-tiến
một cách rất chậm chạp hầu như không có.
Nói một cách khái-quát thì bản-năng nào xuất-hiện trước và có một ñời sống lâu dài hơn phải
ñược mạnh hơn. Thêm nữa, những bản-năng ñược người vun bồi thì phát-triển mạnh lên, những bảnnăng bị chế-ngự thì yếu sức bớt ñi. Do ñó, xét chung nhơn-loại thì các bản-năng vị-kỷ mạnh hơn các
bản-năng tình-dục, và các bản-năng tình-dục mạnh hơn các bản-năng xã-hội. Nhưng xét về phần cánhơn, thì sự khác nhau có thể vô-cùng, vì hoàn-cảnh vật-chất và tâm-lý của mỗi người làm cho các
bản-năng của người phát-triển không ñều nhau : có những bản-năng bị thâu nhỏ lại hay lớn ra một cách
quá ñáng. Vì ñó, trong xã-hội, ta có thể gặp những người hết sức vị-kỷ và những người ñam-mê tìnhdục bên cạnh những người có bản-năng xã-hội hết sức mở-mang và sẵn sàng hy-sanh mình cho quyềnlợi chung ngay trong khi sáng suốt.
Một số khuynh-hướng phụ-thuộc bản-năng như khuynh-hướng giết người thuộc bản-năng tựvệ, thích-hợp với ñời sống cô-ñộc của người rừng, nhưng không thích-hợp với ñời sống tập-thể của
người văn-minh. Do ñó, ở phần lớn con người, nó bị ñè nén không phát-triển ñược.
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Tuy nhiên, có khi những ñiều-kiện vật-chất làm cho các bản-năng thường bị chế-ngự ñột-nhiên
bị giải thoát : ñó là trường-hợp của chiến-tranh, của những cuộc nộI-loạn. Người ta không giải-nghĩa
ñược sự tàn-bạo vô-biên của con người ñã văn-minh trong thời-kỳ này nếu không dựa vào sự giảiphóng các bản-năng có từ thời tiền xã-hội và bị xã-hội kềm chế trong trạng-thái bình-thường.
c.- Ý-THỨC NGƯỜI VỀ BẢN-NĂNG VÀ SỰ CHUYỂN-HÓA CÁC BẢN-NĂNG.

Những bản-năng, nhứt là các bản-năng căn-bản, vốn là một yếu-tố tất-yếu của chủng-loại. Nó
hỗn-hợp với cơ-thể người nên không thể nào tiêu-diệt ñược. Nó luôn luôn sống với con người và chỉ
mất khi người chết mà thôi. Sự thỏa-mãn một bản-năng thường ñưa người ñến sự khoái lạc. Nhưng nếu
con người ñi quá mức, thì lắm khi người thấy khó chịu, chán ngán ; sự ñam mê tửu sắc không những
có hại cho thân-thể mà còn làm cho con người uể oải, dã dượi những lúc rượu tỉnh canh tàn.
Các loài thú luôn luôn tuân theo bản-năng mình một cách vô-ý-thức ; nó không hiểu cứu-cánh
của cử-ñộng nó, và tự-nhiên không thấy ñược vai tuồng của bản-năng. Một số ñông người cũng không
có ý-thức gì về bản-năng, và lắm khi không thấy ñến cứu-cánh của việc mình làm. Do ñó, ñối với phần
ñông, bản-năng thường có tánh-cách vô-ý-thức. Tuy nhiên, những người ñã ñạt ñược một trình-ñộ khá
cao, nếu không hiểu rõ về các bản-năng, cũng có thể có ít nhiều ý-thức về cứu-cánh của những cửñộng do bản-năng thúc giục mà có. Nhờ ñó, người ta có thể thay ñổi cứu-cánh ấy một phần nào.
Khi cơ-thể có một nhu-cầu cần thõa mãn, bản-năng thúc giục người hoạt-ñộng ñể thỏa-mãn
nhu-cầu ấy. Sự thúc giục này, người không thể nào hoàn-toàn chế-chỉ ñược. Nhưng nếu người không
có phương-tiện, hay vì một lý do gì mà không muốn trả lời cho sự thúc giục này, người có thể xoay sự
hoạt-ñộng của mình ñến một mục-ñích khác ñể thỏa-mãn một nhu-cầu khác của mình. nhờ tánh-cách
này của bản-năng mà người có thể chế-ngự ñược một số bản-năng vị-kỷ không thích hợp với ñời sống
xã-hội, và những nhà ñạo-ñức, những bậc vĩ-nhơn anh-hùng có thể cao-thượng-hóa ñời sống của mình.
ðem những nhu-cầu xã-hội vị-tha thay cho những nhu-cầu cá-nhơn vị-kỷ, ñem những nhu-cầu tinhthần thay cho những nhu-cầu vật-chất, họ huy-ñộng hết sức hoạt-ñộng của họ ñể dùng vào việc thựchiện một lý tưởng ñẹp ñẽ, một nguyện-vọng cao xa.
Một mặt khác, ñối với những người nghèo khổ, phải chết xác làm lụng quanh năm mới có ñủ
vật-thực cần-thiết cho sự dinh-dưỡng của mình, những nhu-cầu tinh-thần và ngay ñến các nhu-cầu
tình-dục có thể không bao giờ ñược thỏa-mãn. Trong trường-hợp này, sự chuyển hóa bản-năng thi
hành một cách vô-ý-thức và gần như cưỡng-bách.
Sau cùng, sự hoạt-ñộng văn-nghệ cũng là một lối chuyển-hóa bản-năng. Những văn-sĩ, thi-sĩ,
nghệ-sĩ thường ñem phổ vào những tác-phẩm của họ tất cả những nhu-cầu mà họ không thỏa-mãn
ñược trong thực-tế. Trong trường-hợp này, nhu-cầu của họ càng cần-thiết, sự thúc giục của bản-năng
họ càng cấp-bách thì tác-phẩm họ càng mạnh mẽ, càng nhiều sinh-khí, càng tiến cao trên ñường tuyệtmỹ. Người ta ñã nhận thấy rằng những văn-sĩ, nghệ-sĩ sung sướng – nghĩa là có một ñời sống ñầy ñủ –
thường không sản-xuất ñược những tác-phẩm tân-kỳ. Những công-trình hay và ñẹp nhứt của người về
phương-diện văn-nghệ hầu hết ñều là sản-phẩm của những người bất-ñắc-chí, ñem phổ vào câu thơ hay
ñiệu nhạc, hoặc ñem bày giữa những nét ñơn thanh tất cả những dục-vọng, những nhu-cầu, những nỗi
băn khoăn thắc mắc, những tiếng kêu gọi cấp-bách của các bản-năng mình.
Sự chế-ngự hay chuyển-hóa những bản-năng rất hữu-ích cho người. Tuy thế, nó không phải là
hoàn-toàn vô-hại. Sức phản-kháng của những nhu-cầu bị bỏ rơi, của những bản-năng bị chế-ngự có thể

39

làm gãy ñổ sự quân-bình tâm-lý của người. Sự gãy ñổ này là nguồn gốc những chứng bịnh thần-kinh,
từ những trạng-thái bất-thường xoàng ñến những cơn ñiên rồ rất nặng.
B.- VẤN ðỀ CÁ-TÁNH CỦA NGƯỜI.
1.- CÁ-TÁNH CỦA NGƯỜI.
Tất cả mọi người trên thế giới ñều có một cơ-thể và những tánh-cách chung như nhau. Tuy thế,
không phải mọi người ñều giống nhau y hệt, vì mỗi người ñều có một cá-tánh riêng.
a)- VỀ PHƯƠNG-DIỆN THỂ-CHẤT.

Về phương-diện thể-chất mỗi người ñều có một gương mặt, những cử-chỉ ñiệu bộ ñặc biệt, làm
cho họ phân-biệt nhau. Sự khác nhau về các dấu tay của người lại càng rõ rệt hơn nữa. Trong số mấy
ngàn triệu người trên thế giới không có một người nào mà dấu tay giống người khác. Nhờ những sự
phân-biệt trên này, người có thể nhận căn cước mỗi người một cách dễ dàng. Các khí-quan của người
có lẽ cũng có những tánh-cách riêng biệt mà hiện giờ chúng ta chưa hiểu rõ.
Măc dầu kết cấu như nhau, tế-bào của người này có những tánh chất khác với tế-bào người nọ.
Vì ñó, trường-hợp những người thật sanh ñôi cùng do một noãn tử mà ra, các y sĩ không thể lấy thịt
người này mà vá cho người khác.
Những hiện tượng biến cố xảy ñến cho cơ-thể thường có lưu lại một dấu vết. Mỗi lần ngọa
bịnh, mỗi lần tiêm thuốc, mỗi lần có sự xâm nhập của vi trùng hay của các hóa chất, cơ-thể người ñều
có biến ñổi ít nhiều. Vì ñó, người càng già thì cá-tánh và thể-chất càng khác nhau. Những người lớn
tuổi có những cơ-thể khác nhau nhiều hơn trẻ con.
b)- VỀ PHƯƠNG-DIỆN TINH-THẦN.

Về trí-tuệ và tâm-tánh, sự khác nhau giữa con người lại càng rõ rệt hơn nữa. Trên ñời, không
bao giờ người ta có thể gặp ñược hai cá-tánh tâm-lý giống nhau. Sự phân-biệt giữa cá-tánh tâm-lý
người này và người khác phát-hiện về cả hai mặt lượng và phẩm. Thêm nữa, cá-tánh này càng phongphú thì sự phân-biệt cá-nhơn lại càng lớn lao rõ rệt. Do ñó, trong những xã-hội văn-minh, các cá-nhơn
khác nhau nhiều hơn trong các xã-hội bán-khai.
Tánh nết người gồm nhiều tánh tình trộn lộn nhau một cách phức-tạp vô-cùng. Tuy vậy, ta có
thể phân loài người ra làm nhiều hạng, tùy theo những tánh-chất năng-khiếu tâm-lý và ñời sống sanhlý của họ. Người ta ñã nhận thấy rằng giữa hình-trạng của cơ-thể và tâm-tánh người có một sự tươngquan chặt chẽ. Tướng mạo một người là một biểu-hiệu chắc chắn của ñời sống sanh-lý và tâm-lý của
họ. Như thế, khoa tướng-pháp không phải là ngoa, chỉ vì hiện giờ không còn người tinh-thông về khoa
ấy và vì khoa ấy chưa ñặt nền tảng trên những kết-quả thâu-hoạch ñược không rõ ràng ñúng ñắn, thành
ra nhiều người không tin cậy nơi nó. Tuy vậy, khi gặp một người, ta thường có cảm-giác mơ hồ về cátánh họ. ðiều này tự-nhiên làm cho ta có thiện-cảm hay ác-cảm với những người mà ta không hề quen
biết, tùy theo cá-tánh họ có hòa-hợp với cá-tánh ta hay không.
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Người ta thường phân-biệt cá-nhơn làm ba hạng : hạng trí-thức, hạng ña-tình và hạng có ýchí. Trong mỗi hạng, lại có nhiều mực cao thấp khác nhau. Có người nóng nảy, có người trầm-tĩnh, có
người chăm chú, có người lãng trí, có người mau mắn, có người chậm chạp v.v…
Trong hạng trí-thức, có người có óc mở-mang, họ có nhiều ý-tứ, có thể dung-hòa nhiều yếu-tố
khác nhau và có thể phối-trí, ñiều-hợp những ý-tứ ấy làm thành một hệ- thống. Cũng có người trí óc
hẹp hơn : họ không bao-quát ñược những vấn-ñề rộng lớn, nhưng có thể ñi sâu vào các chi-tiết và rất
giỏi trong ngành chuyên-môn của mình. Ngoài ra, người ta lại có thể phân-biệt những người có một
lập- luận chặt chẽ vững chắc và những người ít lý-luận, nhưng có một trực giác mẫn-nhuệ hơn.
Giữa hạng trí-thức và hạng ña-tình có nhiều lối hòa-hợp khác nhau. Nhà trí-thức có thể ña-cảm,
nhiệt-tâm, táo-bạo, hèn nhát, hay không có óc thần-bí.
Những nhóm ña-tình có ý-chí, có xu-hướng ñạo-ñức, có khiếu thẩm-mỹ, có óc thần-bí, cũng có
thể hòa-hợp nhau theo nhiều lối không kể xiết.
Mỗi người ñều có cảm-tưởng rằng trên thế-giới, mình là cá-nhơn duy-nhất. Tuy thế, cá-tánh
người có nhiều mực-ñộ mạnh yếu khác nhau. Nhiều người có một cá-tánh phong phú, vững chắc.
Nhưng cũng có những người cá-tánh hết sức yếu ñuối, họ rất dễ bị uốn nắn theo hoàn-cảnh và tình-thế.
Ta không thể biết hết ñược cá-tánh một người. Nhưng khi sau khi giao-thiệp với họ, ta có thể
hiểu cá-tánh họ một phần nào, nhứt là về những ñại-cương. Nghệ-thuật dùng người dựa vào sự hiểu
biết trên này và thật ra, từ xưa ñến nay, những nhà chánh-khách ñã thành công trong những mưu-ñồ
của mình phần lớn nhờ sự am-hiểu cá-tánh những kẻ giúp ñỡ mình cũng như những ñịch-thủ của mình.
Tùy theo tâm-tánh mình, con người hợp với công việc này hay công việc nọ. Muốn phát-triển
hết năng-lực mình, và nắm phần thắng-lợi trong trường ñời, người cần phải biết chọn lựa một nghềnghiệp thích-hợp với cá-tánh mình.
2.-NGUỒN GỐC CỦA CÁ-TÁNH.
Con người vốn có những cá-tánh khác nhau về cả hai phương-diện thể-chất lẫn tinh-thần. Cátánh này do sự di-truyền và sự phát-dục của người mà ra.
Những cá-tánh di-truyền của người do những vi-nhơn chứa ñựng trong các nhiễm-sắc-thể của
người qui ñịnh.
Bào-thai của người vốn bắt ñầu bằng một noãn-tử do một tinh-trùng của người cha và một
phôi-châu của người mẹ hợp lại tạo nên. Noãn-tử là cái tế-bào căn-bản của người. Chính nó sanh hóa
ra ñể tạo nên cơ-thể. Tất cả các tế-bào của người ñều có tánh chất giống hệt tế-bào căn-bản này.
Khảo-cứu về sự sanh-dục của người, ta thấy rằng noãn-tử, tức là tế-bào căn-bản của người chứa
ñựng 24 nhiễm-sắc-thể của cha và 24 nhiễm-sắc-thể của mẹ mà những nhiễm-sắc-thể này lại chứa
ñựng những vi-nhơn qui-ñịnh ñặc-tánh của người. Vậy, mỗi người gồm phân nửa ñặc-tánh của cha và
phân nửa ñặc-tánh của mẹ.
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Thêm nữa, vì tế-bào sanh-dục chỉ chứa ñựng có phân nửa số nhiễm-sắc-thể của một tế-bào
thường, mà tất cả những tế-bào sanh-dục của một người cũng không phải gồm có những thứ nhiễmsắc- thể y hệt như nhau, nên những ñứa con của một cặp vợ chồng không phải giống nhau cả. Những
sự phốI-hợp khác nhau của 24 cặp nhiễm-sắc-thể của người cha và 24 cặp nhiễm-sắc-thể của người mẹ
có thể ñưa ñến hàng triệu lối khác nhau. Nói một cách khác, một cặp vợ chồng có thể sanh ra hàng
triệu ñứa con cá-tánh khác nhau. Như thế, những anh em, chị em một nhà ñã thừa-hưởng những phần
ñặc-tánh khác nhau của cha mẹ mình. ðiều này chỉ rõ tại sao nhiều khi anh em chị em ruột mà có tâmtánh hoàn-toàn trái ngược nhau.
Vậy, yếu-tố cấu tạo cá-tánh một người do cha mẹ người ấy truyền lại. Noãn-tử khi mới thành
hình ñã chứa ñựng tánh-cách ñứa bé sẽ sanh ra. Trong tánh-cách này cái nhứt-ñịnh sẽ xuất-hiện, như
màu mắt, màu tóc, môi mỏng hay dày, da mịn hay thô, sọ dài hay ngắn, răng chắc hay dễ hỏng, cằm
nhô ra hay lẹm, mũi cao hay thấp. Nhiều tánh-cách khác chỉ có trong trạng-thái tiềm-thế và xuất-hiện
hay không tùy hoàn-cảnh thuận-tiện hay bất-thuận-tiện, như tóc người, màu da, sự sống thọ hay yểu,
sức chịu lạnh v.v…
Bằng cớ chắc chắn nhứt chỉ tỏ sự quan-trọng của yếu-tố di-truyền là trường-hợp những người
sanh ñôi. Co hai hạng sanh ñôi : sanh ñôi thật và sanh ñôi giả. Những người sanh ñôi giả là những
người sanh ñôi do hai noãn-tử, kết-quả của sự phối-hợp của hai tinh trùng và hai phôi-châu mà ra. Họ
không giống nhau hơn hai người anh em chị em thường. Trái lại, nếu họ là kết-quả của một noãn-tử vì
một lý-do gì mà tự phân ra hai thì giống nhau hoàn-toàn ; ñó là trường-hợp sanh ñôi thật. Trong
trường-hợp thứ nhì, nếu sự phân ñôi của noãn-tử không hoàn-thành, hai người có thể dính nhau lại.
Trường-hợp sanh ba, sanh tư, sanh năm cũng như trường-hợp sanh ñôi trên này.
Có khi người ít giống cha mẹ lại giống ông bà nhiều hơn. Như thế là vì có nhiều khả-năng chứa
ñựng trong các vi-nhơn của ông bà truyền cho cha mẹ, nhưng trong cơ-thể cha mẹ thì bị những khảnăng khác chế-ngự nên phải ở trong trạng-thái tiềm thế, ñến khi cha mẹ truyền lại cho con thì ñược tựdo phát-hiện ra.
Những ñiều trên này chỉ rằng cha mẹ tồn-tại một phần nơi con, tồn-tại một cách rõ rệt và chắc
chắn. Và người càng có ñông con thì càng tồn-tại một cách hoàn-toàn, vì người càng có thể truyền lại
nhiều tánh-cách chứa ñựng trong nhiễm-sắc-thể của mình.
Mỗi ñứa con nhứt-ñịnh tiếp-thụ phân nửa tánh-cách của cha và phân nửa tánh-cách của mẹ
mình. Hai anh em chị em có thể giống nhau hơn con giống cha mẹ, nhưng cũng có thể xa nhau gần như
người dưng. Tế-bào một ñứa cháu có thể chứa ñựng 12 nhiễm-sắc-thể của ông bà, nhưng cũng có thể
chứa ñựng ít hơn hay nhiều hơn. Vì ñó, ñứa cháu có thể gần ông bà gần bằng con giống cha – hay
nhiều hơn trong trường-hợp có những ñặc-tánh tiềm-thế ñược phát-hiện kể ra trên này – nhưng cũng có
thể xa ông bà mình như là người dưng vậy.
Những vi-nhơn trong các nhiễm-sắc-thể ñã chứa ñựng những yếu-tố căn-bản qui-ñịnh những
tánh-cách rõ ràng của cơ-thể và tâm-hồn người. Tùy theo vị-trí các nhiễm-sắc-thể trong tế-bào và
những ñiều-kiện người gặp trong sự phát-dục từ khi bào-thai tượng hình ñến lúc người già, những
tánh-cách trên ñây có thể phát-hiện hay ở mãi trong trạng-thái tiềm-thế.
Vậy, cá-tánh người vừa do sự di-truyền vừa do sự phát-dục mà ra. Phân-biệt ảnh-hưởng của hai
bên một cách rõ ràng là ñiều rất khó thực-hiện. Sự quan-sát và kinh-nghiệm ñã chỉ tỏ rằng ảnh-hưởng
này tùy theo cá-nhơn mà khác nhau. Giữa những trẻ con cùng cha mẹ và ñược nuôi nấng y như nhau
có thể có những sự khác nhau rất xa về hình-thể, khả-năng trí-tuệ, ñức-tánh, tinh-thần. Trong trường-
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hợp này, ta có thể quả quyết rằng sự khác nhau ñó vì tánh-cách di-truyền mà có. Những người sanh ñôi
thật lúc mới sanh ra thì ñã có những tánh-cách nội-tại y hệt như nhau. Tuy vậy, nếu ta phân-cách họ từ
lúc nhỏ và nuôi họ theo những phương-pháp khác nhau, họ có thể trở thành khác nhau. Vậy, sự giống
nhau về bản-chất không chắc ñưa ñến những cá-nhơn giống nhau trong những hoàn-cảnh khác nhau.
Người ta có thể dự ñịnh một phần nào kết-quả của di-truyền và giáo-dục ñối với con người. Trẻ
con bạc-nhược lừ ñừ, lơ ñãng, nhút nhát, lười biếng, không thể nhờ hoàn-cảnh phát-dục mà trở thành
cương-quyết, mạo-hiểm và cứng cỏi.
Trí tưởng-tượng, óc phiêu-lưu không do hoàn-cảnh mà ra và có lẽ không bị hoàn-cảnh làm tiêudiệt. Vậy, hoàn-cảnh chỉ có hiệu-lực trong vòng những ñặc-tánh di-truyền và chỉ làm phát-hiện những
ñặc-tánh nội-tại sẵn có trong người, chớ không tạo nó ñược.
Bù lại, hoàn-cảnh có thể làm hư hủy các ñặc-tánh nội-tại di-truyền và các ñặc-tánh này chỉ có
thể phát-hiện trong hoàn-cảnh thuận-tiện. Người ñàn bà thuộc gia-ñình ñông con mà thiếu chất vôi thì
xương chậu nhỏ và hóa ra ít sanh-dục. Sự thiếu sanh-tố hoặc các bịnh do vi-trùng gây ra có thể làm cho
ngoại thận người nhỏ ñi hay không phát-dục ñược. Do ñó, một người có ñủ trong huyết-quản, những
tư-cách làm người chỉ-huy, người hướng-ñạo quần-chúng-hóa dở ñi, và không giữ nổi những trách-vụ
trọng-hệ ấy.
Yếu-tố tâm-lý cũng có một ảnh-hưởng rất lớn ñến người. Nó có thể cải-dịch sự tuần-hoàn và
các tuyến nội-tiết, làm cho kết cấu của cơ-thể biến ñổi một phần nào. Những qui-phạm tinh-thần và các
dục-vọng sanh-lý cũng có ảnh-hưởng ñến thái-ñộ tâm-lý và các tổ-chức của các tế-bào. Ảnh hưởng của
tinh-thần có thể làm ảnh-hưởng những ñức-tánh trí-tuệ, nhưng nó cũng có thể phát-triển một người
ngoài trí tưởng-tượng. Nó làm cho kẻ yếu ñỡ yếu và người mạnh càng mạnh hơn. Sự ngưỡng-mộ anhhùng bao giờ cũng là khởi-ñiểm cho những hành-ñộng anh-hùng.
Một yếu-tố tác-ñộng cho một hay nhiều người trong nhiều lúc khác nhau thường có kết-quả
khác nhau, nhưng sự ñối phó với hoàn-cảnh của một cơ-thể phần lớn do sự di-truyền mà ra. Khi gặp
trở-lực, người này có thể cố vượt lên và làm phát-hiện những khả-năng tiềm-thế của mình, còn người
nọ có thể chịu thua mà lùi bước ñi.
Nói tóm lại, ta rất khó phân-biệt ảnh-hưởng của ñặc-tánh nội-tại và của sự phát-dục trong sự
cấu tạo cơ-thể và tâm-hồn người.
Những tánh-cách người thâu-hoạch ñược trong ñời sống mình không di-truyền. Tuy vậy, các
vi-nhơn có thể bị biến ñổi vì ảnh-hưởng của nội-giới. Bịnh-tật, các ñộc-tố, lương-thực, các hạch của
người có thể làm cho các vi-nhơn biến ñổi ñi. Sự biến ñổi này thường hướng ñến cái xấu hơn cái tốt.
Vì ñó, hậu-duệ những bậc anh-hùng, vĩ-nhơn có thể là những người hạ-cấp, ngu ñộn yếu ñuối, hèn
nhát, ñiên cuồng.
Tiềm-thế trong noãn-tử, ñặc-tánh của người lần lần phát-hiện trong ñời người. Sự chiến-ñấu
giữa người và hoàn-cảnh làm cho các tánh-cách của tổ-tiên người ñể lại hiện ra và hướng người theo
ngõ này hay ngõ khác. Mỗi người ñều trả lời cho hoàn-cảnh theo ñặc-tánh riêng của mình, và người
thường chọn lựa ñường lối nào làm cho cá-tánh mình nổi bật lên.
Vì ñó, cá-tánh người không giống nhau ñược, và chủ trương về tổ-chức ñời sống của người
theo một khuôn khổ chung như một bầy cầm-thú mà các nhà ñộc-tài nêu ra rất mực sai lầm, không thể
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áp-dụng ñược, nhứt là ñối với những người ñã ñược hưởng ánh sáng văn-minh và do ñó mà có một cátánh mạnh mẽ rõ ràng.
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CHƯƠNG III
THUYẾT SINH-TỒN
I.- MỤC-ðÍCH HOẠT-ðỘNG CỦA NGƯỜI : SINH-TỒN.
A.- Ý-CHÍ SINH-TỒN CỦA NGƯỜI.
1.- BẢN-NĂNG SINH-TỒN CỦA NGƯỜI.
Nhờ sự nghiên-cứu của các nhà sanh-vật-học, sanh-lý-học và tâm-lý học, chúng ta ñã có một số
tri-thức về con người. Những tri-thức này không nghiêm-xác hoàn-toàn bằng những tri-thức người
thâu- hoạch ñược về các tử-chất. Tuy thế, nó cũng giúp ta có một ý-niệm về con người. Ý-niệm ñó
chưa ñược rõ ràng ñầy ñủ, nhưng cũng phù-hợp với con người thật-sự, ít nhứt là trong những ñạicương.
Sự khảo-sát về con người ñã cho chúng ta thấy rằng người là một phần của võ-trụ. Cơ-thể
người ñược cấu-tạo bằng những chất hóa-hợp xây dựng nên võ-trụ, nhưng lại có những tánh-cách ñặcbiệt. Với nhiều xúc-cảm, nhiều quan-năng phức-tạp và phân-biệt nhau, người cư-xử như là một tổngthể thuần-nhứt. Tổng-thể này rất linh-ñộng và rất mẫn-nhuệ, có nhiều khả-năng và ñặt dưới sự ñiềukhiển của những bẩm-tánh thiên-nhiên có một sức mạnh không ai cưỡng ñược là những bản-năng.
Ta ñã thấy rằng các bản-năng của người có thể chia ra làm ba loại chánh-yếu : bản-năng vị-kỷ,
bản-năng tình-dục và bản-năng xã-hội. Những bản-năng vị-kỷ nhắm vào việc bảo-vệ sự sống còn của
cá-nhơn , những bản-năng tình-dục hướng ñến chỗ bảo-vệ sự sống còn của chủng-loại, những bảnnăng xã-hội thì có mục-ñích tạo ñiều-kiện cần-thiết cho sự tập-hợp nhiều người lại thành ñoàn-thể. Sự
sống thành ñoàn-thể này vừa có lợi cho sự sống còn của cá-nhơn, vừa có lợi cho sự sống còn của
chủng-loại.
Những loại bản-năng trên này thật ra không phải hoàn-toàn phân-biệt nhau, mà có tác-ñộng qua
lại với nhau, lắm khi hòa-hợp nhau ñể tạo ra những khuynh-hướng vô-cùng phức-tạp. Nhưng trong
trường-hợp nào cũng vậy, các bản-năng ñều hướng về mục-ñích mưu-ñồ sự sống còn cho người ; sống
còn của cá-nhơn hay là sống còn của chủng-loại. Như vậy, ta có thể xem tất cả các bản-năng của người
là những hình thể khác nhau của một bản-năng duy-nhứt : bản-năng sinh-tồn.
Bản-năng sinh-tồn là một bẩm-tánh thiên-nhiên hỗn-hợp với cơ-thể người ; nó phát-hiện khi
người mới sanh và chỉ tiêu-diệt khi người chết. Do ñó, nó chi-phối hết cả ñời sống của người, từ khi
người cất tiếng oa oa ñể chào ñời cho ñến lúc người nhắm mắt xuôi tay, giã từ trần-thế.
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Vì bản-năng sinh-tồn mà người có một ý-chí sinh-tồn vô-cùng mãnh-liệt. Ý-chí sinh-tồn xuất-hiện một
cách rõ rệt trong tất cả những hoạt-ñộng của người. Những hoạt-ñộng này sở-dĩ phức-tạp là vì người là
một sanh-vật cao-ñẳng có nhiều năng-khiếu sanh-lý và tâm-lý, thành ra có nhiều nhu-cầu và khuynhhướng khác nhau. Tuy vậy, dựa vào bản-năng sinh-tồn, ta có thể thống-suất ñược hết những hoạt-ñộng
ấy một cách dễ dàng.
II.- SỰ HOẠT-ðỘNG SINH-TỒN CỦA NGƯỜI.

Xem xét hoạt-ñộng của người từ ngàn xưa ñến giờ, ta có thể nhận thấy rằng mục-ñích chánhyếu của người là mưu-ñồ sự sống còn cho mình.
Trước hết, người hoạt-ñộng ñể sống : sống về mặt vật-chất, trong hiện-tại và tương-lai. Từ một
người dã-man ẩn náu trong chốn rừng sâu núi thẳm cho ñến một người sống trong xã-hội văn-minh, ai
ai cũng lo giữ gìn tánh-mạng mình và làm việc ñể nuôi thân. Khi vấn-ñề sống trong hiện-tại ñã giảiquyết xong, người nghĩ ñến việc kéo dài sự sống của mình ra ; người gắng hết sức làm cho ñời sống
của mình ñược lâu dài chắc chắn. Ngoài việc tìm cách xây dựng những nơi trú-ẩn lâu bền người lại
còn ñể dành những món ăn thức uống ñể phòng khi ñói kém.
Giải-quyết ñược việc duy-trì ñời sống của bản-thân, người lo ñến việc tăng-gia sức sống của
mình, bành-trướng năng-lực sanh-hoạt của mình. Người tìm cách nâng cao ñời sống của mình lên, cố
làm cho ñời sống ấy ñược dễ dàng sung sướng hơn. Không những nghĩ ñến việc no lòng, người còn
biết tìm những món ăn ngon lành sạch sẽ, không những cần ñược ấm thân, người còn biết thích y-phục
ñẹp ñẽ, không những muốn có chỗ trú-ẩn, người còn muốn có chỗ ở tráng-lệ huy-hoàng.
Về phương-diện tinh-thần, người có những tình-cảm, những sở-thích, những nguyện-vọng
riêng. Người muốn ñược tự-do phát biểu tình-cảm mình, hướng ñời sống mình theo nguyện-vọng mình
và tổ-chức nó theo sở-thích mình.
Hơn nữa, người còn muốn ñem sự sống ra ngoài bản-thân mình. Người muốn cho những vật
quanh mình mang một phần sự sống của mình, muốn cho ñồng-loại mình chịu ảnh-hưởng mình. Sau
hết, người cũng muốn rằng sau khi mình chết, một phần sự sống của mình còn lưu lại trần-thế. Nhucầu tình ái của người, lòng ham muốn có một ñược ñứa con nối dõi cho mình, ñể dòng họ mình ñược
vĩnh-cửu, sự cố-gắng ñể tạo ra một tác-phẩm văn-chương hay, nghệ-thuật một công-trình vĩ ñại hay
một sự- nghiệp hiển-hách, sự tha-thiết muốn truyền-bá tư-tưởng mình ñể làm cho nó thắng-lợi và chiphối những kẻ khác, sự nỗ-lực ñể ngự-trị ñồng-loại, ñặt họ dưới sự ñiều-khiển của mình, ñó là bao
nhiêu bằng cớ chứng tỏ ý muốn bành-trướng và duy-trì sự sống của con người.
Duy-trì sự sống của mình về hai mặt vật-chất và tinh-thần, trong hiện-tại và tương-lai, làm cho
sự sống của mình càng ngày càng dễ dàng sung sướng và bành-trướng mãi ra, ñể có thể truyền cái sống
quanh mình trong khi mình còn sống và sau khi mình ñã chết. Nói tóm lại, sự sinh-hoạt và tồn-tại,
sống và còn, ñó là tất cả mục-ñích hoạt-ñộng của con người.
Kết-quả của sự hoạt-ñộng này ñưa ñến một cứu-cánh duy-nhứt : mưu-ñồ sự sinh-tồn của con
người, và của cả loài người. Ta có thể nói tóm lại rằng, tất cả cuộc ñời quây quần chung quanh hai chữ
sinh-tồn : sinh-tồn về vật-chất, và sinh-tồn về tinh-thần, sinh-tồn của cá-nhơn và sinh-tồn của chủngloại.
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B.- NHỮNG BIỂU-LỘ KHÁC NHAU CỦA Ý-CHÍ SINH-TỒN.

Tất cả mọi người trên thế-giới ñều có ý-chí sinh-tồn và ñều hướng hết sự hoạt-ñộng của mình
vào mục-ñích phụng-sự ý-chí sinh-tồn ấy. Tuy vậy, sự hoạt-ñộng của con người không phải hoàn-toàn
giống nhau, và ñứng trước một tình-thế, sự phản-ứng của người này và người kia có thể khác hẳn nhau.
Như thế là vì ý-chí sinh-tồn của người bị sự chi-phối của cá-nhơn và có rất nhiều trạng-thái.
Năng-lực thể-chất và tinh-thần của người vốn khác nhau vô-cùng. Nếu bên trong mỗi người,
những nhu-cầu vật-chất ñưa ñến những dục-vọng thấp kém vẫn sống gần bên những nhu-cầu tinh-thần
ñưa ñến những lý-tưởng cao-thượng, sức mạnh những nhu-cầu ấy rất khác nhau tùy người. Một mặt
khác, khả-năng của người trong sự chế-ngự hay thỏa-mãn những nhu-cầu của mình khác nhau vôcùng, tùy hoàn-cảnh, tùy ñặc-tánh di-truyền, tùy trình-ñộ giáo-dục, tùy trạng-thái sanh-lý và tâm-lý
mỗi lúc của người.
Người thái-cổ và người dã-man hiện-tại không có một ý-thức rõ rệt về hành-ñộng của mình. Họ
hoàn-toàn tuân theo bản-năng một cách tự-nhiên. Sự sai-biệt về thể-chất và tâm-trí không có bao nhiêu,
cá-tánh người chưa mở mang lắm và những ước-thúc xã-hội giản-dị có một hiệu-lực gần như nhau ñối
với cá-nhơn trong ñoàn-thể. Do ñó, ý-chí sinh-tồn ñược biểu-lộ gần như nhau.
Sự hoạt-ñộng cho mục-ñích sinh-tồn cá-nhơn trong những xã-hội thô-sơ vẫn quan-trọng và cầnthiết nhưng vì người thường có cơ-hội tập-hợp nhau ñể tự-vệ, ñể mưu sống chung, ñể vui chơi với
nhau, ñể lễ bái thần thánh nên các bản-năng xã-hội rất mạnh mẽ. Nó uốn nắn người theo khuôn khổ
chung, ñiều-hòa sự giao-thiệp nhau giữa mọi người, và khiến cho người sẵn sàng hy-sinh cho ñoàn-thể
những khi cần.
Chính những ñặc-tánh trên ñây ñã tạo ra thần-thoại về những con người dã-man có tánh tốt
bẩm- sanh. Thật-sự những con người dã-man ñó làm ñiều phải một cách tự-nhiên như làm ñiều ác, vì
họ hành-ñộng một cách vô-ý-thức, theo sự thúc giục của bản-năng họ.
Trong xã-hội văn-minh, con người ñã tiến-hóa hơn, sự sai-biệt về khả-năng thể-chất và tâm-trí
của người ñã rõ rệt hơn. Trình-ñộ sanh hoạt vật-chất chung ñã ñược nâng cao, sự an- ninh cũng vững
vàng hơn, và những cơ-hội tập-hợp ñể làm việc hoặc vui chơi chung nhau ít bớt ñi. Những ñiều trên
này làm cho cá-tánh người rõ rệt hơn, ñồng-thời nới rộng những mối dây xã-hội ràng buộc cá-nhơn.
ðã thế, một số người có còn thể có ít nhiều ý-thức về hành-ñộng của mình và có thể tự ý chếngự một số nhu-cầu, cao-thượng-hóa những khuynh-hướng của mình. Sự giáo-dục mà người nhận chịu
một cách không ñồng ñều nhau, thường có mục-ñích tăng-cường những bản-năng xã-hội ñã bị yếu bớt
trong những xã-hội có trình-ñộ vật-chất cao.
Do những yếu-tố trên này, ý-chí sinh-tồn của người trong xã-hội văn-minh biểu-lộ dưới những
hình-thức phức-tạp hơn.
Trong xã-hội văn-minh có những người khôn ngoan, nhận thấy những quyền-lợi của mình từ xa
và một các rõ ràng. Lý-trí họ cho họ biết rằng quyền-lợi chánh ñáng của họ không phải ở trong sự
thỏa-mãn những dục-vọng hiện-tại của họ một cách mù quáng. Vì thế họ nghĩ ñến tương-lai nhiều hơn.
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Họ có thể nhờ một ý-chí mạnh mẽ mà tổ-chức ñời sống theo một xu-hướng nhứt-ñịnh, và tạo nên
những mối dây bền chắc ñể chế-ngự hay hướng-dẫn các nhu-cầu, các dục-vọng thấp kém của họ. Nhờ
ñó, họ có một cá-tánh mạnh mẽ và thành-công trong những dự-ñịnh của họ.
Ngoài ra, lại còn có những người biết nghĩ ñến tương-lai, nhưng không ñủ ý-chí ñể cưỡng lại
các thị-dục của mình và không tổ-chức ñược ñời sống theo nguyện-vọng, theo lý-tưởng mình.
Sau cùng, cũng có những người ngu muội hơn, kém cỏi hơn. Họ không thể mở tầm mắt ra nhìn
về phía tương-lai ; họ chỉ biết có hiện-tại và hoàn-toàn làm nô-lệ cho những thị-dục của mình. Trong
sự thỏa-mãn những nhu-cầu, những người này có thể có ñủ tài ñể thành-công, họ cũng có thể thiếu
khả-năng cần-thiết và không dám phô bày ý muốn của mình.
Như thế, mặc dầu bản-tánh có giống nhau, mặc dầu ñều có ý-chí sinh-tồn như nhau, nguyệnvọng sinh-tồn của người trong xã-hội văn-minh khác nhau vô-cùng.
Một số người chỉ chú-trọng ñến ñời sống hiện-tại mà không nghĩ ñến tương-lai. Có người khi
kiếm ñủ tiền ñể sống một ngày thì nhứt-ñịnh ở không suốt ngày ấy, dầu có gặp cơ-hội có thể kiếm
nhiều tiền cũng bỏ qua không chịu làm. Nhiều người khác khi có tiền trong tay thì ăn tiêu huy-hoác,
phung-phí cả cơ-nghiệp mình ñể mua vui.
Có những người chỉ biết ñến ñời sống vật-chất, và trong ñời sống hiện-tại cũng như trong việc
nghĩ ñến tương-lai, họ không có mục-ñích gì khác hơn là tìm cách thỏa-mãn những nhu-cầu của xác
thịt họ. Vì ñó, họ chỉ chú-trọng ñến những món gì có một giá-trị về phương-diện vật-chất. ðó là
trường-hợp những người ñắm mê vật-dục, những anh trọc-phú suốt ñời chạy theo ñồng tiền.
Một số người khác lại chú-trọng ñến ñời sống tinh-thần nhiều hơn là ñời sống vật-chất. Họ
thích ñược người tùng-phục trọng-vọng và không ngại bỏ nhiều tiền bạc, công lao ñể chuốc lấy tiếng
khen hay sự kính nể của thiên-hạ. Cũng có người ñi tìm sự an-nhàn, lấy sự an-ổn của tâm-hồn và sự
khỏe khoắn của thể-xác làm trọng.
Ở một mực cao hơn, là những người có một quan-niệm tôn-quí hơn về vấn-ñề tinh-thần. Hoặc
ñeo ñuổi một lý-tưởng cao-siêu, hoặc phụng-sự một nghệ-thuật, hoặc tin tưởng nơi một ñời sống vĩnhcửu ngoài thế-giới hữu-hình và hướng tâm-hồn ñến một nguyên-lý mà họ cho là nguồn gốc chúa tể
vạn-vật, họ ñặt giá-trị tinh-thần lên trên hết. Những hạng người hướng sự sống về tinh-thần trên này có
thể chấp-nhận một ñời sống vật-chất thiếu thốn, hẹp hòi, có khi họ dám hy-sinh cả tánh-mạng ñể bảovệ lý-tưởng hay binh vực quan-niệm mình.
ðứng về phương-diện xã-hội mà nói, ta có thể phân-biệt những người hoàn-toàn vị-kỷ chỉ cần
biết ñến quyền-lợi cá-nhơn của mình, chỉ nghĩ ñến sự sinh-tồn của riêng mình, và những người có một
tâm-hồn quảng-ñại hơn, biết ñặt quyền-lợi chung của ñoàn-thể trên quyền-lợi mình, biết xem sự sinhtồn của ñoàn-thể trọng hơn sự sinh-tồn của bản-thân. ðó là những vĩ-nhơn, những anh-hùng hữu-danh
hay vô-danh. Họ sẵn sàng chịu thiệt thòi ñể cho ñoàn-thể ñược hưởng lợi ; họ cũng dám hủy bỏ sự
sống của mình ñể bảo-vệ ñồng-bào, ngay trong khi bình tĩnh, không bị bản-năng quần-chúng ám-thị.
Như vậy sự sinh-tồn của người có thiên hình vạn trạng, và lắm khi những xu-hướng, những thịdục của người chống chỏi lại nhau một cách mãnh-liệt. Trong trường-hợp này, sự thắng-lợi của một
xu-hướng ñối với một xu-hướng khác tùy nơi cá-tánh của người. Chính cá-tánh này ñã ñịnh giá-trị cao
thấp của người trong xã-hội.

48

Ngoài ra, ta lại có thể nhận thấy rằng nhiều khi loài người dám tự mình hủy-diệt ñời sống của
mình vì một ñiều bất-ñắc-ý, hay dám trải thân làm những việc nguy-hiểm ñến tánh-mạng ñể thực-hiện
lý-tưởng. Những người trên này không phải là vượt khỏi sự chi-phối của ý-chí sinh-tồn. Nhưng ñối với
họ, sống mà không ñạt ñược chí-nguyện, hay sống trong một hoàn-cảnh mình không thích thì không
bằng chết mà ñược thảnh thơi, hay lưu-danh hậu-thế. Nơi họ, sự sinh-tồn của tinh-thần ñã thắng ý-chí
sinh-tồn của thể-xác vậy.
C.- Ý-CHÍ SINH-TỒN VỚI HOÀN-CẢNH.
Ý-chí sinh-tồn của người có thể xuất-hiện dưới rất nhiều trạng-thái. Nhưng nó phải tùy-thuộc
hoàn-cảnh bên ngoài hay không ? ðó là một vấn-ñề ñã gây ra nhiều cuộc tranh-luận sôi nổi.
1.- NHỮNG THUYẾT TIỀN-ðỊNH.
Một số người theo thuyết tiền-ñịnh cho rằng tất cả những sự biến, từ những sự biến của thế-giới
vật-chất ñến sự biến của thế-giới tâm-linh ñều ñược qui-ñịnh trước, và trong sự hoạt-ñộng của mình,
người phải noi theo một quyền-lực vô-hình ngoài ý muốn của mình. Ta có thể phân-biệt nhiều xuhướng tiền-ñịnh khác nhau.
Một số nhà tôn-giáo ngày xưa cho rằng số mạng người hoàn-toàn nằm trong oai-lực của trời.
Người Ả-Rập ñứng trước một biến-cố thường hay nói : « ðiều ấy ñã ghi sẵn trên trời ». Người TrungHoa có câu : « Mỗi miếng uống miếng ăn của người ñều ñược ñịnh sẵn » (nhứt ẩm nhứt trác giai do
tiền-ñịnh ». Nhiều nhà thần-học không ñến nỗi có một quan-niệm tiền-ñịnh hẹp hòi như thế, nhưng vẫn
cho rằng người là một dụng-cụ trong tay Thượng-ðế và chỉ sống ñể thi-hành những ý-ñịnh của
Thượng-ðế. ðối với những người này, ý-niệm tự-do không dung-hợp ñược với oai-quyền Thượng-ðế.
Theo chủ-trương những nhà khoa-học thì nội-giới của người cũng noi theo những luật-lệ chặt
chẽ như ngoại-giới. Những nhà khoa-học này lại phân ra làm ba phái khác nhau.
Phái tiền-ñịnh võ-trụ dựa vào những luật lệ căn-bản chi-phối tử-chất ñể quả quyết rằng ngay
trong lãnh-vực tinh-thần người không bao giờ ñược tự-do chọn lựa thái-ñộ của mình, mà luôn luôn chỉ
là một bánh xe nhỏ trong một guồng máy to, phải quay tít theo một mực-ñộ ñịnh sẵn cho mình.
Theo phái tiền-ñịnh sanh-lý, tất cả ñời sống tâm-linh của người ñều ñặt dưới sự ñiều-khiển của
tình-trạng cơ-thể mình, và chung-qui, của sự di-truyền.
Sau cùng, phái tiền-ñịnh tâm-lý cho rằng tất cả hoạt-ñộng hiện-tại của người tùy-thuộc ñời sống
tâm-lý quá-khứ một cách chặt chẽ. Chính những sự ham muốn, những dục-vọng, những ý-tưởng ñã
qua trong trí óc người qui-ñịnh ý muốn hiện-tại của người.
Ngoài những nhà tiền-ñịnh tôn-giáo và khoa-học, lại còn có những nhà tiền-ñịnh xã-hội chủtrương rằng con người bị ảnh-hưởng của hoàn-cảnh một cách mạnh mẽ. Những quyết-ñịnh của người,
ngay ñến những quyết-ñịnh có vẻ ñặc-biệt, cá-nhơn nhứt ñều do hoàn-cảnh cá-nhơn chung quanh tạo
ra rồi lại truyền bảo lại cho người.

49

2.- THUYẾT TỰ-DO Ý-CHÍ.
Chống chọi lại những người theo thuyết tiền-ñịnh là những người theo thuyết tự-do ý-chí, cho
rằng con người ñược tự-do trong sự quyết-ñịnh của mình.
Trước một tình-thế, người có thể giữ nhiều thái-ñộ khác nhau và tự mình chọn lựa một trong
những thái-ñộ ấy. Cảm-tưởng tự-do này là một sự thật do kinh-nghiệm mà ra ; nó là một yếu-tố của ýthức, người nào cũng có.
Nhiều khi người có cảm-tưởng rằng nhiệm-vụ mình bắt buộc mình phải làm một việc gì.
Nhưng sự bắt buộc của nhiệm-vụ là một sự bắt buộc người tình-nguyện, nghĩa là tự-do nhận chịu. Hơn
nữa, người chỉ có cảm-tưởng mình bị bắt buộc khi người ñược tự-do. Vậy, cảm-tưởng bị bắt buộc hàm
nghĩa rằng người vốn ñược tự-do.
Chính những người chủ-trương tiền-ñịnh cũng phải công-nhận sự tự-do của người trong thái-ñộ
họ về những vấn-ñề luật-pháp và luân lý. Nếu con người hoàn-toàn là một thứ bù nhìn bị Thượng-ðế,
bị các ñịnh-luật võ-trụ, bị quá-khứ tâm-lý hay hoàn-cảnh xã-hội xô ñẩy cho cử-ñộng thì người không
thể có trách-nhiệm gì về việc làm của mình. Trong trường-hợp ñó không ai có quyền chê bai hay trách
móc những người làm bậy. Thượng-ðế không có quyền gởi những kẻ phạm tội ác xuống hỏa-ngục, các
nhà ñạo-ñức không có quyền khinh bỉ một ñứa vô-luân, và tòa-án không có quyền trừng-phạt những
cá-nhơn phạm luật. Nhưng thật-sự, các nhà tôn-giáo, khoa-học và xã-hội ñều bắt người chịu tráchnhiệm về hành-ñộng mình, và như thế họ ñã gián-tiếp nhìn nhận rằng người có ñược tự-do trong sự
quyết-ñịnh của mình.
ðứng về phương-diện tâm-lý mà xét, ta có thể bảo rằng giá-trị những ñối-tượng khác nhau mà
người phải chọn lựa hoàn-toàn tùy nơi quan-ñiểm người mà cao hay thấp, vì mỗi ñối-tượng ñều phùhợp với một vài nhu-cầu của người mà chống chọi lại một vài nhu-cầu khác. Người có thể thay ñổi
quan-ñiểm mình ñể chọn lựa ñối-tượng này hay ñối-tượng kia, và ñiều này chứng tỏ rằng người ñược
tự-do.
3.-TÁNH-CÁCH SỰ TỰ-DO CỦA NGƯỜI.
Xét hết sự hoạt-ñộng sinh-tồn của người, ta nhận thấy rằng con người không phải hoàn-toàn
ñược tự-do. Sự sinh-tồn vật-chất của người bị ñặt dưới sự chi-phối chặt chẽ của những ñịnh-luật ñiềukhiển thế-giới vật-lý. Muốn duy-trì sự sống của cơ-thể, người phải noi theo nhiều ñiều-kiện khác nhau.
Những quan-năng dinh-dưỡng, bài-tiết, tuần-hoàn, hô-hấp v.v… của người luôn luôn vận-ñộng theo
một xu-hướng nhứt-ñịnh, nhiều khi ngoài ý-thức của người. Hơn nữa khi sự vận-ñộng này bị ngăn cản,
hoặc thiếu những vật-liệu cần-thiết, người có thể bị nguy-hiểm ñến tánh-mạng.
Tuy vậy, ngay trong lãnh-vực vật-chất, người không phải hoàn-toàn ñóng một vai tuồng nô-lệ
thụ-ñộng.
Sự sống tự nó vốn là một cố-gắng ñể vượt khỏi sự chi-phối của hoàn-cảnh vật-chất, và mực cao
thấp của sanh-vật thật ra ở chỗ cố-gắng ấy thành-công nhiều hay ít. Loài thực vật ñã có những ñặc-tánh
mà tử-chất không có : trong sự tuân theo các ñịnh-luật thiên-nhiên, nó ñã có một hướng phát-triển và
một sức tự-tồn khá mạnh rồi. Loài ñộng-vật còn ñi xa hơn loài thực-vật : nó không phải cố-ñịnh ở một
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chỗ mà di-ñộng ñược trong một phạm-vi rộng hẹp tùy loại. Một mặt khác, nó có thể phản-ứng lại
những kích-thích ngoạI-lai theo nhiều lối, chớ không phải luôn luôn theo một cách-thức duy-nhứt.
Con người là một ñộng-vật cao cấp có nhiều khả-năng hơn các loài ñộng-vật khác, nên có một
phạm-vi hoạt-ñộng rộng-rãi nhứt trong các loài. Sự so sánh ñời sống vật-chất của người với ñời sống
các loài và với tử-chất ñã cho ta thấy rằng mặc dầu bị chi-phối của các ñịnh-luật thiên-nhiên người
không hoàn-toàn lệ thuộc vào nó. Phạm-vi hoạt-ñộng của người ñã mở rộng ra theo các khả-năng của
người và ñiều này chỉ tỏ rằng người ñã một phần nào ñược tự-do so với hoàn-cảnh. Do ñó, người tựnhiên có bản-năng tự-do mạnh mẽ, khiến cho họ từ xưa vẫn cư-xử với nhau như là những kẻ tự-do,
mặc dầu về phương-diện tư tưỏng, người ta có thể ñi ñến chỗ phủ-nhận sự tự-do.
ðem so sánh người với nhau, ta lại nhận thấy rằng trong sự sống còn vật-chất, người không
phải tùy-thuộc hoàn-cảnh với một mực-ñộ ngang nhau. Nếu trên ñời có người hoàn-toàn làm nô-lệ cho
cơ-thể mình và ñặt những huấn-lịnh do những nhu-cầu xác thịt ban bố lên trên hết, thì cũng có những
người biết huấn-luyện xác thịt mình, bắt buộc nó phải chiều theo ý mình một phần nào. Ở hạng người
sau này, những nhu-cầu vật-chất nhiều khi phải nhượng-bộ cho những nhu-cầu tinh-thần, và ngay
trong sự thỏa-mãn những dục-vọng của mình, xác thịt cũng phải noi theo những qui-tắc họ ñặt ra.
Những qui-tắc này tất-nhiên không thể chọi lại những ñịnh-luật vật-lý chi-phối cơ-thể người : người
không thể ăn uống thiếu thốn mà trở thành béo tốt ñược. Tuy thế nó cũng dành lại cho ý-chí người một
phần quyền ñiều-khiển sự sống của cơ-thể.
Ngoài ra, trên thế-giới còn có những hạng người ñặc-biệt, uốn nắn ñời sống vật-chất của mình
theo một khuôn khổ khắc-nghiệt, và rút nhu-cầu của xác thịt xuống một mực hết sức kém cỏi. ðó là
những nhà ẩn-sĩ tu theo ñạo khổ-hạnh, những thuật-sĩ Ấn-ñộ có thể tự chôn mình trong một cái hòm
nhỏ suốt tháng mà không chết, những chí-sĩ như Thánh Gandhi, như nhiều nhà cách-mạng Việt-nam
nhịn ñói hàng tuần hàng tháng ñể tranh-ñấu cho lý-tưởng mình.
Về phương-diện tinh-thần, con người vẫn phải tuân theo các bản-năng của mình. Hơn nữa, sự
tác-ñộng của con người còn chịu ảnh-hưởng của nhiều yếu-tố khác. Sự di-truyền, sự giáo-dục, tìnhtrạng sanh-lý, quá-khứ tâm-lý của người cũng như hoàn-cảnh xã-hội ñều có thể ñóng một vai tuồng
quan-trọng trong sự quyết-ñịnh của người. Những bản-năng và các yếu-tố trên này hợp lại làm khối lực
tác-ñộng qua lại với nhau, và ảnh-hưởng rất mạnh ñến người. Do ñó, chủ-trương của những nhà tiềnñịnh khoa-học và xã-hội cũng có một phần hữu-lý.
Tuy nhiên, ñối với những con người có ý-thức, biết cân nhắc sự lợi lại, phải trái, biết quan-sát
tình-thế, biết tự xét về thái-ñộ mình, sự chọn lựa một ñường lối ñể noi theo vẫn tùy-thuộc tinh-thần
người một phần khá lớn. Chính quan-ñiểm của người ñối với những mục-tiêu ñồng-thời cám dỗ người
ñã ñóng một vai tuồng quyết-ñịnh trong thái-ñộ của người.
Một mặt khác, con người có thể hoạt-ñộng trên những yếu-tố khả-dĩ ảnh-hưởng ñến thái -ñộ
tương-lai của mình. Người có thể cố-gắng học-hành, tự khép mình vào một kỷ-luật, tự rèn cho mình
một lý-tưởng, tập-luyện thân-thể mình, biến-ñổi hoàn-cảnh xã-hội của mình hay ít nhứt cũng biến-ñổi
quan-ñiểm mình ñối với hoàn-cảnh xã-hội ấy. Những ñiều này có thể làm cho người sẵn sàng có phảnứng này hơn là phản-ứng kia.
Như thế, nhờ ý-thức, người có ñược tự-do trong lãnh-vực tinh-thần. Sự tự-do này càng lớn khi
ý-thức về ñời sống của người càng rõ ràng, càng mạnh mẽ. Trong trường-hợp ñó, một số yếu-tố chiphối con người như giáo-dục, hoàn-cảnh xã-hội, thật ra ñã giúp thêm vào việc mở rộng sự tự-do tinhthần của người hơn là phủ-nhận nó.
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Sự tự-do tinh-thần mà người ñược hưởng không phải là hoàn-toàn, nhưng nó cũng ñủ ñể cho
người có một ý-thức rõ rệt về nó. Phụ thêm vào bản-năng tự-do người sẵn có, nó gây cho người một ýhướng tự-do rất mạnh, nhứt là trong mấy thế-kỷ sau này.
Con người vốn có cái xu-hướng tự-nhiên là muốn dựa vào cái tuyệt-ñối nên nhiều kẻ ñã ñi ñến
chủ-trương cho rằng sự tự-do của người ñược hoàn-toàn. Chủ-trương này ñã gặp một phản-ứng mạnh
mẽ nơi một số nhà khoa-học. Cũng như những nhà tôn-giáo ngày xưa nhốt con người vào trong cái
khuôn Tạo-hóa, những nhà khoa-học và xã-hội này nhốt con người trong những ñịnh-luật khắc-nghiệt
của võ-trụ hay của xã-hội.
Thật ra, người không thể hoàn-toàn ñược tự-do, và phải tuân theo những ñịnh-luật chi-phối ñời
sống của mình. Tuy nhiên, người vẫn một phần nào ñược tự-do. Trong phạm-vi sinh-tồn vật-chất, sự
tự-do này rất nhỏ hẹp ; trong lãnh-vực tinh-thần, nó ñược rộng-rãi hơn. Khi có thể ñi ñến chỗ từ khước
cả cuộc ñời mình, người ñã một phần nào thoát-ly sự kềm chế của vật-chất. Như vậy, ta phải nhận
rằng trong sự hoạt-ñộng sinh-tồn, người có ñược tự-do.
Nhưng ta nên nhớ rằng con người chỉ là một phần-tử nhỏ nhặt của võ-trụ cho nên sự tự-do của
người cũng không thể có tánh-cách tuyệt-ñối. Sự tự-do này chỉ nằm trong một phạm-vi nhứt-ñịnh : nó
phải có một kích thước vừa với con người. Sự phát-triển của khả-năng người trong tương-lai có thể mở
rộng nó ra một phần nào, nhưng dầu sao, nó cũng không ñi ñến chỗ hoàn-toàn như một số chánh-trị gia
chủ-trương.
Trong trường ñó, phủ-nhận sự tự-do quyết-ñịnh của người như những nhà ñộc-tài chủ-trương là
ñi ngược lại một khuynh-hướng tự-nhiên của người, hơn nữa, là tự mình mâu-thuẫn với mình, vì
những nhà ñộc-tài vẫn bắt con người không tự-do phải chịu trách-nhiệm về những việc họ làm. Trái
lại, lấy tự-do làm lý-tưởng và gán cho sự tự-do một tánh-cách tuyệt-ñối, hoàn-toàn, cũng là một thái-ñộ
không phù-hợp với thực-tế.
D.- VẤN-ðỀ HẠNH-PHÚC.

Trong sự hoạt-ñộng sinh-tồn của mình, con người lại còn bị sự hấp-dẫn của một lý-tưởng rất
mạnh mẽ là ý-tưởng hạnh-phúc. Hoặc mơ màng ñến hạnh-phúc một cách có ý-thức, hoặc xây dựng ñời
mình theo quan-niệm hạnh-phúc của riêng mình một cách vô-ý-thức, người ở mọi ñịa-phương và mọi
thời-ñại ñều theo ñuổi một bóng hạnh-phúc không lúc nào ngừng.
Ta có thể cho rằng xu-hướng tìm hạnh-phúc của người là một xu-hướng tự-nhiên. Từ trước ñến
giờ, nó vẫn là một ñộng-lực mạnh mẽ chi-phối sự tiến-triển của xã-hội loài người. Vì ñó, nó ñã ñóng
một vai tuồng quan-trọng trong sự hoạt-ñộng chánh-trị. Những nhà chánh-trị cổ kim muốn lôi kéo
quần-chúng theo mình ñều phải lấy chủ-trương mưu-ñồ hạnh-phúc cho dân làm ñề-mục tuyên-truyền
chánh-yếu của mình. Những danh-từ ñược ñem ra dùng và những hình-thức hạnh-phúc ñược ñem ra
trình-bày tuy có tùy ñịa-phương và thời-ñại mà khác nhau, nhưng căn-bản của vấn-ñề bao giờ cũng có
một. Khi lấy hai chữ hạnh-phúc làm ñề-mục trong tiêu-ngữ chánh-trị của mình, những chánh-khách
hiện-ñại chỉ noi theo một nguyên-tắc cổ-truyền trong sự thâu-phục quần-chúng mà thôi.
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Vấn-ñề hạnh-phúc vốn có dính dáng chặt chẽ ñến vấn-ñề sinh-tồn. Do ñó, muốn thấu-triệt ñược
vấn-ñề hoạt-ñộng sinh-tồn, chúng ta cần phải xét qua vấn-ñề hạnh-phúc.
I.- SỰ PHỨC-TẠP CỦA VẤN-ðỀ HẠNH-PHÚC.
Vấn-ñề hạnh-phúc thật là một vấn-ñề hết sức phức-tạp. Mọi người ñều giống nhau ở chỗ cùng
hướng ñến hạnh-phúc như nhau và với một sự ham muốn mạnh mẽ gần như nhau. Nhưng xét nguyệnvọng từng người một, ta có thể nhận thấy rằng quan-niệm hạnh-phúc của họ rất khác nhau. Quan-niệm
này tùy tâm-tánh, tùy hoàn-cảnh, tùy trình-ñộ trí-thức, tùy nhơn-sanh-quan của mỗi người, mỗi dântộc, mà thay ñổi vô-cùng vô-tận.
Nếu có những người mơ ước ñược sống trong một cuộc ñời ngăn nắp yên-ổn, thì cũng có
những kẻ chỉ thấy sung sướng khi ñược vẫy vùng ngang dọc giữa những sự nguy-hiểm khó khăn. Giữa
những ñêm hè nóng bức, một trận mưa to làm cho những người giàu có ưa thích, nhưng một bầu trời
quang- ñãng lại hợp-ý những kẻ không cửa không nhà. Một bức tranh ñẹp làm cho một nghệ sĩ rung
ñộng cả tâm-hồn, hoặc một quyển sách hay làm cho văn-nhơn hưởng ñược những lúc thoát-trần lại
không có ảnh-hưởng gì ñến một bác nông-phu chất-phác, chỉ thấy sung sướng khi ngồi trước một mâm
cơm thịnh-soạn.
Chung quanh ta, có bao nhiêu người chú-trọng ñến ñời sống vật-chất của mình : những người
ấy ham muốn sự ăn ngon, mặc ñẹp, ở nơi lầu cao cửa rộng, ngồi những chiếc xe bóng nhoáng, sang
trọng ; nhưng cũng có những người mê say những thú vui trí-tuệ, suốt ñời cặm cụi trong sự học hỏi,
tìm tòi.
Ngoài ra, còn có những người luôn luôn theo ñuổi một sự thỏa-mãn về ñạo-ñức hay tinh-thần :
ñó là những bậc chơn-tu khép mình trong bốn bức tường của tịnh-thất, hay những người hoạt-ñộng xãhội, ñem hết tài-trí năng-lực của mình ñể hàn gắn vết thương của hạng người xấu số. ðối với người
Hồi, ñược trông thấy thánh-ñịa La Mecque trước khi nhắm mắt là ñiều mơ ước tối-cao. Trong khi ñó,
người Việt cho rằng có một ngôi sanh-phần ñắc-ñịa và một cỗ áo quan gỗ tốt trong nhà, là một trong
những giấc mộng ñẹp nhất của những người có tuổi.
Như thế, cái bóng hạnh-phúc mà mỗi người vô-tình hay hữu-ý phác-họa trong tâm-trí mình có
rất nhiều hình-trạng. Không những cái bóng hạnh-phúc của người này khác với cái bóng hạnh-phúc
của người kia, mà ñối với mỗi người, cái bóng ấy cũng tùy lúc mà thay ñổi.
Sau một thời-kỳ tìm thấy sự sung sướng trong ñời sống giang-hồ phiêu-bạt, người ta có thể
quay về tìm sự yên-tĩnh trong một ñời sống bình-dị hơn. Ngoài ra, vì lẽ nhơn-dục vô-nhai, người ta rất
ít khi thõa-mãn với những món mình có. Thâu-hoạch ñược những ñiều-kiện mà mình cho là cần-thiết
và ñầy ñủ cho hạnh-phúc của mình, con người chỉ sung sướng một cách hoàn-toàn trong một thời-gian
ngắn. Kế ñó, họ thấy chán với những ñiều-kiện ấy và ñòi hỏi, thèm muốn những ñiều-kiện khác nữa.
Khi ở một túp nhà tranh xiêu vẹo, người ta ước mơ ở một căn phố gạch có ñèn nước, và lúc mới dọn về
ở một căn phố gạch như thế, người ta thích-chí lắm. Nhưng chỉ ít lâu sau ñó, người ta lại thấy căn phố
gạch ñó xoàng xĩnh và muốn ñược ở một tòa nhà lầu cao rộng hơn.
Vì hạnh-phúc luôn luôn thay ñổi như thế nên người ta có cảm-tưởng rằng nó rất mong manh,
hệt như cái bọt xà-phòng, ánh muôn màu sắc rực rỡ, nhưng ñộng ñến là tan vỡ ngay.
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Con người thường ñứng núi này trông núi nọ, và hay mong ước ở vào ñịa-vị một kẻ khác mà họ
cho là có hạnh-phúc, trong khi chính kẻ khác ñó rất muốn ở vào ñịa-vị của họ. Một nhà nghiệp-chủ có
thể thèm muốn có cái ñược ưu-thế của một viên quan-lại không biết rằng lúc ông ta thèm muốn như
thế, viên quan-lại kia ñương thiết-tha mong mỏi sống một cuộc ñời nhàn-hạ của ông ta.
Chúng ta lại còn có thể nhận thấy rằng những người chăm chăm vào việc ñi tìm hạnh-phúc
không mấy khi ñạt ñược hạnh-phúc. Và lắm lúc, chính những ñiều mà người ta tưởng là có thể mang
ñến hạnh-phúc cho mình lại gây cho người ta bao nhiêu sự khốn khổ khi người ta ñã thâu-hoạch ñược
nó. Biết bao nhiêu kẻ si-tình lấy việc cưới ñược người họ yêu mến làm cái tuyệt-ñích hạnh-phúc cho
họ, về sau ñã xem người bạn trăm năm của họ như là một gánh nặng mà họ muốn vứt ñi.
Trái lại, cũng có lắm người không nghĩ nhiều ñến hạnh-phúc của mình, nhưng xét ñời sống họ,
ta có thể cho rằng họ ñã ñạt ñược hạnh-phúc một phần nào. ðó là những người nhiều năng-lực hoạtñộng, mê say công việc mình làm, lại có mục-ñích vừa tầm tài-trí mình, nên không phải bị những sự
thất-bại ê chề, những sự tuyệt-vọng ñau ñớn.
Vì vấn-ñề hạnh-phúc quá ư phức-tạp và biến-hóa không cùng, người ta rất khó qui-ñịnh hạnhphúc cho người khác. Hạnh-phúc không phải là một món hàng người có thể chế-tạo ra rồi muốn phát
cho ai thì phát. Bởi vậy, trên ñời có bao nhiêu kẻ làm khổ cho người khác chỉ vì muốn gây hạnh-phúc
cho họ.
Nhiều người cha mẹ ñã lầm tưởng làm cho con mình hạnh-phúc, trong khi thật-sự, họ ñã dồn ép
chúng vào những hoàn-cảnh làm cho chúng ñau khổ vô-cùng. Nhiều nhà chánh-trị cũng ñã cố-gắng
tranh-ñấu ñể xây dựng những chế-ñộ xã-hội lý-tưởng mà họ cho là có thể mang hạnh-phúc ñến cho
toàn dân. Họ ñã phải chịu nhiều sự hy-sinh bao nhiêu mạng người khác ñể thực-hiện chương-trình của
họ. Nhưng nếu trong ñầu óc họ, chế-ñộ họ xây dựng lên làm cho con người họ tưởng-tượng ñược sung
sướng, hạnh-phúc thì trong xã-hội thực-tế, nó làm cho những con người bằng xương bằng thịt khổ-sở
vô-ngần.
Như vậy, vấn-ñề hạnh-phúc không phải ñơn-giản như các nhà chánh-khách từ trước ñến giờ ñã
chủ-trương. Tuy thế, nếu ñem ñốI-chiếu nó với sự hoạt-ñộng sinh-tồn, chúng ta có thể nhận-thức chơntướng của nó một cách rõ ràng.
2.- VẤN-ðỀ HẠNH-PHÚC ðỐI-CHIẾU VỚI SỰ HOẠT-ðỘNG SINH-TỒN.
Chúng ta ñã thấy rằng sự hoạt-ñộng của người bị rất nhiều bản-năng phức-tạp chi-phối. Tất cả
các bản-năng này ñều nhắm vào mục-ñích mưu-ñồ sự sinh-tồn cho người, sinh-tồn vật-chất hay sinhtồn tinh-thần, sinh-tồn của cá-nhơn hay sinh-tồn của chủng-loại.
Khi một bản-năng của người không thỏa-mãn ñược, người thấy mình khổ-sở, và tất cả những
sự mong ước của người ñều hướng ñến chỗ thỏa-mãn cho ñược bản-năng ấy. ðối-tượng có thể thỏamãn cái bản-năng ñương dày vò con người là cái bóng hạnh-phúc mà người ñeo ñuổi. Lúc người ñạt
ñược ñối-tượng trên ñây, nghĩa là lúc người thỏa-mãn ñược bản-năng thúc ñẩy mình, người thấy mình
có hạnh-phúc.
Vì lẽ người có rất nhiều bản-năng cùng hướng về sự sinh-tồn, mà không bản-năng nào ñủ sức
chi-phối hết cả ñời sống của người, cho nên hạnh-phúc của người có rất nhiều mặt và thay ñổi không
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ngừng. Khi bản-năng này ñã thỏa-mãn, bản-năng khác lại ñòi hỏi người hoạt-ñộng cho nó, và bóng
hạnh-phúc của người là thỏa-mãn cái bản-năng khác ấy.
Sự sung sưóng mà người cảm thấy khi thỏa-mãn ñược một bản-năng sau một thời-kỳ thèm khát
lâu dài, có thể rất mạnh mẽ, khiến cho người tạm quên một số bản-năng khác chưa thỏa-mãn. Nhưng
sự quên lãng này không phải kéo dài ra mãi, và sau cùng rồi, hạnh-phúc của người cũng phải phai mờ
ñi, nhường chỗ cho sự ước mơ khác.
Người cũng có thể nhờ tư-tưởng, nhờ sự tự-kỷ ám-thị mà chế-ngự một bản-năng không ñược
thỏa-mãn, và lấy sự thỏa-mãn những bản-năng khác làm hạnh-phúc cho mình. Nhưng phương-pháp
này ít khi ñưa ñến một kết-quả hoàn-toàn. Những sự phản-kháng của bản-năng bị chế-ngự có thể làm
cho người mất sự quân-bình tâm-lý của mình, và ñưa ñến những chứng bịnh thần-kinh lắm khi rất
nặng.
Như vậy bản-chất của người làm cho cái bóng hạnh-phúc mà người ñeo ñuổi luôn luôn diñộng.
Sau khi lang thang trong rừng ñể tìm mồi hay cặm cụi trong một công việc làm ñể nuôi thân,
người tìm sự sung sướng trong bữa ăn. Ăn uống no ñủ rồi, người lại thích tán chuyện với người dị-tính
mà người ưa mến. nhưng ñến lúc mệt mỏi, không có gì làm cho người chuộng bằng một giấc ngủ
ngon. Tỉnh giấc, người muốn tăng-cường oai-thế của mình bằng sự học hỏi, hoặc muốn thỏa-mãn bảnnăng sang-chế của mình bằng việc xây dựng sắp ñặt những món bày biện trong nhà hay việc tạo ra một
công-trình mỹ-thuật. Chán chê rồi, thích ñi dạo, ñi xem hát giảI-trí. Nếu không người lại ñi hội-họp,
lên diễn-ñàn ñể biểu-dương tài hung-biện của mình cho công-chúng thấy.
Sự hoạt-ñộng của người thật ra biền chuyển không cùng, ta không thể kể ra hết ñược. Nhưng
ñại- khái, ta có thể bảo rằng khi người nào không thực-hiện ñược ý muốn của mình – ý muốn này là
một biểu-thị của bản-năng cần ñược thỏa-mãn, bằng sự thâu-hoạch những ñiều-kiện sinh-tồn mới, hay
bằng sự thay ñổi những ñiều-kiện sinh-tồn cũ - người thấy mình khổ-sở. Và những khi sự biểu-thị của
bản-năng cần ñược thỏa-mãn không ñược rõ ràng, mạnh mẽ, thành ra người không hiểu mình phải
muốn những gì, người cảm thấy buồn chán vẩn vơ.
Nói một cách khái-quát thì con người chỉ ñạt ñược hạnh-phúc khi nào họ thỏa-mãn ñược những
bản-năng của họ. Những bản-năng này ñều qui vào mục-ñích sinh-tồn. Bản-năng của người vốn có rất
nhiều, mà sự ñòi hỏi không thỏa-mãn của một cái một cũng ñủ làm cho người khổ-sở. Bởi ñó hạnhphúc của người chỉ duy-trì ñược khi nào tất cả các bản-năng của người ñều ñược thỏa-mãn một cách
ñồng ñều nhau. Nói một cách khác, người chỉ có thể hạnh-phúc khi người sinh-tồn một cách ñầy ñủ.
Sự ñeo ñuổi hạnh-phúc của người chung-qui chỉ là sự ñeo ñuổi theo những cái gì mà người thấy cầnthiết cho sự sinh-tồn của mình. Và cuộc ñời mà họ cho là ñầy hạnh-phúc thật ra chỉ là cái hình-thức
sinh-tồn lý-tưởng của người mà thôi.
Như ta ñã thấy, hình-thức sinh-tồn lý-tưởng của mỗi người không phải là ổn-ñịnh : nó chuyểndịch luôn luôn, chuyển-dịch vì sự tiến-triển nội-tại của tâm-trí người cũng như vì sự biến-hóa của
ngoại-giới.
Bên trong tâm-trí người, những bản-năng của người không ngớt thay thế nhau ñể ñòi hỏi sự
thỏa-mãn nơi người ; mà ñối với từng bản-năng một, sự cần dùng cũng mỗi lúc một khác, bởi lẽ ý-ñịnh
khuếch-trương sức sống của người làm cho sự cần dùng của bản-năng càng ngày càng nhiều và càng
cao-nhã hơn.
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Về phía ngoại-giới, những ñiều-kiện của thiên-nhiên cũng như hoàn-cảnh xã-hội không phải
ñứng một chỗ ; nó thay ñổi mãi không ngừng.
Với tất cả các quan-năng mà Tạo-hóa phú cho mình, người hoạt-ñộng ñể sinh-tồn, nghĩa là ñể
thỏa-mãn những bản-năng của mình. Sự thỏa-mãn những bản-năng này bắt buộc người phải ñiều-chỉnh
sự sống nội-tại của tâm-trí mình với ngoại-giới. Nếu thành-công ñược trong sự hoạt-ñộng của mình,
người tạo ñược một quân-bình giữa những bản-năng của mình với hoàn-cảnh. Chính sự quân-bình này
là cái căn-bản của cái mà người gọi là hạnh-phúc.
Như vậy hạnh-phúc không có gì khác hơn là một trạng-thái tâm-lý xuất-hiện những khi người
gây ñược sự quân-bình giữa bản-năng sinh-tồn của mình và hoàn-cảnh bên ngoài. Sự sanh tồn của các
sanh-vật ñồng-loại tự-nhiên có những ñiểm ñại-cương giống nhau. Bởi ñó, ñối với một người bìnhthường, sự quân-bình nói trên ñây càng thích-hợp với những ñiều-kiện sinh-tồn chung của loài người
thì hạnh-phúc của người càng hoàn-toàn. Vì thế, ta có thể cho rằng xu-hướng tìm hạnh-phúc là xuhướng gây sự quân-bình giữa bản-năng sinh-tồn của người và hoàn-cảnh. Nó cũng là một bản-năng
cần-thiết cho sự sinh-tồn của chủng-loại và do sự tranh-ñấu sinh-tồn của chủng-loại mà có.
ðịnh-nghĩa hạnh-phúc trên ñây ñúng cho tất cả mọi người. Sự bất ñồng về quan-niệm hạnhphúc giữa loài người sở-dĩ có là vì sự phản-ứng của bản-năng sinh-tồn ñối với hoàn-cảnh khác nhau
từng người và từng dân-tộc.
Trước hết, chúng ta có thể nhận thấy rằng những bản-năng của người này và người nọ không
phải nảy nở một cách y hệt như nhau. ðối với một số người, những bản-năng bảo-ñảm sự sinh-tồn cánhơn về phương-diện vật-chất ñược mở mang hơn những bản-năng khác, và người chăm chú ñến sự ăn
ngon, mặc ñẹp, ở lầu cao cửa rộng nhiều hơn cả. ðối với một số người khác, những bản-năng bảo-ñảm
sự sinh-tồn cá-nhơn về phương-diện tinh-thần lại mở mang hơn, và người thích sự tranh-ñấu cho tưtưởng, cho ñịa-vị nhiều hơn. Cũng có những người mà bản-năng xã-hội phát-triển hơn hết, khiến cho
người ñể phần lớn sự hoạt-ñộng của mình vào công việc giúp ñỡ những người khác. ðó là chúng ta chỉ
mới phác sơ qua những ñại-cương, chớ những bản-năng thật nhiều vô-cùng mà sự phát-triển của nó
cũng hết sức phức-tạp.
Ta thấy rằng không một bản-năng nào ñủ sức chi-phối ñược hết cả ñời sống của con người, và
cái bản-năng ñược mở mang nhứt không làm cho người quên hẳn ñược những bản-năng khác. Sự chếngự một bản-năng thường chỉ ñưa người ñến những chứng bịnh thần-kinh. Bởi ñó, ñối với một người
mạnh khỏe, bình-thường, những bản-năng ít mở mang vẫn còn tồn-tại. Những bản-năng này trộn lộn
với những bản-năng mở mang nhứt, và tất cả ñều ảnh-hưởng qua lại với nhau. Chính sự trộn lộn và sự
ảnh-hưởng qua lại giữa các bản-năng có những mực phát-triển khác nhau ñã tạo nên cá-tánh mỗi
người. Và chính sự cạnh-tranh hay sự liên-hiệp giữa các bản-năng này giành lấy phiên ñược thỏa-mãn,
ñã qui-ñịnh sự phản-ứng của người ñối với hoàn-cảnh. Mực phát-triển của các bản-năng ñã không
giống nhau giữa người này với người nọ, mà trong mỗi lúc, cơ-vận thủ-thắng của mỗi bản-năng trong
sự tranh giành ñược thỏa-mãn cũng không giống nhau, tất-nhiên sự phản-ứng của người ñối với hoàncảnh phải khác nhau, và bóng hạnh-phúc mà họ ñeo ñuổi cũng phải khác nhau.
Suốt ñời sống của người, sự biến-chuyển trong mực phát-triển của những bản-năng kể trên này
có thể làm thay ñổi cá-tánh của người cũng như cơ-vận thủ-thắng của mỗi bản-năng. Do ñó, quan-niệm
hạnh-phúc của người có thể thay ñổi cùng với tuổi tác họ.
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Những dân-tộc từ trước ñến giờ vẫn sống trong những hoàn-cảnh ñịa-dư, kinh-tế, khí hậu khác
nhau. Và trong lịch-sử, họ ñã trải qua những tình-thế rất khác nhau. Sự tranh-ñấu sinh-tồn của các dântộc vì ñó mà có những tánh-cách khác nhau, và bản-năng sinh-tồn của họ do cuộc tranh-ñấu sinh-tồn
này vun bồi và chi-phối tự ngàn xưa ñến giờ cũng có những ñặc-ñiểm khác nhau. Bởi thế, những ñiềukiện thuận-lợi cho sự sinh-tồn của các dân-tộc hết sức khác nhau, và sự phản-ứng của các dân-tộc ñể
ñối-phó với hoàn-cảnh cũng khác nhau. Những ñiều này làm cho quan-niệm hạnh-phúc của các dântộc không thể giống nhau ñược.
3.- SỰ GIẢI-QUYẾT VẤN-ðỀ HẠNH-PHÚC.
Sự nghiên-cứu vấn-ñề hạnh-phúc ñối chiếu với vấn-ñề hoạt-ñộng sinh-tồn ñã cho chúng ta thấy
rằng người chỉ hạnh-phúc khi nào người thực-hiện ñược sự quân-bình giữa bản-năng sinh-tồn của
mình với hoàn-cảnh bên ngoài. Sự quân-bình này không thể ổn-ñịnh ñược vì nó luôn luôn bị sức tiếntriển của nội-tại và ngoại-giới, sức tiến-triển của tâm-trí người và của vật-chất bao bọc lấy người xô
ñẩy phá-hoại không ngừng. Và trong khi sự thỏa-mãn một bản-năng của người làm cho người sung
sướng thì những bản-năng khác ñưa ra những sự ñòi hỏi khác, có khi mâu-thuẫn nhau, nhưng ñều có
xu-hướng làm mất thế quân-bình ñạt ñược.
Tất cả vấn-ñề tạo hạnh-phúc cho người chung-qui chỉ gom về việc giữ cho những sự ñòi hỏi kế
tiếp nhau của các bản-năng không làm ngã ñổ sự quân-bình ấy, ñể cho tâm-trí người dao-ñộng một
cách nhẹ nhàng chung quanh cái trọng-tâm của sự « quân-bình hạnh-phúc », chớ không bị lung lay
một cách ñột- ngột và mãnh-liệt.
Vậy, việc gây hạnh-phúc cho người chỉ là việc thỏa-mãn các bản-năng của người. Mà sự thỏamãn những bản-năng này không phải chỉ có một phương-diện. Ngoài những bản-năng ñòi hỏi một
thỏa-mãn những vật-chất như ăn, uống, mặc v.v… người lại còn những bản-năng ñòi hỏi một sự thỏamãn tinh-thần.
Những ñòi hỏi vật-chất của bản-năng người thật ra rất khó qui-ñịnh, vì sự ham muốn của người
có thể mở ra ñến vô-cùng. Tuy nhiên, ta vẫn có thể biết ñược số nhu-cầu tối-thiểu của người, vì mỗi
người chỉ cần một số lượng nhứt-ñịnh y-phục và lương-thực ñể ñược ấm cật no lòng, ñể ñược sung
sướng về vật-chất. Về những ñòi hỏi tinh-thần của người, ta không thể nào qui-ñịnh ñược, vì sự cần
dùng tinh-thần của người biến-hóa vô-cùng về lượng cũng như về phẩm. Ta không thể làm cho người
hạnh-phúc khi bắt họ ñi hội-họp và thảo-luận chánh-trị với những người khác, nếu họ chỉ thích ñi lang
thang một mình ở những nơi hẻo lánh ñể ngắm phong-cảnh. Ta không thể làm cho người ñược sung
sướng khi họ xem hát hoặc họ nghe nhạc nếu trong lúc ñó họ muốn vào chùa ñể cầu-nguyện cho linhhồn họ ñược thảnh thơi.
Thiếu những món cần-thiết cho ñời sống vật-chất của mình, hoặc bị bó buộc thái-quá, người
nhứt-ñịnh phải khổ-sở. Khi có sự tự-do rộng-rãi về phương-diện tinh-thần, người mới có ñủ ñiều-kiện
ñể ñược hạnh-phúc. Hạnh-phúc này thật ra hãy còn tùy thái-ñộ người ñối với hoàn-cảnh : một người
bao giờ cũng muốn có những món mà sức mình không thể nào tìm ñược tất-nhiên không thể ñược
thỏa-mãn và không thể ñược hạnh-phúc. Trái lại, những người « tri-túc » có thể thỏa-mãn với một số
vật- dụng tầm-thường. Nhưng dầu sao, người ta không thể tự-mãn tự-túc với một cái bụng trống và hai
bàn trắng.
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Như thế, chế-ñộ xã-hội lý-tưởng là chế-ñộ tạo ra những ñiều-kiện cho người có thể hạnh-phúc
ñược. Nó phải bảo-ñảm sự sinh-tồn vật-chất tối-thiểu cho tất cả mọi người. Về phương-diện tinh-thần,
nó chỉ có thể bảo-vệ những tập tục cổ truyền tốt ñẹp của dân-tộc, tạo ra cho mọi người một bầu không
khí tâm-lý thích-hợp với nguyện-vọng chung của nòi giống từ ngàn xưa ñể duy-trì sự thống-nhứt giữa
mọi người. Ngoài ra, nó phải ñể cho mọi người ñược tự-do tìm kiếm những thỏa-mãn những nhu-cầu
mình theo sở-thích, miễn là sự hoạt-ñộng của người không phạm ñến sự sinh-tồn chung. Xã-hội có thể
giúp vào sự thỏa-mãn tinh-thần này một phần nào bằng cách nâng cao trình-ñộ sanh hoạt chung lên,
bằng cách tổ-chức sự sản-xuất trong nước như thế nào cho các vật-liệu ñược dồi dào, ñể cho người dễ
tìm những phương-tiện vật-chất cần-thiết cho sự thỏa-mãn những ñòi hỏi tinh-thần của bản-năng mình.
Nói một cách khác, chế-ñộ xã-hội lý-tưởng là chế-ñộ giúp cho người có ñủ ñiều-kiện cần-thiết
ñể sinh-tồn về phương-diện vật-chất, và cho người ñược tự tổ-chức lấy sự sinh-tồn tinh-thần của mình
theo hệ-thống tôn-giáo hay triết-lý nào tùy thích, miễn là ñiều ñó không hại ñến sự sinh-tồn chung của
xã-hội. Nó chắc chắn có thể xây dựng ñược và rất thích-hợp với hạnh-phúc của người. Nó không như
chế-ñộ cộng-sản, chủ-trương khép mọi người vào một ñời sống tiêu-chuẩn mà Karl Marx và môn-ñồ
cho là một ñời sống ñầy hạnh-phúc, nhưng kỳ thật, chỉ là một ñời sống nô-lệ, một ñời sống thú-vật,
một ñời sống máy móc, trong ñó xu-hướng tìm hạnh-phúc của người bị chế-ngự một cách bạo-tàn,
thành ra không bao giờ thỏa-mãn ñược.
Nghiên-cứu kỹ càng về vấn-ñề hạnh-phúc của người, ta thấy rằng nó tùy-thuộc sự sinh-tồn một
cách chặt chẽ. Nói cho thật ñúng, hạnh-phúc chỉ là một trạng-thái sinh-tồn. Và chung-qui cũng chỉ có
sự sinh-tồn là mục-ñích chánh-yếu duy-nhứt của người. Nó là cái ñịnh-luật thiên-nhiên làm trung-tâm
ñiểm cho mọi sự hoạt-ñộng của nhơn-loại ở mọi ñịa-phương và mọi thời-ñại.
II.- TÁNH-CÁCH CĂN-BẢN CỦA SỰ SINH-TỒN : VỊ-KỶ.
A.- KHUYNH-HƯỚNG VỊ-KỶ CỦA NGƯỜI.
Con người là một ñộng-vật có một ý-chí sinh-tồn rất mạnh. Tất cả hoạt-ñộng của người ñều do
bản-năng sinh-tồn chi-phối và ñều qui về mục-ñích sinh-tồn.
Xét ñời sống của người, ta thấy rằng giá-trị họ thật ra không phải bằng nhau. Nếu bên trong
mỗi người cái thú-tánh tàn-bạo vẫn nằm kế bên cái thiên-lương thuần-hậu, sức mạnh của hai bẩm-tánh
ñó hết sức khác nhau tùy người. Ta ñã thấy rằng trong sự hoạt-ñộng sinh-tồn của mình, có người hoàntoàn nô-lệ nhu-cầu thể-xác hiện-tại, nhưng cũng có người chế-ngự ñược các thị-dục mình và hướng
ñến một ñời sống cao-thượng, hay nhắm vào quyền-lợi tương-lai của mình nhiều hơn.
Nhưng dầu cho người tuân theo sự thúc giục của các dục-vọng thấp kém, hay ñặt mình dưới sự
ñiều-khiển của phần cao-thượng trong tâm-hồn mình, người cũng ñều bị sự chi-phối của tánh vị-kỷ,
hoặc một tánh vị-kỷ ngu tối thiển-cận, hoặc một tánh vị-kỷ rộng-rãi và khôn ngoan sáng suốt hơn.
Danh-từ vị-kỷ thường có một ý-nghĩa hẹp hòi, xấu xa. Nó gợi cho người những ý nghĩ về
quyền-lợi vật-chất và những thỏa-mãn thấp kém thô-bạo. Nhưng ở ñây, ta nên hiểu chữ vị-kỷ theo một
nghĩa rộng hơn, và xem nó như là cái khuynh-hướng dựa vào mình, lấy mình làm gốc trong mọi việc
và qui mọi việc về mình.
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Trong ñời sống thường ngày, người bao giờ cũng nhớ ñến mình cũng lo cho mình trước hết. ðó
là ñiều tự-nhiên ai cũng công-nhận và ta không cần phải nhấn mạnh về nó làm gì. Nhưng ngoài những
hành-ñộng mà tánh-cách vị-kỷ hiện ra một cách rõ ràng, người còn có những hành-ñộng có vẻ caothượng và những hành-ñộng ñược gọi là vị-tha nữa. ðối với một số ñông người, những hành-ñộng ñặcbiệt này không có tánh-cách vị-kỷ, song nếu ta suy xét kỹ về nó, ta lại nhận thấy rằng thật ra nó vẫn bị
sự chi-phối của tánh vị-kỷ hiểu theo nghĩa rộng trên này.
B.- SỰ VỊ-KỶ TRONG NHỮNG HOẠT-ðỘNG CAO-THƯỢNG CỦA NGƯỜI.

1.- SỰ VỊ-KỶ TRONG CÁC CẤU-TẠO VÀ PHÁT-HUY TƯ-TƯỞNG CỦA NGƯỜI.
Mặc dầu nhiều khi vẫn có một hình-thức hợp-lý, những tư-tưởng của người là phản-ảnh những
tình-cảm, những quyền-lợi hay những tư-kiến của người. Những chủ-trương của người thường là kếtquả hơn là nguyên-nhơn những tình-cảm và cao vọng của người, có khi nó chỉ là một nước sơn che ñậy
những tình-cảm và nguyện-vọng ấy mà thôi.
Những người thất-bại trên ñường ñời thường hướng về những chủ -nghĩa cách-mạng, trong khi những
người có của thiên về tinh-thần bảo-thủ hơn. Karl Marx ñã hết sức thù nghịch chế-ñộ tư-bản và
nghiêng về lý-tưởng thế-giới ñại-ñồng, vì ông vốn là người Do-thái, nên bị chánh-phủ ðức thời ấy bạcñãi và ñàn-áp thẳng tay. Trái lại, Hitler chủ -trương bài -trừ Do-thái một phần vì thuở thiếu-thời, ông ta
ñã bị một gia-ñình Do-thái khinh rẻ, từ chối một cuộc hôn-nhơn với ông ta. Những người nói ñến
những danh-từ hàm một ý-nghĩa xã-hội cao quí như công-lý, danh-dự, tư-do, v.v…thường vì một lý-do
có tánh-cách cá-nhơn : họ ñã bị hiếp-ñáp, bị khinh-thị, bị kềm chế, hoặc chỉ muốn dùng những danh-từ
ấy ñể thực-hiện một chủ-ñịnh gì ñó mà thôi.
Vì lẽ những ñộng lực thúc ñầy người hoạt-ñộng vốn ẩn náo, ít khi ñược người nhận thấy, người
thành thật tin tưởng rằng mình chỉ tuân theo lý-trí mình. Kỳ thật, người thường chỉ lý-luận ñể biệnchánh cho ý muốn hay hành-ñộng mình. Trong việc binh vực ý-tưởng hay hạnh-kiểm mình, cũng như
trong việc ñánh ñổ chỉ-trích ý-tưởng hạnh-kiểm kẻ ñịch, người lắm lúc ñưa ra những lý-luận ngây ngô,
không vững chắc chút nào, nhưng vẫn tự cho rằng mình hoàn-toàn hữu-lý. Người vô-tình hay cố-ý
ngụy-biện một cách hết sức tự-nhiên. Vì ñó, những tín ngưỡng – vốn phù-hợp với những tập-quán và
nhiều khi những quyền-lợi của người – không thể ñánh ñổ bằng lý-luận ñược.
Kể ra thì ngoài ñời cũng có những sự thật hiển-nhiên, không tùy-thuộc người và có ñủ sức
mạnh bắt người phải chấp-nhận nó. Nhưng những sự thật này không có ñược bao nhiêu : nó là những
ñiều-kiện căn-bản họp lại làm cái khung cảnh chung cho mọi người. Trong khung cảnh này, người hãy
còn một lãnh-vực hết sức rộng-rãi ñể ñem dùng sáng-kiến cá-nhơn của mình. Trên những lãnh-vực ñó,
người ta dựa vào những công-ước xã-hội nhiều hơn là sự thật. Người tin tưởng và khen ngợi cái gì
hợp-ý mình, và bài-xích ñánh ñổ những cái gì không làm mình ưa thích. Những nhà chánh-khách khi
nịnh bợ quần-chúng, khi chủ-trương binh vực quyền-lợi họ, khi hứa hẹn mang hạnh-phúc ñến cho họ
ñể làm cho họ theo mình, ñã tỏ ra rất am-hiểu sức mạnh của sự vị-kỷ trong ñời sống tư-tưởng con
người.
2.- SỰ VỊ-KỶ TRONG CẢM-GIÁC CỦA NGƯỜI.
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Những ý-tưởng của người, cũng như những tri-thức người có ñược về ngoại-giới, do nơi kinhnghiệm mà ra : nó bắt nguồn từ những cảm-giác của người. Cảm-giác là những dữ-kiện căn-bản của
tri-thức : không có cảm-giác người không thể nào biết ñược cái gì. Một người ñui từ lúc bé không sao
có thể có một ý-niệm về các màu sắc, cũng như một người sanh ra ñã ñiếc, không thể nào tưởng-tượng
ñược sự ñiều-hợp các thanh âm. Chính nhờ cảm-giác mà người ta có ý-niệm về ngoại-giới, và có thể
sắp ñặt trước những hành-ñộng của mình.
Như thế, cảm-giác ñóng một vai tuồng rất quan-trọng trong ñời sống của người. Người tiếp
nhận ñược cảm-giác nhờ những giác-quan. Giác-quan giúp người nhận thức ñược những hiện-tượng
phát-hiện ở ngoại-giới và những mối tương-quan giữa các hiện-tượng ấy. Những hiện-tượng này rất
nhiều và phức-tạp, và người không sao có thể nhận-thức nó hết ñược. Thật ra, những tri-giác của người
ñã ñược giác-quan chọn lọc trong những ấn-tượng người có thể tiếp nhận. Những giác-quan của người
ñã ñược tổ-chức một cách ñặc-biệt ñể thi-hành nhiệm-vụ này.
Sự cấu-tạo và phát-triển của các giác-quan ñã noi theo một ý-lực mạnh mẽ, và ý-lực ñó lại
nhắm vào việc phụng-sự các bản-năng của người. Những giác-quan ñã thành hình không phải ñể giúp
người có những tri-giác mà lý-luận. Nó cốt ñể trả lời cho những sự cần dùng của ý-chí sinh-tồn. Mắt
người ñược tạo ra không phải ñể trông ngắm cảnh-vật, mà ñể soi sáng hành-ñộng người, ñể báo trước
cho người một sự nguy-hiểm, ñề giúp người vồ bắt một con mồi. Sở-dĩ hiện nay sự tương-quan giữa
con mắt và sự sinh-tồn của người ít rõ ràng hơn trước, là vì nền văn-minh ñã khiến cho sự liên-lạc giữa
người với hoàn-cảnh biến-ñổi khá nhiều rồi. Nhưng dầu sao, sự ích-lợi của nó ñối với ñời sống của
người cũng hết sức quan-trọng.
Vậy, những giác-quan của người chỉ là những dụng-cụ ñặc-biệt, nhờ ñó người thâu-hoạch trong
ngoại-giới một số tri-thức cần-thiết giúp người ñối-phó với hoàn-cảnh hầu bảo-vệ sự sinh-tồn của
mình.
3.- SỰ VỊ-KỶ TRONG SỰ HOẠT-ðỘNG CỦA TÂM-TRÍ NGƯỜI.
Những dữ-kiện ñược giác-quan chọn lựa lại ñược người chọn lọc lại một lần thứ nhì. Người chỉ
lưu-ý ñến cái gì làm người xúc-ñộng. Một việc nhỏ nhặt có thể ñược xem là một vấn-ñề tối quan-trọng,
nếu người thấy nó có thể hại mình, hay mang ñến cho mình một mối lợi to. Những kích-thích bên
ngoài mà không liên-hợp với một bản-năng, thì người không lưu-ý ñến. Khi ñói, người chú-ý ñến
những món ăn, nhưng ñến khi no nê rồi, mùi thơm của món ăn ngon ñến ñâu cũng không làm cho
người lưu-tâm ñến nhiều ñược.
Thêm nữa những cảm-tưởng và phán-ñoán của người về sự vật cũng thay ñổi, tùy sự cảm-thụ
và dục-vọng người. Cùng một món ăn mà khi ñói, người thấy ngon, còn khi no, người thấy chán. Lắm
lúc, người có thể làm những việc khó khăn nặng nhọc một cách dễ dàng, nhiều khi thích thú nữa, nếu
việc ấy giúp người thỏa-mãn một thị-dục. Những anh chàng si-tình có thể vượt núi trèo ñèo với nụ
cười, nếu sau cuộc hành-trình gian-khổ ấy, họ gặp ñược người yêu.
Trước một cảnh-trí, người không có một ấn-tượng khách-quan như cái máy ảnh. Trong khi
những chi-tiết làm cho người lưu-tâm nổi bật lên, những chi-tiết không gây ñược sự chú-ý của người
mờ ñi rồi mất hẳn. Do ñó, những phúc-trình, những tập du-ký của người về một vùng ñịa-dư hoàn-toàn
khác nhau tùy tác giả. Một nhà khảo-cổ nhớ ñến những ñền ñài dinh-thự lịch-sử, một nhà kinh-tế nói tỉ
mỉ về những thổ-sản, một nhà họa-sĩ chỉ nhắc ñến những nơi phong-cảnh tuyệt-kỳ.
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Cùng ñi ở một ñường phố, người ñàn bà thường chú-ý ñến những hiệu kim-hoàn, những hàng
tạp- hóa, những tiệm may, một sinh-viên thì hay ngó ñến những nơi bán sách, những người thích máy
móc lại lưu-ý ñến những cửa hàng bán dụng-cụ cơ-giới.
Những học-sinh cùng học một lớp, cùng nghe những ông thầy giảng như nhau không ñi ñến
những kết-quả như nhau, không những chỉ vì họ không cố-gắng như nhau mà còn vì khả-năng họ khác
nhau, thành ra họ không thích những vấn-ñề ñược trình-bày y như nhau.
Sự chú-ý làm cho sức mạnh những cảm-giác ñược tăng-cường. Khi lưu-tâm ñến một sự sung
sướng hay một nỗi ñau khổ, người thấy sự sung sướng hay nỗi ñau khổ ấy tăng lên gấp bội. Trái lại,
nếu người không thèm chú-ý ñến nó nhiều, sự sung sướng hay nỗi ñau khổ ấy yếu lần ñi và tan biến
một cách dễ dàng.
Một mặt khác, sự chú-ý lại là một ñiều-kiện cho ký-ức. Những cái gì người thích và chú-ý,
người nhớ rất dai và rất kỹ. Ngoài ra, những dục-vọng và sở-thích của người còn ảnh-hưởng ñến ký-ức
ñó, và làm biến tánh những kỷ-niệm của người.
Sau hết, những nhu-cầu của người còn hướng trí óc người ñến chỗ khái-quát-hóa và sắp ñặt các
tri-thức của người về ngoại-giới. Sự lợI-ích bao giờ cũng là tiêu-chuẩn ñể cho người nhận-thức sự
tương- ñồng giữa các sự vật, và sắp các sự vật ấy thành hệ-thống. Người có thể sắp chung các sự vật có
thể tác-ñộng ñến cơ-thể mình với một hiệu-quả như nhau. Người cũng có thể sắp chung các sự vật có
thể dùng làm phương-tiện ñể giúp người ñạt ñược một mục-ñích.
Những ñiều trên này chỉ tỏ rằng sự hoạt-ñộng của tâm-trí người dựa vào sự chú-ý, mà người chỉ
chú-ý ñến cái gì hữu-ích cho mình.
4.- SỰ VỊ-KỶ TRONG TRI-THỨC CỦA NGƯỜI VÀ KHOA HỌC.
Người sở-dĩ chịu khó quan-sát và học-tập thêm mãi không ngừng, là vì người muốn tác-ñộng
trên sự vật. Tri-thức bao giờ cũng là ñiều-kiện ñầu tiên ñể giúp người chọn lựa một cách ñúng ñắn, và
hành-ñộng một cách có hiệu-quả.
Người chỉ có thể thỏa-mãn những nhu-cầu của minh khi người có thể phân-biệt ñược cái lợi cái
hại, và phản-ứng một cách thích-hợp với hoàn-cảnh. Không biết ai là thù, ai là bạn, không hiều món ăn
nào bổ, món ăn nào ñộc, người rất khó tự-tồn. Sự phân-biệt này là một vấn-ñề sống chết ñối với người.
Vì ñó, người cần một sự tin tưởng chắc chắn nơi tri-thức của mình.
Vốn lấy hành-ñộng làm mục-ñích, tri-thức người hướng về tương-lai. Người sở-dĩ nhớ ñến hậuquả những cách cư-xử quá-khứ của mình hay ñồng-loại là ñể suy-luận về những việc sẽ xảy ra, hầu
ứng- phó lại một các ñúng ñắn. Con người thắng-lợi trong sự cạnh-tranh sinh-tồn là con người dự-ñoán
trúng tương-lai, và ñưa ra những kế-hoạch gồm những hoạt-ñộng ñắc-lực, thích-hợp với tình-thế.
Những tri-thức khái-quát, những tư-tưởng và ý-niệm, hết sức hữu-ích cho người ; nó giúp cho
người thấy xa trong tương-lai, và chẳng những dự-ñoán ñược những việc xảy ra, mà còn tưởng-tượng
ñược những ñiều mình sẽ làm, và cả hậu-quả của những việc làm ấy. Do ñó, người có xu-hướng kháiquát hóa những tri-thức và gói nó trong những công-thức gọn ghẽ dễ nhớ.
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Vậy, những tri-thức của người ñều nhắm vào mục-ñích phụng-sự chính cá-nhơn người. Khoahọc nào cũng bắt ñầu bằng những nghệ-thuật, tức là phép áp-dụng một số tri-thức khái-quát ra hànhñộng. Hình-học thoát-thai từ khoa ñạc-ñiền, thiên-văn-học bắt nguồn từ sự quan-sát võ-trụ ñể biết thờItiết hay ñịnh phương-hướng. Do sự so sánh những phương-pháp hành-ñộng của mình với những kếtquả thâu-hoạch, người nhận-thức ñược những mối tương-quan hằng-cửu và rút ra ñược những lýthuyết, với những cách-thức hoạt-ñộng có hiệu-lực hơn. Khoa-học nhờ sự tập-hợp và hệ-thống-hóa các
kinh-nghiệm ấy mà phát-sanh.
Khi khoa-học ñã thành hình rồi, nhiều người cho rằng hoạt-ñộng khoa-học hoàn-toàn không
vụ-lợi. Theo những người này, nhà khoa-học yêu sự thật vì sự thật chớ không phải vì mục-ñích gì
khác.
Nhưng thật ra, vai tuồng khoa-học bao giờ cũng là dạy cho người những tri-thức rộng-rãi và
chánh- xác về các hiện-tượng thiên-nhiên, ñể giúp người ñối-phó với những hiện-tượng ấy một cách
ñắc-lực hơn. Phần lớn những sự tìm tòi nghiên-cứu của các nhà khoa-học ñều hướng về việc giải-quyết
những vấn-ñề thực-tiễn. Ý-tưởng về những ích-lợi mà công-trình mình mang ñến những người ñồngloại, làm cho các nhà khoa-học hăng hái hơn trong sự làm việc.
Thêm nữa, những người không nhắm mục-ñích gì trong sự nghiên-cứu, cũng giúp cho nhơnloại về sau. Nhiều ñịnh-luật khoa-học phát minh từ ñời cổ, mãi ñến ngày nay mới ñược ñem ra ứng
dụng. Vả lại, chính những người không nghĩ ñến sự áp-dụng những tri-thức của mình mới có thể ñi ñến
những thuyết tổng-hợp cao-siêu, về sau phụng-sự nhơn-loại một cách ñắc-lực hơn. Những giả-thuyết
khoa-học ñã ñóng một vai tuồng rất lớn trong sự xây dựng những chủ-nghĩa chánh-trị, và những hệthống triết-lý chi-phối cả ñời sống loài người.
Vậy, khoa-học không phải là không có tánh-cách vụ ích-lợi. ðối với những người chủ-trương
khoa-học vị khoa-học, một triết-gia Pháp ñã nhắc lại rằng : « Không phải người sanh ra ñể phụng-sự
khoa-học, mà trái lại, khoa-học ñã ñược tạo ra vì người, và giá-trị một phát minh chỉ do nơi sự ích-lợi
của nó mà ra ».
Về phần những nhà khoa-học, ta cũng nhận thấy rằng sự tìm tòi khảo-cứu, họ vẫn có phụng-sự
cá-nhơn họ. Gác qua một bên những người nhắm vào mục-ñích tìm danh tìm lợi, ta hãy xét về những
nhà khoa-học ñặt việc khảo-cứu lên trên hết mọi sự. Những nhà khoa-học này thật ra cũng có một caovọng, cao-vọng hiểu ñược thiên-nhiên ñể chế-ngự nó, hầu giúp ích ñồng-bào. Cao vọng này có tôn-quí
thật, nhưng vẫn là cao-vọng cá-nhơn.
Thêm nữa, sự khảo-cứu khoa-học làm phát-triển nhiều khả-năng trí tuệ và nhiều ñức-tánh của
người. Nó làm cho giá-trị nhà khoa-học ñược nâng cao lên, và do ñó, nó rất hữu-ích cho nhà khoa-học.
Nó trả lời cho sự cần dùng phát-triển của nhà khoa-học, và không thể xem là hoàn-toàn không vị-kỷ
ñược.
Một mặt khác, một số nhà khoa-học khi ñã quen với công việc tìm tòi khảo-sát rồi, thì có một
nhu-cầu tìm tòi khảo-sát rất mãnh-liệt. Ý muốn hiểu-biết, khám phá, phát-minh của họ trở thành dụcvọng thu hút hết nghị-lực họ. Bắt họ ngừng làm việc, họ sẽ thấy khổ-sở vô-ngần. Ngay những nhà
khoa-học có một mục-ñích vụ-lợi thiển-cận, về sau cũng có thể tự mình thấy sung sướng khi tìm tòi
khảo-cứu.
Một bằng cớ chỉ-tỏ tánh-cách vị-kỷ của nhà tư-tưởng là sự cố-gắng của họ ñể làm cho thiên-hạ
chấp-nhận ý-kiến họ. Từ trước ñến giờ, các nhà khoa-học và triết-học nổi danh ñều có một thái-ñộ biệt-
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phái cứng rắn, và nhiều người ñã tỏ ra hết sức cuồng-nhiệt trong sự binh vực hệ-thống lý-thuyết của
mình.
Nói tóm lại, những nhà bác-học, dầu cho không ñeo ñuổi một mục-ñích vụ-lợi thiển-cận, cũng
không phải là không vị-kỷ, chỉ vì cái vị-kỷ của họ cao hơn cái vị-kỷ thấp kém của những kẻ tầmthường cho nên người ta thường không nhận ra ñược nó mà thôi.
5.- SỰ VỊ-KỶ TRONG NGHỆ-THUẬT CỦA NGƯỜI.
ðối với chủ-trương « khoa-học vị khoa-học », người ta thấy phát-hiện mấy thế-kỷ sau ñây chủtrương « nghệ-thuật vị nghệ-thuật ». Những người theo chủ-trương này cho rằng nhà nghệ-sĩ chỉ có
mục-ñích phụng-sự cái ñẹp cũng như nhà khoa-học chỉ có mục-ñích phụng-sự chơn-lý. Nhưng thật-sự,
như ta thấy, hoạt-ñộng khoa-học không thoát khỏi tánh-cách vị-kỷ ; hoạt-ñộng nghệ-thuật cũng thế.
Khi thưởng-thức một tác-phẩm nghệ-thuật, người ta tìm, hoặc một tri-thức ñể học thêm, hoặc
một sự kích-thích, hoặc một phút xuất-thần hay một khoảnh-khắc mơ mộng giúp mình quên cuộc ñời
ô- trọc, nói tóm lại, người tìm một cảm-xúc, tức là một tình-cảm làm rung ñộng ñược tâm-hồn mình.
Và thật-sự, cái mà người ưa thích trong một tác-giả chính là cá-nhơn mình, chính là những cử-chỉ
hành-ñộng, chính là cả một cuộc ñời mà người ñã sống, hoặc thích sống và không sống ñược. Nói một
cách khác, người tìm trong mỹ-thuật, hoặc một sự sinh-tồn quá-khứ, hoặc một sự sinh-tồn tưởngtượng, ñể thay thế sự sinh-tồn thiệt-thọ hiện-tại chưa ñủ làm toại ñược chí người.
Như vậy, những hình-ảnh mà nhà nghệ-sĩ gợi ra, sở-dĩ làm xúc-cảm ñược người, phần lớn vì nó
có liên-lạc với cá-tánh người, với thân-thế thật-sự hay tưởng-tượng của người.
Về phần những nghệ-sĩ, họ thường ñem phổ vào tác-phẩm họ cả bản-ngã họ. Có khi họ tự tả
họ một cách trực-tiếp. Nhưng cũng có thể biểu-lộ một cách gián-tiếp ; họ gán cho những nhơn-vật họ
tạo ra, những khuynh-hướng, những tình-cảm của họ. Nguyễn Du ñã nhờ nàng Kiều ñể bày tỏ thân-thế
thật-sự của mình, và nhờ Từ Hải ñể phác ra vai tuồng xã-hội mình muốn ñóng. Người ta ñã nhận thấy
rằng nhà nghệ-sĩ càng có nhiều dục-vọng, càng có nhiều tâm-sự u-ẩn thì càng sản-xuất những tácphẩm tân-kỳ. ðối với họ, sự cần dùng phải sản-xuất cũng khắc-nghiệt như sự cần dùng khảo-cứu tìm
tòi của nhà khoa-học.
Sự quan-sát về ñời sống các nghệ-sĩ ñã cho chúng ta biết rằng những ñộng-lực thúc ñẩy họ là
sự thỏa-mãn những nhu-cầu tinh-thần, tánh tự-tôn, tự-ñại, lòng ham muốn danh-vọng, tiền tài, ý muốn
ñược người hiểu biết hay mến phục. Những ñộng lực trên này ñều có tánh-cách vị-kỷ không ít thì
nhiều.
6.- SỰ VỊ-KỶ TRONG HOẠT-ðỘNG TÔN-GIÁO.
Trong sự hoạt-ñộng tôn-giáo, ta cũng nhận thấy sự vị-kỷ xuất-hiện. Người thời xưa vì không rõ
nguyên-nhơn những hiện-tượng thiên-nhiên chung quanh mình, nên cho rằng những hiện-tượng ñó do
ý muốn những nhơn-vật vô-hình mà ra. Họ gán cho những nhơn-vật vô-hình này một linh-hồn như họ,
và tạo ra những ma quỉ, thánh thần. ðọc những thần-thoại của tất cả các dân-tộc, ta có thể nhận thấy
rằng ma quỉ, thánh thần ngày xưa có những tình-cảm, nguyện-vọng như người, với những khả-năng
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hành-ñộng cao hơn. Vậy, người ñã nhờ tôn-giáo ñể biểu-diễn những nguyện-vọng và mơ ước của
mình.
Một mặt khác, trong tôn-giáo, người còn tìm một phương-tiện ñể tự-vệ chống giữ những lựclượng vô-hình có thể phò-hộ hay giết hại mình. Người ñã thờ cúng lễ-bái các vị thần-minh, ñể cho họ
thương mình mà tha cho, hoặc hơn nữa, binh vực giùm mình. Các bộ-lạc, các chủng-tộc thuở xưa ñều
thờ một vị thần bảo-hộ ñoàn-thể mình. Những cá-nhơn cũng cầu-ñảo ñể ñược mạnh khỏe, ñược thànhcông trong việc làm, ñược giàu sang sung sướng.
Ngay ñến khi tôn-giáo có một tánh-cách cao-thượng hơn, phần lớn loài người vẫn giữ thái-ñộ
vụ- lợi trên ñây trong sự thờ phụng thần thánh. Phúc, lộc, thọ, danh, ñó là những ñiều mà người mong
ước thần thánh ban-bố cho mình hay cho thân-nhơn mình.
Một ñiều rõ rệt chứng tỏ sự vị-kỷ của người trong sự thờ phụng thần thánh, là người chỉ thiếttha cầu-khẩn khi khổ-sở, khi gặp những hoạn-họa gớm ghê mà sức người không ñương trở nổi. Lúc
những phương-tiện hoạt-ñộng của người ñược mở mang, lúc người ñược an-toàn và sung-túc, người rất
ít khi nghĩ ñến Phật Trời.
Ta phải công-nhận rằng trong nhơn-loại, có một số người có một tinh-thần mộ-ñạo rõ rệt hơn.
Nhưng hạng người này thật ra cũng chỉ nghĩ ñến họ ; họ muốn ñược sống an-toàn ở trần-thế, và khi trút
linh-hồn, lại ñược lên thiên-ñường sống một cuộc ñời vĩnh-cửu, ñầy lạc-thú. Nếu họ cố-gắng ñể có
những ñức-tánh cần-thiết như lòng từ-bi bác-ái, sự ñại-lượng ñối với kẻ khác thì cũng vì mục-ñích vịkỷ trên này.
Những người có óc thần-bí, muốn hòa-hợp hồn mình với Thượng-ðế cũng không thoát khỏi sự
vị-kỷ. Sở-dĩ họ muốn ñược trở về với Thượng-ðế, là vì Thượng-ðế có một quyền-năng vô-hạn, có một
sự từ-ái minh mông. Một ñiều ta nên lưu-ý, là những người thần-bí này chỉ tin nơi Thượng-ðế riêng
của mình. Nói ñến tôn-giáo khác, họ chỉ có lòng khinh-bỉ, thù hằn. Hơn nữa, họ cũng không tha những
kẻ cùng thờ một Thượng-ðế với họ, nhưng có một quan-niệm khác họ về sự thờ cúng Thượng-ðế ấy.
Những sự tàn-sát nhau giữa các tôn-giáo, những tôn-giáo pháp-ñình ñã lưu lại cho nhơn-loại bao trang
sử rùng rợn, ñều là công-trình những nhà thần-bí cuồng-tín, không ngại dùng ñến những phương-pháp
tàn-bạo nhứt ñể binh-vực giáo-lý mình.
C.- SỰ VỊ-KỶ TRONG NHU-CẦU PHÁT- TRIỂN CỦA NGƯỜI.
Sự sinh-tồn, như ta ñã thấy, không phải chỉ thâu vào việc duy-trì sự sống dưới hình-thức hiệntại. Nó còn gồm ý muốn nâng cao sự sống lên và mở rộng nó ra. Bất cứ ở ñịa-vị nào, người cũng muốn
vượt lên trên nữa.
Một vị Thiên Hoàng ngự-trị trên một nước Nhựt ñang lúc hùng-cường, ñã viết trong một bài
thơ làm khi ngự-giá dự một cuộc thao-diễn hải-quân :
Hà thời ñạt ñắc bình-sanh chí
Nhứt dược ñằng phi ngũ ñại châu ?
(Biết bao giờ ta ñạt ñược chí bình-sanh, phóng một bước nhảy qua cả năm ñạI-châu ?)
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Giấc mộng bá-chiếm hoàn-cầu này, những tay thống-lãnh các ñại ñế-quốc từ trước ñến nay ñều
có mơn trớn. Giá như một ngày kia có người ñạt ñược nó, người ấy sẽ không ngừng lại ñó. Họ sẽ nghĩ
ñến việc chinh-phục thời-gian sau khi chinh-phục không-gian. Họ sẽ tìm cách ñược trường-sanh bất-tử
như Tần Thủy-hoàng ngày trước, và như Staline gần ñây. Ngay bây giờ, mộng bá-chiếm hoàn-cầu
chưa thực-hiện ñược, mà ñã có người nghĩ ñến việc chinh-phục mặt trăng và các hành-tinh gần ñịa-cầu
rồi.
Vậy, nền tảng của sự sinh-tồn là sự bành-trướng. Ngay ở những sanh-vật sơ ñẳng, sự bànhtrướng cũng hết sức mạnh mẽ. Nhiều loại vi-khuẩn trong một ngày ñã sanh ra ñến 70 ñời. Nếu có ñủ
lương-thực ñể sống, khối vi-khuẩn này có thể nặng ñến 5.000 tấn. Trong vòng 15 năm, hậu-duệ của
một cặp chim lên ñến số 10 triệu con, trong khi một con cá chép thường có thể sanh ra 100 triệu trứng.
Loài người tự xưng là chủ-nhơn-ông của ñịa-cầu kể ra không hổ với danh-hiệu này, vì sức
bành- trướng sự sống của người thật vô-cùng mạnh mẽ. Người ñã thay ñổi cả mặt quả ñất, người ñã
chế-ngự ñược cả muôn loài.
Chẳng những muốn nô-lệ-hóa loài thú và ñiều-khiển vật-chất, người còn muốn xử-dụng ñồngloại theo ý mình nữa. Người luôn luôn cố-gắng vượt lên trên kẻ khác và ngự-trị kẻ khác.
Người nào cũng tự cho mình là « rún của quả ñất », xem cá-nhơn mình là trên cả, nghề-nghiệp
mình là cao quí hơn hết, ñẳng-cấp mình là quan-trọng nhứt. Nhà khoa-học, nhà triết học, nhà nghệ sĩ,
nhà tôn-giáo, nhà chánh-khách, ñều cho rằng chỉ có ngành hoạt-ñộng mình phụng-sự mới có thể mang
hạnh-phúc lại cho nhơn-loại, và do ñó, nó phải ñược ñặt lên trên hết. Trong mỗi nước, hạng nông-dân
thường cho rằng mình hữu-ích hơn cả, trong khi thợ thuyền quả-quyết rằng chính họ mới là phần-tử
cần-thiết bậc nhứt.
Ý muốn trở thành một nhơn-vật quan-trọng là một nhu-cầu thiết-yếu của mọi người. Trong
phạm-vi hoạt-ñộng của mình, người luôn luôn muốn tỏ rằng mình tài giỏi hơn kẻ khác. Lòng ham
quyền-chánh, tham danh-vọng, thích nịnh bợ, có thể nói chung cho hầu hết loài người.
Chủ-trương bình-ñẳng do nơi lòng tự-ái của người mà ra. Người không bao giờ muốn hạ mình
xuống cho bằng kẻ thấp hơn, trái lại, muốn leo lên cho bằng kẻ ở trên mình. Khi nhận thấy mình không
lên trên ñược, người lại thầm muốn cho người ở cấp trên bị khốn khổ, hoặc bị giáng xuống ñịa-vị
mình. Như thế, xét tâm-lý con người, ta thấy rằng người luôn luôn hiểu sự bình-ñẳng theo một nghĩa
có lợi cho mình.
Một mặt khác, ngay những người hô-hào bình-ñẳng cũng tự-nhiên hướng về sự bất-bình-ñẳng.
Người bao giờ cũng thèm khát những ñặc-quyền, ñặc-ơn, và sự tôn-ty xuất-hiện trong mọi tổ-chức.
Giáo-hội nào cũng có cấp bậc trên dưới, và ñảng Cộng-sản ðệ Tam Quốc-tế, vốn chủ-trương một sự
bình-ñẳng triệt ñể giữa loài người, chẳng những ñã ñặt một hệ-thống phân-biệt phẩm-trật nhiều hơn
trong bất cứ tổ-chức nào khác, mà còn ñặt ra chế-ñộ ñặc-táo, tiểu-táo ñể chánh-thức-hóa những sự bấtcông mà những tổ-chức khác chỉ dung-nạp một cách bán-chánh-thức mà thôi.
Về phương-diện trí-tuệ, người muốn cho ý mình thống-trị kẻ khác. Những người ñã tạo ra
những hệ-thống lý-thuyết chánh-trị, những chủ-nghĩa cách-mạng, những tôn-giáo, ñều có ý muốn uốn
nắn tất cả ñời sống mọi người. Họ muốn phát-huy những sở-kiến của họ ñể bắt buộc mọi người phải
theo những kế-hoạch, những mộng-tưởng của họ : ñó là ý-chí ngự-trị của người phát-hiện dưới danhnghĩa của tư-tưởng.

65

Những nhà tư-tưởng chịu sống một cuộc ñời khổ-sở ñể ñạt mục-ñích, ñã bị sự chi-phối của ýchí ngự-trị này mà bỏ qua những xu-hướng vật-chất bị xem là tầm-thường nhỏ mọn.
Trong ý-chí bành-trướng sự sống kể trên ñây, ta có thể nhận thấy lòng ham muốn một mực
sống cao hơn về vật-chất hay về tinh-thần. Và như thế, tánh-cách vị-kỷ của người trong sự bành-trướng
ấy không ai có thể phủ-nhận ñược.
D.- SỰ VỊ- KỶ VÀ SỰ HY-SINH TÁNH-MẠNG.
Sự sinh-tồn của người làm cho người muốn sống và bành-trướng sức sống của mình. Nhưng
người cũng có khi dám liều chết, dám hy-sinh tánh-mạng mình. Sự hy-sinh này có thoát khỏi tánh-cách
vị-kỷ hay không ?
Trước hết, ta có thể nhận thấy rằng, sự sống hàm sự hoạt-ñộng, mà sự hoạt-ñộng bao giờ cũng
có nguy-hiểm. Do ñó, muốn sinh-tồn, người phải nhận nguy-hiểm. Nhiều khi chính sự liều chết lại làm
cho người sống : phá một con ñường máu trong một khối ñịch-quân ñông ñảo hơn mình là phươngpháp duy-nhứt giúp người thoát khỏi bị chúng bắt và hành-hạ trước khi xử tử.
Một mặt khác, người mạnh mẽ bình-thường cần phải vận-ñộng, phải sử-dụng hết nghị-lực của
cơ-thể mình. Một số người chỉ có thể tìm thấy ñược sự vui thú trong sự lộng-hiểm ; những nhà thểtháo, những nhà săn bắn, lắm khi tự mình tìm lấy sự sung sướng trong việc tiêu-phí nghị-lực ñó.
Nhưng cũng có khi lòng ham danh-vọng, ý muốn nêu gương cho thiên-hạ khiến cho người quên những
mối nguy-hiểm mà lăn mình tới trước. Cũng có khi người liều tánh-mạng ñể ñạt ñược một mục-tiêu,
thâu-hoạch một kết-quả. Sự thực-hiện một nguyện-vọng, quả tim một người yêu, có thể là phần thưởng
người mong chờ khi có những tác-ñộng dõng-cảm liều thân.
Sau hết, người có thể hủy mạng sống của mình khi cuộc ñời trở thành một cực-hình cho người.
Sự xấu hổ, sự nhục-nhã, sự tuyệt-vọng có thể ñưa người ñến chỗ quyết-ñịnh từ giã trần-thế ñể tìm
hạnh-phúc ở thế-giới bên kia. Người tự-tử là ñể giải-thoát lấy mình khỏi những dây oan-nghiệt làm
khổ-sở cho mình.
Ngoài ra, lại còn một số người tự-hủy mình vì nhiệm-vụ. ðó là trường-hợp những người liều
mạng hy-sinh cho Tổ-Quốc, cho tôn-giáo mình. Sự dõng-cảm của họ rất ñáng kính-phục.Tuy-nhiên, ta
không thể bảo rằng họ không vị-kỷ chút nào trong sự hy-sinh ấy.
Bảo-vệ quê-hương hay tôn-giáo mình, tức là bảo-vệ những hình thức sống còn mà người chấp-nhận
hay tôn-kính. ðối với người, không sống còn ñược theo hình-thức ấy thì thà chết còn hơn. Trong
trường-hợp nầy, người xem những yếu-tố làm cho cuộc ñời ñầy ý-nghĩa có giá-trị cao hơn chính cuộc
ñời. Nhưng dầu sao, người vẫn hy-sinh vì một chủ-kiến của mình.
Những nhà ái-quốc không thể chịu ñược cái nhục mất nước, cái khổ thấy ñồng-bào nô-lệ cho
người ngoạI-bang, những người tử vì ñạo vì muốn ñược lên thiên-ñường theo vị Thượng-ðế mình tôn
thờ. Họ ñã từ khước cái sống thừa khổ nhục, ñể chọn lấy cái sống vĩnh-cửu và an-ổn của tâm-hồn.
Vậy, họ không phải là không vị-kỷ.
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ð.- SỰ VỊ- KỶ TRONG NHỮNG HÀNH-ðỘNG VỊ- THA.
Ngoài những bản-năng hoàn-toàn vị-kỷ khiến cho người chỉ lo ñến mình, chỉ mưu-ñồ sự sinhtồn cho cá-nhơn mình và có những hành-ñộng vị-kỷ, người lại còn có những bản-năng tình-dục và bảnnăng xã-hội. Những bản-năng sau này khiến cho người có xu-hướng gần gũi và sống chung với ñồngloại. Nó ñã ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự thúc ñẩy người hợp nhau lại thành ñoàn-thể.
Thật-sự thì người không phải chỉ có thiện-cảm với người ñồng-loại. ðứng trước một kẻ lạ
người thường e dè và giữ miếng, ít khi thông-cảm họ. Ngay trong vòng những kẻ liên-lạc mật-thiết với
người, mối giao-tình nhiều khi lợt lạt, hời hợt lắm. Nhưng chúng ta không thể phủ-nhận ñược rằng
khuynh-hướng hợp-quần của người cũng rất mạnh, nó khiến người tự-nhiên thấy buồn bã khi cô-ñộc,
và luôn luôn tìm cách liên-lạc với ñồng-loại, muốn cho họ ưa thích và nể nang mình.
Trong sự sống chung với ñồng-loại, người nhiều khi biết nghĩ ñến họ, ñến quyền-lợi của họ, và
có những hành-ñộng mà ta gọi là hành-ñộng vị-tha. ðối với một số nhà tư-tưởng và ñạo-ñức, vị-tha là
một tình-cảm hoàn-toàn tốt ñẹp của người, nó ñối chọi hẳn với sự vị-kỷ. Tuy nhiên, con người vốn có
một cơ-thể, một tâm-hồn, một bản-ngã mạnh mẽ. Họ không bao giờ có thể tự quên mình ñược một
cách hoàn-toàn. Do ñó, những hành-ñộng vị-tha của họ vẫn mang dấu hiệu của bản-ngã họ, và do ñó,
vẫn còn dựa vào sự vị-kỷ không ít thì nhiều.
1.- SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH YÊU.
Tình yêu là một tình-cảm rất mạnh có thể ñưa người ñến những hành-ñộng vị-tha. Nó bắt
nguồn từ những nhu-cầu sanh-lý khẩn thiết của người. ðàn ông và ñàn bà ñều bị bản-năng tình-dục
chi-phối, khiến cho họ tự thấy cần dùng nhau và ñi tìm kiếm nhau.
Nhưng ngoài ra nhu-cầu tình-dục, tình yêu còn dựa vào sự cần dùng nương tựa nhau : người
ñàn ông cũng như người ñàn bà ñều phải sống chung nhau ñể binh vực cho nhau. ðó là một yếu-tố
phần nào có hơi hướng vị-kỷ rồi.
Một mặt khác, tình yêu cũng dính dáng ñến bản-năng tư-hữu. Tánh ghen tuông – nhiều khi tồntại sau khi tình yêu ñã chết – là một biểu-hiệu chỉ tỏ rằng người muốn ñược ñộc quyền với người mình
yêu. Sự vị-kỷ của kẻ si-tình thật là hiển-hiện trong thái-ñộ họ ; họ thà thấy người họ yêu chết ngay
trước mắt, còn hơn biết rằng người ấy có hạnh-phúc với một người khác.
Người có thể hy-sinh nhiều cho kẻ ñược người yêu dấu, song người cũng chờ ñợi nơi người ấy
một sự ban thưởng là lòng yêu của người ấy, hay ít nhứt là cái quyền ñược yêu người ấy. Lời than thở
của một nhà thi sĩ :
« Yêu là chết ở trong lòng một ít,
« Cho rất nhiều, song ñược chẳng bao nhiêu »
( Xuân -Diệu )
ñã diễn-tả một cách rõ rệt tánh-cách vị-kỷ của tình yêu. Như thế, chung-qui, nếu có hy-sinh, người
cũng chỉ hy-sinh cho dục-vọng của mình.
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Thuở người còn man-dã, tình yêu dựa vào sự cần dùng sanh-lý, và sự cần dùng nương tựa nhau
nhiều hơn hết. Trong xã-hội văn-minh, nó có thể gồm thêm yếu-tố khác ; sự tương-ñồng quyền-lợi,
tình-cảm, tư-tưởng và sau ñó, những thói quen, những công-ước xã-hội.
Sự hòa-hợp giữa hai vợ chồng rất hữu-ích cho cả hai ; nó vừa tăng-gia sức mạnh tuyệt-ñối của
họ, vừa tăng-gia hiệu-lực của sự làm việc nhờ sự phân-công. Tục ngữ ta có câu : « Thuận vợ, thuận
chồng, tát biển ðông cũng cạn ». Như thế, tình yêu có mang nhiều mối lợi vật-chất ñến cho người. Về
mặt tinh-thần, sự cộng-tác chặt chẽ giữa vợ chồng giúp cho họ nhân-nhượng nhau và sửa chữa lỗi
nhau. Do ñó, họ có thể ñạt nhiều ñức-tánh giúp họ thành-công trong xã-hội một cách dễ dàng hơn.
Như thế, tình yêu chung-qui vẫn có lợi cho người, và ta có thể bảo rằng, nền tảng nó dựa vào sự
vị-kỷ của người rất nhiều.
2.- SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH GIA- ðÌNH.
Bản-năng tình-dục khi mở rộng ra ñã ñưa người ñến những tình-cảm gia-ñình, trong ấy, mạnh
mẽ nhứt là tình cha mẹ yêu con. Kể ra, thì lòng thương nhau giữa cha mẹ với con có một nền tảng
sanh-lý tự-nhiên, vì ñứa con do cha mẹ sanh ra, và mang một phần xương thịt cùng ñặc-tánh của mẹ
với cha. Tuy vậy, yếu-tố huyết-thống riêng nó cũng không ñược mạnh mẽ lắm.
Nhiều loài vật không hề biết ñến con. Trong những xã-hội mọi rợ, nhiều trẻ con bị cha mẹ ăn
thịt. Người thái-cổ có thể giết con trẻ vì những lỗi rất nhỏ hay vì nó là miệng ăn vô ích. Cũng có khi
cha mẹ ñem con tế-thần cầu lợi, hay ñổi lấy một món hàng.
Nhiều dân-tộc, khi ñã ñạt ñược một trình-ñộ văn-minh khá cao mà còn vẫn giữ những tục-lệ
man- dã ñối với con trẻ. Người Hy-lạp, người La-mã và người Trung-Hoa ngày trước, hay giết hại
những ñứa bé tàn-tật, ươn yếu, có khi ñem bán trẻ sơ sanh. Con gái thường bị bạc-ñãi hơn con trai.
Nếu không bị thảI-trừ hồi nhỏ, chúng cũng ñược nuôi trong một chế-ñộ khắc-nghiệt, ñến lớn, bị cha
mẹ gả bán ñi theo ý riêng, không cần ñến sự ưng-thuận của chúng.
Trong xã-hội văn-minh hiện ñại, những tục-lệ man-dã trên ñây không còn nữa. Con trẻ ñược
săn sóc kỹ càng hơn, ñược nuông chìu hơn. Cha mẹ thường sẵn sàng hy-sinh, chịu thiếu thốn, chịu cực
khổ cho con. Ở ñây, ta có thể công-nhận rằng lòng vị-tha ñã có xuất-hiện. Tuy thế, trong lòng vị-tha
này, sự vị-kỷ vẫn hãy còn.
Quan-sát hành-ñộng mọi người chung quanh ta, ta có thể nhận thấy rằng, người thường ñem
lòng thương yêu những cái gì do chính tay mình săn sóc, chăm nom. Người bao giờ cũng chuộng kẻ
chịu ơn mình hơn kẻ làm ơn cho mình. Những con vật do chính người nuôi nấng, những cây cối do
người trồng hay bón xới, những ñồ vật do chính người tạo ra, người bao giờ cũng trìu mến, ưa thích.
Người nông-dân suốt năm chăm chút ñến mảnh ruộng mảnh ñất mình cày cấy, rất yêu mảnh ñất mảnh
ruộng ấy, mặc dầu nó không phải của họ. Nhiều người tá-ñiền ñã ñánh nhau chí-tử ñể bảo-vệ một tàisản thật-sự là của kẻ khác.
Người thợ sở-dĩ không yêu hãng xưởng chỗ mình làm bằng người nông-dân yêu ñất, là vì họ
chỉ là một phần-tử nhỏ nhặt trong một bộ máy khổng-lồ, và thường chỉ coi sóc việc sản-xuất những bộ
phận của một ñồ vật. Họ không tự tay tạo ra một món hàng ñầy ñủ, và không thể tự-hào mà cho rằng
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món hàng nào ñó do mình sản-xuất ra. Do ñó, họ dễ dàng phá-hoại những hãng xưởng dùng họ những
khi cần, và sẵn sàng hơn người nông-dân ñể theo chủ-trương cộng-sản.
Sự thích mến những món do tự tay mình chăm nom hay chế-tạo ra là một xu-hướng chung cho
mọi người, nó hàm sự vị-kỷ bên trong. Tình cha mẹ thương con một phần thuộc vào trường-hợp trên
này. ðứa bé, chẳng những do cha mẹ sanh ra, lại còn ñược cha mẹ nuông chìu, chăm nom từng chút.
Công cha mẹ ñối với con thật là không sao kể xiết ñược. Như thế, cha mẹ tự-nhiên phải yêu con nhiều.
Trong sự sanh-dưỡng ñứa bé, người mẹ ñóng vai tuồng quan-trọng hơn, thành ra mẹ thường yêu con
hơn cha.
Lòng thương con của cha mẹ thật là mạnh mẽ ; nhưng không phải vì ñó mà nó mất tánh-cách
vị-kỷ. Người mẹ nhiều khi yêu con ñến nỗi không muốn cho ai chia xẻ sự thương yêu ñó với mình.
Những bà mẹ chồng ñông-phương hành-hạ con dâu, cũng như những bà mẹ vợ tây-phương không ưa
chàng rể, vì trong mắt họ, con dâu hay chàng rể thu hút hết tình yêu của con họ. Nhiều người mẹ bị
lao, nhưng không chịu rời con, thành ra chúng bị lây bịnh ấy.
Trong sự dựng vợ gả chồng, cha mẹ cũng thường nhắm vào sự môn-ñường hộ-ñối, vào mụcñích của cháu bế, hơn là vào hạnh-phúc của con. Thêm nữa, ta cũng nhận thấy rằng, trong một bầy
con, cha mẹ yêu thương những ñứa thông-minh, lanh lợi, có thể làm rạng rỡ tông-môn hơn những ñứa
con ngu ñần, khó thành-công ngoài xã-hội.
Những ñiểm trên này là những luận-cứ chứng-minh rằng tình cha mẹ thương con tuy hết sức
cao quí, vẫn có phần vị-kỷ bên trong. Về phần con, ai cũng nhận thấy rằng, chúng không thương yêu
cha mẹ bằng cha mẹ thương yêu chúng. Sở-dĩ Nho-giáo nhấn mạnh trên ñạo hiếu, là vì lòng hiếu-thảo
không phải là tình-cảm tự-nhiên mạnh mẽ bằng tình yêu nhau giữa vợ chồng, hay tình cha mẹ thương
con. Nếu mọi người ñều tự-nhiên yêu mến và phụng-dưỡng cha mẹ hết lòng, và bao giờ cũng lo cho
cha mẹ hơn lo cho vợ con, thì truyện « Nhị thập tứ hiếu » không có lý-do tồn-tại.
Một mặt khác, ta có thể nhận thấy rằng, trong một bầy con, ñứa thương yêu cha mẹ nhứt là ñứa
ñã từng chịu cực khổ với cha mẹ. Trái lại, những ñứa ñược cha mẹ nuông chìu quá lại ít yêu cha mẹ
hơn. Người Việt-nam khi nói ñến sự kiện này thường cho rằng trong mấy ñứa con ấy, ñứa thì ñòi nợ,
ñứa thì ñi trả nợ. Nhưng thật-sự, ñây chỉ là một biểu-lộ của một bẩm-tánh ta ñã thấy trên này : con
người yêu những kẻ chịu ơn mình hơn những kẻ làm ơn cho mình.
Trong sự hiếu-thân, người ta cũng có thể nhận ra lòng ham muốn ñược thiên-hạ ngợi khen, nếu
không phải là lòng sợ hãi dư-luận chê cười. Những kẻ tống-táng giỗ chạp cha mẹ một cách linh-ñình,
thường nghĩ ñến danh-vọng mình nhiều hơn là nghĩ ñến việc báo ơn cha mẹ.
Về tình anh em ñối với nhau, nó tự-nhiên lợt lạt hơn tình cha mẹ với con. « Giàu cha, giàu mẹ
thì ham, giàu anh, giàu chị ai làm nấy ăn » là một câu hát diễn tả một sự thật hiển-hiện. Việc anh chị
em kiện nhau ñể tranh gia-tài là một việc thường thấy, và những bực thánh-hiền ñã phải cố-gắng hết
sức ñể dạy anh em chị em ăn ở phải ñạo với nhau. Thật ra, thì cũng có nhiều người anh em chị em
thương mến nhau một cách ñậm ñà, nhưng trường-hợp này cũng giống như truờng hợp những người
kết bạn với nhau.
3.- SỰ VỊ-KỶ TRONG TÌNH BẠN.
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Nếu trong tình yêu giữa cha mẹ với con, sự vị-kỷ còn lộ ra cho ta thấy, thì trong tình bạn bè, nó
lại còn rõ rệt gấp mấy nữa. Người ta chỉ có thiện-cảm với người khác khi người ấy hợp-ý mình. Những
người bạn thân-thích với nhau thường là những người giống nhau hoặc là bổ-túc nhau. Thêm nữa,
muốn cho tình bạn ñược lâu dài, người phải có những sở-thích, những nguyện-vọng chung nhau, khiến
cho người cùng có những mối cảm-xúc như nhau, và có một thái-ñộ gần như nhau trong một hoàncảnh chung.
Một mặt khác, sự cùng chia sung sướng, mà nhứt là chia gian-lao với nhau, cũng như sự chơi
ñùa, giải-trí chung nhau, làm cho người khắn khít với nhau. Trong người bạn, người có thể nào tìm
ñược một phần nào cá-nhơn mình. Vả lại, một người bạn chơn-thành rất hữu-ích cho người ; người có
thể học hỏi, có thể vui chơi, có thể nhờ sự giúp ñỡ của bạn. Do ñó, người có một xu-hướng kết bạn khá
mạnh, và có bạn trong hầu hết mỗi giai-ñoạn của ñời mình : bạn ñồng song trong lúc cắp sách ñến
trường, bạn ñồng ngũ khi tùng-chinh, bạn ñồng-nghiệp khi ra vật lộn với ñời ñể mưu-sanh, bạn tâmtình khi có dịp ở chung nhau.
Ta nên lưu-ý rằng tình bạn phải vun bồi mới sống ñược. Những người bạn thân-thiết nhau có
thể trở thành xa lạ với nhau nếu không gặp gỡ nhau thường. Nhiều người bạn học lúc nhỏ rất gần nhau,
nhưng về sau không ñược gặp gỡ nhau và không còn chơi thân nhau nữa. « Cách mặt thì xa lòng », ñó
là một sự thật mà dân-tộc nào cũng thấy.
Trái lại, những người sống cạnh nhau và giao-du với nhau, nhiều khi không hoàn-toàn giống
nhau, cũng có thể trở thành thân-thiết ñược. « Bà con xa không bằng láng giềng gần », ñó là một sự
nhận xét chứng tỏ trong tình bạn sự gần nhau, và do ñó, sự cùng nhau chia xẻ nỗi vui buồn ñóng một
vai tuồng rất quan-trọng.
Qua những ñiều-kiện trên này, ta có thể nhận thấy rằng tình bạn phải dựa vào nền tảng vị-kỷ
một phần nào.
4.- SỰ VỊ-KỶ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT.
Lòng thương xót cũng là một tình-cảm tự-nhiên của người. Nó do nơi thiện-cảm mà ra. Thoạtkỳ-thủy nó làm cho người tham-dự một cách thụ-ñộng vào sự lo âu khổ-sở của kẻ khác, nó khiến
người ñau ñớn khó chịu. Sau ñó, nó trở thành tích-cực hơn, và xui người giúp ñỡ kẻ ñau khổ khó chịu
ñó.
Người ta thường xem sự thương xót là một tình-cảm vị-tha hoàn-toàn. Nhưng nếu xét kỹ về nó,
ta cũng thấy sự vị-kỷ ẩn núp bên trong.
Trước hết, người ta nên lưu-ý rằng, người không hề thương xót cục ñất hay tảng ñá. Người chỉ
bắt ñầu ñộng-tâm khi thấy một cành hoa héo, một nhánh cây khô. Sự thương xót của người ta tăng-gia
với loài cầm thú mở rộng ra ñến tuyệt-ñộ ñối với người ñồng-loại. ðiều này chứng tỏ rằng người chỉ
thương xót nhiều những kẻ giống mình, vì tự nghĩ rằng mình có thể ở vào ñịa-vị kẻ ấy.
Nhiều người thường nhắc ñến « quả tim vàng » của hạng người nghèo. Những văn-gia, thi-sĩ ñã
hết sức ca tụng tinh-thần tương-thân tưong-trợ giữa những người xấu số với nhau. ðiều này cũng phần
nào ñúng với sự thật, chớ không phải hoàn-toàn chỉ dựa vào trí tưởng-tượng của những kẻ hay mơ
mộng. Nhưng tại sao những người nghèo khó lại sẵn sàng giúp ñỡ nhau hơn những người giàu có,
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trong khi họ có ít phương-tiện hơn ? Lý-do rất giản-dị : họ ñã trải qua những tình-cảnh khổ-sở và có
thể sẽ phải trải qua những tình-cảnh ấy nữa trong tương-lai. Họ giúp ñỡ kẻ khác ñể kẻ khác sẽ giúp ñỡ
lại họ khi họ gặp sự khó khăn. Người giàu, trái lại, không từng trải qua cảnh khổ của kẻ nghèo, và
không hiểu cái khổ ấy ; họ cũng không lo ngại nhiều cho họ trong tương-lai. Vì ñó, họ dửng dưng
trước sự ñau ñớn của những hạng người xấu số trong xã-hội.
Những người có của, ñứng ra tổ-chức những việc làm từ-thiện thường có mục-ñích quảng cáo
cho tên tuổi mình. Trong sự giúp ñỡ kẻ khác, một số lớn tìm sự khen ngợi của ñồng-bào, hoặc sự ban
thưởng của chánh-phủ. Cũng có một số người hiểu rõ rằng nâng ñỡ người nghèo khổ là hàn gắn bớt
những vết thương xã-hội, và như thế là ñóng góp một phần vào công việc làm cho xã-hội ñược ổnñịnh, ñiều-kiện cần-thiết ñể duy-trì quyền-lợi họ. Sau hết, một số người tìm thấy sự sung sướng trong
việc giúp ñỡ người khác. Tình-cảm này là kết-quả của một bản-năng xã-hội mở mang. Nó hết sức caothượng, nhưng thật-sự bên trong, người cũng có tìm sự thỏa-mãn cho chính tâm-hồn mình.
5.- SỰ TƯƠNG-QUAN GIỮA LÒNG VỊ-THA VÀ LÒNG VỊ-KỶ.
Ta ñã thấy rằng những ñộng-lực làm cho người hành-ñộng ñều có một nguồn gốc duy-nhứt : sự
thỏa-mãn những bản-năng của người. Bên những bản-năng vị-kỷ hoàn-toàn, người vẫn có những bảnnăng ñặc-biệt khiến người mở mang tâm-hồn mình ra ñể hòa-hợp với kẻ khác. Nhưng dầu sao, những
bản-năng ñó cũng của người, và sự thỏa-mãn nó cũng hữu-ích cho người trước hết. Vì thế, tất cả những
hành-ñộng của người ñều có tánh-cách vị-kỷ, ngay ñến những hành-ñộng ñược gọi là vị-tha.
Ta có thể bảo rằng, sự vị-tha bắt nguồn từ nơi lòng vị-kỷ. Không có những nhu-cầu, không có ý
muốn và hy-vọng thỏa-mãn nhu-cầu ấy, thì người không có những hành-ñộng vị-tha.
Sự hoạt-ñộng vốn ñể thỏa-mãn ý-chí sinh-tồn của người, mà ý-chí này càng mạnh thì phạm-vi
và trình-ñộ sinh-tồn lý-tưởng của người lại càng rộng, càng cao. Do ñó, những người có một sức sinhtồn dồi dào, có nhiều nhu-cầu, thì lại càng hướng về ñồng-loại và càng lo lắng cho họ.
Hạng người hào-hiệp nhứt trong xã-hội bao giờ cũng là hạng thanh-niên. Họ dễ dàng hy-sinh
hơn người già cả gần ñất xa trời. Lúc nào họ cũng sẵn sàng ñể chiến-ñấu và cảI-tổ lại thế-giới. Nhưng
kỳ thật, sự hăng hái và khuynh-hướng phụng-sự của những người thanh-niên chỉ là một hình-thức chưa
ổn-ñịnh của thị-dục và hy-vọng minh mông của họ. Họ muốn tạo ra một khung cảnh phù-hợp với sự
sinh-tồn lý-tưởng họ nêu ra. Dưới chủ-trương nâng ñỡ nhơn-loại, ta có thể nhận thấy rõ ràng ý muốn
ngự-trị lên trên thiên-hạ và phát-triển sự sinh-tồn cá-nhơn của họ.
Vả lại, người thanh-niên vốn có nhiều nghị-lực, và nghị-lực này bắt buộc họ phải hành-ñộng,
phải phao-phí sức mình. ðó là một nhu-cầu hữu-ích, vì sau cùng, sự hoạt-ñộng làm cho người thanhniên giỏi dang mạnh mẽ hơn. Nhưng muốn thực-hiện ñược nguyện-vọng mình, người không phải chỉ
cần ra khỏi cá-nhơn mình, mà còn phải chịu thiệt thòi chút ít ñể người khác có thể chấp-nhận sức bànhtrướng của mình. Vậy, sự phát-triển bắt buộc người phải có tánh ñạI-lượng. Sự vị-tha thật ra là sự pháttriển bản-ngã của người, và như thế, nó chỉ là một hình-thức ñặc-biệt của vị-kỷ. Nó là một sự vị-kỷ
hiểu một cách sáng suốt.
Những ñiều trên này, chỉ tỏ rằng vị-tha và vị-kỷ không phải là hai tình-cảm trái ngược nhau.
Thật-sự, vị-tha và vị-kỷ hòa-hợp nhau làm một và chung-qui, vấn-ñề vị-tha và vị-kỷ chỉ là một vấn-ñề
quan-ñiểm.
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Người ta có thể cho rằng tất cả những hoạt-ñộng của người ngay ñến hoạt-ñộng vị-kỷ, ñều có
tánh-cách vị-tha, vì hoạt-ñộng của người do thị-dục, tức là sự ưa thích mà ra.
Người si-tình yêu tình-nhơn, mẹ yêu con, nghệ-sĩ yêu nghệ-thuật, nhà bác-học yêu khoa-học,
người nông-dân yêu mảnh ñất mình cày cấy, người ghiền á-phiện mê ả phù dung, những người tranhdanh ñoạt lợi mê quyền-chánh danh-vị. Tất cả những người này ñều sẵn sàng hy-sinh sự an-ổn, sự sung
sướng, có khi cả cuộc ñời mình cho những cái mình yêu.
Bù lại, người ta cũng có thể cho rằng tất cả những hoạt-ñộng của người, ngay ñến những hoạtñộng vị-tha, ñều có tánh-cách vị-kỷ, vì người chỉ ưa thích cái gì người có thể dùng ñể thỏa-mãn một
thị-dục, một nguyện-vọng, một nhu-cầu của mình và thật-sự, người chỉ yêu lấy mình mà thôi.
Như vậy, trong sự vị-tha, có lòng vị-kỷ, và trong sự vị-kỷ cũng có lòng vị-tha. Nhưng chúng ta
phải nhận thấy rằng lấy sự vị-kỷ làm gốc hợp-lý hơn, vì thật-sự người có một bản-ngã và không lúc
nào có thể gạt qua một bên cái bản-ngã ấy ñược. Vì ñó, sự vị-tha của người bao giờ cũng chỉ là một
giai-ñoạn trung-gian, cứu-cánh của nó luôn luôn vẫn là bản-ngã của người.
Sự quan-sát ñã cho ta thấy rằng, sự vị-tha của người không hề ñi ñến những kẻ người không
quen biết, những kẻ hoàn-toàn xa lạ với người. Người bao giờ cũng yêu con mình hơn con người dưng,
yêu công-trình mình hơn công-trình kẻ lạ. Hơn nữa, người chỉ vị-tha khi người cần thỏa-mãn một nhucầu, một bản-năng. Như thế, sự vị-tha bao giờ cũng có tánh-cách vụ-lợi, dầu mối lợi người nhắm vào
chỉ là một mối lợi tinh-thần.
Tánh vụ-lợi vốn do dục-vọng người mà ra. Muốn cho người không vụ-lợi, ta phải hủy bỏ dụcvọng người. Nhưng khi người không còn dục-vọng, người cũng không còn sống, bởi lẽ, thiếu dụcvọng, sự hoạt-ñộng của người không còn lý-do tồn-tại nữa.
Vậy, sự vị-tha luôn luôn bắt nguồn từ sự vị-kỷ. Trong trường-hợp ñó, lấy vị-tha chọi lại vị-kỷ
là một ñiều lầm lạc rất to. Những người chủ-trương hủy bỏ sự vị-kỷ, thật-sự lại làm cho họ vị-kỷ hơn.
Một số học phái theo chủ-trương thế-giới cho rằng lòng yêu thân-thuộc khiến cho người quên lãng
người dưng và lòng thương ñồng-bào làm cho người bất-công với người ngoại-quốc. Họ dạy người nên
hủy bỏ những lòng thương thiên-vị ấy ñi ñể lo cho nhơn-loại.
Nhưng thật-sự, những người hủy-diệt lòng thương gia-ñình, tổ-quốc của mình ñược rồi thì, lại
hóa ra dửng dưng với mọi người. Không thương cha mẹ, vợ con, ñồng-bào, họ không còn thương ai cả
và dưới những khẩu-hiệu có vẻ vĩ-ñại, nhưng kỳ thật thì trống rỗng như « phụng-sự nhơn-loại »,
« phục-vụ nhơn-dân », họ chỉ nghĩ ñến cá-nhơn họ. Sự tàn ác của những ñảng-viên cộng-sản một phần
do nơi chỗ họ diệt những tình-cảm tốt với người gần họ và thay vì trở thành hoàn-toàn vị-tha, lại hóa ra
vị-kỷ một cách hẹp hòi.
Về phương-diện này, ta có thể bảo rằng Nho-giáo ñã có một chủ-trương hợp-lý hơn khi dạy
người ñi từ chỗ gần ñến chỗ xa, từ cái vị-kỷ ñến cái vị-tha, bắt người tu-thân và tề-gia trước khi trịquốc, bình thiên-hạ.
Nói tóm lại, sự vị-kỷ là một kết-quả tự-nhiên của sự sinh-tồn. Sự sinh-tồn, băt người phải vị-kỷ.
Dầu muốn, dầu không, người cũng không sao thoát khỏi sự vị-kỷ ấy. Nhưng ta nên nhớ rằng có sự vịkỷ ngu ñộn và sự vị-kỷ sáng suốt, có sự vị-kỷ hữu-ích và sự vị-kỷ tai-hại, có sự vị-kỷ hẹp hòi và sự vị-
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kỷ rộng rãi. Giá-trị ñạo-ñức của mỗi người thật ra chính ở chỗ người vị-kỷ một cách khôn-ngoan hay
ngu dại mà thôi.
Một mặt khác, ta cũng không nên cho rằng, phủ-nhận sự vị-tha hoàn-toàn là không công-nhận
những tình-cảm tốt ñẹp của người. Trái lại, hiểu-biết nguồn gốc những tình-cảm tốt ñẹp ấy là một ñiều
cần-thiết ñể khêu gợi và tăng-cường nó. Không công-nhận qui-tắc dùng sự vị-kỷ ñể bồi ñắp lòng vị-tha
thì chẳng khác nào lấy cớ rằng phân không ñược thơm tho ñể vun bón hoa quả mình trồng.
Cái lầm lạc của những chánh-khách và những nhà ñạo-ñức từ trước ñến nay, là bài-xích sự vịkỷ, và kêu gọi người phụng-sự quyền-lợi chung vì nghĩa-vụ. Thật-sự, muốn cho người phụng-sự
quyền-lợi chung, không gì bằng chỉ cho họ thấy rằng quyền-lợi riêng của họ nằm trong quyền-lợi
chung ấy. Những chế-ñộ luân-lý, luật-pháp, không dựa vào sự vị-kỷ của người sẽ không có một nền
tảng vững chắc và không sao phụng-sự ñược con người, cũng như cây cối không bón phân không thể
sản-xuất ñược những hoa thơm quả ngọt vậy.
III.- ðIỀU-KIỆN CỐT-YẾU CHO SỰ SINH-TỒN CỦA NGƯỜI : LUẬT TRANH-ðẤU.
Ta ñã nhận thấy rằng vì kết-cấu của cơ-thể và tâm-hồn mình, vì bản-tánh mình, người luôn luôn
hoạt-ñộng ñể sinh-tồn. sự sinh-tồn là cái ñộng-lực duy-nhứt, cái mục-ñích hồn-nhiên ñại-ñồng và vĩnhviễn của loài người, dầu họ có ý-thức hay không cũng vậy. Giờ ta hãy xem người phải làm gì và phải
tuân theo những ñiều-kiện gì trong sự hoạt-ñộng ñể ñạt mục-ñích ấy. Sự quan-sát ñời sống quanh ta
giúp ta thấy ngay cái ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối sự hoạt-ñộng của người : luật tranh-ñấu.
A.- LÝ-DO TRANH-ðẤU VÀ ðỐI-THỦ CỦA NGƯỜI.
Vật-chất vốn tự nó không bao giờ bất-ñộng. Trên thế-giới, ta không bao giờ tìm ñược một thế
quân-bình ổn-ñịnh. Mọi sự vật ñều gồm có những lực khác nhau hướng theo nhiều lối khác nhau và
tác-ñộng lẫn nhau.
So với các vật-chất thường, sanh-vật lại càng hoạt-ñộng nhiều hơn, vì sự sống cốt là một hoạtñộng ñịnh hướng nhắm vào mục-ñích tự phát-triển. Trong một ñám rừng, các loài thảo mộc cầm thú
ñều có tự-ñộng ñể bành-trướng. Người tự-nhiên không thoát khỏi công-lệ hoạt-ñộng này.
ðời sống sanh-lý của người chung-qui chỉ là một chuỗi dài giao-hoán hóa-hợp. Nó bị sự chiphối của những cuộc xung-ñột giữa các lực khác nhau. Nền tảng ñời sống tâm-lý của người là những
bản-năng tạo ra nhiều nhu-cầu dục-vọng, nhiều ý-lực cạnh-tranh nhau ñể chiếm ñịa-vị ưu-thế. ðứng về
phía trí-tuệ mà nói, người chỉ có ý-thức ñược nhờ sự hiện-diện của hai yếu-tố khác nhau. Một cảm-giác
ñồng ñều mãi thì người không thể nhận-thức ñược. Muốn cho ý-thức người chổi dậy, phải có sự thay
ñổi, phải có sự ñụng chạm giữa trạng-thái ñương-hữu, và một trạng-thái mới. Xét về mặt ñạo-ñức,
lưong-tâm người thường phải chứng-kiến sự xung-ñột giữa những nhiệm-vụ khác nhau, những tưtưởng ñối chọi nhau. Sau hết, muốn tự duy-trì, cá-tánh người cũng phải ñương ñầu với những yếu-tố
ngoại lai và những nguyên-nhơn nội-bộ làm cho nó biến-ñổi. Những ñiều-kiện trên này chỉ rằng con
người ñã tự mình gồm nhiều lực khác xung-ñột lẫn nhau.
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Trong sự hoạt-ñộng của người ñể sinh-tồn, sự xung-ñột lại càng rõ rệt hơn nữa. Muốn sống,
trước hết, người phải bảo-vệ thân mình và nuôi dưỡng nó. Người muốn chống chọi lại các mối nguy có
thể làm hại mạng mình và tìm những món ăn uống cho no ñủ.
Những lực-lượng có thể làm hại ñến người, cũng như những vật-liệu cần-thiết cho sự bảodưỡng thân người ñều ở trong thiên-nhiên, trong loài cầm thú, với những vật-chất hữu-hình và những
lực-lượng vô-hình của nó, vừa có thể hại ñến mạng người, vừa có thể cung-ứng những vật-liệu cầnthiết cho người. Người một mặt phải tìm cách chống lại những vận-ñộng của thiên-nhiên có hại ñến
mình, một mặt phải ra công tìm kiếm trong thiên-nhiên những món cần cho sự sống của mình và bắt
buộc nó phải cung-nạp cho mình.
ðối với những loài ñộng-vật khác, cũng như ñối với thiên-nhiên, người vừa phải giữ cho nó
không hại ñến mình, vừa phải tìm cách giết nó hay chế-ngự nó ñể lấy xác thịt nó mà dùng, hay bắt nó
phụng-sự mình.
Những vật-liệu cần-thiết cho người không phải luôn luôn phong-phú, có ñủ cho tất cả mọi
người. Muốn giành lấy phần cần-thiết cho mình, người phải tranh nhau với người khác.
Nhưng sự cần dùng của người không phải chỉ thâu vào trong phạm-vi vật-chất. Ngay trong sự
tìm lấy những vật-liệu hữu-ích cho mình, người bao giờ cũng có xu-hướng muốn ñược cái ngon nhứt,
ñẹp nhứt.
Trong lãnh-vực tinh-thần, người có những ý-tưởng, những tình-cảm. Những ý-tưởng, những
tình-cảm của người này không phải luôn luôn giống những ý-tưởng, tình-cảm của người khác. Người
không những muốn ñược tự-do phát-biều những ý-tưởng, những tình-cảm của mình, mà còn lại muốn
rằng những ý-tưởng ấy ñược người khác noi theo, những tình-cảm ấy ñược người khác kính nể. ðiều
này cũng bắt buộc người tranh nhau với người khác.
Nói tóm lại, muốn sống người phải tranh nhau, mà muốn cho sức sống mình tràn ra ngoài bảnthân mình, người cũng phải tranh nhau.
Như thế, trong sự hoạt-ñộng ñể sinh-tồn, người luôn luôn gặp những phản-ñộng-lực. Dầu cho
người hoạt-ñộng một mình hay hoạt-ñộng chung với nhiều người khác, bao giờ người cũng gặp những
trở-lực hay những ñịch-thủ chống lại mình. ðiều này ñúng cho ñến nỗi người ta có thể lấy sự tranh-ñấu
làm ñặc-ñiểm cho sự sinh-tồn. « Sống, tức là tranh-ñấu ». ðó là một sự thật có một giá-trị tuyệt-ñối
muôn ñời.
Từ khi xuất-hiện trên thế-giới ñến giờ, người phải luôn luôn tranh-ñấu chưa lúc nào ngừng.
Người phải tranh ñầu với thiên-nhiên, với loài cầm thú, với người ñồng-loại. Ba sự tranh-ñấu này có
một lượt với nhau chớ không phải chia ra thành thời-kỳ, trong mỗi thời-kỳ người phải tranh-ñấu với
một lực-lượng như Tôn Văn ñã nói trong chủ-nghĩa Dân-quyền. Một người dã-man thuở trước cũng
như một người văn-minh hiện giờ vừa phải tìm cách tránh mưa nắng, bịnh tật, vừa phải ăn thịt những
loài cầm thú và giữ cho nó khỏi ăn thịt mình, vừa phải cạnh-tranh với ñồng-loại ñể tìm ñủ những nhucầu thiết-yếu cho mình, ñể khỏi phải tùng-phục họ và bắt họ tùng-phục mình. Người từ trước ñến nay
ñã phải tranh-ñấu với ba lực-lượng ấy, người hiện ñương phải tranh-ñấu và sau này sẽ tranh-ñấu mãi
mãi với nó ñể sinh-tồn.
Ngoài ra, lại còn hình-thức tranh-ñấu nữa dành cho những người có một trình-ñộ khá cao rồi :
mình tranh-ñấu với mình ñể chế-ngự những khuynh-hướng thấp kém của mình, ñể tự bắt buộc mình
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theo một qui-phạm mình nêu ra. Tánh-cách tranh-ñấu của sự tự tu ñã hiện ra rõ rệt trong những kinh
sách của các tôn-giáo. Người ta ñã dùng nhiều từ ngữ chiến-tranh ñể dạy người theo ñạo. Người ta ñã
nói ñến việc dùng gươm trí-tuệ cắt ñứt trần-duyên, việc diệt-trừ lục-tặc, việc ñấu-tranh với ác-quỉ ñể
giữ thiên-lương.
B.- NHỮNG HÌNH-THỨC TRANH-ðẤU.

1.- NHỮNG CUỘC TRANH-ðẤU BẠO TỢN.
ðời sống của người từ ngàn xưa ñến giờ, chỉ duy-trì ñược bằng cái chết của bao nhiêu cầm thú,
cây cỏ, bằng sự hủy-diệt không biết bao nhiêu vật-liệu. Người phá-hoại ñể tự-vệ, ñể tự dinh-dưỡng, tự
ñiều-trị, ñể trang-phục, ñể xây dựng và trang-hoàng nhà cửa, ñể học hỏi và ñể quảng-bá tư-tưởng mình.
Người lại còn phá-hoại ñể vui chơi : những cuộc săn bắn câu kéo bao giờ cũng có người mê thích.
ðối với ñồng-loại, người cũng có bao nhiêu lý lẽ ñể tấn công : người ñã công kích ñồng-loại ñể
ăn thịt họ, ñể bắt họ làm nô-lệ cho mình, ñể cướp bóc họ, ñể thỏa-mãn lòng căm hận, ñể có quyền ñược
yêu, ñể giành lấy chánh-quyền và hưởng những mối lợi to tác mà chánh-quyền ñem ñến. Người ñã
nhơn danh-nghĩa của những ý-tưởng tôn quí, những tín-ngưỡng cao-siêu mà giết nhau. Người ñã xungñột nhau vì tôn-giáo, vì lý-tưởng, vì ñạo-ñức. Người ñã từng ñánh nhau vì tánh hiếu-chiến, người ñã
ñánh nhau ñể xây dựng hòa-bình.
Những cuộc chiến-tranh ñẫm máu giữa các dân-tộc, các quốc-gia thật là không kể xiết : nó là
yếu-tố chánh của lịch-sử loài người từ ñời thái-cổ cho ñến ngày nay. Sự chiến-tranh có tánh-cách cầnthiết ñối với người cho ñến người xem nó là một ñịnh-luật thiên-nhiên. Trong hầu hết các tôn-giáo
ngày xưa, những vị thần oai-quyền nhứt là những vị chủ về việc chiến-tranh.
Những cuộc chiến-ñấu giữa người trong một nước ñể giành chánh-quyền, ñể có một ñịa-vị ưuthắng, ñể giải-phóng những kẻ bị áp-bức, ñể chinh-phục tự-do, ñể bành-trướng tôn-giáo cũng tàn ác và
thường xảy ra như những cuộc chiến-tranh giữa các chủng-tộc.
2.- NHỮNG CUỘC TRANH-ðẤU ÔN-HÒA.
Kế bên những cuộc chiến-tranh có tánh-cách bạo tợn trên này, lại còn những cuộc tranh-ñấu
ôn-hòa hơn.
Việc xây dựng nhà cửa ñể tránh mưa tránh nắng cũng như việc canh-tác ñể có nông-sản làm
lương-thực hay làm vật-liệu kỹ-nghệ, ñều bắt buộc người phải cố-gắng ñối chọi lại thiên-nhiên. ðối
với cầm thú, người không phải chỉ sát-phạt mà thôi, người còn biết chăn nuôi nó ñể nhờ nó giúp mình
trong nhiều công việc.
Giữa người với người, sự hoạt-ñộng không phải luôn luôn ñưa ñến chỗ giết hại nhau. Các dântộc có thể cạnh-tranh nhau về mặt kinh-tế ; họ cố tranh thị-trường, cố tạo những hàng-hóa rẻ và ñẹp ñể
bán chạy hơn nước khác.
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Bên trong một dân-tộc, người cũng có thể tranh-ñấu nhau một cách hòa-bình. Những chánhkhách ở càc nước dân-chủ cạnh-tranh nhau trong những cuộc vận-ñộng tuyển-cử, những ñoàn người
khác nhau ñều cố-gắng ñể ñưa ñại-biểu vào nghị-viện hay ñưa nhơn-viên vào chánh-phủ hầu bảo-vệ
quyền-lợi mình. Ngay trong các tu-viện, những tu-sĩ cũng cố ñể hơn nhau, mặc dầu họ ñã từ khước
cuộc ñời và hướng về Thượng-ðế.
Ta có thể nói tóm lại, rằng trong bất cứ sự giao-thiệp nào giữa người với người cũng có sự
tranh-ñấu. Ngay ñến vợ chồng, cha con trong nhà cũng phải có sự tranh-ñấu với nhau ñể binh vực cátánh mình.
C.- HIỆU-QUẢ CỦA SỰ TRANH-ðẤU VÀ SỰ QUAN-TRỌNG CỦA NÓ.
Tất cả những cuộc tranh-ñấu của người, tranh-ñấu bạo tợn cũng như tranh-ñấu ôn-hòa, ñều gồm
có hai yếu-tố sau ñây : sự hiện-hữu của hai hay nhiều lực khác nhau, về một ý-tưởng về một hay nhiều
mối lợi làm phần thưởng cho sự tranh-ñấu. Dầu dùng phương-tiện gì, những ñối thủ tranh-ñấu nhau
cũng nhờ sự tranh-ñấu quyết-ñịnh xem kẻ nào ñược quyền hưởng những mối lợi họ thèm muốn như
nhau. Và kết-quả, ngay trong những cuộc tranh-ñấu có tánh-cách ôn-hòa, hay là sự suy-vi của người
thất-bại.
Thật-sự, thì người bị dồn vào một tình-thế quyết-liệt không thể tránh ñược ; chiến-thắng hay
chết nếu không thể sống nhục. Người không thắng ñược thiên-nhiên thì thiên-nhiên hại mạng người,
người không săn ác thú thì ác thú ăn thịt người, người không chế-ngự ñược sự hoạt-ñộng của ñồng-loại
thì sự sinh-tồn của người phải bị uy-hiếp. Vì lẽ sự sinh-tồn của người bắt buộc người phải triệt-hạ ñốithủ, nó có tánh-cách xâm lấn và thường ñưa ñến sự sát-phạt.
Trong một cuộc tranh-ñấu quyết-liệt có quan-hệ ñến sự sống còn của người, thường người ta
thấy có thể xuất-hiện một thời-kỳ gọi là thời-kỳ khủng-hoảng. Trong thời-kỳ này, sanh-vật thấy nguyhiểm ñến mình hay cảm thấy mất tất cả sự cần dùng thủ thắng. Bản-năng sinh-tồn của nó bị kích-thích
mãnh-liệt. Tất cả sanh-lực của nó tập-trung lại và giúp nó ñánh một phát cuối cùng ñể thủ thắng hay
tháo thân.
Nhờ sự tập-trung sanh-lực này, sanh-vật có thể làm ñược những việc khó khăn mà bình-thường
nó không làm ñược. Một bài thơ ngụ-ngôn Pháp kể chuyện con chiên gặp mưa, nghe tiếng sấm sét ì ầm
thì hoảng-hốt chui vào bụi gai, không sợ ñau ñớn. ðến khi mưa tạnh, nó sợ gai móc không dám chun
ra.
Trong chuyện tiếu-lâm của ta cũng có chuyện anh học nghề ăn trộm bị chủ nhà rượt, phải chun
vào bụi gai, rồi không ra ñược. ðến sáng, anh ta gặp thầy ñi kiếm, mới năn nỉ ông này phác sạch gai
cho mình ra. Nhưng ông này chỉ cần la to lên : « Bớ người ta, thằng ăn trộm ñây rồi ! " ñể khiến cho
anh ta vọt ra khỏi bụi gai mà chạy về nhà.
Những câu chuyện trên ñây không phải chỉ là chuyện bịa, nó miêu-tả một trạng-thái có thật của
cuộc chiến-ñấu. Trong khi người say mê tranh-ñấu và bị kích-thích, những khả-năng tiềm-thế của
người có thể bộc-phát và làm người tự vượt lên trên giá-trị bình-thường của mình. Những kẻ nhảy
xuống sông hay xông vào lửa ñể cứu người, những chiến-sĩ xông xáo trên bãi chiến-trường mặc dầu ñã
bị thương, ñều ở vào tình-trạng trên ñây.
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Như vậy, sự tranh-ñấu có thể ñem nguy-hiểm ñến cho người, nếu có khiến cho người sát-phạt
sanh-vật khác, cũng mang ñến cho người ngoài cái lợi mà sự chiến-thắng ñưa ñến cho người : ñó là sự
tiến-hóa của người. Nó làm phát-triển những khả-năng tiềm-thế, và khiến cho người giỏi hơn, tự-tin
nơi mình hơn.
Sự xung-ñột giữa các khuynh-hướng cao và thấp của người có ý-thức, có thể kiện-toàn tinhthần ñạo-ñức của người. Sự xung-ñột giữa các ý-tưởng khác nhau trong trí óc người cũng làm cho trítuệ người mở mang thêm. Về phương-diện xã-hội, ta có thể bảo rằng, chính sự cần dùng tranh-ñấu ñã
bắt con người hợp-quần nhau lại. Các bộ-lạc, tiểu-bang, quốc-gia, dân-tộc, chỉ thành-lập ñược nhờ sự
cần dùng phải tự vệ ñối với các ñoàn-thể người khác, hay ñể tấn-công các ñoàn-thể ấy.
Trong lịch-sử, quá-khứ, những chủng-tộc ñã ñóng một vai tuồng trong sự tiến-hóa của nhơnloại ñều là những chủng-tộc tổ-chức theo lối quân-sự. Sự vận-dụng hết nhơn-lực và tài-lực của ñoànthể ñể ñối-phó với ñịch-thủ ñã làm cho cả xã-hội tiến lên về phương-diện tổ-chức, cũng như về
phương-diện kết-quả vật-chất và tinh-thần thâu-hoạch ñược. Như thế, ta có thể quả-quyết rằng sự
tranh-ñấu không những là ñiều-kiện căn-bản của sự sinh-tồn, mà còn là ñiều-kiện cốt-yếu của sự tiếnhóa nữa.
Sự tranh-ñấu tất-yếu cho sự sinh-tồn ñến nỗi nó tạo cho người một bản-năng ñặc-biệt là bảnnăng tranh-ñấu. Nó gây cho người ý muốn chiến-thắng trong mọi hoạt-ñộng, ngay trong những trò
chơi, ngay trong những hành-ñộng có vẻ không vụ-lợi. Thật ra, ñối với một số ñông người, không có gì
thích- thú mê say cho bằng sự tranh-ñấu. Ta chỉ cần nhìn một người cờ bạc, tay run run khi dở mấy
quân bài thì thấy rõ sự quan-trọng của tinh-thần tranh-ñấu ngay trong sự vui chơi. Lòng ganh tị, sự
thèm muốn bằng hay hơn kẻ khác, tánh hay châm-biếm ñể hạ kẻ khác ñều dính dáng ñến bản-năng
tranh-ñấu này và thấm nhuần tất cả hoạt-ñộng của người.
Nói tóm lại, sự tranh-ñấu sinh-tồn là một ñịnh-luật cốt-yều của ñới sống con người. ðó là một
hiện-tượng ñại-ñồng, tuy có thể mang nhiều tên khác nhau : xung-ñột, cạnh-tranh, chiến-ñấu, tranhñấu. Thật ra, nó có hiện-tượng duy-nhứt có tánh-cách ñại-ñồng trong lịch-sử. Nó là ñịnh-luật bao quát
ñược tất cả các thời-ñại. Nó là cái ñộng-lực ñã hướng-dẫn tất cả những hành-vi của loài người, nó là
cái chìa khóa giải-thích tất cả những biến-cố lịch-sử.
Giai-cấp tranh-ñấu chỉ là một phần của cuộc sinh-tồn tranh-ñấu mà thôi. Nó chỉ là sự tranh-ñấu
giữa người với người bên trong xã-hội. Nó sở-dĩ phát-sanh là vì sự sinh-tồn của một số ñông người bên
trong xã-hội bị uy-hiếp thái quá. Vậy, nó chỉ là một cái bịnh của sự sinh-tồn, chớ không phải là một
nguyên-ñộng-lực làm trung-tâm-ñiểm cho sự hoạt-ñộng của con người. Vì thế, nó không giải-thích
ñược những cuộc tranh-ñấu ñã xảy ra trong lịch-sử loài người, giữa những dân-tộc, những tư-tưởng,
những tôn-giáo khác nhau. Chỉ có sự sinh-tồn tranh-ñấu mới giải thích ñủ ñược hết các cuộc xung-ñột
giữa loài người ; nó bao gồm cả giai-cấp tranh-ñấu, dân-tộc tranh-ñấu, tư-tưởng tranh-ñấu, tôn-giáo
tranh-ñấu v.v…
IV.- ðIỀU-KIỆN THẮNG-LỢI TRONG CUỘC TRANH-ðẤU : SỨC MẠNH VÀ QUAN-NĂNG
BIẾN-CẢI.

A.- LUẬT SỨC MẠNH.
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Muốn sinh-tồn, người phải tranh-ñấu. Sự thất-bại trong cuộc tranh-ñấu, dầu là cuộc tranh-ñấu
ôn-hòa, nhứt-ñịnh ñưa người ñến chỗ suy-vi. Vì thế, người không phải chỉ cần tranh-ñấu mà thôi,
người còn phải thắng-lợi trong sự tranh-ñấu nữa. Sự tranh-ñấu vốn hàm ý xung-ñột giữa hai hoặc nhiều
lực, và trong sự xung-ñột này, tất-nhiên lực nào mạnh hơn phải thắng-thế. Vậy, khi ñã chấp-nhận rằng
tranh-ñấu là cần-thiết, ta cũng phải chấp-nhận luật thắng-lợi của kẻ mạnh. Vấn-ñề sức mạnh thật ra chỉ
có thể là một vấn-ñề tương-ñối : kẻ thắng là kẻ mạnh hơn người bại « mạnh ñược, yếu thua », ñó là
một công-lệ xưa nay, không ai phủ-nhận ñược.
1.- ðẠI-LƯỢC VỀ SỨC MẠNH.
a)- LỰC VẬT-CHẤT.

Nói ñến sức mạnh, người ta nói ñến sức mạnh vật-chất trước hết, vì trên ñời, chỉ có những tácñộng vật-chất mới ñưa ñến những hậu-quả rõ ràng. Lẽ cố nhiên là sức mạnh này ở ngay trong vật-chất.
Cứ như lời các nhà vật-lý thì thế-giới vật-chất hoàn-toàn bị sự chi-phối của các lực.
Ý-niệm về lực thật ra chỉ là một quan-niệm siêu hình. Theo ñịnh nghĩa của các nhà khoa-học,
lực là cái nguyên-nhơn có thể làm cho các vật-chất hoạt-ñộng. Như thế nó không phải là một vật cụ
thể.
Tuy nhiên, ta vẫn có thể chấp-nhận ý-niệm về lực, vì ta có thể qui các lực về những biểu-lộ vậtchất mà ta kiểm-soát, ño lường ñược. Về phương-diện khoa-học, người ta nhận-ñịnh ra các lực nhờ sự
gia- tốc, sự thay ñổi tốc-ñộ, và ño lường các lực ấy bằng số công cung-cấp .
Như thế, thật ra, người chỉ nhận-thức và ño lường những hiện-tượng do lực gây ra, nhưng ñiều
này ñủ cho ta thấy rõ rằng lực vốn có.
Sự quan-sát chỉ tỏ rằng các hiện-tượng biểu-hiệu của lực kể ra trên này ñều có trong nền tảng
của mọi thực-tại. Một ñồ vật có thể xem như là một tổng-số của những ñặc-tánh vật-lý, tức là những
khả-năng tác-ñộng và phản-ñộng của nó ñối với ngoại-giới. Thêm nữa, tất cả các ñơn chất ñều có thể
qui-ñịnh ñược nhờ một ñặc-tánh chung : trọng-lượng nguyên-tử, vốn cũng là một lực. Sau hết, người ta
cũng ñã phân-tích ñến nguyên-tử và tìm thấy rằng nó là một hệ-thống ñiện-lực.
Vậy, lực là một yếu-tố làm cơ-sở cho cả vật-chất. Mọi vật tác-ñộng ñược ñều do lực, mà các
vật ta thấy bất-ñộng, thật ra cũng do lực chi-phối, vì sự bất-ñộng chỉ là một trạng-thái quân-bình tạmthời giữa các lực ñồng sức nhau và chế-ngự nhau. Một số nhà bác-học cho rằng những phản-ứng hóahợp cũng chỉ là sự cảI-tổ những nhóm lực ñặc-biệt. Như thế trong giới vật-chất, tất cả ñều qui về lực
vật-chất. ðối với những nhà khoa-học, nó là thực-tại nguyên-thủy vậy.
b)-SỨC MẠNH THỂ -CHẤT VÀ TINH -THẦN CỦA NGƯỜI.

Người vốn có một cơ-thể, tức là một khối vật-chất có thể tác-ñộng trên các vật-chất khác. Ta ñã
thấy rằng, lực là cái nguyên-nhơn làm cho các vật hoạt-ñộng. Với tay, chơn, thân-thể mình, người có
thể làm cho những vật quanh mình di-ñộng hay biến-tánh ñi. Vậy, cơ-thể người có một cái lực, lực ñó
là sức mạnh thể-chất của người. Nó tùy theo kết-cấu của bắp thịt, của bộ xương, của các khí-quan, tùy
theo sự di-truyền, sự phát-dục và sự tập-luyện của người mà to nhỏ khác nhau cho từng người một.
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Nhìn người ñang cử-ñộng, ta thấy sức mạnh thể-chất trước hết. Do ñó, khi nói ñến sức mạnh
của người, người ta thường nghĩ ñến sức mạnh thể-chất ấy. Nhưng người vốn là một sanh-vật cao-ñẳng
và những khả-năng ñặc-biệt của người còn giúp cho người một sức mạnh khác nữa mà ta gọi là sức
mạnh tinh-thần.
Ta ñã biết rằng, về phương-diện tâm-lý, hành-ñộng của người bị các bản-năng và khuynhhướng chi-phối. Bản-năng là nguyên-lý hoạt-ñộng của người, chính nó ñiều-khiển và sử-dụng ñược
sức mạnh thể-chất của người trong các hành-ñộng vô ý-thức cũng như các hành-ñộng ý-thức.
Những khả-năng của tâm-hồn người vốn cũng tùy-thuộc các bản-năng, và cũng có ñóng một
vai tuồng trong sự thúc ñẩy người hoạt-ñộng. Lý-trí người không phải chỉ phân-biện, phán-ñoán mà
thôi, nó còn biết chọn lựa tức là hướng người về một ñối-tượng sau khi phán-ñoán. Tình-cảm người
thường giữ nhiệm-vụ của một yếu-tố ñiều tiết ñể kích-thích hay kềm chế các năng-lực của người và
thúc giục người hành-ñộng. Ý-chí của người, một mặt, giúp lý-trí trong sự quyết-ñịnh việc chọn lựa
ñối-tượng, một mặt, giúp tình-cảm trong sự vận-dụng các năng-lực của người, và duy-trì sự tác-ñộng
của người ñến một mực nào ñó.
Nếu ta dựa vào ñịnh-nghĩa ñã nêu ra trên ñây, theo ñó, lực là cái nguyên-nhơn làm cho các vật
hoạt-ñộng, ta có thể bảo rằng, bản-năng của người cùng với lý-trí, tình-cảm và ý-chí của người có thể
ñều ñược xem là những lực, vì nó khiến cho người hoạt-ñộng. Một số những lực này có tánh-cách ñặcbiệt mà vật-chất ngay ñến các loài ñộng-vật khác ñều không có. Như thế, người ta rất hữu-lý mà nhận
rằng người có một sức mạnh ñặc-biệt gọi là sức mạnh tinh-thần.
Sức mạnh tinh-thần của người tự-nhiên có liên-quan với sức mạnh thể-chất một cách chặt chẽ.
Nó phải dựa vào cơ-thể người mới biểu-lộ ra ñược, và muốn ảnh-hưởng ñến ngoại-giới, nó phải nhờ
ñến sức mạnh thể-chất của người. Vì ñó, sự phân-biệt phần sức mạnh thể-chất với phần sức mạnh tinhthần trong một cử-ñộng của người hết sức khó khăn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta có thể qui sức
mạnh tinh-thần của người về sức mạnh thể-chất.
Trước hết, nếu sức mạnh thể-chất là cái lực tác-ñộng ra ngoại-giới, sức mạnh tinh-thần lại có
thể xem như là cái lực tác-ñộng trên con người, ñể người sử-dụng sức mạnh thể-chất của mình.
Một mặt khác, vì cơ-thể người có những tánh-cách ñặc-biệt làm cho nó phân-biệt với vật-chất
thường, sức mạnh tinh-thần của người cũng có những tánh-cách ñặc-biệt làm cho nó phân-biệt với các
lực vật-chất.
Các lực vật-chất vốn diễn-tiến một cách máy móc, không cứu-cánh, không ý-thức, và thúc ñẩy
các khối vật-chất với một hiệu-quả luôn luôn ñồng ñều, làm cho người ta có thể dự ñoán những kết-quả
một cách dễ dàng. Trong khi ñó, sức mạnh tinh-thần của người chẳng những nhắm vào một cứu-cánh
mà lại có thể nhờ ý-thức mà thay ñổi các mục-tiêu cần ñạt, ñể sau cùng tiến ñến cứu-cánh trên ñây. Nó
lại có thể huy-ñộng hết sức mạnh thể-chất hiện có của người, và làm phát-khởi những khả-năng tiềmtàng trong cơ-thể ñể tăng-gia sức mạnh thể-chất của người. Ta có thể bảo rằng, sức mạnh tinh-thần của
người gán thêm cho sức mạnh thể-chất một chỉ-số ñặc-biệt tùy người, khiến cho hiệu-quả của sức
mạnh thể-chất không cân-phân với sức mạnh cân-lực mà ta phỏng-ñoán nơi mỗi người.
Xét về bản-chất, sức mạnh thể-chất của người có thể so sánh với lực vật-chất ñược, vì người ta
có thể ño lường nó như người ta ñã ño lường các lực vật-chất. Sức mạnh tinh-thần của người vì tánhcách ñặc-biệt của nó nên không thể ño lường ñược. Nó biến sức mạnh thể-chất thành một sức mạnh
ñặc-biệt khác với lực vật-chất ở chỗ hiệu-quả nó thay ñổi tùy lúc một cách bất ngờ. Trong sự tác-ñộng
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trên thế-giới vật-chất, sức mạnh tinh-thần của người giúp người nhận-thức các lực thiên-nhiên, và dùng
sức mạnh thể-chất của mình mà vận-dụng những lực thiên-nhiên ấy trong sự ñối-phó với những lực
thiên-nhiên khác ñể ñem phần thắng-lợi về mình.
2.- VAI TUỒNG CỦA SỨC MẠNH TRONG SỰ TRANH-ðẤU.
Thế-giới vật-chất có thể qui về các lực vật-chất, còn người thì có sức mạnh thể-chất và sức
mạnh tinh-thần. Như thế, cả thực-tại ñều lấy lực hay sức mạnh làm gốc, và sức mạnh tự-nhiên trở
thành một yếu-tố quan hệ trong sự tranh-ñấu.
Trong những cuộc tranh-ñấu bạo tợn giữa loài thú, ta phải công-nhận sức mạnh thể-chất là yếutố ñáng kể hơn hết. Giữa hai con thú tranh-ñấu nhau, con nào có một thể-xác to hơn, có một sức mạnh
cơ-thể dồi dào hơn thường nắm phần thắng-lợi. Tuy nhiên, ta ñã có thể nhận thấy, trong ñó có một vài
yếu-tố khác phụ thêm vào như sự hướng về một chủ-ñích, trí khôn, và lòng can-ñảm. Những yếu-tố
này là mầm mống của sức mạnh tinh-thần. Nhưng ở loài thú, nó chưa phát-triển ñến mức cải-biến sức
mạnh thể-chất và ñóng một vai tuồng trọng-yếu như ở con người.
Trong sự tranh-ñấu của người, sức mạnh thể-chất vẫn còn quan-trọng. Những người có một cơthể cường-tráng thì chống chọi lại thiên-nhiên với nhiều hy-vọng thắng-lợi hơn những người ươn yếu.
Họ ñương ñầu với sự thay ñổi thời-tiết, với mưa nắng, với bịnh tật, và thực-hiện những dự ñịnh của họ
trong sự chế-ngự thiên-nhiên, bắt buộc thiên-nhiên cung-ứng cho mình những món mình cần dùng một
cách dễ dàng hơn.
Tuy thế, với người, vai tuồng của trí óc ñã mở mang ñến một mức hết sức rộng rãi. những trithức, kỹ-thuật, sự khéo léo, óc sáng-kiến là những yếu-tố giúp người rất nhiều trong sự thắng-lợi.
Những ñức-tánh tốt như lòng can-ñảm, óc nhiệt-tín, tánh kiên-nhẫn, sự phục-tùng kỹ- luật cũng vôcùng hữu-ích cho người. Như vậy, sức mạnh tinh-thần của người ñã tham-dự một phần lớn vào sự
tranh-thắng của người. Nó làm cho những người yếu ñuối có thể thâu-hoạch một kết-quả tốt hơn
những người mạnh khỏe. Một người nhỏ bé khôn ngoan và kiên-nhẫn thường tạo ñược nhiều côngtrình hữu-ích hơn một người to lớn, nhưng ñần ñộn hoặc không trì chí.
Người ta có thể bảo rằng trong phần lớn những cuộc tranh-ñấu giữa người với thiên-nhiên, thậtsự chỉ có những lực-lượng vật-chất chống lại lực-lượng vật-chất : chính những dụng-cụ, mày móc và
những năng-lực vật-chất mà dụng-cụ và máy móc ấy cung-cấp cho người ñã chế-ngự ñược những lựclượng thiên-nhiên ñối thủ của người.
Nhưng thật-sự, việc chế-tạo và sử-dụng những dụng-cụ, máy móc, việc nhận-thức ñược những
lực-lượng thiên-nhiên và phương-pháp ích-dụng những lực-lượng ấy một cách có lợi cho người, không
thể xem là một tác-ñộng của sức mạnh thể-chất ñược.
Một mặt khác, cùng với những dụng-cụ máy móc như nhau, những người có một sức mạnh thểchất ngang nhau có thể ñi ñến những kết-quả khác nhau, vì trí tuệ và ñức-tánh họ không bằng nhau.
Sau hết, có những trường-hợp trong ñó sức mạnh tinh-thần ñóng một vai tuồng quyết-ñịnh :
nhiều người bịnh nặng hoặc tàn-tật chỉ nhờ một nghị-lực cương-cường mà thoát chết, hay cử-ñộng một
cách gần như bình-thường ñược.
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Như vậy, ta không phủ-nhận ñược vai tuồng cốt-yếu của sức mạnh tinh-thần trong sự tranh-ñấu
giữa người với thiên-nhiên.
Vai tuồng cốt-yếu càng hiện ra rõ rệt trong sự tranh-ñấu giữa người và loài cầm thú. Sức mạnh
thể-chất của người vốn kém cỏi hơn sức mạnh thể-chất nhiều loài khác. Lúc hãy còn thấp kém như các
thú ấy, người phải chật vật vô-cùng mới khỏi phải chết vì chúng. Nhưng nhờ sự mở mang của trí khôn,
nhờ những ñức-tánh tinh-thần quí báu, người ñã lần lần tiến lên ñịa-vị ưu-thắng. Hiện nay, người có
thể tiêu-diệt các loài thú dữ một cách dễ dàng và bắt ñược nhiều loài thú khác phục-dịch mình.
Trong những cuộc tranh-ñấu giữa người với người, giá-trị của sức mạnh tinh-thần lại càng giatăng vạn-bội. Ta có thể bảo rằng, không có cuộc tranh-ñấu nào giữa người với người mà không có sự
tham-dự của sức mạnh tinh-thần. Theo lý ñương-nhiên thì hai người ñánh nhau, người to lớn hơn, nắm
phần ưu-thế hơn, và trong hai khối người tranh-chiến nhau, khối ñông hơn có nhiều hy-vọng thắng-lợi
hơn. Nhưng với lòng can-ñảm, với chí quyết-thắng, với kỹ-thuật tranh-ñấu cao hơn, một người yếu
ñuối có thể hạ ñược một người to lớn hơn. Với một kỹ-luật chặt chẽ hơn, một tinh-thần tác-chiến cao
hơn hoặc những khí-giới tinh-xảo hơn, một ñạo quân nhỏ có thể thắng một ñạo quân lớn hơn mình. Tài
những người chỉ-huy quân-sự ngày xưa ñến nay vẫn làm cho binh-sĩ phấn-khởi lên, mang hết năng-lực
mình ra bỏ vào cuộc chiến-ñấu, và tập-trung các năng-lực này ghép lại vào sức tàn-phá do khí-giới
cung-cấp cho mình, rồi ñiều ñộng khối lực-lượng trong tay mình như thế nào cho nó có hiệu-lực tốiña, tràn ngập cả lực-lượng của ñịch.
Nếu trong những cuộc tranh-ñấu bằng bạo-lực, sức mạnh tinh-thần ñã có ñóng một vai tuồng
quan-trọng và nhiều khi chuyển bại thành thắng ñược, thì trong những cuộc tranh-ñấu ôn-hòa, sức
mạnh tinh-thần càng trở thành chủ-yếu.
Sự học hỏi, tìm tòi, sự khảo-cứu phát-minh, phần lớn dựa vào trí-tuệ và những ñức-tánh của
người. Những hoạt-ñộng kinh-tế có mục-ñích vận-dụng vật-chất, những sự cạnh-tranh kinh-tế càng
ngày càng có tánh-cách kỹ-thuật và kêu gọi ñến sức mạnh tinh-thần nhiều hơn thể-chất của người.
Trong những cuộc hoạt-ñộng chánh-trị ở các nước dân-chủ, sự thắng-lợi nghiêng về số ñông.
Nhưng muốn cho số ñông theo mình, một chánh-ñảng cần phải có tổ-chức, có kỷ-luật, có một chươngtrình hoạt-ñộng thích-hợp với tình-thế, một hệ-thống lý-luận chặt chẽ và hấp-dẫn. Xã-hội càng tiến-bộ
thì sự tổ-chức và lý-thuyết chánh-trị càng cần-thiết ñể nắm ñược số ñông, hầu thắng-lợi trong trường
chánh-trị.
Sau hết, trong xã-hội loài người, lại còn một sức mạnh minh mông là sức mạnh của dư-luận.
Lòng tin tưởng chung có thể thúc ñẩy hàng triệu người ñương ñầu với sự nguy-hiểm ñể tranh-chiến
nhau, hay ñể ñeo ñuổi những công việc vĩ-ñại, lắm khi ñiên rồ. Bầu không khí hăng hái hay thất-vọng,
làn sóng căm hận hay cảm kích tràn lan trên một dân-tộc có thể ñưa ñến những biến-cải khổng-lồ.
Những cuộc thánh-chiến thời xưa là kết-quả lòng cảm-kích của những dân-tộc cuồng-tín muốn mở
rộng mối ñạo của mình. Phong-trào duy-tân mấy thế-kỷ gần ñây ñã làm thay ñổi hẳn xã-hội nhiều nước
vùng Trung-ðông và Viễn-ðông.
Dư-luận còn tạo ra phong-tục tập-quán, uốn nắn con người theo khuôn khổ mình. Nó ñã ñóng
một vai tuồng quan-trọng trong sự chế-ngự và ñiều-khiển sự phát-hiện các bản-năng của người. Mặc
dầu ñều có bản-năng tình-dục như nhau, người dân-tộc này có thể hoàn-toàn khác người dân-tộc kia
trong sự phát-biểu lòng yêu ñương và trong sự thiết-lập gia-ñình. Chính dư-luận trong nhiều xã-hội ñã
bắt người con gái phải giũ tiết-trinh, người ñàn bà trung-thành với chồng, và người quả-phụ thủ-tiết với
chồng quá-vãng. Ở Ấn-ðộ ngày xưa, dư-luận cho rằng người quả-phụ xứng ñáng phải tự thiêu theo
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chồng, và mặc dầu luật-pháp không hề bắt buộc, rất nhiều quả-phụ ñã noi theo tục-lệ ấy. ðối với
những quả-phụ ấy, thà chết thảm-khốc như thế còn hơn là sống mà bị dư-luận khinh bỉ chê bai.
Người bị dư-luận bài-xích thật là khốn-nạn vô-cùng. Những lời chế giễu, những cử-chỉ khinhthị của thiên-hạ gây cho họ một bầu không khí khó thở, và luật-pháp hoàn-toàn bất-lực trong sự binh
vực họ. Trái lại, người ñược dư-luận tán-thành có một thế-lực rất mạnh. Những chỗ dở, chỗ xấu của họ
ñược thiên-hạ bỏ qua và một ý-kiến của họ nhiều khi có một hiệu-quả rất to.
Dư-luận có thể hiếp-chế ñược người, những tánh-cách tinh-thần của nó hết sức là rõ rệt. Nó là
một khí giới vô-cùng lợi hại ñể giúp người chiến-thắng. Bởi ñó, người sống trong xã-hội ñều phải cốgắng ñể chinh-phục dư-luận về mình.
3.- THÁI-ðỘ CỦA XÃ-HỘI ðỐI VỚI SỨC MẠNH.
Trong lịch-sử tranh-ñấu của loài người từ ngàn xưa ñến giờ, sức mạnh bao giờ cũng là yếu-tố
chánh, mang sự thắng-lợi ñến cho người. Do ñó, mặc dầu trên thế-giới, có rất nhiều người lên tiếng
phản-ñối cường-quyền và bạo-lực – tức là phản-ñối sức mạnh – thật-sự, xã-hội không phản-ñối sức
mạnh. Ngay ñến những người chủ-trương ñả-ñảo cường-quyền và bạo-lực cũng chỉ phản-kháng sức
mạnh nói một cách trừu-tượng mà thôi. Về phương-diện thực-hành, người ta ñã vô-tình hay cố ý,
hưởng-ứng theo sức mạnh.
Tất cả mọi người ñều thán-phục sức mạnh một cách ý-thức hay vô ý-thức, và lấy nó làm tiêuchuẩn cho mọi phán-ñoán của mình. Những kẻ yếu luôn luôn sẵn sàng chạy theo người mạnh, người
mà họ cho là ñủ sức bảo-vệ họ, mang ñến cho họ những mối lợi họ mong ước, hay ñủ sức trừng-trị họ.
Trong giới nào cũng vậy, người ta thường hay tuân-lịnh những kẻ nhảy ra gánh vác lấy việc khó khăn
thế cho mình.
Một bằng cớ chắc chắn chỉ tỏ rằng người công-nhận sức mạnh là lòng tín-phục những kẻ thànhcông. Ở bất cứ xã-hội nào, người ta cũng ñều theo chủ-trương « ñược là vua, thua là giặc ». Quầnchúng thường tự-nhiên kính-trọng những kẻ chiến thắng, dầu họ là quân-nhơn, là bác-học, là nghệ-sĩ,
là nhà thể-thao hay là nhà chánh-khách cũng vậy.
Phần lớn dân-chúng ñều kính nể những nhà chức-trách thi-hành ñược trọn vẹn quyền-hành
khiển- chế xã-hội. Người ta chỉ phản-ñối chánh-phủ khi chánh-phủ tỏ ra bất-lực. Và những kẻ phản-ñối
chánh-phủ cũng chỉ phản-ñối với lòng tin rằng mình sẽ gây ñược một sức mạnh khả-dĩ ñánh ñổ chánhphủ sau này.
Lòng tôn thờ sức mạnh cũng hiển-hiện trong óc thích ñược làm quan của hầu hết mọi người.
Những sắc-phục, cấp-hiệu của sĩ-quan, những lễ-phục của những công-chức, có một sức hấp-dẫn rất
lớn ñối với ñám ñông. Tiền-tài vốn là một phương-tiện ñể ñược gần những người có oai thế nên lần lần
cũng ñược người trọng-vọng. Những người giàu có, nếu không ñược người ta ưa thích, cũng ñược họ
kiêng nể hay sợ hãi.
Trong những hội-nghị quốc-tế, những dân-tộc hùng-cường bao giờ cũng có thế-lực hơn và
ñược kính nể hơn những dân-tộc nhược-tiểu. Ảnh-hưởng của một dân-tộc ñối với các dân-tộc khác do
nơi sức mạnh của dân-tộc ấy rất nhiều. Thuở xưa, dân-tộc Trung-Hoa hùng-cường nhứt Á-Châu và
dân-tộc Việt-nam cũng như các dân-tộc Viễn-ðông khác, hết sức tôn-trọng nền văn-hóa Trung-Hoa.
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Nhưng ñến thế-kỷ thứ 20, khi các cường-quốc Âu Mỹ tràn vào Á-Châu và tỏ ra hùng-cường hơn
Trung-Hoa rất nhiều, nền văn-hóa Trung Hoa ñã bị xem thường và tiếng « ba tàu » trong ngôn-ngữ
Việt-nam lại hàm ý-nghĩa chế giễu và khinh bỉ.
Vậy, xã-hội thường tôn-trọng những kẻ thành-công. Mà như ta ñã thấy, sự thành-công do nơi
sức mạnh mà ra. Và hoan-hô kẻ chiến thắng, tức là chấp-nhận tôn thờ sức mạnh.
ðiều mà người ta phản-ñối, chính là việc dùng sức mạnh thể-chất một cách cục mịch và không
phương-pháp, không theo một ñường lối, một kỷ-luật nào. Trái lại, một sức mạnh khôn ngoan, áp-dụng
một cách ñồng ñều và có qui-củ, luôn luôn ñược người tán-thành. Bởi ñó, thật-sự, xã-hội không phải
chọi lại sức mạnh, mà chỉ muốn qui-ñịnh cách dùng sức mạnh như thế nào cho nó có một hiệu-lực tốiña.
Những người dùng mưu mẹo gian-hùng, sở-dĩ bị người ta thóa-mạ là vì họ không dựa vào sức
mạnh thể-chất hay tinh-thần thật-sự của họ, họ chỉ lợi-dụng trong một thời-gian những sức mạnh ở bên
ngoài họ. Thêm nữa, việc họ bị thóa-mạ chỉ tỏ rằng họ ñã bị thất-bại một phần nào trong sự hoạt-ñộng
của họ, hoặc vì mưu mẹo họ không ñủ khéo léo ñể che giấu dụng-ý sâu sắc của họ, hoặc vì những lựclượng họ huy-ñộng chưa ñủ sức ñể chế-ngự hẳn những lực-lượng ñối-lập.
Một số nhơn-vật lịch-sử ñã từng thành-công rực rỡ, nhưng về sau, lại bị hậu-thế nhiệt-liệt bàixích. Tần Thủy-hoàng, Thành-cát-tư-hãn, Hitler ñã bị nhơn-loại thán-oán vô-cùng. ðiều này có vẻ
nghịch lại luật thắng-thế của sức mạnh. Kỳ thật, nó chỉ ñặt vấn-ñề thành-công trong một phạm-vi rộng
lớn hơn mà thôi. Những nhơn-vật kể trên này quả thật có thành-công lúc sanh-thời, nhưng sự thànhcông của họ chỉ thâu vào một thời-gian ngắn. Sự thắng-lợi do sức mạnh ñem ñến cho họ chưa hủy-diệt
ñược hết các ñối-thủ của họ, và không uốn nắn ñược quần-chúng theo khuôn khổ tư-tưởng của họ.
Những sĩ-phu Trung-Hoa sống sót sau những cuộc « phần thơ khanh nho » ñã huy-ñộng ñược
quần-chúng Trung-Hoa lật ñổ nhà Tần. Thành-cát-tư-hãn và hậu-duệ ông chỉ xây dựng một triều-ñại
ngắn ngủi ở Trung-Hoa, và dân-chúng ông về sau lại bị người Trung Hoa chinh-phục về mặt văn-hóa
và tinh-thần, Hitler ñã bị thóa-mạ vì nước ðức ñã thảm-bại trong trận thế-giới ñại-chiến vừa qua.
Trong lịch-sử của nhơn-loại, những người ñã hoàn-toàn thắng ñối-phương, dầu có tàn-nhẫn,
cũng không hề bị chỉ-trích. Các lãnh-tụ Hán-tộc ñã tiêu-diệt Miêu-tộc vẫn ñược tôn-kính : Huỳnh-ñế
ñược xem là một vị thánh-nhơn trong khi Xuy-vưu bị cho là tướng giặc. Nếu trong lịch-sử Việt-nam
Ngô Quyền không thành-công trong việc giảI-phóng dân-tộc và những triều-ñại tiếp theo ông không
giữ ñược nền ñộc-lập, dân-tộc ta hẳn ñã bị Hán-tộc ñồng-hóa và người ta ñã chấp-nhận quan-niệm của
Lê Tắc theo ñó, Mã Viện và các tướng Trung-Hoa sang chinh-phục nước ta là những bực anh-hùng,
trong lúc bà Trưng, bà Triệu và những người hiện ñược chúng ta sùng-bái vì công-nghiệp cứu-quốc
của họ bị xem như là tội-nhơn.
Giả-sử, ngày mai, các lãnh-tụ cộng-sản chinh-phục ñược thế-giới, chế-ngự ñược cả hoàn-cầu,
ñào-luyện ñược mọi người theo khuôn khổ họ, và bộ máy cai-trị họ dựng lên không ñến nỗi tan vỡ vì
sự cạnh-tranh của họ, nhơn loại sau này sẽ nâng những con người tàn-nhẫn vô-nhơn-ñạo của thế-giới
ñỏ ấy lên mực thánh-thần y như dân-chúng Nga ñang làm hiện giờ, cho ñến khi nào chế-ñộ cộng-sản bị
ñánh ñổ.
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4.- LUẬT-PHÁP VÀ SỨC MẠNH.
Sức mạnh là ñiều-kiện thắng-lợi trong sự tranh-ñấu sinh-tồn của người. Mặc dầu nhiều người
ñã nhơn-danh ñạo-ñức mà phản-kháng cường-quyền, hầu hết mọi người ñã vô-tình hay cố-ý thán-phục
kẻ mạnh, tức là kẻ thắng-lợi. Do ñó, sức mạnh ñóng một vai tuồng rất quan-trọng trong ñời sống xãhội của người; hơn nữa, ta có thể bảo rằng nó là nền tảng của xã-hội.
Xét lịch-sử thế-giới và quan-sát ñới sống của các xã-hội loài người hiện-tại, ta có thể nhận thấy
rằng các quốc-gia chỉ thực-hiện và duy-trì ñược nhờ võ-lực. Hai yếu-tố quan-trọng tất-yếu ñể ñịnhnghĩa một quốc-gia là chánh-quyền và chủ-quyền. Cả hai ñều hàm-ý rằng quốc-gia có những khả-năng
rất lớn, một mặt ñể chế-ngự nhơn-dân, một mặt ñể ñối-phó với các quốc-gia khác. Quốc-gia nhỏ nào
không ñủ sức mạnh thì có thể bị ngoại-quốc uy-hiếp và mất cả chủ-quyền, tức là bị diệt. Không như
thế, dân-chúng có thể lật ñổ chánh-quyền ñể tạo nên một chánh-quyền khác, và quốc-gia phải bị biếncải ñi. Vậy, chánh-quyền và chủ-quyền của quốc-gia vẫn lấy sức mạnh làm nền tảng, và những chế-ñộ
xã-hội ñều phải dựa vào sức mạnh của quốc-gia.
Ngay ñến những ý-niệm luật-pháp và công-lý mà người ta nêu ra ñể ñối chọi lại nguyên-tắc sức
mạnh, thật ra, cũng phải nhờ sức mạnh mới có hiệu-quả. Người Pháp ñã có câu nói « Không có những
người hiến binh, những vị thẩm-phán chỉ là những anh chàng mơ mộng mà thôi ».
Xét nguồn gốc luật-pháp, ta lại càng thấy rõ yếu-tố sức mạnh bên trong. Thời-kỳ tiền xã-hội,
con người sống hoàn-toàn theo ý mình và giải-quyết mọi xung-ñột với kẻ khác theo sức mạnh riêng
của mình. Sự giết hại nhau là một việc tự-nhiên, và cuộc tranh-ñấu sinh-tồn hết sức là rùng rợn. ðiều
này có hại nhiều, không những cho cá-nhơn, mà còn cho chủng-loại nữa. Cá-nhơn có thể bị giết hại bất
cứ lúc nào, và chủng-loại bị suy yếu nhiều vì cuộc tương-tàn giữa người ñồng-loại.
Khi người họp nhau lại sống chung nhau, những bản-năng xã-hội lần lần nảy nở. Một mặt khác,
những nhóm người còn giữ những tập-quán của ñời sống cô-ñộc ngày xưa, và giết hại nhau hằng ngày
bên trong ñoàn-thể, tất-nhiên phải yếu sức, và bị các nhóm người có một tổ-chức nội-bộ vững chắc hơn
tiêu-diệt ñi. Do sự ñào-thải ñó, bản-năng xã-hội của những người sống sót càng ngày càng mạnh lên.
Sau cùng, những bản-năng xã-hội này hợp với bản-năng tự-vệ của cá-nhơn ñể ñưa ñến ý-niệm công-lý
và luật-pháp.
Công-lý và luật-pháp theo nguyên-lý thì ngược lại xu-hướng của người muốn tự mình dùng sức
mạnh ñối-phó với ñồng-loại khi có sự xích mích. Tuy thế, nó không phải bỏ ý-niệm sức mạnh. Nó chỉ
hợp-thức-hóa sự dùng sức mạnh. Nó lấy quyền sử-dụng sức mạnh của cá-nhơn giao cho ñoàn-thể. Mà
người cầm ñầu ñoàn-thể trong thời-kỳ mù mịt của buổi xã-hội mới lập thành là con người mạnh, ñủ
sức chế-ngự những con người khác ñể giữ oai-quyền mình.
Xã-hội về sau mở mang tiến-bộ thêm ; cách tuyển chọn người cầm ñầu các ñoàn-thể loài người
có thay ñổi. Nhưng chung-qui, nguyên tắc oai-quyền tuyệt-ñối của quốc-gia vẫn giữ mãi cho ñến bây
giờ. Công việc làm luật-pháp và xử kiện có thể giao cho một cơ-quan ñặc-biệt khác với cơ-quan hànhpháp, nhưng dầu sao, người ta cũng phải nhờ có cơ-quan hành-pháp mới thi-hành ñược luật-pháp. Vậy,
chỉ có thủ-tục là thay ñổi, còn nộI-dung vấn-ñề vẫn còn nguyên vẹn, không biến-chuyển chút nào.
Với ý-niệm công-lý và luât pháp, việc dùng sức mạnh ñể giải-quyết mọi xung-ñột giữa cá-nhơn
ñược dành cho xã-hội. Ta ñã thấy rằng, sự thật, thì cũng chỉ có những kẻ mạnh mới nắm ñược quyềnchánh mà ñiển-chế và thi-hành luật-pháp. Trong những vụ kiện-tụng, những kẻ mạnh này nhờ sự
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trung-gian của các nhơn-viên tư-pháp mà quyết-ñịnh phần thắng-lợi cho những người tranh-chấp nhau.
Do ñó, sức mạnh ñược dùng của những kẻ ñưa nhau ra trước tụng-ñình có một tánh-cách xã-hội rõ rệt
hơn. Nó không phải dựa vào thể-chất, trí khôn ngoan hay ñức-tánh của họ mà dựa vào qui-chế do
quốc-gia tạo ra. Tuy nhiên, thế-lực của tiền-tài, danh-vọng và sự khôn ngoan trong việc theo thủ-tục
pháp-lý cùng việc trả lời cho những câu hỏi của tòa-án cũng có ñóng một vai tuồng khá quan-trọng.
Thêm nữa, thật-sự thì luật-pháp ñặt ra ñể hợp-thức-hóa những oai-quyền của kẻ mạnh. Những
người nắm ñược quyền-chánh – tức là những kẻ mạnh nhứt trong xã-hội – tất-nhiên phải ñiển-chế
những luật-lệ trong xã-hội như thế nào cho quyền-lợi của chính họ, của gia-ñình thân-thuộc họ, và của
hạng người ủng-hộ họ ñược bảo-vệ một cách ñắc-lực nhứt. Ngay ñến những nhóm người chủ-trương
xây dựng một xã-hội cộng-sản không giai-cấp cũng không thoát khỏi công-lệ trên này.
Quyền-lợi những hạng người cầm-quyền-chánh có thể thay ñổi. Do ñó, luật-pháp có thể thay
ñổi theo dân-tộc, theo thời-ñại.
Sau những sự thay ñổi luật-pháp, nhiều khi sự thay ñổi những mối tương-quan lực-lượng giữa
các hạng người trong nước hiện ra một cách rõ ràng. Trước kia, sự lập hội và ñình-công phá sở của thợ
thuyền là một trọng-tội, bị trừng-phạt năng nề. ðến khi hàng-ngũ thợ thuyền ñông ñảo, họ họp nhau
thành những chánh-ñảng cách-mạng tranh-ñấu ñẻ ñòi quyền lập hội, các chánh-phủ dân-chủ lần lần
công-nhận cho người vô-sản có quyền lập nghiệp-ñoàn và ñình-công ñể bảo-vệ quyền-lợi họ. Ở nhiều
nước dân chủ tự-do, thợ thuyền ñã ñi quá mức ấy, và những cuộc ñình-công của họ nhiều khi có tánhcách vận-ñộng chánh-trị hơn là tánh-cách binh vực quyền-lợi nghề-nghiệp. Nhưng sau ñó, ở nước ðức
Quốc-xã, nước Ý Phát-xít cũng như ở những nước mà ñảng Cộng-sản ðệ Tam nắm ñược chánh-quyền,
thợ thuyền lại bị khép vào một kỷ-luật khắc-nghiệt. Các nghiệp-ñoàn vẫn tồn-tại, nhưng quyền ñìnhcông lại bị hủy-diệt ñi và chung-qui, những tổ-chức thợ thuyền chỉ ñược dùng ñể phụng-sự chánh-phủ.
Về phương-diện quốc-tế, các luật-pháp cũng ñặt nền tảng trên sức mạnh quốc-gia. Những hiệpước ký-kết chỉ dựa vào sự tương-quan lực-lượng giữa các nước, và những tổ-chức quốc-tế lấy làm lýtưởng việc phụng-sự nhơn-loại, phụng-sự hòa-bình trong công-lý, cũng vẫn long-trọng nhìn nhận các
hiệp- ước bất-bình-ñẳng do các nước ñế-quốc dùng võ-lực mà bắt các dân-tộc nhược-tiểu ký-kết với
mình. Hội Quốc-liên trước kia, và Liên-hiệp-quốc hiện thời ñều ở vào tình-trạng ñó. Vì thế, các dântộc nhược-tiểu, nếu có ñem vấn-ñề nước mình ra trước hội-nghị quốc-tế, cũng chỉ ñể lợi-dụng sự xungñột quyền-lợi giữa các cường-quốc mà ñem sự thắng-lợi về cho mình. Chớ không thể tin tưởng nơi
tinh-thần công-lý của các tổ-chức quốc-tế.
B.- LUẬT BIẾN-CẢI.
Sức mạnh ñã ñóng một vai tuồng trọng-hệ và trong lịch-sử võ-trụ, lúc nào ta cũng thấy nó hiện
ra. Tuy thế, có nhiều trường-hợp, yếu-tố sức mạnh không ñủ ñể giúp cho sanh-vật ñược sinh-tồn chắc
chắn.
Khoa cổ-sanh-vật-học cho ta biết rằng, thời tiền-sử, có không biết bao nhiêu giống thú khổnglồ. Sức mạnh của chúng so với những thú khác trong ấy có tiên-tổ loài người – lúc ñó hãy còn là một
thứ thú tầm-thường chưa có trí tuệ – thật là lớn hơn vạn bội. Nhưng những con thú ấy ñã bị tiêu-diệt từ
lâu, trong khi nhiều loại bọ nhỏ hơn người rất nhiều – và tất-nhiên có một sức mạnh không ñáng kể so
với các thú khổng-lồ kia – hãy còn tồn-tại ñến ngày nay.
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Hơn nữa, theo một số ước-lượng của một số nhà khoa-học, nhiều loại bọ và vi-khuẩn có một
sức sống mãnh-liệt vô-cùng. Chúng sanh-sản rất nhiều và ñương ñầu lại sự sát-hại của người một cách
có hiệu-lực. Một vài người ñi xa hơn nữa, tỏ ý lo ngại rằng những loài ấy sẽ là một mối nguy cho
nhơn-loại sau này.
Dầu không theo chơn những nhà khoa-học quá bi-quan ñó, chúng ta cũng phải nhận rằng
những ñiều-kiện trên này có thật, và sức mạnh riêng nó chưa ñủ mang sự thắng-lợi về cho các sanh-vật
tranh-ñấu nhau. Ngoài sức mạnh ra, các sanh-vật còn có một khả-năng khác. Khả-năng ấy là khả-năng
biến-cải của sanh-vật. Nó giúp cho sanh-vật uốn mình theo hoàn-cảnh, tự thay ñổi năng-lực mình ñể
ứng- phó với những ñiều-kiện bất-thuận-lợi, và dùng sức mạnh của mình một cách thích-hợp với tìnhthế.
Trong sự sinh-tồn của các chủng-loại, sự biến-cải ñóng một vai tuồng cũng quan-trọng không
kém sức mạnh, mặc dầu vai tuồng này chỉ ñược các nhà khoa-học nhận-thức, chớ không ñược quảngñại quần-chúng biết ñến. Trong giới khoa-học sanh-vật, vấn dề biến-cải trở thành một trong những
vấn-ñề căn-bản, và các lý-thuyết gia tiến-hóa không ít thì nhiều ñều phải dựa vào ý-niệm biến-cải này.
Nói một cách khái-quát, sanh-chất tự nó ñã có khuynh-hướng biến-cải, và sanh-vật nào cũng có
quan-năng biến-cải, chỉ khác nhau về phần phẩm mà thôi. Tuy vậy, ñối với người, quan-năng biến-cải
có tánh-cách vô-cùng phức-tạp. ðể cho tiện sự khảo-sát, ta có thể phân-biệt hai loại biến-cải, biến-cải
của loài thú, biến-cải ñặc-biệt của người.
1.- QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA LOÀI THÚ.
Võ-trụ là một khối vật-chất biến ñộng không ngừng vì bị sự chi-phối của nhiều lực khác nhau.
Sự sống vốn cũng là hoạt-ñộng. Nhưng phải có một số ñiều-kiện mới có thể duy-trì ñược. Do sự biếnñổi không ngừng của võ-trụ và của thời-tiết, các sanh-vật luôn luôn bị ñặt vào hoàn-cảnh mới. Muốn
khỏi bị tiêu-diệt, nó phải tự biến-cải ñể ứng-phó với hoàn-cảnh mới ấy. Ví ñó, sanh-vật tự-nhiên có
khả-năng biến-cải và lịch-sử những cuộc biến-cải không ngừng.
Trước hết, các nhà sanh-vật-học cho biết rằng lịch-trình tiến-hóa của các loài gồm có nhiều
ngẫu- biến. ðó là những sự thay ñổi ñột ngột trong các vi-nhơn của những tế-bào sanh-dục, làm cho
sanh-vật con còn có những tánh-cách thể-chất khác sanh-vật sanh ra nó rất xa. Chính những ngẫu-biến
ñã làm xuất-hiện nhiều loại sanh-vật khác nhau từ những sanh-chất nguyên-thủy.
Tuy thế, những tác-nhơn gây những ngẫu-biến hiện nay chưa ñược biết một cách rõ ràng. Thêm
nữa, những ngẫu-biến không phải hướng cả về sự bảo-vệ sự sinh-tồn của các loài. Nếu nó có thể ñưa
một sanh-vật ñến một hình-thức cao hơn, nó cũng có thể làm cho sanh-vật tuyệt-chủng ñược. Sau hết,
nó có tánh-cách ngẫu-nhiên và không thể xem là một khả-năng.
Khả-năng biến-cải theo ñúng nghĩa của nó, chỉ giúp sanh-vật thay ñổi hình-thức trong một
phạm-vi nhỏ hẹp và nhứt là thay ñổi cách ứng-phó với hoàn-cảnh bên ngoài. Những thay ñổi này có
tánh-cách di-truyền, nhưng thường thì chỉ ñạt ñược trong phạm-vi cá-nhơn mà thôi.
Ngay trong giới thực-vật và ñộng-vật hạ-cấp, người ta ñã nhận thấy có sự biến-cải rồi.
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Những loài cây ở chỗ nóng và ít mưa ñã biến-ñổi những cơ-quan của mình ñể rút ñược nước
vào thân mình và ñồng-thời giữ cho hơi nước ít bốc ra. Rễ nó thường ăn sâu xuống ñất, còn lá thì nhỏ
lại, có khi biến thành gai ñể cho diện-tích phơi ra nắng và giữ nhiệm-vụ ñưa hơi nước ra ngoài nhỏ bớt
ñi. Nhiều loại trùng khi gặp hoàn-cảnh sanh-hóa bất-thuận-lợi thì hóa thành những bào-tử-nang, có một
lớp vỏ cứng chắc bọc lại, ñủ sức bảo-vệ nó chống những nguy-cơ tiêu-diệt. ðến khi hoàn-cảnh thuậntiện trở lại, bào-tử-nang lại trở thành con vi-trùng. Vi-trùng cũng có thể tự tạo những khả-năng chống
lại các chất có thể giết hại nó. Những thứ thuốc sát-trùng, nếu dùng không ñủ lượng rất có hại, vì
chẳng những không giết ñược vi-trùng, nó còn tập cho vi-trùng quen với thuốc, và về sau, có thể
ñương cự lại thứ thuốc ấy, dầu số lượng có ñủ cũng vậy.
ðối với những ñộng-vật có một cơ-thể phức-tạp hơn, và hoạt-ñộng trong một phạm-vi rộng
hơn, sự biến-cải càng rộng hơn. Cơ-thể những ñộng-vật này vừa phải tự ñiều-chỉnh những khí-quan
của mình cho nó hòa-hợp nhau, vừa phải tự thay ñổi ñể ứng-phó với sự thay ñổi thời-tiết. Nhiều loài
vật ở xứ lạnh phải tổ-chức ñời sống một cách phù-hợp với phong-thổ. Ở những xứ này, mùa ñông trời
lạnh lẽo, cây cỏ trơ trụi, việc kiếm ăn rất khó. Vì ñó, một số ñộng-vật mùa hè thì ăn rất nhiều ñể tạo
những chất trừ-bị trong thân, ñến mùa ñông, chúng tìm chỗ ẩn náu và ngủ suốt mấy tháng. Trong thờikỳ này, cơ-thể chúng sanh-hoạt rất ít và tiêu-thụ những chất trừ-bị chúng ñã chế-tạo ñược.
Sự biến-cải của các loài thú, hoặc chỉ là những phản-ứng tự-nhiên của cơ-thể, hoặc thực-hiện
dưới sự ñiều-khiển của các bản-năng. Trí khôn của thú nếu có một vai tuồng thì vai tuồng này cũng ít
và không ñáng kể. Ví ñó, quan-năng biến-cải của loài thú là một quan-năng biến-cải tự-nhiên.
Một trong những biểu-lộ quan-năng biến-cải này là năng-lực nghĩ-thái. ðó là một xu-hướng
của loài vật khiến cho nó bắt chước hình dáng những ñồ vật hay sanh-vật ở quanh nó ñể có thể ẩn núp
trong khung cảnh một cách dễ dàng.
Năng-lực nghĩ-thái có nhiều cách phát-biểu khác nhau. Chúng ta có thể phân-biệt những loại
nghĩ-thái sau này.
a) NGHĨ-THÁI BẮNG THÁI-ðỘ HAY BẰNG SỰ XỬ-DỤNG CÁC PHÂN-TIẾT TỰ- NHIÊN.

Những côn-trùng bay dở thường hay giả chết ñể gạt các ñịch-thủ, hoặc gieo mình xuống ñất rồi
nằm im không cựa cạy giữa ñám cỏ, giữa các lớp lá cây khô, hay giữa các mẩu ñất vụn, thành ra người
ta khó tìm thấy nó. Con mèo khi gặp kẻ ñịch thì xù lông ra cho có vẻ lớn hơn ñể giống hình dạng con
beo hay con cọp, làm cho kẻ ñịch khiếp-ñảm.
Nhiều loại côn-trùng thường tiết ra những chất nước bay mùi khó chịu, làm cho những sinh-vật
khác không muốn lại gần nó. những con giòi, con nhộng của một thứ côn-trùng bán-si thuộc loại ve ve,
bao mình bằng một thứ bọt từ trong hậu-môn tiết ra, giống hệt như ñờm dãi, thành ra rất dễ gớm.
b) NGHĨ-THÁI BẰNG CÁCH MANG ðỒ VẬT LẠ VÀO MÌNH.

Những con giòi, con nhộng của nhiều giống nhện nhỏ thuộc loại sâu ghẻ, giữ luôn trên mình
những lớp da ñã lột, che giấu hết cả chi-thể. Nhiều con bọ ở bờ sông mang trên lưng một viên bùn có
dính những mẩu vụn lặt vặt, thành ra giống như cục ñất thật vậy. Con nhộng loài thạch-tàm ở dưới

87

nước mang theo mình một cái vỏ bằng bùn hay bằng cây mục. Con ốc ma thì ở trong một cái vỏ ốc
trống ñể tự-vệ dễ hơn.
c) NGHĨ-THÁI BĂNG CÁCH BIẾN MÌNH CHO TIỆP VỚI KHUNG-CẢNH CHUNG QUANH.

Nhiều loài nhộng sống giữa rông rêu, xem giống hệt như rông rêu. Những loài sâu sống trên
cây lá có khi giống hệt như cây lá ấy : con thì hình cái lá, con thì tựa như các mầm cây non, con thì y
như một nhánh nhỏ. Nhiều thứ sâu khác có màu tiệp với màu cây lá nó ăn. Ta có câu tục ngữ : « Rau
nào sâu nấy » chỉ rằng mỗi thứ rau có một giống sâu ñặc-biệt và giống sâu này hình tích giống như hoa
lá cây rau hay có màu tiệp với cây rau.
Thú vật cũng có sắc lông hợp với khung cảnh trong ñó nó sống. Những loài thú, loài chim vùng
ñịa- cực, như gấu, sói, chồn, thỏ, chim ục, v.v… ñến mùa ñông băng tuyết phủ khắp nơi thì bộ lông
trắng tinh, tiệp hẳn với màu tuyết. Con sư-tử, con báo-ñà, con linh-dương, con thỏ nhảy ở sa mạc thì
lông màu vàng lợt, giống như màu cát vậy. Con ngựa vằn, con cọp ở những cánh ñồng cỏ mọc cao thì
mình vằn vện, khi ñứng trong ñám cỏ, rất khó trông thấy. Con beo thường sống trên cành cây thì bộ
lông có ñốm y như bóng mặt trời chiếu qua khe lá. Nhiều loài chim sống dưới lùm bụi có bộ lông có
màu xanh tiệp với lá cây.
Những loài cá mình dẹp như cá ñuối, cá lờn bơn, lưng màu y hệt như màu ñáy biển trên ñó nó
nằm.
ðặc-biệt nhứt là con cắc-kè và con cá chim hoa có thể thay màu một cách dễ dàng cho tiệp với
khung cảnh mỗi lúc.
d) NGHĨ-THÁI BẮNG CÁCH BIẾN HÌNH CHO GIỐNG NHỮNG THÚ KHÁC.

Nhiều thứ bướm ở lưu-vực sông Amazone thuộc Nam Mỹ-châu, có màu sắc sặc sỡ và mùi rất
hôi, các giống chim ăn bọ luôn luôn chừa nó ra. Cũng ở trong vùng ñó, có một giống bướm khác,
không có mùi hôi, nhưng màu cánh cũng sặc sỡ như loài bướm trên, thành ra các giống chim thấy nó
cũng lánh xa, không bắt. Người ta lại còn gặp nhiều thứ rắn không ñộc, nhưng hình-tích giống như thứ
rắn ñộc, làm cho các giống khác cũng sợ nó như sợ thứ rắn ñộc kia vậy.
Nói tóm lại, năng-lực nghĩ-thái ñược phát-biểu ra nhiều cách khác nhau. Nhưng mục-ñích nó
vẫn luôn luôn là giúp cho sinh-vật những ñiều-kiện thuận-tiện ñể tranh-ñấu sinh-tồn.
ðối với những loài sinh-vật nhỏ bé thì năng-lực nghĩ-thái có tánh-cách tự vệ nhiều hơn : sự giả
chết, sự ẩn núp dưới những chất phân-tiết tự-nhiên, hay dưới những ñồ vật lạ chung quanh, sự biến
hình cho giống ñồ vật chung quanh mình hay có màu sắc tiệp với màu sắc những ñồ vật ấy, sự biến
hình cho giống những thú khác, cốt ñể cho sanh-vật nhỏ bé có thể trốn tránh hay gạt gẫm những kẻ
ñịch mạnh hơn mình.
Năng-lực nghĩ-thái của những giống vật mạnh thì có tánh-cách xâm hại : con thú mạnh sở-dĩ
cần ẩn núp trong khung cảnh tự-nhiên một cách có hiệu-lực là ñể cho con mồi không thấy con thú
mạnh ñể con thú mạnh săn nó một cách dễ dàng hơn.
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Năng-lực nghĩ-thái làm cho sinh-vật có hai cá-tánh : một cá-tánh do thiên-nhiên phú sẵn cho
nó, và một cá-tánh mà bản-năng sinh-tồn giúp cho nó ñể nó ñối-phó với những kẻ thù có thể hại mạng
nó. Cùng với luật mạnh ñược yếu thua, luật lưỡng-cá-tánh của năng-lực nghĩ-thái ñã ñóng một vai
tuồng rất quan-trọng trong sự ñào-thải thiên-nhiên.
2.- QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA NGƯỜI.

a)- ðẠI-LƯỢC VỀ QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA NGƯỜI.

Trong các loài ñộng-vật, người là giống có quan-năng biến-cải cương-kiện nhứt. Trong quyển
« Con người, kẻ lạ chưa ai biết » ñã cho chúng ta rất nhiều tài-liệu ñể hiểu về con người, bác sĩ Alexis
Carrel, ñã nghiên-cứu kỹ càng về quan-năng biến-cải này.
Theo bác sĩ, cơ-thể của người gồm toàn những chất mềm bở, dễ hư hỏng và có thể tan rã trong
vài giờ ñồng hồ. Tuy vậy, nó lại tồn-tại lâu dài như là ñúc bằng thép cứng vậy. Chẳng những tồn-tại
ñược, nó lại còn có thể vượt qua nhiều khó khăn và những nguy-cơ do thế-giới bên ngoài ñưa ñến. Hơn
bất- cứ loài thú-vật nào khác, con người ñã ứng-biến một cách thích-hợp với những ñiều-kiện thường
biến của ngoại-giới. Trước tình-thế mới, cơ-thể người tạo ngay ra một phương-tiện ñể ñối-phó.
Phương-tiện này luôn luôn hướng ñến chỗ kéo dài ñời sống của người ñến mực tối-ña. Ta có thể bảo
rằng tất cả những diễn-tiến sanh-lý trong thân người ñều có mục-ñích bảo-ñảm sự sinh-tồn của người
và ñều có tánh-cách biến-cải.
Nơi người, sự biến-cải gần như là thường-trực, và có rất nhiều hình-thức khác nhau. Tuy thế,
chúng ta có thể gom nó về hai loại : sự biến-cải nội-quan, tức là sự biến-cải bên trong những cơ-quan
nội-tại của người, và sự biến-cải ngoại-quan, tức là sự biến-cải của thân người ñể ñối-phó với hoàncảnh bên ngoài.
1.- SỰ BIẾN-CẢI NỘI-QUAN.
A) SỰ ðIỀU-CHỈNH NỘI- GIỚI CỦA NGƯỜI.

Nội-giới của người gồm những tổ-chức, những thể-dịch và huyết-dịch rất ổn-ñịnh. Tiết-ñiệu
những cơ-quan của người không thay ñổi bao nhiêu. Tế-bào và thể-dịch của người luôn luôn tiếp-tục
những sự trao ñổi hóa-hợp của mình. Máu người châu-lưu trong các huyết-quản và các mao-quản của
các tổ-chức với một tốc-ñộ gần như bất-biến.
Sự ổn-ñịnh của nội-giới không phải là một trạng-thái an nghỉ, cũng không phải là một trạngthái quân-bình. Nó là kết-quả của một sự hoạt-ñộng không ngừng của toàn cơ-thể.
Muốn cho máu người giữ ñược bản-chất và châu-lưu một cách ñều ñặn, cơ-thể phải thi-hành
không biết bao nhiêu vận-ñộng sanh-lý. Và tất cả những hệ-thống cơ-quan của người ñều phải tậptrung hết sức cố-gắng của mình lại, mới làm cho những tổ-chức của thân người ñược an-ổn.
Máu người luôn luôn nhận thêm hay là mất bớt nước một cách bất-thường. Trong khi người ăn
uống, nước trong thức ăn thức uống cùng với những thức nước do các tuyến tiêu-hóa tiết ra ñổ vào
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trong máu, thành ra máu thêm rất nhiều nước. Trái lại, trong khi người tiêu-hóa vật-thực, các cơ-quan
tiêu-hóa lại rút trong máu một phần nước cần-thiết cho sự làm việc của mình. Khi người vận-dụng cơthể một cách mạnh bạo, khiến cho mồ hôi ñổ ra, hay khi người uống thuốc tẩy và ñi ñạI-tiện nhiều,
máu người lại mất ñi một phần nước của mình. ðể cho sự thêm bớt nước này không làm biến-cải áplực và tổng-lượng của máu, cơ-thể người phải vận-dụng nhiều cơ-cấu ñiều-chỉnh khối máu.
Áp-lực của máu không phải tùy tổng-lượng tuyệt-ñối của khối máu, mà tùy sự tương-quan giữa
tổng-lượng khối máu với dung-lượng của bộ máy tuần-hoàn. Những huyết-quản của bộ máy này vốn
không phải là những ống cứng rắn, nó có thể biến-ñổi khẩu-kính của mình. Nó giãn ra hay co lại tùy
theo khối máu nhiều hay ít. Thêm nữa các mao-quản lại có tánh thông-thấu, nghĩa là có thể ñể cho chất
nước trong máu và trong các tổ-chức thấm qua lại với nhau. Sau hết, nước trong máu có thể do thận,
do các tuyến ngoài da, do ruột, do phổi mà bài tiết ra ngoài thân người. Khi máu tụ về phía hữu quả tim
nhiều quá, tâm-nhĩ bên hữu phản-ứng lại làm cho tim ñập mau hơn, ñồng-thời huyết-thanh thấm qua
các mao-quản ñể lọt vào các thớ thịt và các tổ-chức. Nhờ ñó, bộ máy tuần-hoàn loại trừ phần nước dư
trong khối máu ñi. Trái lại, khi tổng-lượng và áp-lực của máu hạ xuống, các huyết-quản tự-nhiên co
lại, ñồng-thời những chất nước trong các tổ-chức do các mao-quản mà thấm vào máu. Nhờ những tácñộng này, và nhiều tác-ñộng khác phức-tạp hơn, tổng-lượng và áp-lực máu trong cơ-thể người gần như
là luôn luôn ở vào một mực bất-biến.
Sự kết-cấu của máu cũng hết sức ổn-ñịnh. Trong trạng-thái bình-thường, số lượng của huyếtcầu, huyết tương, chất diêm, chất ñản bạch tinh, chất mỡ và ñường không thay ñổi bao nhiêu. Các tổchức của người luôn luôn lưu trữ nước, diêm, mỡ, ñản bạch tinh và ñường ñể phòng khi thiếu thốn nên
những biến cố bất ngờ thường không biến-ñổi ñược bản-chất nội-giới của cơ-thể.
Cương-lực của dưỡng-khí và thán-toan trong máu cũng luôn luôn bất-biến, nhờ nhiều tác-ñộng
khác nhau. Sự trao ñổi dưỡng-khí cùng thán-toan giữa các tổ-chức và máu do những tánh-chất hóa-học
của hồng-huyết-tố, của ñản-bạch-tinh và các chất trong huyết-thanh ñiều-chỉnh.
Một sự diễn-tiến sanh-lý ñặt dưới sự ñiều-khiển của những tế-bào thần-kinh qui-ñịnh số lượng
dưỡng-khí và máu mang từ phổi ñến các tổ-chức cho vừa ñủ với sự cần dùng của cơ-thể.
Ngoài ra, còn nhiều tác-ñộng vừa có tánh-cách lý-hóa vừa có tánh-cách sanh-lý, giữ cho nộigiới không bị toan-hóa ñi. Những chất toan do các tổ-chức tiết ra thấm vào các thể-dịch, nhờ các chất
diêm trong huyết-thanh chế-ngự, nên không biến-ñổi bản-chất của máu. Tuy thế, cơ-thể cũng bài-tiết
bớt các chất toan thừa thãi của mình. Thán-toan do nơi phổi và những chất toan không huy-phát do nơi
thận mà bị bài-tiết ra ngoài.
Tất cả những tác-ñộng giữ cho nội-giới của người bất-biến ñều do thần-kinh-hệ kiểm soát và
ñiều-khiển.
B.- SỰ HÒA-HỢP CÁC CƠ-QUAN NỘI-TẠI.

Những cơ-quan nội-tại của con người ñều nhờ sự liên-lạc của nội-giới và thần-kinh-hệ mà hòahợp với nhau ñể hoạt-ñộng cho những mục-ñích chung. Mỗi yếu-tố trong thân người dường như biết rõ
những sự cần dùng hiện-tại và tương-lai của toàn cơ-thể và tự biến-ñổi ñể trả lời cho sự cần dùng ñó.
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Khi một quả thận của người bị cắt ñi, quả còn lại tự-nhiên lớn thêm ra, mặc dầu một quả thận
bình-thường ñã ñủ ñể giữ nhiệm-vụ bài-tiết nước tiểu. Như thế, là ñể trong tương-lai, khi cơ-thể cần
dùng một sự cố-gắng nhiều hơn của quả thận, cơ-quan này có ñủ sức cung-cấp sức làm việc thêm ấy.
Khi người bị xuất-huyết vá mất máu nhiều, các huyết-quản của người co lại và ñiều này làm
tăng thêm tổng-lượng tương-ñối của khối máu còn lại. Nhờ ñó, áp lực của máu trong huyết-quản vẫn
ñủ cho máu tiếp-tục châu-lưu. ðồng-thời nước trong các tổ-chức và trong các bắp thịt thấm qua các
mao-quản ñể vào trong hệ-thống tuần-hoàn, người bị xuất huyết thấy khát dữ dội và nước anh ta uống
vào làm cho huyết-thanh của anh ta lần lần ñạt ñược tổng-lượng cũ. Những huyết-cầu trừ-bị trong các
cơ-quan ñược ñổ vào máu. Các tủy xương thì lo chế-tạo những yếu-tố tế-bào ñể hoàn-thành lại việc bồi
ñắp khối huyết. Như vậy, trong cả thân người ta, ta nhận thấy có một loạt những hiện-tượng sanh-lý,
lý-hóa và kết-cấu cùng hợp lại ñể giúp cơ-thể ứng-phó với sự xuất-huyết.
Dưới con mắt nhà khảo-sát, những bộ-phận khác nhau của một cơ-quan cũng có vẻ hòa-hợp
nhau lại ñể thực-hiện một mục-ñích nhứt-ñịnh. Khi bộ não người tự kéo dài ra phía ngoài da thành một
cái thần-kinh thị-giác và cái võng-mô, da chỗ ấy thành ra trong suốt. Nó tạo ra cái giác-mô và cái thủytinh-thể ñể hợp với võng-mô và thần-kinh thị-giác làm ra cơ-quan thị-giác của con người. Trước cái
thủy-tinh-thể, cái màng của mống mắt lập thành cái cách-mô. Tùy theo sức chói của ánh sáng nhiều
hay ít, cách-mô mở rộng ra hay thâu hẹp lại, và sức cảm-xúc của võng-mô tăng-gia hay giảm-thiểu ñi.
Hình thể của thủy-tinh-thể có thể biến-ñổi ñể cho người nhìn xa hay nhìn gần tùy ý. Như vậy tất cả
những bộ-phận trong con mắt người ñều tương-quan nhau và tự-nhiên hòa-hợp nhau trong sự trông
nhìn.
C.- SỰ TU-BỔ TỔ-CHỨC.

Khi người bị một vết thương vì ñụng chạm, vì phỏng cháy, vì trúng tên ñạn, thành ra da, thịt,
huyết-quản và xương cốt một vùng trong thân-thể bị tổn-hại, cơ-thể người cấp-tốc ứng-phó với tình-thế
mới. Nhiều tác-ñộng rất khác xa nhau cùng hòa-hợp nhau lại ñể tu-bổ phần cơ-thể bị tổn-hại ñó.
Khi một huyết-quản bị cắt ñứt, máu do huyết-quản ñó mà chảy ra nhiều. Áp-lực của máu trong
huyết-quản hạ xuống. Người bị nạn ngất ñi. Máu tự-nhiên bớt chảy. Một cục máu cứng hiện ra trong
vết thương, và nhiều sợi huyết bao bọc lấy miệng huyết-quản, thành ra máu bị cầm lại. Trong những
ngày kế tiếp theo ñó, những bạch huyết-cầu và những tế-bào của các tổ-chức len vào trong cái nút bằng
sợi huyết và vá lại cái huyết-quản bị cắt ñứt.
Khi một chi-thể bị gãy, những ñầu nhọn của các ñốt xương vỡ thường xé các thớ thịt và các
mao-quản. Vì ñó, chung quanh các ñầu nhọn này có một khối nhầu nát gồm có sợi huyết, mảnh xương
và thớ thịt. Sự lưu-thông của máu ở ñây liền trở nên linh-hoạt hơn. Chi-thể sưng tấy lên. Máu mang
ñến vùng bị thương-tổn những chất bổ-dưỡng cần-thiết cho sự tu-bổ các tổ-chức. Ở trung-tâm-ñiểm và
ở những vùng bao quanh vết thương, các tổ-chức quây quần lại ñể vá những chỗ hư hỏng. Những tổchức này tùy theo sự cần dùng của vết thương mà biến-hóa không cùng. Một thớ thịt gần chỗ xương
gãy có thể biến thành một mẩu sụn mềm, nối các ñầu xương gãy. Mẩu sụn này lần lần thành ra xương
thật. Như vậy trong một khoảng thời-gian sau ngày chi-thể bị gãy, một loạt nhiều hiện-tượng hóa-học,
thần-kinh, tuần-hoàn và kết-cấu cùng phát-xuất và liên-lạc nhau ñể tu-bổ những nơi bị thương-tổn và
làm cho chi-thể lành mạnh trở lại.
Trong sự vá lành những vết thương ngoài da, người ta cũng nhận thấy tánh-cách biến-cải của
cơ-thể. Khi da bị lột mà người ta che chở những thớ thịt bị phơi ra ngoài chống vi-trùng, chống khôngkhí, và mọi nguyên-do kích-thích một cách hoàn-toàn quá, sự lành lặn không còn cần-thiết cho cơ-thể
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và vết thương không lành ñược. Nhưng nếu người ta ñể cho vi-trùng hay mảnh vải băng làm cho vết
thương bị kích-thích, nó lần lần lành lặn. Tổ-chức liên-kết mọc ra ñể lấp vết thương và làm cho miệng
vết thương nhỏ lại. Trong khi ñó, tổ-chức biểu-bì tạo ra lớp da non bao bọc vết thương.
Những tác-ñộng của các cơ-cấu ñể tu-bổ những vết thương luôn luôn hòa-hợp nhau ñể ñạt
mục-ñích, nhưng trong trường-hợp một trong những hiện-tượng ấy vì một lý-do gì mà khiếm-khuyết
hẳn ñi, những hiện-tượng còn lại cũng vẫn tiếp-tục công việc làm của nó và tìm cách bù vào hiệntượng khiếm-khuyết ấy.
D) SỰ TRỊ-LIỆU CÁC BỊNH-TẬT.

Khi các vi-trùng hay tinh-ñộc lọt ñược vào trong nội-giới của cơ-thể, các quan-năng của người
liền thay ñổi tức khắc. Người ngọa bịnh, và tánh-cách của căn bịnh người mắc phải tùy theo cách các
tổ-chức người biến-cải ñể ñối-phó với những bịnh-tố.
Sự biến-cải của cơ-thể ñể ñối-phó với các căn bịnh có hai trạng-thái khác nhau. một mặt nó
hướng ñến chỗ ngăn cản các tác-nhơn sanh bịnh, không cho chúng vào cơ-thể, hoặc diệt trừ nó nếu nó
ñã vào cơ-thể rồi. Một mặt khác nó tu bổ những vết thương do những tác-nhơn sanh bịnh này gây ra
trong thân-thể, và tiêu-hủy những ñộc tố do những loại vi-trùng hay chính các tổ-chức tiết ra.
Hoặc nhờ sự trợ-lực của những huyết-thanh thích-hợp, những chất thuốc hóa-học, hay những
cách ñiều-trị vật-lý, hoặc với sức riêng của mình, cơ-thể người chống với các vi-trùng xâm-lược. Trong
khi ñó, bạch-dịch và huyết-dịch của người chứa ñầy những ñộc-tố của vi-trùng và những cặn bã của sự
tiêu-hóa trong cơ-thể. Toàn thân người trải qua những sự biến-ñộng lớn, và nhiều khi các cơ-quan bị
thương-tổn rất nặng. Lúc ấy, các tế-bào phát-biểu ra những năng-lực ñặc-biệt không hề xuất-hiện trong
khi cơ-thể bình-thường. Nó cố-gắng làm cho nội-giới của người trở thành ñộc-hại cho vi-trùng, và
ñồng-thời kích-thích các cơ-quan hoạt-ñộng. Bạch-huyết-cầu sanh thêm nhiều, tiết thêm nhiều chất
mới. Nó biến-cải theo những ñiều-kiện bất ngờ của chứng bịnh do sự công-kích của các tác-nhơn sanh
bịnh, do sự suy yếu của các cơ-quan hay do sự tập-trung của vi-trùng trong một bộ phận gây ra. Ở
những nơi hư thúi, nó hóa thành mủ chứa những chất ñặc-biệt có thể tiêu-hóa các vi-trùng, và làm tan
những tổ-chức tế-bào sống ñể dọn ñường chạy ra phía ngoài da hay vào một cơ-quan trống rỗng có thể
bài-tiết ñược các chất dơ ra ngoài.
Trong những chứng bịnh do sự suy yếu của cơ-thể gây ra, quan-năng biến-cải cũng ñóng một
vai tuồng quan-trọng. Khi một cái tuyến làm việc ít quá, những tuyến khác tăng-gia hoạt-ñộng ñể bù
vào. Khi cái van lấp vào lỗ thông giữa tâm-nhĩ và tâm-thất bên tả yếu ñi và ñể cho máu chạy dội lại,
quả tim to ra và sức mạnh nó tăng-gia. Nhờ ñó nó có thể tống vào chủ-ñộng-mạch một tổng-lượng máu
ñầy ñủ như thường, và người bịnh có thể tiếp-tục sống thêm hàng năm như người không bịnh tật.
2.- SỰ BIẾN-CẢI NGOẠI-QUAN.

Sự biến-cải ngoại-quan là sự biến-cải giúp cho cơ-thể người ứng-phó với thế-giới vật-chất và
hoàn-cảnh xã-hội bên ngoài. Chính nhờ nó mà người ta có thể sinh-tồn ñược qua những ñiều-kiện bấtthường của hoàn-cảnh.
A) SỰ BIẾN-CẢI ðỂ ỨNG-PHÓ VỚI THẾ-GIỚI VẬT-CHẤT.
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Sự biến-cải ngoại-quan giúp cơ-thể người hòa-hợp tình-trạng nội-giới của mình với những sự
biến-chuyển của hoàn-cảnh bên ngoài. Nhờ nhiều vận-ñộng khác nhau, cơ-thể người giữ cho ñời sống
sanh-lý và tâm-lý của mình ñược ổn-ñịnh và thống-nhứt.
Mỗi khi hoàn-cảnh bên ngoài thay ñổi, những quan-năng biến-cải ñều có một cách ñối-phó
thích-hợp. Nhờ ñó, con người có thể chịu ñược những sự biến-ñổi của ngoại-giới.
Không khí bao giờ cũng nóng hay lạnh hơn thân người. Tuy thế, những thể-dịch thấm nhuần
các tổ-chức và máu chảy trong huyết-quản của người luôn luôn giữ một nhiệt-ñộ hầu như bất-biến.
Nhiệt-ñộ người trong thân người thường tăng-gia lúc không khi bên ngoài nóng lên. Lúc ấy, sự
tuần-hoàn trong phổi và sự vận-ñộng hô-hấp trở nên nhanh hơn. Trong các phế-nang, số nước bốc
thành hơi nhiều hơn lên. Do dó, nhiệt-ñộ của máu trong phổi hạ xuống. ðồng-thời, các huyết-quản
dưới da giãn ra, máu dồn về mặt ngoài thân-thể nhiều, và nhờ tiếp-xúc với không-khí bên ngoài mà
mát bớt. Trong trường-hợp không-khí nóng quá, các tuyến mồ hôi tiết mồ hôi ra, và mồ hôi này, khi
bốc thành hơi, làm cho nhiệt-ñộ của thân người hạ xuống. Lúc ấy thần-kinh-hệ ñược vận-dụng, khiến
tim nhảy nhanh lên, căng các huyết-quản ra, làm cho người thấy khát và uống nước vào ñể thay số
nước trong máu ñã bốc thành hơi ở phổi và bị tiết ra thành mồ hôi. Trái lại, khi không-khí bên ngoài
lạnh, các huyết-quản ngoài da co lại, da thành tái ñi. Máu dồn về phía trong các cơ-quan nội-tại ; nơi
ñó, sự tuần-hoàn và các trao ñổi hóa-hợp ñược tăng-gia ñể thêm sức nóng cho cơ-thể.
Như vậy, thân-thể người chống chọi lại với thời tiết nóng lạnh bằng những biến-ñổi thần-kinh,
tuần-hoàn và dinh-dưỡng của toàn thân.
Ngoài ra, cơ-thể cũng ñối-phó lại những kích-thích của ngoại-giới một cách tinh-diệu. Ánh
sáng chói lọi quá rất có hại cho cơ-thể. Vì ñó, cơ-thể có nhiều cơ-cấu chống lại sức chói quá mạnh của
ánh sáng. Mí mắt và cách-mô của mống mắt che ñậy mắt khi người gặp một ánh sáng chói lọi quá.
ðồng-thời, sức cảm-xúc của võng-mô cũng hạ xuống ñể cho người ñỡ nhọc mắt.
Sự giảm-thiểu tính mẫn-thụ là một phương-pháp mà cơ-thể dùng rất thường ñể ñối-phó lại sự
kích-thích quá mạnh của ngoại-giới. Khi người sống trong một bầu không-khí xú-uế, mũi người bớt
thính ñi, và trong một thời-gian, người không ngửi thấy mùi hôi ấy, mặc dầu nó vẫn còn như trước.
Ngoài ra, người còn có thể quen với những tiếng ñộng ầm ĩ nếu những tiếng ñộng này tiếp-tục hay ñều
ñặn.
B)- SỰ BIẾN-CẢI ðỂ ỨNG-PHÓ VỚI HOÀN-CẢNH XÃ-HỘI.

ðối với hoàn-cảnh xã-hội cũng như ñối với thế-giới vật-chất, người phải biết biến-cải ñể ứngphó lại.
Những hoạt-ñộng tâm-lý của người cũng như những tác-ñộng sanh-lý ñều có xu-hướng biến-cải
ñể giúp cho người dễ sinh-tồn. Nó luôn luôn tìm cách làm cho người hòa-hợp ñược với hoàn-cảnh.
Nói một cách khái-quát, người không bao giờ tự-nhiên vô-cớ mà chiếm ñược ñịa-vị người ước
muốn trong ñoàn-thể xã-hội chấp chứa người. Bản-năng sinh-tồn của người làm cho người muốn
chiếm-hữu, hiểu biết, ñiều-khiển, hưởng-thụ. Nó làm cho người ưa thích tiền bạc, có tham-vọng, có
tánh tò mò và có tình-dục. Nhưng người lại sống trong một hoàn-cảnh hửng hờ với người, nhiều khi lại
cừu-ñịch với người. Người nào cũng tự-nhiên hiểu rằng mình phải tranh-ñấu ñể chinh-phục những cái
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gì mình tự-nhiên ước muốn. Vì ñó, ý-thức người cũng biến-cải ñể ñối-phó với hoàn-cảnh xã-hội. Sự
biến-cải này tùy theo thể-cách của cá-nhơn mà khác nhau vô-cùng.
Người có thể ứng-phó với xã-hội bằng cách chinh-phục nó, hoặc bằng cách trốn tránh nó.
Nhưng như ta ñã thấy, dầu sao, thái-ñộ tự-nhiên nhứt của người ñối với xã-hội và ñồng-loại cũng là sự
tranh-ñấu.
Ý-thức người ñối-phó với sự cay nghiệt của hoàn-cảnh xã-hội bằng cách cố gắng ñể chống chọi
lại hoàn-cảnh ấy. Do ñó, trí thông-minh của người nảy nở ra, người biết suy tính, mưu mẹo, biết dụngtâm chú-ý, biết ham muốn học-tập, biết tận-lực làm lụng, biết cương-quyết chiếm-hữu và chế-ngự.
Những ñiều này gây cho người cái sức mạnh tinh-thần cần-thiết ñể giúp người chiến-thắng.
Dục-vọng chiếm-hữu của người tùy theo hoàn-cảnh mà có nhiều hình-thức khác nhau, nhưng
bao giờ nó cũng ñóng vai tuồng chủ-ñộng trong những việc làm xuất-chúng. Chính nó ñưa những nhà
bác- học ñến sự tìm tòi phát-minh khoa-học vĩ-ñại, những nhà cách-mạng và chánh-khách ñến những
công cuộc cải-tạo xã-hội mạnh mẽ, những nhà triết-học, văn-hào, ñến những công-trình, tư-tưởng bấthủ. Nhưng nó cũng ñưa những kẻ ñạo-tặc ñến việc giết người cướp của, những kẻ gian-hùng ñến
những vụ lường gạt, những người tham-ô ñến sự bóc lột dân-chúng. Nó thúc giục người xây dựng
những bịnh- viện, những phòng thí-nghiệm, những nhà ñại-học, những miếu-ñường. Nó xô ñẩy người
ñến sự vinh- quang và ñến chỗ chết, ñến sự anh-dõng và ñến tội ác.
Người cũng có thể ñối-phó với hoàn-cảnh xã-hội bằng sự trốn tránh. Một số người hèn kém
không có can-ñảm tranh-ñấu ñã hạ mình xuống một mực sinh-tồn không cần ñến sự cạnh-tranh nữa.
ðó là những kẻ cam-tâm sống cuộc ñời nô-lệ, những người cùng-ñinh khép thân trong ñịa-vị ti-tiện của
mình.
Một số người khác, lấy ngay tâm-hồn mình làm nơi ẩn náu ñể trốn tránh hoàn-cảnh xã-hội. ðó
là những người ẩn-sĩ, những nhà tu-hành, những bậc triết-nhơn khắc-kỷ. Nhờ một ñời sống nội-tại
cường-kiện, những người này nhiều khi nâng trí thông-minh mình và ñức-hạnh của mình lên một mực
rất cao và do ñó, họ có thể ảnh-hường mạnh mẽ ñến xã-hội. Ta có thể bảo rằng họ chinh-phục ñược xãhội một phần nào. Tuy thế, họ không lăn lộn trong xã-hội, và thật-sự ra, họ không thuộc về ngoại-giới,
vì ñời sống nội-tại của họ ñã chiếm hết sự hoạt-ñộng của họ rồi.
Ngoài ra, còn nhiều người khác tìm cách lãng quên hoàn-cảnh xã-hội bằng cách làm việc không
ngừng. Sự làm việc là phương-tiện có hiệu-lực nhứt giúp người chịu ñựng những ñiều-kiện bất lợi của
hoàn-cảnh.
Cũng có nhiều người sống trong sự mơ ước, trong sự hy-vọng về tiền-tài, sức khỏe, danh-vọng
và hạnh-phúc. Những sự mơ ước, hy-vọng này hoặc giúp cho người trốn tránh hoàn-cảnh xã-hội, hoặc
làm cho người hăng hái lên ñể hoạt-ñộng mạnh hơn lên. Nó cũng là một yếu-tố rất mạnh mẽ ñể hòahợp tâm-hồn người với một hoàn-cảnh không thuận-tiện.
Sau cùng, người cũng có thể hòa-hợp với hoàn-cảnh bằng thói quen. Sống trong cảnh khổ mãi
rồi, người ta lần lần không còn thấy ñau khổ nữa.
b) TÁNH-CÁCH CỦA NHỮNG QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI VÀ ẢNH-HƯỞNG CỦA NÓ ðẾN ðỜI SỐNG
CON NGƯỜI.
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Sự quan-sát ñời sống con người chỉ cho ta thấy rằng, cơ-thể của người gặp bao nhiêu tình-thế
mới thì quan-năng biến-cải của người có bao nhiêu hình-trạng. Quan-năng biến-cải này không phải là
một biều-lộ ñặc-biệt của một hệ-thống cơ-quan nào. Ta chỉ có thể ñịnh tánh-cách nó bằng mục-ñích nó
ñeo ñuổi mà thôi. Phương-tiện của quan-năng biến-cải khác nhau vô-cùng, nhưng cứu-cánh nó chỉ có
một: cứu-cánh ñó là sự sinh-tồn của con người.
Xét quan-năng biến-cải qua tất cả những biểu-lộ của nó, ta có thể cho rằng nó là một tác-nhơn
ñể ổn-ñịnh và tu-bổ các cơ-quan, ñể cải-lương các cơ-quan bằng cách xử dụng cơ-quan ấy, ñể liên-lạc
giữa các tổ-chức và các thể-dịch làm cho thân người thành ra một toàn-thể kiên-cố giữa biến-chuyển
của ngoại-giới, và ñể giúp cho người ứng-phó với mọi kích-thích của ngoại-giới.
Quan-năng biến-cải của người không bao giờ hạn-ñịnh ở một bộ-phận hay một cơ-quan của
người. Trong sự tác-ñộng sanh-lý cũng như trong sự tác-ñộng tâm-lý của mình, quan-năng biến-cải
vận-dụng toàn-thân người ñể ñi ñến cứu-cánh của nó. Khi cần chống chọi với sự rét chẳng hạn, nó
huy-ñộng hết bộ máy tuần-hoàn, hô-hấp, tiêu-hóa, cân-nhục và thần-kinh. Lúc người giận dữ tất cả
những hệ-thống cơ-quan ñều biến-ñổi cả : các thớ thịt ñều co lại, những thần-kinh giao-cảm làm tăng
áp-lực của huyết-quản cùng tiết-ñiệu của quả tim và khiến cho gan ñưa ra một số ñường gờ-lu-cốt ñể
cho bắp thịt dùng làm nhiên-liệu.
Tất cả những yếu-tố trong cơ-thể người ñều họp nhau lại hoạt-ñộng cho ích-lợi chung của toàn
cơ-thể, và ñều có khả-năng biến-ñổi ñể ñối-phó với hoàn-cảnh, lại có thể dự-ñịnh những hoàn-cảnh có
thể xảy ra trong tương-lai và chuẩn-bị ñể giải-quyết những vấn-ñề do hoàn-cảnh tương-lai ấy ñặt ra.
Sự biến-cải có thể thay ñổi hẳn cơ-thể và ý-thức con người. Vì thế, hoàn-cảnh có ảnh-hưởng rất
lớn ñến ñời sống con người. Sự tác-ñộng lâu dài của hoàn-cảnh ñối với con người từ lúc trẻ có thể in
những dấu vết không phai trên người ấy. Do ñó, nhiều trạng-thái mới có thể xuất-hiện trong cơ-thể và
ý-thức của cá-nhơn, nhiều khi của cả chủng-loại nữa. Những tế-bào sanh-dục của người tự-nhiên cũng
chịu ảnh-hưởng của hoàn-cảnh và làm cho những trạng-thái mới này lần lần có tánh-cách di-truyền.
Chính quan-năng biến-cải ñã khiến cho loài người phân ra làm nhiều chủng-tộc khác nhau. Sự
tiêu-thụ một món lương-thực bắt buộc người phải có một sự biến-cải nội-quan làm cho những chất
hóa-hợp chứa ñựng trong lương-thực ấy ñồng-hóa với cơ-thể mình. ðể ñối-phó với những ñiều-kiện
khí-hậu, cơ-thể người cũng phải nhờ một sự biến-cải ngoại-quan thích-hợp. Như ta ñã thấy, những sự
biến-cải này huy-ñộng tất cả những hệ-thống cơ-quan của người, và nếu tác-ñộng một cách thườngtrực, nó có ảnh-hưởng ñến ý-thức và thể-chất của người một cách sâu xa. Những giống dân trên mặt
ñịa-cầu ñã sống trong những ñiều-kiện dinh-dưỡng và khí-hậu khác nhau tự ngàn xưa ñến giờ, tự-nhiên
không thể giống nhau về thể-chất và tâm-lý. Sự phân-biệt những dân-tộc có những tánh-cách thể-chất
và tâm-lý ñặc-biệt vì ñó mà thành ra một ñiều không thể tránh ñược.
Ngay bên trong dân-tộc, những người sống ở những ñịa-phương khác nhau, có những thổ-sản
và khí-hậu khác nhau, cũng có những thể-chất và tâm-tánh khác nhau. Trong thời-kỳ mà dân-chúng
mỗi vùng chỉ sống với những thổ-sản của mình, người mỗi tỉnh ñều có những ñặc-ñiểm ñịa-phương rõ
rệt. Bởi ñó, ta có thể bảo rằng người nào cũng mang dấu hiệu của quê-hương mình trên thân-thể mình.
Nhiệm-vụ người trong xã-hội và hoàn-cảnh kinh-tế của người cũng ảnh-hưởng ñến ñời sống
của người. Vì ñó, ngoài cái dấu-hiệu của quê-hương, người lại còn mang dấu hiệu của gia-ñình, của
nghề- nghiệp mình nữa.
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Sau cùng, lối biến-cải riêng của mỗi người ñể ứng-phó với hoàn-cảnh chung lại còn làm nổi bật
cá-tánh của người lên trong số bao nhiêu người khác cùng cảnh-ngộ với mình.
c)- SỰ MỞ MANG QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA NGƯỜI.

Những quan-năng biến-cải của người luôn luôn hướng ñến mục-ñích bảo-vệ ñời sống của
người và kéo dài sự sinh toàn của người ñến mực tối-ña. Tuy thế, không phải là nó luôn luôn thànhcông. Nó chỉ hoạt-ñộng trong một phạm-vi nhứt-ñịnh.
Cơ-thể người chỉ có thể dung-nhận một số vi-trùng hạn-ñịnh và chỉ có thể chống lại sự côngphạt của các vi-trùng này ñến một mực ñộ hạn-ñịnh. Trên số lượng ñó và ngoài mực ñộ công-phạt ñó,
những quan-năng biến-cải của người không còn ñủ sức chiến-thắng nữa. Trong sự chống chọi lại sự
suy yếu, thời-tiết nóng lạnh, cũng như trong sự ñối-phó với hoàn-cảnh xã-hội, quan-năng biến-cải cũng
chỉ có hiệu-lực trong một phạm-vi nào ñó mà thôi.
Phạm-vi hiệu-lực của quan-năng biến-cải tùy theo mỗi người mà khác nhau. Tuy thế, cũng như
quan-năng sanh-lý khác, quan-năng biến-cải có thể ñược tăng-cường nhờ sự thường vận-ñộng và luôn
luôn bị giảm sút nếu không ñược sử-dụng.
Có những người to lớn vạm vỡ, nhưng bị bịnh-tật giết hại một cách nhanh chóng. Trong khi ñó,
nhiều người gầy yếu hơn lại có thể lành ñược khi mắc phải những bịnh-tật ấy. Như thế là vì người to
lớn vạm vỡ kia từ xưa không biết bịnh-tật là gì, và không quen tranh-ñấu với các thứ vi-trùng nên
quan-năng biến-cải rất bạc-nhược, và khi gặp một giống vi-trùng ñộc-hại, nó không thể chống chọi
ñược, còn cơ-thể người gầy yếu nọ từ trước ñã ñược vận-dụng nhiều lần ñể chống chọi các tác-nhơn
gây bịnh nên có một quan-năng biến-cải cường-kiện hơn, giúp nó ñối-phó với giống vi-trùng này một
cách thắng-lợi.
Ngoài ra, người lại còn nhận thấy rằng, có nhiều chứng bịnh như bịnh ñậu trời, bịnh thươnghàn chẳng hạn, một khi người ñã mắc phải và chữa lành rồi thì khó mà mắc phải một lần nữa. Tánh
miễn dịch này sở-dĩ có ñược là vì cơ-thể người mắc bịnh ñã chiến-thắng ñược giống vi-trùng của
chứng bịnh ấy một lần rồi, thì có ñủ ñiều-kiện ñể ñối-phó với nó một cách dễ dàng khi gặp nó một lần
nữa. Sự nhận xét về tánh miễn-dịch ñã ñưa những nhà y-học tây-phương ñến phương-pháp chủng-ñộc
ñể ngừa bịnh.
Một bắp thịt càng vận-ñộng thì lại càng nở nang. Sự làm việc ñã không làm cho nó hao mòn mà
lại còn làm cho nó mạnh thêm. Trái lại, nếu không ñược sử-dụng, bắp thịt teo ñi và càng ngày càng
yếu. Vì ñó, những người làm việc chơn tay nhiều bao giờ cũng khỏe hơn kẻ ăn không ngồi rồi.
Những hệ-thống cơ-quan của người cũng như những bắp thịt : nó chỉ mạnh mẽ khi nó làm việc
ñiều -hòa. Những cơ-quan ít hoạt-ñộng luôn luôn mất sức và yếu hẳn ñi.
Những giống người ở những ñịa-phương khí-hậu nghiêm-khắcvì phải vận-dụng hết các quannăng của cơ-thể mình ñể ứng-phó với thời-tiết nên có một sức chịu ñụng bền bĩ dẻo dai hơn những
giống người ở những ñịa-phương khí-hậu hòa-hoãn.
Những quan-năng tâm-lý của người cũng chịu chung một ñịnh-luật với những cơ-quan sanh-lý.
Trí thông-minh, ý-chí và tinh-thần ñạo-ñức của người phải ñược vận-dụng thường thì mới ñược cường-
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kiện. Có hăng hái, siêng năng, khắc-kỷ, biết tự khép mình vào một qui-phạm gắt gao và mạnh dạn
ñương ñầu với những cảnh-ngộ khó khăn, người mới mong ñạt ñược những ñích cao của lý-trí, tinhthần và ñạo-ñức. Những người lười biếng, uể oải, trốn công việc, tránh nhiệm-vụ, luôn luôn là những
kẻ bạc-nhược, hèn nhát, và chiếm những ñịa-vị sau cùng trên bảng giá-trị tinh-thần.
Những người từ trẻ ñã bị vất ra ñời, phải ñương ñầu với những khó khăn liên-tiếp thường bặtthiệp, lanh lẹ, xốc vác hơn những người thuở bé ñược nuôi trong nhung lụa và lớn lên thì sống trong
những hoàn-cảnh thuận-tiện dễ dàng.
Trong lịch-sử thế-giới, chúng ta có thể lọc ra không biết bao nhiêu gương về sự suy-ñồi của
một gia-ñình hay một chủng-tộc.
Nhà vua khai-sáng một triều-ñại thông-minh và anh-dõng bao nhiêu thì những nhà vua cuối
cùng của giòng họ ông ta lại ngu dại và hèn nhát bấy nhiêu. Giữa những người kéo ngọn cờ tiền-phong
trong sự khai-thác ñất ñai hay kinh-dinh kỹ-nghệ và bọn công tử bột, con cháu họ, cũng có một sự
cách-biệt to rộng tương-tự. Như thế, là vì những người khai-sáng cơ-nghiệp ñã phải luôn luôn vật lộn
với cảnh- ngộ khắc khe một cách cực nhọc và do ñó mà phải luôn luôn huy-ñộng hết quan-năng biếncải của mình, làm cho những ñức-tánh của mình ñược phát-triển ñến cực-ñộ. Lũ con cháu của họ sanh
trong cảnh giàu sang và lớn trong những ñiều-kiện dễ dãi không hề biết ñến sự tranh-ñấu với những
cảnh- ngộ khó khăn. Quan-năng biến-cải của chúng vì ñó mà suy giảm ñi và những ñức-tánh di-truyền
của ông cha chúng hao mòn lần trong sự sung sướng. Chúng trở nên ươn hèn, ủy-mị. ðến khi vì một
biến- cố gì mà những ñặc-quyền do ông cha ñể lại không còn ñược duy-trì nữa chúng phải nhận lấy
phần thất-bại trong cuộc tranh-ñấu sinh-tồn.
Nhiều dân-tộc sau thời-kỳ hùng-cường phú-thạnh lại phải ôm hờn bại-nhục trước một giống
dân khác trước kia thần-phục mình. Nguyên-nhơn sự biến-thiên này – mà nhiều người cho là hợp với
lẽ tuần-hoàn quả báo của Tạo-hóa – chỉ là sự suy-giảm của quan-năng biến-cải chung do sự trù-phú mà
ra.
d)- QUAN-NĂNG BIẾN-CẢI CỦA NGƯỜI SO VỚI QUAN-NĂNG BIẾN-CÀI CỦA LOÀI THÚ.

Nói một cách khái-quát, quan-năng biến-cải của người cường-kiện hơn quan-năng biến-cải của
loài khác.
Riêng về mặt vật-chất, cơ-thể người ñã phức-tạp hơn các thú khác nhiều. Thật ra, thì các loài
khác cũng có nhiều khả-năng mà người không có. ðối với nhiều loài bọ, sự gãy mất một chi-thể không
có ảnh-hưởng to tát ñến châu-thân như người. Một vài loài có thể mọc ra chi-thể khác thay vào chi-thể
bị gãy. Nhưng xét chung, cơ-thể người có một sức chịu ñựng to lớn hơn : người là ñộng-vật duy-nhứt
có thể sống với mọi khí-hậu và mọi khung cảnh thiên-nhiên. ðịa-bàn của người lan rộng khắp nơi trên
ñịa-cầu, từ những ñất ñai minh mông phủ ñầy tuyết trên ñịa-cực cho ñến những sa-mạc ở xích-ñạo, từ
những ñồng lầy nước mặn ñến những rừng rậm âm-u, từ những bờ biển cả ñến những ñỉnh non cao,
chỗ nào người cũng có thể sống ñược. Người cũng ñã chống chọi nổi những thay ñổi khí-hậu hay ñịahình ñã xảy ra trên mặt ñịa-cầu. Nhiều loài thú tiền-sử to lớn hơn người rất nhiều nhưng ñã bị loại
trong những cuộc biến-ñộng ấy.
Về mặt tinh-thần, trí thông-minh của người vượt hẳn trí khôn loài thú một trời một vực. Những
ñức-tánh cá-nhơn và xã-hội của người có thể xem như là một phương-tiện của quan-năng biến-cải,
nhưng khi thực-hiện xong, nó lại tăng-cường thêm quan-năng biến-cải chung.
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Với trí thông-minh và ý-thức của mình, người lại có một ý-niệm về sự sinh-tồn của mình, về
những mục-ñích của mình và những hoạt-ñộng cần-thiết ñể ñạt những mục-ñích ấy. ðứng trước một
công việc phải làm hay một tình-thế mới lạ hoặc khó khăn phải ñối-phó, người biết suy nghĩ ñể tìm
một ñường lối thuận-tiện, một giải-pháp thích-hợp, một phương thế có hiệu-quả, người lại biết huyñộng những ñức-tánh tinh-thần của mình và vận-dụng thể-chất của mình ñể noi theo ñường lối ấy, ñeo
ñuổi theo giải-pháp ấy, làm theo phương-thế ấy ñến cùng. Vậy, người ñã làm chủ quan-năng biến-cải
mình một phần nào, và ñiều này giúp cho quan-năng biến-cải ấy có hiệu-lực thêm lên. Chẳng những
khiến cho những khả-năng sẵn có của người phát-triển mạnh lên, nó còn giúp cho người bổ-túc những
khuyết-ñiểm của người.
Không có ñược một bộ lông mao hay lông võ dày ấm ñể che ñỡ mình khỏi lạnh, người ñã biết
lột da thú ñể mặc trước khi bện chỉ cây hay dệt vải, dệt hàng. Không có những móng nhọn cứng rắn
như loài hùm beo, người ñã biết dùng những khí giới bằng ñá, bằng gỗ, bằng kim khí ñể tấn-công và
tự-vệ. Thiếu năng-lực nghĩ-thái tự-nhiên của thú-vật người ñã biết nghĩ ra trăm mưu ngàn kế ñể tráhình, ñể cải-trang, ñể ẩn núp. Như thế, người có nhiều ñiều-kiện tự-nhiên tranh-thắng hơn các loài vật
khác và lần lần vượt lên trên tất cả ñể làm chúa ñịa-cầu.
V.- SỰ TIẾN-HÓA CỦA NGƯỜI.

A.- KHÁI-QUAN VỀ SỰ TIẾN-HÓA CỦA NGƯỜI.
Trong tất cả các loài sống trên mặt ñịa-cầu, người là loài cao hơn hết. ðịa-vị ưu-tiên của người,
như ta ñã thấy, không phải ñược ban-bố cho người ngay từ lúc sự sống mới phát-hiện. Nó chỉ ñạt ñược
sau một cuộc tiến-hóa dài dặc hằng triệu năm.
Những cơ-cấu và phương-thức tiến-hóa của loài người từ buổi sơ-thủy của sự sống cho ñến lúc
người có hình người, những nhà khoa-học hiện-thời vẫn chưa biết ñược một cách tường-tận. Họ chỉ
nêu ra những giả-thuyết làm nền tảng cho sự khảo-cứu, và ñiều duy-nhứt mà ai ai cũng công-nhận là
sự tiến-hóa náy có thật.
Về sự tiến-hóa của người từ khi ñạt ñược hình-thức hiện-hữu, ta có thể nhận-thức ñược dễ dàng
hơn. Từ ñịa-vị một ñộng-vật trần trụi yếu ñuối, người ñã trở thành người, chủ-nhơn ông của ñịa-cầu.
Sức mạnh thể-chất của người thật ra không tăng-cường thêm, có lẽ người thời nay còn yếu kém
người thuở trước là khác. Nhưng về mặt trí-tuệ, bước tiến của người có thể gọi là vô-cùng. ðứng về
phương-diện kết-cấu sanh-lý và khả-năng tiềm-thế mà nói, có lẽ bộ óc của người thời xưa và bộ óc của
người thời nay cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Con một nhà bác-học vào rừng từ nhỏ thì cũng thành
người rừng. Tuy nhiên, về mặt trí-thức, người ñã thâu góp ñược những kho tàng vô giá. Nhứt là trong
mấy thế-kỷ sau này, tinh-thần khoa-học mở mang, các tri-thức ấy chẳng những ñược chánh-xác hơn,
chắc chắn hơn, mà lại còn ñược sắp ñặt thành một hệ-thống hợp-lý hơn và ñược trình-bày một cách dễ
hiểu hơn. Người ñã hiểu-biết võ-trụ và chính mình một cách rõ ràng, ñúng ñắn hơn. Những dụng-cụ,
máy móc, những kỹ-thuật làm việc do những tri-thức ñó mà ra và tăng-cường sức mạnh của người vạnbội.
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Song song với sự mở mang trí-tuệ, ñạo-ñức của con người cũng có phần tăng-tiến hơn. Những
ý-niệm về nhơn-ñạo, về sự công-bình, về ñạo-ñức, bắt nguồn từ những bản-năng xã-hội của con người,
lần lần mạnh mẽ lên. Những ý-niệm về danh-dự, về bổn-phận, về trách-nhiệm, về lòng tương-thân
tương-ái, cũng nảy mầm và không ngớt phát-triển.. Những sở-kiến của người về các vấn-ñề ấy thật ra
khác nhau vô-cùng theo thời-ñại và theo ñịa-phương, nhưng ta không có thể chối cãi ñược rằng, bên
trên, luôn luôn vẫn có một nguyên-tắc bất-di bất-dịch làm lý-tưởng cho người.
Kết-quả sự tiến-hóa của người biểu-hiệu một cách rõ rệt trong sự tranh-ñấu giữa người với
thiên-nhiên và cầm thú. Người thời nay chẳng những không còn sợ hãi những lực-lượng thiên-nhiên
thái-quá như người thời trước, mà còn chế-ngự ñược một số những lực-lượng ấy, bắt nó cung-phụng
mình. Trong sự trị bịnh, ngừa bịnh, trong sự xây dựng những nơi trú-ẩn, trong sự lưu-thông cũng như
trong sự bắt buộc thiên-nhiên cung-cấp những vật-liệu cho mình, người ñã nắm phần thắng-lợi một
cách dễ dàng hơn trước nhiều. Những loài ác-thú ñộc-trùng nếu không bị người tiêu-diệt cũng phải
sống ở chốn rừng rậm non cao và không còn là một mối nguy cho loài người nữa. Người ñã chứng tỏ
sự thắng-thế hoàn-toàn của mình ở chỗ chủ-trương bảo-vệ loài thú, giữ cho chúng không bị tuyệt-diệt.
Nhờ sự thắng-thế của mình trên thiên-nhiên và cầm thú, ñời sống của người ñã ñược nâng lên
một mực rất cao. Người càng ngày càng sống ñầy ñủ, sung sướng và an-ninh hơn. Một người trung-lưu
ở một xã-hội văn-minh hiện-ñại ñược hưởng nhiều tiện-nghi hơn một nhà vua thời trung cổ.
Về mặt tinh-thần, tri-thức của người mở rộng rất nhiều. Những hoạt-ñộng văn-hóa của người
không phải dành riêng cho một thiểu-số nữa mà lần lần có tánh-cách phụng-sự ñại-chúng. Về mặt này,
một người tầm-thường trong xã-hội tân-tiến cũng hơn những người thượng-lưu của xã-hội ngày xưa.
Sự cư-xử giữa người với nhau mất dần tánh-cách man-dã ñể trở thành nhơn-ñạo hơn. Việc ăn
thịt người cũng như nhiều thủ-tục vô-nhơn-ñạo bị trừ-diệt ở những xã-hội văn-minh. Nhiều chế-ñộ ñã
ñược dựng lên ñể nhơn-ñạo-hóa chiến-tranh. Tuy không thành-công một cách hoàn-toàn, những chế-ñộ
ấy cũng giúp cho người thuần-lương bớt.
Như thế, nói một cách khái-quát, loài người ñã có tiến-hóa về cả hai mặt vật-chất lẫn tinh-thần.
Tuy nhiên, so sánh xã-hội văn-minh và xã-hội man-dã, người ta có thể thấy nhiều ñiểm bất-thuận-lợi
cho xã-hội văn-minh. Truyền thuyết Trung-Hoa về ñời Nghiêu Thuấn, thần-thoại của những triết-gia
Âu- châu sống vào thế-kỷ 17 và 18 về những con người dã-man bẩm sanh tốt không phải hẳn là vôcăn-cứ. Chủ-trương rằng về phương-diện ñạo-ñức, người hiện giờ thoái-bộ hơn người xưa thật ra
không ñúng, nhưng ta phải công-nhận rằng sự mở mang của trí-tuệ và ý-thức người ñã có hại ñến sự
cư-xử giữa người với người bên trong một ñoàn-thể với nhau.
Người cổ-sơ sống một cách vô ý-thức và không suy nghĩ gì nhiều về những cứu-cánh của hànhñộng mình. Họ lại sống chung lộn nhau nhiều hơn người văn-minh. Sự uy-hiếp mạnh mẽ của các
nguy-cơ bên ngoài ñưa ñến làm cho họ luôn luôn sát cánh nhau ñể tranh-ñấu chung. Họ không có thì
giờ cũng không có cơ-hội ñể sống một ñời sống riêng rẽ. Cá-tánh họ không có tánh-cách rõ rệt mạnh
mẽ như người văn-minh. Trong sự tự-vệ cũng như trong sự mưu-sanh, họ phải khép mình vào ñoàn-thể
một cách chặt chẽ. Những ñiều này gây ra một bầu không-khí thuận-tiện cho sự phát-triển của các bảnnăng xã-hội. Người giúp ñỡ nhau, binh vực nhau, chiến-ñấu và hy-sinh cho quyền-lợi chung một cách
rất tự-nhiên.
Sự xung-ñột giữa cá-nhơn và cá-nhơn bên trong những ñoàn-thể cổ-sơ ấy tất-nhiên không thể
tránh ñược. Nhưng vì sự chi-phối của hoàn-cảnh, và vì người chưa ñủ khôn ngoan ñể nghĩ ra những
mưu-kế thâm-hiểm, nó thường ñược giải-quyết một cách thẳng thắn hơn.
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Nói một cách khái-quát thì sự tranh-ñấu hướng về bên ngoài ñoàn-thể nhiều hơn và người bên
trong ñoàn-thể cố-kết nhau một cách chặt chẽ. Nếu có nhóm người nào trái với những thể-thức trên
này, nó cũng bị ñào-thải vì không cạnh-tranh lại những ñoàn-thể khác.
Tinh-thần phục-vụ ñoàn-thể trên ñây, không phải chỉ xuất-hiện ở những con người cổ-sơ. Ta
còn có thể nhận thấy nó ở các xã-hội văn-minh hơn, ở những nhóm người bị bạc-ñãi, bị uy-hiếp, như
những kẻ thuộc giới giang-hồ hoặc thuộc làng dao búa. Những nhà văn nhiều mơ mộng rất cảm-ñộng
khi nhận thấy sự thương mến và giúp ñỡ nhau giữa những hạng người ấy mà họ cho là hơn hẳn những
con người giả dối của giai-cấp trưởng-giả. Kỳ thật, tinh-thần ñoàn-thể của những người dã-man cũng
như những kẻ xấu số trong xã-hội văn-minh không phải là kết-quả của ñạo-ñức hay của ý-thức, nó chỉ
là kết-quả của ñời sống tập-thể giữa những sự uy-hiếp to tát của ngoại-giới.
Những người văn-minh bình-thường có nhiều nhu-cầu hơn người cổ-sơ. Trí óc họ lại mở mang
hơn nên họ biết lo xa hơn. Do ñó, ý muốn tư-hữu của họ phát-triển rất mạnh và họ thành ra tham-lam,
ích- kỷ hơn người cổ-sơ. Vì thế, ñời sống văn-minh của người tương ñối an-ổn hơn. Những cơ-hội làm
cho họ chen vai sát cánh nhau trở thành thưa thớt, và họ có nhiều ñiều-kiện ñể sống một cuộc ñời riêng
biệt. ðiều này thêm vào sự phân-công, sự giáo-dục, làm cho cá-tánh họ rất mở mang. Thêm nữa, người
có ít nhiều ý-thức về hành-ñộng của mình và biết suy nghĩ, tính-toán trước khi hành-ñộng. Sự suy nghĩ
tính-toán ñó thường ñược thực-hiện khi con người sống riêng rẽ, lúc các bản-năng xã-hội không có
ñiều-kiện tác-ñộng một cách mạnh mẽ, và tất-nhiên có tánh-cách phụng-sự cá-nhơn nhiều hơn. Một
ñiều ai cũng có thể nhận thấy là những người trí-thức, những giống dân có một nền văn-hóa lâu ñời,
hướng ñến chỗ tính-toán cho quyền-lợi riêng của mình rất nhiều và hóa ra vừa tham vừa nhát.
Những ñiều trên này ñã làm cho các bản-năng xã-hội của những người văn-minh nhiều khi suynhược ñi, không ñủ sức chế-ngự những bản-năng vị-kỷ hoàn-toàn của người. Do ñó, người văn-minh
chẳng những tranh-ñấu với các dân-tộc khác mà còn xâu xé nhau một cách mãnh-liệt ngay trong ñoànthể mình. Kết-quả là người phân nhau thành giai-cấp, và bóc lột nhau một cách tàn-nhẫn. Với sự mở
mang của trí thông-minh, người biết nghĩ ra những mưu-kế thâm-hiểm ñể triệt-hạ nhau, ñề hành-hạ
nhau, ñể gạt gẫm, lừa dối nhau. Chính những hành-ñộng này làm cho một số triết-gia bất-bình và có
cảm-giác rằng người văn-minh tàn-ác và thoái-hóa hơn người dã-man.
Ngoài ra, những người bình-thường vì sự mở mang của trí tuệ và ý-thức mà ích kỷ thái-quá, ta
còn có thể gặp một số người khác không khép mình vào xã-hội ñược. Những người này có những bảnnăng vị-kỷ quá mạnh không sao có thể chế-ngự nó ñể sống một cuộc ñời bình-thường của một côngdân tuân pháp-luật. Họ luôn luôn sống bên lề xã-hội. Dầu xã-hội có tốt ñẹp, có an-ổn, họ cũng tìm cớ
mà chống chọi lại nó. Họ là ñám người lúc nào cũng tự xem là bất-ñắc-chí và có ý muốn chọc trời
khuấy nước với riêng mục-ñích thỏa-mãn tánh dọc ngang của mình. Họ là những tướng lục-lâm kiểu
Trung- Hoa, những tướng cướp ñiệu Huê-Kỳ, những tay buôn lậu quốc-tế. Họ là những chiến-sĩ tìnhnguyện của giới ñầu trộm ñuôi cướp, mà cũng là chiến-sĩ tình-nguyện của những cuộc cách-mạng,
những cuộc bạo-ñộng. Sự hỗn-loạn mới là tình-thế thích-hợp cho họ. Trong sự hỗn-loạn này, họ giong
ruỗi một cách thích-thú. Nếu sự tình cờ xui họ ở vào một hàng-ngũ chơn-chánh, hay một tổ-chức
thắng-lợi, họ có thể trở thành những bực anh-hùng. Nhưng khi xã-hội ổn-ñịnh lại, họ trở về bản-chất
cũ, và trừ trường-hợp ñược tôn lên một ñịa-vị cao quí, họ thường hóa ra những kẻ phá rối trật-tự.
Bù lại, ở những xã-hội văn-minh, ta cũng có thể gặp những kẻ nhờ một bản-năng xã-hội mạnh
mẽ mà có mợt tinh-thần phụng-sự ñoàn-thể hết sức cao quí. Họ rất sung sường mà ñược hy-sinh cho
ñoàn-thể, và nhiều khi sự thành-công trong vinh-quang không làm cho họ thích bằng sự chết một cách
thảm- khốc cực-nhục cho ñại-nghĩa.
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Những hạng người không thể khép mình vào xã-hội cũng như hạng người có bản-năng xã-hội
hết sức mở mang thật ra không có bao nhiêu, và ñại-ña-số quần-chúng các nước là ñám người bìnhthường có những ñức-tánh tốt, nhưng cũng có tánh xấu. Nói một cách khái-quát thì những hạng người
này thuần-lương hơn người cổ-sơ vá ý-niệm ñạo-ñức của họ mở mang hơn. Nhưng vì các bản-năng xãhội không chi-phối họ ñược một cách thường-trực và mạnh mẽ nên sự hành-ñộng của họ nhắm vào
mục-ñích phụng-sự cá-nhơn của họ nhiều hơn vào mục-ñích phụng-sự xã-hội, và do ñó mà có một
tánh-cách vị-kỷ hẹp hòi. ðiều này làm cho sự hợp-quần trong ñoàn-thể bị thương-tổn khá nhiều.
Những nhà ñạo-ñức ñã hết sức cố-gắng chống chọi lại sự vị-kỷ ñó, nhưng họ không khi nào thànhcông ñược một các mỹ-mãn, nhứt là ñối với những con người ñã có ý-thức về sự sinh-tồn cá-nhơn của
mình.
Muốn cho hành-ñộng của mọi người nhắm vào mục-ñích phụng-sự xã-hội nhiều hơn lo cho cánhơn của người, ta phải hủy-diệt cá-tánh người. ðiều này chỉ có thể thực-hiện ñược khi ta chận ñứng
sự suy tưởng của người bằng sự khủng-bố, bằng sự nhồi sọ, bằng cách tổ-chức cho người sống thành
bầy như thời cổ-sơ. ðó là những phương-pháp mà ñảng Cộng-sản ðệ Tam Quốc-tế áp-dụng những nơi
họ chiếm-cứ.
Kế quả của chánh-sách trên này là tổ-chức xã-hội ñược chặt chẽ và phần lớn sự hoạt-ñộng của
người qui về việc phụng-sự ñoàn-thể. Nhưng làm như thế, người ta tất-nhiên phải khinh rẻ giá-trị con
người. Tánh-mạng người bị xem như cỏ rác, nhơn-cách người bị chà ñạp, trí-tuệ người bị khép vào bốn
bức tường ñen tối, ñạo-ñức người bị suy-ñồi. Người quả có phụng-sự xã-hội, nhưng với tư-cách là con
trâu, con ngựa, không phải với tư-cách con người. Và chung-qui, chỉ có một thiểu-số ñược hưởng
những mối lợi mà sự nô-lệ hóa nhơn-loại ñưa ñến cho xã-hội. Trong trường-hợp ñó, ñại-ña-số nhơnloại tuy không còn vị-kỷ một cách hẹp hòi, nhưng cũng không phải tiến-bộ mà lại thoái-bộ một bước
rât dài.
Như Pascal ñã nói, người không phải là thiên-thần, nhưng cũng không phải là ác-thú, và cái
khổ cho nhơn-loại là chính những kẻ muốn làm thiên-thần lại hóa ra làm ác-thú. Người cộng-sản ñã
nêu ra một lý-tưởng cao quí : họ muốn cho người hoàn-toàn tốt như thiên-thần. Nhưng muốn ñi ñến
mục-ñích, họ phải kềm chế người thái-quá, và cuối cùng chẳng những không thành-công ñược, họ lại
còn hạ con người xuống hàng súc-vật. Thiết tưởng, những ai có chút lương-tri ñều không thể chấpnhận giải-pháp cộng-sản nếu họ biết rõ sự thật về giải-pháp ấy.
Nhưng, nói như thế không phải là ta không thể sửa chữa những khuyết-ñiểm của xã-hội. Ta ñã
nhận thấy rầng sự vị-kỷ là tánh-cách căn-bản của sự sinh-tồn và không sao hủy-diệt ñược. Một mặt
khác, với sự mở mang của trí tuệ và ý-thức của người, cá-tánh của người ñã phát-triển ñến một mực rất
cao, và người ta không thể tiêu-trừ nó mà không phạm ñến giá-trị con người. Nhưng với một sự giáodục thích-hợp, với một tổ-chức khéo léo, ta có thể làm cho người hiểu rằng quyền-lợi cá-nhơn của
người có dính dáng mật-thiết ñến quyền-lợi chung của xã-hội. Do ñó, bảo-vệ quyền-lợi xã-hội là bảovệ quyền-lợi sâu xa của chính mình. Sự vị-kỷ thái-quá của người nhứt-ñịnh ñưa xã-hội ñến chỗ suy-vi
hay hỗn-loạn, và ñiều này tự-nhiên có hại cho quyền-lợi cá-nhơn của người. Lịch-sử hưng vong của
các dân-tộc tự cổ chí kim và từ ñông sang tây là những gương sáng ñủ ñể giác-ngộ con người.
Thật-sự thì những nền luân-lý ñều không ít thì nhiều, dạy người nên hiểu quyền-lợi một cách
sáng suốt. « ðiều mình không muốn, ñừng làm cho kẻ khác », « ðiều mình muốn, hãy làm cho kẻ
khác ». ðó là những huấn-thị nhắc người nên nghĩ ñến quyền-lợi người khác, ñể bù lại, người khác
nghĩ ñến quyền-lợi của chính mình.
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Chủ-trương nhơn nghĩa của Mạnh tử nếu hiểu một cách ñúng ñắn thì cũng có một tánh-cách
tương tự. Cuộc ñàm thoại giữa ông á-thánh ñạo Nho với Lương Huệ-vương ñã chỉ rõ bản ý Mạnh tử về
vấn-ñề này. Khi Mạnh tử ñến yết kiến Lương Huệ-vương, nhà vua hỏi ông ñem cái lợi gì ñến cho nước
mình, Mạnh tử giảng ngay cho nhà vua biết rằng, nếu nhà vua nghĩ ñến cái lợi của nước mình, các
quan to sẽ nghĩ ñến cái lợi của nhà họ, dân-chúng sẽ nghĩ ñến cái lợi của thân họ, trên dưới tranh mối
lợi với nhau thì nước phải nguy-khốn và nhà vua tất-nhiên phải thiệt-hại nhiều. Trái lại, nếu mọi người
ñều nghĩ ñến việc nhơn-nghĩa thì nước ñược phồn-thịnh an-ổn, và quyền-lợi mọi người ñều ñược bảovệ. Vậy, thật-sự cái nhơn-nghĩa của thầy Mạnh tử không có chi khác hơn là quyền-lợi hiểu một cách
sáng suốt sâu xa.
Ở những xã-hội văn-minh ngày trước, sự giáo-dục chưa phổ-thông, và những nhà ñạo-ñức
hướng-dẫn tinh-thần nhơn-loại, không dám nhấn mạnh ñến vấn-ñề quyền-lợi, e rằng thị-dục người
bành-trướng thái-quá, làm hại cho xã-hội. Do ñó, thật-sự, ñại-chúng không có một ý-thức rõ ràng về
ñời sống xã-hội và vẫn nghĩ ñến những quyền-lợi cá-nhơn thiển-cận một cách mù quáng. Một số người
có học thấy chủ-trương nhơn-nghĩa có vẻ vu-khoát quá cũng không theo nó, và sự ñiều-hòa của xã-hội
dựa vào một thiểu-số ưu-tú. Thiểu-số này còn ñủ sức ñể nắm lấy cương-thường thì xã-hội thạnh, nó mà
yếu sức ñi thì xã-hội lại hỗn-loạn suy-vi.
Với một sự giáo-dục phổ-thông, dám nói ñến vấn-ñề quyền-lợi và chỉ rõ sự chánh-ñáng của
quyền- lợi hiểu một cách sáng suốt, người có thể vừa giữ cá-tánh mình và ñồng-thời mở rộng sự vị-kỷ
của mình ra ñến phạm-vi xã-hội. Họ sẽ phụng-sự một cách có ý-thức ñể ñược hưởng lợi trong ñó.
Những khuyết-ñiểm của xã-hội văn-minh có thể nhờ ñó mà bồi-bổ ñược.
Như vậy, người vẫn có thể tiến-hóa ñược về phương-diện tinh-thần. Sự tiến-hóa này không
phải thực-hiện một cách vô-ý-thức như người hãy còn man-dã, mà dựa vào ý-thức nhiều hơn.
B.- NGUYÊN-NHƠN LÀM CHO NGƯỜI TIẾN-HÓA.
ðộng-lực căn-bản của sự tiến-hóa là ý-chí sinh-tồn của người, nó làm cho người cố-gắng tranhñấu ñể duy-trì và khuếch-trương sự sống của mình. Trong sự cố-gắng tranh-ñấu này, người ñã nhờ một
yếu-tố rất mạnh giúp ñỡ mình : ñó là quan-năng biến-cải.
Trong thời-kỳ tiền-sử, quan-năng biến-cải tự-nhiên ñã giúp cho những ñộng-vật thủy-tổ của
người thay ñổi hình-thể và tánh-cách cho thích-nghi với hoàn-cảnh và vượt qua những nguy-cơ uyhiếp mình. Kết-quả của những sự biến-cải liên-tiếp nhau trong hàng triệu năm, ñó là cơ-thể người dưới
hình-thức hiện-tại, và những khả-năng tiềm-thế về sanh-lý và tâm-lý, phong phú vô-cùng.
Sau khi ñạt ñược hình-thể hiện-tại, quan-năng biến-cải tự-nhiên của người vẫn tiếp-tục giúp
người trong sự ứng-phó với hoàn-cảnh. Quan-năng biến-cải này là kết-quả của cơ-cấu thể-chất con
người, với tất cả những kinh-nghiệm của ñời sống quá-khứ ghi lại trong các vi-nhơn của tế-bào. Nó có
một tánh-cách cá-nhơn rõ rệt. Tuy-nhiên, khi người hợp nhau lại sống thành xã-hội, sự biến-cải ñã
xoay qua một chiều hướng khác.
Sự hợp-quần ñã tự nó gây thêm sức mạnh cho người. Nó giúp người ñương ñầu lại các giống khác một
cách có hiệu-lực hơn. Nhờ nó, sự sản-xuất vật phẩm ñược tăng-gia rất nhiều, ñời sống vật-chất của
người do ñó mà ñược ñầy ñủ hơn, và người ñược rảnh rang hơn. Một mặt khác, sự hợp-quần làm cho
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người sống chung lộn nhau và tạo những ñiều-kiện ñể người ñược mở mang những quan-năng tinhthần của mình.
Một trong những biểu-lộ bản-năng xã-hội là tánh hay bắt chước. Tánh này làm gốc cho sự giáodục của người.
Theo quan-niệm của nhiều ngưới, nói ñến giáo-dục là nói ñến cả một vấn-ñề chương-trình,
phương-pháp và tổ-chức ñể dạy dỗ người. ðối với những người này, sự giáo-dục chỉ có thể xuất-hiện
ở những xã-hội văn-minh, khi người ñã có thì giờ rảnh rang ñể nghĩ ñến những vấn-ñề cao-thượng chớ
không phải chỉ chăm chăm chú chú vào việc mưu-sanh.
Nhưng nếu xét bản-chất sự giáo-dục, ta sẽ thấy ngay rằng nó không có gì khác hơn là sự truyền
dạy những tri-thức, kinh-nghiệm, những biến-cải ñã từng ñem thắng-lợi lại cho người khác. Hiểu như
thế, sự giáo-dục là sự kiện căn-bản của ñời sống con người. Nó không phải xuất-hiện khi người có ýthức, mà ñã có ngay khi người chưa có ý-thức rõ rệt về sự sống của mình.
Trong thời-kỳ cổ-sơ, sự giáo-dục qui về sự bắt chước. ðó là cái khả-năng mà cũng là cái nhucầu khiến cho trẻ con làm y theo người lớn. Trong những xã-hội mộc mạc ngày xưa, ñứa bé vừa ñủ sức
thì ñã ñược lôi kéo vào ñời sống của người lớn. Trai thì theo cha, gái thì theo mẹ, chúng tham-dự vào
những công việc hằng ngày : ñi săn bắn, ñi chài lưới, ñi chăn nuôi, làm công việc nhà hay ñi gặt hái.
Cuộc sống và sự hoạt-ñộng là trường học của chúng. ðó là một sự giáo-dục tự-nhiên bắt ñầu bằng
những trò chơi của trẻ con bắt chước người lớn và tiếp-tục với những công-tác của kẻ thành-niên.
Sự tham-dự ñời sống chung bên cạnh người lớn trong tất cả những hoạt-ñộng làm cho ñứa trẻ
lần lần am-hiểu, quen thuộc những ý-tưởng, phong-tục, cách cư-xử của xã-hội trong ñó nó sống.
Những ñiều nên làm, những ñiều phải tránh, những cử-chỉ hành-ñộng cấn-thiết ăn sâu vào ñầu óc ñứa
trẻ nhờ sự thực-hành. Lẽ cố-nhiên là cá-tánh người chưa nảy nở ñược trong thời-kỳ này và sự giáo-dục
chỉ có mục-ñích làm cho các cá-nhơn giống nhau và sống hòa hợp nhau ñược trong ñoàn-thể.
Một số bộ-lạc, khi ñã tiến ñến một trình-ñộ văn-hóa cao hơn, thì bày ra tục-lệ ñánh dấu thời-kỳ
trưởng-thành của trẻ con. Lúc ñứa trẻ ñến tuổi thành-niên, người ta tổ-chức những cuộc lễ nhìn nhận
nó ñã nên người. Trong những cuộc lễ này, những người trai thanh-niên có thể trải qua những cuộc
thử-thách vừa có tánh-cách thực tiễn vừa có tánh-cách thần-bí, cốt ñể gây một ấn-tượng mạnh mẽ trong
ñầu óc chúng và làm cho chúng thấy rõ sự thành-công của chúng.
Sự giáo-dục trong thời-kỳ xa xôi này có cái lợi rất là thực-tiễn và làm cho con người ñược
luyện-tập từ nhỏ ñể giống y như người khác. ðiều này làm cho tánh-cách ñồng-nhứt của nhơn-viên
trong ñoàn-thể ñược bảo-vệ một cách chắc chắn, và người tự-nhiên khép mình vào ñoàn-thể không cần
phải cố-gắng. Tuy thế, nó không tăng-cường ñược cá-tánh người phải khép người vào bên trong một
vòng xã-hội nhỏ hẹp không thông với ñoàn-thể khác.
Sau nhiều thế-kỷ cố gắng và mò mẫm, nền văn-minh ñột nhiên xuất-hiện ở lưu-vực sông Nil,
hai con sông Euphrate và Tigre, Ấn-hà (Indus) và Hoàng-hà. Với những nền văn-minh này, ta mới thấy
phát-hiện những phương-pháp giáo-dục ñặc-biệt. Những chế-ñộ giáo-dục của các xã-hội nầy có nhiều
ñiểm khác nhau, nhưng cũng có chỗ chung nhau.
Nói một cách khái-quát thì với những nền văn-minh nầy, bắt ñầu có sự phân-biệt giữa quầnchúng và hạng ưu-tú. Quần-chúng thường vẫn ñược giáo-dục về những tri-thức cần-thiết cho ñời sống
hàng ngày và cho sự làm việc ñể mưu-sanh. Sự giáo-dục này phần lớn có tánh-cách tự-nhiên như sự
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giáo-dục cổ-sơ và chỉ thi-hành trong phạm-vi gia-ñình hay phường nghề-nghiệp. Những người ưu-tú
tự-nhiên ñược giáo-dục một cách kỹ càng hơn và ñược hấp-thụ những tri-thức cao-ñẳng, tinh-túy của
văn-minh.
Sự tổ-chức giáo-dục của những xã-hội văn-minh nầy không làm cho mọi người hướng ñến chỗ
giống nhau hoàn-toàn nữa, cá-tánh ñã bắt ñầu nảy nở và sự ñồng-nhứt của xã-hội không còn duy-trì
ñược. Tuy nhiên, cứu-cánh của giáo-dục bao giờ cũng là bảo-vệ xã-hội và giữ cho xã-hội an-ổn vững
vàng. Do ñó, tinh-thần của nền giáo-dục luôn luôn phù-hợp với chế-ñộ xã-hội.
Những dân-tộc theo chế-ñộ phân chia giai-cấp như Ấn-ñộ và Ai-cập thì dành những tri-thức
cao ñẳng cho nhơn-viên của giai-cấp trên, người của giai-cấp hạ tiện không ñược phép học hỏi. Những
nhơn-viên các giai-cấp trung gian chỉ ñược hấp-thụ một sự giáo-dục sơ-ñẳng : họ chỉ ñược học ñọc,
học viết, học các phép toán và một ít tri-thức thông-thường.
Những dân-tộc hướng ñến một chế-ñộ bình-ñẳng hơn như dân-tộc Trung-Hoa và một số dântộc Viễn ðông bị ảnh-hưởng Trung-Hoa thì cho mọi người ñược học-tập. Thật-sự, số người ñi học ñến
nơi ñến chốn không có ñược bao nhiêu, và sự giáo-dục không có tánh-cách phổ-thông. Nhưng dầu sao,
nhờ chỗ mọi người ñều có quyền ñi học, nền văn-hóa của những dân-tộc nầy có những gốc rễ sâu xa
trong ñại-chúng chớ không qui-tập về một thiểu-số như ở các dân-tộc theo chế-ñộ phân chia giai-cấp.
Ở nước Ba-tư thời cổ, sự giáo-dục là ñộc quyền của chánh-phủ. Ở Ai-cập và Ấn-ñộ, ñộc quyền
này thuộc về giai-cấp giáo-sĩ, còn ở Trung-Hoa, sự giáo-dục ñược tự-do : mỗi người ñều có thể mở
trường dạy học-trò, miễn là ông thầy không ñưa ra những chủ-trương trái với ñạo-lý ñương-hành.
Chương-trình giáo-dục cao-ñẳng rất khác nhau tùy theo tâm-tánh và lý-tưởng mỗi dân-tộc.
Người Ba-tư xây dựng và duy-trì ñế-quốc họ bằng võ-lực nên nhắm mục-ñích ñào-luyện chiến-sĩ. Họ
dạy các thanh-niên về võ-thuật, về các tri-thức quân sự và cố mở mang tinh-thần thượng-võ cùng các
ñức-tánh cần-thiết cho sự chiến-ñấu. Người Ấn-ñộ có óc thần-bí, nên hướng các khoa-học siêu-hình :
triết-học, thần-học. Người Ai Cập ngoài sự giáo-dục về thần-học, lại còn ñào-luyện những kỹ-thuật gia
và do ñó mà hướng về khoa-học. Người Trung-Hoa có tinh-thần thực-tiễn hơn hết và nhắm vào cứucánh ñào-luyện những công-dân : trong chương-trình giáo-dục của họ, phần quan-trọng nhứt là phần
biết dạy người biết nhiệm-vụ họ ñối với vua , với nước.
Trong tất cả những xã-hội trên này, tôn-giáo ñóng một vai tuồng quan-trọng. Nó là yếu-tố
thống-nhứt các tư-tưởng của người và mỗi người ñều phải có những tri-thức căn-bản về quan-niệm
Thượng-ðế ñược lưu-hành. Một mặt khác, sự giáo-dục thời ñó dựa vào nguyên tắc tôn-trọng tư-tưởng
các thánh-nhơn và kinh-ñiển trước hết. Vì lẽ sách vở chưa ñược phổ-thông, mà những ý-niệm của
thánh hiền lại ñược xem là những luận-cứ vững chắc nhứt trong cuộc tranh-luận, nên những học-sinh
phải học thuộc lòng tất cả những kinh sách ñiển cố. ðiều này làm cho ký-ức rất mực mở mang, trong
khi óc phán-ñoán phê-bình bị kềm thúc nên không phát-triển ñược.
Sau những nền văn-minh cổ trên này, trên thế-giới lại thấy phát-hiện nhiều nền văn-minh khác,
trong ñó quan-trọng nhứt là hai nền văn-minh Hy-lạp và La Mã. Những nền văn-minh nầy có một ảnhhưởng rất to ñến các xã-hội Âu Mỹ và do các xã-hội này mà ảnh-hưởng ñến phần lớn nhơn-loại hiện
thời.
Với người Hy-lạp, ta thấy xuất-hiện ý-tưởng tôn thờ cái ñẹp của thể-chất thiên-nhiên. Nền thểdục hết sức mở mang và ñi ñôi với các nghệ- thuật, các khoa-học ñể ñào-tạo những con người gương
mẫu, có một cá-tánh mạnh mẽ và một tinh-thần tự-do cường-kiện.
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Người La-mã có tinh-thần kỷ-luật và thực-tiễn hơn người Hy-lạp. Sự giáo-dục của họ hướng về
mục-ñích ñào-luyện những công-dân tốt. Những khoa-học thực-dụng, cũng như những ñức-tánh cầnthiết cho ñời sống quốc-gia rất ñược tôn-trọng và mở mang. Nhờ những ñức-tánh ñặc-biệt của mình,
người La-mã ñã xây dựng ñược một ñế-quốc hùng-cường to rộng. Họ ñã mang nền văn-hóa riêng của
họ và nền văn-hóa Hy-lạp truyền bá khắp Âu-châu.
Sau khi ñế-quốc La-mã sụp ñổ, Âu-châu bị ñắm chìm trong sự tối tăm hỗn-loạn một thời-gian
khá dài. Dưới sự chi-phối của Thiên-chúa-giáo, người ta hướng về lý-tưởng khổ-hạnh và tinh-thần tôntrọng kinh ñiển rất mực mở mang. Chỉ ñến thời-kỳ Phục-hưng Văn-Nghệ, lòng yêu ñời vui sống của
người cổ Hy-lạp mới tái-hiện và lôi cuốn dân-chúng Âu-châu vào một chiều hướng mới. Sự giáo-dục
tự-nhiên ñược mở mang hơn, ñồng-thời, khoa-học thực-nghiệm bắt ñầu nảy mầm và phát-triển.
Từ thời-kỳ Phục-hưng Văn-Nghệ trở ñi, xã-hội Âu-châu tiến mạnh trên con ñường cải-tổ giáodục. Trong sự cải-tổ này, ta có thể nhận thấy một khuynh-hướng mới.
Trước hết, sự giáo-dục lần lần có tánh-cách ñại-chúng hơn : không những chỉ dành riêng cho
hạng thượng-lưu, nó mở ra cho tất cả mọi người, ít nhứt là ở cấp tiểu-học. Kế ñó, nó không qui về một
qui- phạm hẹp hòi mà lan rộng ra tất cả mọi ngành hoạt-ñộng của người : chánh-trị, khoa-học, vănchương, nghệ-thuật, nghề nghiệp v.v… Sự ñào-luyện thân-thể và ñức-tánh ñược ñề cập ñến chung với
sự mở mang trí-tuệ. Người ta lại chú-ý ñến việc làm phát-triển trí phán-ñoán và sự phát-minh chớ
không phải chỉ nhắm vào việc ñào-luyện ký-ức và sự bắt chước như trong xã-hội cổ.
Tuy nhiên các dân-tộc Âu-châu không phải tổ-chức sự giáo-dục của mình như nhau. Mặc dầu
có những khuynh-hướng chung như nhau, mỗi dân-tộc ñều có một tổ-chức riêng biệt với những tánhcách khác nhau.
Người Anh có một tổ-chức hướng về sự ñào-luyện tánh-khí và mở mang thể-chất, trí-tuệ cùng
ñức- hạnh một cách ñồng ñều nhau. Người ðức thì hướng về sự thực dụng và tinh-thần kỷ-luật quốcgia, trong khi người Pháp hãy còn thiên về lý-thuyết và sự mở mang trí-tuệ nhiều.
Với sự mở mang của khoa-học, tôn-giáo lần lần kém thế, và không còn bao trùm sự giáo-dục
như trước. Nhưng vì khoa-học chưa phát-triển ñến mức chi-phối hết cả ñời sống tinh-thần của người
nên những tri-thức của người không qui tập vào một hệ-thống như trước.Chỉ sau này, khi các chế-ñộ
ñộc-tài ñặt nền tảng trên một chủ-nghĩa ñược thiết-lập ở một vài nơi trên thế-giới, người ta mới cốgắng thực-hiện lại sự thống-nhứt tinh-thần theo nguyên-lý của chủ-nghĩa mình tôn thờ.
Lẽ cố nhiên là những chế-ñộ ñộc-tài nói trên ñây tìm cách ñào-luyện những thế-hệ người theo
quan-niệm mình. Liên-bang Sô-viết ñã thực-hiện một chương-trình giáo-dục ñặc-biệt trong ñó mọi tưtưởng và hành-ñộng của người ñược hướng về mục-ñích cộng-sản và ñược uốn nắn theo lý-luận Karl
Marx. Trong thời-kỳ ngự-trị trên nước ðức và nước Ý, các ñảng Quốc-xã và Phát-xít cũng ráng sức
cải-tổ nền giáo-dục theo chủ-trương mình.
Nói một cách khái-quát thì sự giáo-dục hết sức hữu-ích cho người. Nó tập-trung và truyền dạy
những kinh-nghiệm, ý-tưởng người ñạt ñược trong cuộc tranh-ñấu sinh-tồn của mình. Một mặt, nó
giúp cho những trẻ biết ñược một số tri-thức cần-thiết cho ñời sống, một mặt, nó khuếch-trương thêm
các tri-thức này và cải-lương kỹ-thuật hoạt-ñộng của người. Như thế, nó là một yếu-tố căn-bản của
quan-năng biến-cải có ý-thức và do ñó, nó cũng là một ñộng-lực cho sự tiến-hóa của người.
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Tuy nhiên, sự giáo-dục một phần nào cũng có thể có hại cho xã-hội. Sự ñào-luyện con người
theo khuôn khổ khắc-nghiệt, lòng tôn-sùng cổ-nhơn quá ñộ thường làm ngưng-kết tư-tưởng và chận
ñứng sự tiến-bộ. Những nền văn-hóa ñông-phương ngày xưa cao hơn văn-hóa tây-phương, nhưng vì
chế-ñộ giáo-dục chỉ hướng về quá-khứ nên không tiến-hóa ñược, và về sau phải chịu phần thấp kém
hơn những nền văn-hóa tây-phương, nhờ sự cạnh-tranh nhau, nhờ chủ-trương hướng về tương-lai mà
vượt lên trên ñược.
Như thế, ñược tạo ra với mục-ñích truyền dạy các kinh-nghiệm của chủng-loại lại cho những
cá-nhơn trẻ tuổi, và do ñó mà ñiều-khiển sự biến-cải của người trong sự tranh-ñấu sinh-tồn, giáo-dục
có khi ñi ñến kết-quả trái ngược lại. Nó có thể ngưng-kết sự tiến-hóa của tư-tưởng người và ñào-tạo ra
những hạng người thuộc nhiều sách vở mà thiếu hẳn óc thực-tiễn. Những người này thường lại là
những người nắm vận-mạng của xã-hội trong tay, và sự bất-lực của họ hết sức có hại cho sự sinh-tồn
của ñoàn-thể.
Thật-sự thì trong tương-lai của một xã-hội tùy-thuộc chế-ñộ giáo-dục của xã-hội ấy rất nhiều,
và ñối với những người có ý-thức, giáo-dục là yếu-tố quan-trọng hơn hết cho sự tranh-ñấu sinh-tồn và
sự tiến-hóa của người.

0
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CHƯƠNG IV
SỰ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.

I.- VẤN-ÐỀ HỢP-QUẦN.
Vì cơ-cấu tổ-chức của thân-thể mình, người tự-nhiên có những nhu-cầu, những khuynh-hướng,
những bản-năng. Tất cả những yếu-tố này khiến cho người có một ý-chí sinh-tồn rất mạnh. Ta ñã thấy
rằng người luôn luôn hoạt-ñộng ñể sinh-tồn. Sự sinh-tồn bắt buộc người phải tranh-ñấu không ngừng
với thiên-nhiên, với loài thú, với ñồng-loại.
Sự quan-sát cho ta thấy rằng, muốn nắm phần thắng-lợi trong sự tranh-ñấu ñể sinh-tồn, một
sanh-vật phải mạnh và có một quan-năng biến-cải cường-kiện. Nhờ sức mạnh và quan-năng biến-cải
của mình, người ñã thâu-hoạch ñược nhiều kết-quả rực rỡ trong sự ñương ñầu lại thiên-nhiên và các
loài thú. Chẳng những khỏi bị ñào-thải, người lại còn tiến-hóa nữa. Những khả-năng của người hết sức
mở mang, và sự sinh-tồn của người về cả hai mặt vật-chất lẫn tinh-thần ñều ñược nâng lên một mực rất
cao.
Nhưng một sanh-vật cô-ñộc, dầu có một sức mạnh và một quan-năng biến-cải cường-kiện ñến
ñâu cũng không thể nào ñủ sức ñối-phó với mọi cảnh-ngộ ñược. Vì thế, nhiều loài sanh-vật ñã biết hộihọp nhau lại, góp sức cùng nhau tranh-ñấu chung nhau.
Hợp-quần gây ra sức mạnh, ñiều ñó con người ñã biết, và ñã biết nhiều hơn bất-cứ sanh-vật nào
khác: không có loài sanh-vật nào có ñược một sự hội-họp ñông ñúc bằng loài người. Nhưng sự hợpquần của người có nhiều chỗ khác hẳn sự hợp-quần của những loài sanh-vật khác. Loài cầm thú tuy có
họp nhau thành ñàn, nhưng không cố-kết chặt chẽ với nhau và không ñược tổ-chức một cách ñànghoàng. Một vài loài bọ như loài kiến, loài ong, loài mối v.v... có một tổ-chức tinh-tế, một sự ñoàn-kết
mạnh mẽ, một sự phân-công rành rọt. Tuy nhiên, những cá-nhơn lãnh những nhiệm-vụ khác nhau thì
có những cơ-thể rất khác nhau về mặt sanh-lý. Một mặt khác, sự hoạt-ñộng của chúng trong ñoàn-thể
có một tánh-cách gần như là máy móc vậy.
Sự hợp-quần của con người thì phức-tạp hơn nhiều. Con người vừa họp sức nhau ñể ñánh kẻ
thù chung, ñể lo mưu sự sinh-tồn chung, vừa tranh-ñấu lẫn nhau ñể bành-trướng thế-lực mình, ñể bảo
ñảm sự sinh-tồn riêng cho mình. Người vừa cộng-tác với nhau một cách chặt chẽ, vừa tìm ñủ cách ñể
sống cuộc ñời riêng của mình, vừa muốn có một tổ-chức chung cho tất cả, vừa muốn làm nổi bật cái
bản-sắc, cái cá-tánh riêng của mình. Vì ñó, sự tạo-lập xã-hội từ xưa ñến giờ luôn luôn gặp nhiều nỗi
khó khăn. Không hiểu rõ ñộng-lực hướng-dẫn con người trong sự hợp-quần thì không sao giũ cho xãhội quân-bình ñược.
A.- LÝ-DO KHIẾN NGƯỜI HỢP-QUẦN VÀ NHỮNG THỂ-THỨC HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.
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Sự hợp-quần của người sở-dĩ phức-tạp là vì người vừa hợp-quần với nhau, vừa lại phải tranhñấu lẫn nhau. Nhưng tại sao người lại hợp-quần nhau trong khi vẫn phải tranh-ñấu lẫn nhau?
Như ta ñã thấy trên ñây, một sanh-vật cô-ñộc không thể nào ñủ sức ñối-phó với cảnh-ngộ. Do
ñó, người phải góp sức nhau lại ñể tranh-ñấu chung nhau. Ai cũng biết rằng mỗi khi có thể thi-hành
ñược ý muốn với những năng-lực cá-nhơn của mình, người sẵn sàng tranh-ñấu riêng một mình ñể
hưởng trọn kết-quả mình thâu-hoạch ñược. Chỉ những lúc tự liệu mình thiếu ñiều-kiện ñể thủ-thắng,
người mới chịu cộng-tác với kẻ ñồng-loại với mình. Người mọi rợ ở rừng sâu kêu gọi một người mọi
rợ khác họp-lực ñi săn một con mãnh-thú, cũng như người thương-gia ở ñô-thị rủ người quen hùn vốn
ñể mở một hiệu buôn ñều có một cứu-cánh duy nhứt: tìm kiếm một hay nhiều người phụ giúp họ trong
một công việc mà họ không làm nổi một mình.
Như vậy, chúng ta có thể bảo rằng nguyên-nhơn chánh-yếu làm cho con người hợp-quần nhau
lại là sự cần dùng phải góp sức nhau ñể làm những công việc trên năng-lực riêng của một người.
Ðộng-lực căn bản của sự hợp-quần, xem thế, chỉ là quyền-lợi cá-nhơn.
Tuy-nhiên, con người không phải lúc nào cũng có một ý-thức rõ rệt về quyền-lợi này. Chỉ ñến
lúc trí óc mở mang rồi, người mới suy-luận tính-toán về vấn-ñề quyền-lợi. Thuở hãy còn man-dã,
người chưa biết cân nhắc sự lợi hại trước khi quyết-ñịnh thái-ñộ của mình. Sự hợp-quần của người
trong thời-kỳ này, mặc dầu vẫn có lợi cho người, ñã thực-hiện một cách tự-nhiên, do sự thúc ñẩy của
bản-năng sinh-tồn cá-nhơn.
Lần lần, do sự chung ñụng nhau, những bản-năng xã-hội của người nảy nở, và người cảm thấy
sự cần dùng phải sống bên người ñồng-loại. Vì ñó, kế bên vấn-ñề quyền-lợi, ta lại còn nhận thấy có
một ñộng-lực khác nhau có tánh-cách tinh-thần, nghĩa là không vụ những mối lợi thiển-cận, thấp kém.
Ðó là bản-năng hợp-quần của người. Nó khiến cho người cảm thấy buồn chán khi cô-ñộc và có xuhướng tìm kiếm kết thân cùng những kẻ ñồng-loại với mình. Do ñó, một số triết-gia ñã cho rằng, người
sở-dĩ hợp-quần nhau lại là vì họ thích sống chung nhau.
Nhưng dầu có ý-thức hay không, dầu cho có nhắm vào một mục-ñích có lợi rõ ràng hay không,
sự hợp-quần của người trong những trường-hợp kể ra trên ñây, ñều dựa vào sự ñồng-thuận của các cánhơn. Ta có thể cho rằng, ñó là những cuộc tình-nguyện hợp-quần, tình-nguyện một cách gián-tiếp khi
người chưa có một ý-niệm rõ rệt về sự hợp-quần, và một cách trực-tiếp khi ngưòi ñã có ý-thức, có suyluận trước khi hợp-quần.
Ngoài trường-hợp tình-nguyện hợp-quần trên ñây, người còn có thể bị bắt buộc hợp-quần với
kẻ khác ngoài ý muốn mình. Những người sanh ra trong một xã-hội phải khép mình vào trong khuôn
khổ xã-hội ấy, dầu không muốn cũng phải chịu. Một số người khác, vì tình-thế bắt buộc, phải ñặt mình
dưới sự thống-suất của một người nhiều thế-lực hơn. Cũng có khi, sau cuộc tranh-ñấu, người hay
những người thất-bại còn sống phải tuân theo luật-lệ của kẻ thắng. Ta có thể xem những cuộc hợpquần này là những cuộc cưỡng-bách hợp-quần, cưỡng-bách một cách gián-tiếp, khi người tự mình
nhận chịu một sự hợp-quần mình không thích, hay một cách trực-tiếp, khi người bị một kẻ mạnh hơn
bắt buộc phải hợp-quần với họ.
Mặc dầu có thiên-hình vạn-trạng, sự hợp-quần của người ñều có thể qui về hai thể-thức tìnhnguyện và cưỡng-bách trên này.
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Trong lịch-sử nhơn-loại, những cuộc hợp-quần ñầu tiên của người ñều có mục-ñích góp sức
nhau lại ñể chống với một kẻ thù có hại ñến tất cả mọi người. Những cuộc tình-nguyện hợp-quần này,
lớn hay nhỏ, lâu hay mau, tùy theo sự nguy-hiểm nhiều hay ít, vĩnh-cửu hay tạm-thời.
Những ñoàn-thể loài người ñầu tiên sở-dĩ duy-trì ñược là vì có một sự nguy-hiểm to lớn bao
vây quanh tất cả mọi người. Sự cần dùng phải ñối-phó với loài ñộc-trùng ác-thú ñã làm cho một số
người cố-kết lại sống chung nhau. Trong lịch-sử thế-giới, những xã-hội văn-minh ñã xuất-hiện trước
nhất ở Ai-Cập, Lưỡng-hà, Ấn-ñộ và Hoa-bắc, nghĩa là ở lưu-vực các con sông Nil, Euphrate và Tigre,
Ấn-hà và Hoàng-hà. Ðó là những con sông có nhiều phù-sa, chảy trên một vùng ñất phì-nhiêu, nhiều
thổ-sản. Nó giúp cho ñất mầu mỡ, lại cung-cấp số nước cần-thiết cho sự canh-tác, nhưng lại hay ngập
lụt, giết hại nhiều sanh-mạng, mùa màng. Những nhóm người thái-cổ, muốn ñịnh-cư ở lưu vực các
sông này ñể dễ tìm món ăn. Mà muốn sống ñược ở các vùng ñó, họ phải ñắp ñê giữ nước hay khơi ngòi
dẫn-thủy. Những công việc ấy rất cần nhiều người làm và cần ñược săn sóc ñến luôn. Vì thế, người
phải hợp-quần nhau lại trong một phạm-vi rộng lớn và lâu dài. Chính những ñiều-kiện này ñã tạo ra
ñược những xã-hội ñông ñúc cần-thiết cho sự phát-hiện văn-minh.
Ngoài ra, lịch-sử còn cho ta biết rằng, các ñoàn-thể loài người trên thế-giới ñã luôn luôn tranhñấu nhau, thôn-tính lẫn nhau. Việc những ñoàn-thể mạnh mẽ dùng võ-lực bắt buộc các ñoàn-thể yếu
hơn tùng-phục mình là một sự-kiện rất thông-thường. Vậy, sự cưỡng-bách hợp-quần cũng ñóng một
vai tuồng rất trọng-hệ trong lịch-trình tiến-hóa của con người.
Khảo-sát sơ qua những lý-do và thể-thức hợp-quần của người, ta ñã thấy rằng vấn-ñề hợp-quần
là một vấn-ñề phức-tạp. Thật-sự, nó còn phức-tạp hơn nữa. Muốn hiểu rõ nó, chúng ta còn phải xét qua
sự tiến-triển của sự hợp-quần giữa loài người từ trước ñến giờ và sự liên-lạc giữa con người với nhau
trong mỗi thể-thức hợp-quần của xã-hội.
B.- SỰ TIẾN-TRIỂN CỦA SỰ HỢP-QUẦN GIỮA LOÀI NGƯỜI.
Vì một lẽ rất giản-dị và tự-nhiên là người ta chỉ có thể hợp-quần với những kẻ quen biết mình,
hay ít nữa cũng có thể giao-thiệp ñược với mình, con người bị bắt buộc phải hợp-quần với những kẻ
gần gũi mình trước nhứt. Mà trên ñời, có ai gần gũi mình hơn là những kẻ chung huyết-thống với
người? Bởi thế, cho nên ở bất-cứ xã-hội nào, gia-ñình cũng là cái phạm-vi hợp-quần tự-nhiên trong ñó
người phải sống. Phạm-vi này có thể mở rộng hay thu hẹp tùy theo phong-tục của cái xã-hội chứa ñựng
nó và tùy theo quan-niệm riêng của người, nhưng từ khi con người biết hợp-quần nhau, nó luôn luôn
ñược nhìn nhận duy-trì.
Trong thời-kỳ mà loài người chưa có những phương-tiện vật-chất và tinh-thần ñể giao-thiệp
nhau trong một phạm-vi rộng rãi thì gia-ñình là ñoàn-thể hợp-quần duy-nhứt của loài người. Ta có thể
quả-quyết rằng, xã-hội nào cũng bắt ñầu bằng sự thành-lập những gia-ñình.
Vào buổi sơ-thủy của xã-hội thì một gia-ñình không có bao nhiêu người. Nhưng lần lần nhờ sự
sanh sôi nảy nở của nhơn-viên mình, gia-ñình trở nên ñông ñúc. Vì lẽ phải ñối-phó với thiên-nhiên và
các loài vật khác ñang uy-hiếp ñời sống của mọi người một cách mạnh mẽ. Những kẻ thành-niên trong
gia-ñình thuở trước không phân tách ra ñể lập những tiểu-gia-ñình như bây giờ mà cứ tiếp-tục sống
chung nhau. Do ñó, mà về sau, gia-ñình biến thành những thị-tộc.
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Thị-tộc lại nhờ sự tăng-gia nhơn-khẩu của chính mình hay nhờ sự thông-hôn với những thị-tộc
khác gần mình mà càng ngày càng rộng lớn thêm ra ñể trở thành bộ-lạc. Cũng có khi bộ-lạc ñược
thành-lập nhờ sự hợp-quần của nhiều thị-tộc ở gần nhau, vì cần phải ñối-phó với một lực-lượng khác
mạnh hơn mà tình-nguyện cố-kết nhau lại làm một khối.
Gia-ñình cổ-sơ, thị-tộc và bộ-lạc có thể di-cư ñi mãi từ ñất nầy sang ñất nọ tùy theo mùa hay là
tụ lại một chỗ nhứt-ñịnh. Nhưng không bao giờ những ñoàn-thể ấy lấy một lãnh-thổ có những biêngiới hoạch-ñịnh rõ rệt làm ñất sống cho mình. Trong sự lượm quả, trồng cây, cũng như trong sự chài
lưới, săn bắn hay sự chăn nuôi, cứ kiếm ăn ở chỗ nào ñược thì họ ñến hoạt-ñộng ở chỗ ñó.
Trong sự mưu-sinh, những bộ-lạc gần nhau thường phải chạm trán nhau và giết hại lẫn nhau,
hoặc là thôn-tính lẫn nhau. Về sau, vì sự thôn-tính này, hoặc vì phải hợp-tác nhau ñể ñối-phó với một
tai-nạn lớn lao chung như nạn nước lụt giết hại nhiều người hay nạn xâm-lược của những bộ-lạc khác
từ vùng xa kéo ñến, nhiều bộ-lạc gần nhau họp nhau lại thành-lập quốc-gia.
Nhưng quốc-gia ñầu tiên ñược thành-lập là những quốc-gia phong-kiến, trong ñó những tùtrưởng của các bộ-lạc giữ quyền cai trị nhơn-viên của mình. Họ chiếm cứ một ñịa-phương và trở thành
những lãnh-chúa mà chức-vị theo lối thế-tập truyền lại cho con cháu từ ñời này sang ñời khác. Người
lãnh-chúa có thế-lực nhứt trong bọn ñược suy-tôn làm bá-chủ ñể ñiều-khiển các lãnh-chúa kia. Lúc ban
ñầu, bá-chủ thường chỉ có một quyền-lợi danh-vị ñối với các lãnh-chúa, chớ không phải hoàn-toàn sai
khiến họ ñược như ý muốn. Nhưng lần lần thế-lực bá-chủ bành-trướng ra và bá-chủ chi-phối các lãnhchúa chặt chẽ hơn. sự chi-phối này càng ngày càng mạnh mẽ cho ñến lúc người bá-chủ thâu hết mọi
quyền-hành vào tay mình và biến những lãnh-chúa thành những tước-chủ vô-quyền. Lúc ñó, quốc-gia
phong-kiến nhường chỗ lại cho quốc-gia tập-trung.
Ở một vài nơi trên thế-giới, khi quốc-gia ñược thành-lập, người dân ñược tham-dự quốc-sự một
cách ñồng ñều nhau. Ðó là trường-hợp những ñô-thị Hy-lạp và Ý. Tuy-nhiên, trường-hợp này rất hiếm
hoi, và chế-ñộ cộng-hòa không duy-trì ñược lâu dài. Thêm nữa, những người nô-lệ, gốc là chiến-sĩ dịtộc bị bắt làm tù-binh hay là hậu-duệ các tù-binh này, không ñược hưởng công-quyền. Vì thế, ta có thể
bảo rằng các quốc-gia ñược xây dựng nên lúc nền văn-minh chớm nở ñều ñặt nền tảng trên oai-quyền
các quí-tộc.
Những quốc-gia thành-lập vào buổi sơ-khai của xã-hội sánh với những quốc-gia hiện-thời thì
nhỏ nhít, không thấm vào ñâu. Nhưng so với những bộ-lạc, nó cũng ñã rộng lớn và phức-tạp hơn
nhiều. Nó có một lãnh-thổ mà cương-giới ñược hoạch-ñịnh hẳn hòi, và ñại-ña-số nhơn-viên nó ñều trụcư lại một chỗ. Sau nhiều thế-kỷ tranh-chiến và chiếm cứ lẫn nhau, những quốc-gia xưa kia lần lần mở
rộng biên-cương ra ñể thành nhũng quốc-gia và ñế-quốc rộng lớn như ta thấy bây giờ.
Sự sống chung lộn nhau trong một thời-gian dài dặc dưới một hệ-thống luật-lệ và văn-hóa làm
cho người trong những bộ-lạc lập thành quốc-gia xáo trộn nhau lại. Lần lần, những người trong các bộlạc gần nhau và có nhiều ñiểm tương-ñồng về thể-chất, ngôn-ngữ, tín-ngưỡng, tập-quán, phong-tục
v.v... họp nhau lại thành một dân-tộc.
Có khi hầu hết dân-chúng trong một quốc-gia ñều thuộc về một dân-tộc và quốc-gia có một
tánh-cách ñồng-nhứt về phương diện dân-tộc. Ðó là trường-hợp nước Việt-Nam ta. Nhưng có khi dânchúng trong quốc-gia hay ñế-quốc thuộc nhiều dân-tộc khác nhau như trường-hợp ñế-quốc Áo hay
trường-hợp nước Nga. Trường-hợp nước Trung-hoa lại còn ñặc biệt hơn nữa. Vì nước Trung-hoa rộng
lớn quá và ñược duy-trì trong một thời-gian dài dặc, dân-chúng nước ấy tuy ñã bị xáo trộn ñến nỗi
quên cả những nguồn-gốc chủng-tộc của mình, nhưng vẫn chưa ñồng-hóa nhau ñủ ñể thành một dân-
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tộc ñồng-nhứt. Cũng có khi dân-tộc thành-lập rồi thì quốc-gia sụp ñổ và dân-tộc lại chia ra sống trong
nhiều quốc-gia khác nhau, như dân-tộc Ba-lan bị chia ra cho các nước Phổ, Áo, và Nga.
Sự thành-lập dân-tộc có tánh-cách tự-nhiên hơn sự thành-lập quốc-gia. Bởi ñó, tuy cấu-tạo một
cách chậm chạp, khó khăn hơn quốc-gia, dân-tộc có một tánh-cách vững chắc hơn quốc-gia. Những
dân-tộc ñã cấu-tạo ñược rồi thi dầu có bị chia ra cho nhiều nước hay bị lệ-thuộc vào dân-tộc khác, cũng
lần lần hoạt-ñộng ñể tụ họp nhau lại, hay ñể giành lại sự tự-do của mình. Ðiều này làm cho các quốcgia có xu-hướng tiến ñến chỗ lấy dân-tộc làm nền tảng cho mình.
Trong lúc trình-ñộ kỹ-thuật thấp kém của loài người chưa giúp cho họ những phương-tiện giaothông rộng rãi và mau lẹ, thì các quốc-gia rất ít giao-thiệp nhau, dầu cho ở sát bên nhau cũng thế. Ngay
trong những thời-kỳ không tranh-chiến lẫn nhau, họ cũng thường theo chánh-sách bế-môn tỏa cảng, và
chỉ trao ñổi những cuộc viếng thăm chánh-thức một cách thưa thớt. Sự liên-lạc giữa nhơn-dân của
quốc-gia này và quốc-gia kia cũng hết sức it ỏi.
Nhưng ñến lúc những phương-tiện giao-thông ñược mở mang, sự cộng-tác quốc-tế lần lần trở
nên chặt chẽ hơn. Hiện giờ, tất cả mọi quốc-gia trên hoàn-cầu ñều liên-ñới nhau và giao-thiệp nhau
một cách rộng rãi. Vì ñó, mặc dầu thế-giới không ñược ñặt dưới một quyền thống-suất duy-nhứt, mặc
dầu trên quả ñất còn có những nơi hẻo lánh chưa thấy ánh văn-minh, ta có thể bảo rằng sự cộng-tác
nhau giữa con người ñã tiến ñến phạm-vi nhơn-loại rồi.
C.- SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG NHỮNG THỂ- THỨC HỢP-QUẦN KHÁC
NHAU CỦA XÃ- HỘI.

Xét sơ qua sự tiến-triển của sự hợp-quần giữa loài người từ trước ñến giờ, chúng ta ñã thấy
rằng con người có thể hợp-quần nhau vì sự hợp-quần ấy có lợi cho mình, vì bị những người mạnh hơn
mình bắt buộc, hay ngẫu-nhiên sanh ra trong một ñoàn-thể có một tổ-chức hẳn hòi rồi.
Nhưng bao giờ con người cũng ñi từ hợp-quần với người cùng huyết-thống ñến sự hợp-quần
với những người xa lạ hơn. Sự hợp-quần của người luôn luôn bắt ñầu từ nơi gia-ñình ñể mở rộng ra
thị-tộc, bộ-lạc, quốc-gia, rồi quốc-tế. trong khi phạm-vi hợp-quần của người mở rộng ra như thế thì sự
liên-lạc giữa con người với nhau bên trong phạm-vi ấy cũng ñổi thay tánh-cách của mình.
1.- SỰ LIÊN-LẠC CON NGƯỜI TRONG NHỮNG TỔ-CHỨC NHỎ NHƯ GIA-ÐÌNH, THỊTỘC, BỘ-LẠC.

Trong những tổ-chức nhỏ như gia-ñình thị-tộc, bộ-lạc, số người không có bao nhiêu. Tất
cả nhơn-viên của ñoàn-thể cùng chung huyết-thống, cùng sống chung dưới một khí hậu, cùng dùng
những lương-thực như nhau, cùng theo những lối sanh-hoạt như nhau. Vì ñó, họ có những tánh-cách
thể-chất như nhau. Họ lại có thể biết rõ nhau hết và giao-thiệp mật-thiết với nhau.
Vì lực-lượng chung của ñoàn-thể không hùng-hậu lắm so với những nguy-cơ có thể uy-hiếp sự
sống còn chung cho nên mọi người ñều hết sức cố-kết nhau lại. Sự hợp-quần của họ do ñó mà có tánhcách tình-nguyện hơn là tánh-cách cưỡng-bách và tự-nhiên rất mật-thiết. Thêm nữa, người cầm ñầu
ñoàn-thể, có thể kiểm-soát tất cả mọi người và chi-phối họ một cách mạnh mẽ.
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Những ñiều trên này làm cho sự tổ-chức rất chặt chẽ và ñoàn-thể rất ñồng-nhứt. Người trong
gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc rất giống nhau về cả hai mặt vật-chất lẫn tinh-thần. Không những có thể-chất
tương-tợ nhau, họ lại còn có y-phục, ngôn-ngữ, tín-ngưỡng, phong-tục, tập-quán như nhau và mưusanh một lối với nhau nữa. Họ liên-lạc nhau một cách mật-thiết và kết nhau lại thành một khối khít
khao.
2.- SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG NHỮNG TỔ-CHỨC RỘNG RÃI NHƯ
QUỐC-GIA.
Ðến khi con người mở rộng phạm-vi hợp-quần của mình ra thì tánh-cách ñồng-nhứt của ñoànthể lần lần giảm bớt. Một quốc-gia dầu lớn hay nhỏ cũng ñều có nhiều bộ-lạc hợp lại lập thành. Những
bộ-lạc này có nguồn-gốc khác nhau và bao giờ cũng còn giữ lại những ñặc-tánh riêng của họ. Bộ-lạc
lớn nhứt và mạnh mẽ nhứt ñã gây ñược sự hợp-quần thành quốc-gia tự-nhiên là bao giờ cũng tìm cách
ñồng-hóa những bộ-lạc kia ñể gây một quốc-tánh chung. Nhưng sự ñồng-hóa này dầu có ñưa những
bộ-lạc bên trong quốc-gia ñến chỗ hỗn-hợp nhau lại làm một dân-tộc cũng không bao giờ thực-hiện
một cách hoàn-toàn ñược.
Thêm nữa, lãnh-thổ của quốc-gia thường chiếm một phần ñất rộng rãi mà ñịa-thế, thổ-sản
không thể nào ñồng ñều nhau, thành ra, người trong quốc-gia phải sống dưới những khí-hậu khác nhau
không nhiều thì ít, dùng những lương-thực khác nhau, theo những lối mưu-sanh khác nhau tùy theo
vùng mình ở. Trình-ñộ sanh-hoạt của con người lại càng ngày càng ñược nâng cao lên mãi, những món
nhu-dụng của người càng ngày càng nhiều thêm, và sau cùng, người không thể theo chế-ñộ kinh-tế tựtúc mà phải theo chế-ñộ phân-công. Người lần lần có những chế-ñộ khác nhau, và ñiều này tăng-cường
thêm sự phân-biệt giữa người này với người khác.
Vì quÁ-ñông ñúc và ở trên một vùng ñất rộng rãi, người trong quốc-gia không thể biết rõ nhau
hết và không thể giao-thiệp mật-thiết nhau như trong những ñoàn-thể nhỏ. Người cầm ñầu quốc-gia
cũng không thể kiểm-soát hết mọi người và chi-phối họ một cách mạnh mẽ ñược. Không bị quyền-hạn
của những ông chúa phong-kiến ñịa-phương ngăn cản bớt, thế-lực của người quốc-trưởng cũng bị ñụng
ñầu với sức ñề-kháng của dân-chúng. Câu “ Phép vua thua lệ làng” của người Việt-Nam ta thật ra có
thể ñem áp-dụng vào bất-cứ quốc-gia nào trên thế-giới. Bởi những lẽ trên ñây, tổ-chức quốc-gia không
sao chặt chẽ bằng những tổ-chức gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc.
Ngoài ra, chúng ta còn có thể nhận thấy ñiều này nữa, là khi ñoàn-thể càng lớn rộng thì lựclượng nó càng tăng-gia, càng hùng-hậu so với những lực-lượng bên ngoài ép vào, thành ra, những
nguy-cơ uy-hiếp sự sống còn chung càng trở nên xa xôi, gián-tiếp, ít rõ rệt hơn. Những quyền-lợi cánhơn ñược ñoàn-thể bảo-vệ càng có tánh-cách sâu xa, trừu-tượng và vì ñó, càng khó thấy. Sự hợp-quần
của người thành ra không có tánh-cách tình-nguyện rõ rệt như trong ñoàn-thể nhỏ, mà lại có tánh-cách
cưỡng-bách, cưỡng-bách một cách trực-tiếp như trường-hợp bộ-lạc nhỏ bị bộ-lạc to thôn-tính, hay
cưỡng-bách một cách gián-tiếp ở chỗ người ngẫu-nhiên sanh ra trong một quốc-gia có tổ-chức rồi nên
phải khép mình vào tổ-chức ñó.
Thêm nữa, một ñoàn-thể rộng lớn như quốc-gia không thể nào tổ-chức việc tìm kiếm những
món cần-thiết cho sự sống còn của tất cả mọi người ñể phân-phát cho từng người một. Nó cũng không
thể tổ-chức và kiểm-soát tất cả những cuộc hoạt-ñộng văn-hóa ñể thỏa-mãn những sự cần dùng tinhthần của con người. Mãi ñến thế kỹ thứ 20, ta mới thấy xuất-hiện những chế-ñộ ñộc-tài khoa-học tìm
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cách uốn nắn tất cả mọi người trong quốc-gia theo một khuôn khổ nhứt-ñịnh và cố sức chi-phối ñời
sống vật-chất và tinh-thần của mọi người trong quốc-gia bằng cách qui-ñịnh hết mọi hoạt-ñộng của họ.
Nhưng mặc dầu có những bộ máy cảnh-sát khắc-nghiệt và rườm rà, mặc dầu ñã giết hại ñày ải hàng
triệu con người, những nhà ñộc-tài của thế-kỷ 20 cũng không thành-công trong dự-ñịnh của họ. Thậtsự, khi người ta ñã văn-minh, quốc-gia thường chỉ có thể ñảm-nhận công việc bảo-vệ cái lãnh-thổ trên
ñó người sống và qui-ñịnh luật-lệ người phải tuân theo ñể cư-xử với nhau trong công việc mưu-sanh
mà thôi. Bởi thế người phải tự lo cho mình nhiều hơn trong những ñoàn-thể nhỏ. Và trong sự hoạtñộng ñể sống còn, người cạnh-tranh với những người khác trong ñoàn-thể một cách mạnh mẽ hơn.
Tất cả những yếu-tố trên này làm cho người trong quốc-gia không ñược hoàn-toàn giống nhau
về mọi phương-diện như người trong gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc. Không khác nhau về một vài tánh-cách
thể-chất, họ cũng khác nhau về giọng nói; không khác nhau về y-phục, họ cũng khác nhau về tínngưỡng, tập-quán; không khác nhau về nghề-nghiệp, họ cũng khác nhau về trình-ñộ hay phương-thức
sanh-hoạt. Thật ra thì ngoài những nghề-nghiệp khác nhau cần-thiết cho một xã-hội văn-minh, ngoài
những vùng kinh-tế khác nhau là kết-quả của một lãnh-thổ rộng lớn, ngoài sự chênh lệch về ñời sống
của mọi người trong nước vì cơ-vận hay tài-năng bất-ñồng gây ra, không có quốc-gia nào trên thế-giới
mà khỏi phải chứa ñựng những ñoàn-thể tôn-giáo khác nhau, những nhóm dân thiểu-số, những ñịaphương có y-phục và phong-tục tập-quán khác nhau.
Vì những sự khác nhau trên này và vì không thể giao-thiệp với nhau ñược hết, người trong
quốc-gia không liên-lạc chặt chẽ nhau ñể kết thành một khối ñồng-nhứt khít khao như gia-ñình thị-tộc
bộ-lạc.
3.- SỰ LIÊN-LẠC GIỮA CON NGƯỜI TRONG PHẠM-VI NHƠN-LOẠI
Tuy thế, quốc-gia dầu sao cũng là một ñoàn-thể có tổ-chức và duy-trì trong một thời-gian dài
dặc. Người trong quốc-gia không hoàn-toàn ñồng-nhứt như người cùng một gia-ñình, một thị-tộc hay
một bộ-lạc, nhưng họ vẫn có một quốc-tánh chung trong hàng bao nhiêu thế-kỷ tranh-ñấu cùng nhau.
Quốc-tánh này làm cho họ phân-biệt hẳn hòi với người trong những quốc-gia khác. Và mặc dầu tất cả
những cá-nhơn trong quốc-gia không thể liên-lạc mật-thiết cùng nhau hết, giữa mọi người bao giờ
cũng có một hệ-thống những tư-tưởng, tín-ngưỡng, những luật-lệ, chế-ñộ buộc liền họ lại. Bên trên, lại
còn có một sợi dây vô-hình cột họ vào nhau trong một tình-cảm thiêng-liêng: tình yêu Tổ-quốc.
Giữa những người ở những quốc-gia khác nhau thì không có những mối liên-lạc vật-chất và
tinh-thần như giữa người cùng chung một quốc-gia. Chẳng những khác nhau về thể-chất, ngôn-ngữ, yphục, họ lại không có một lịch-sử tranh-ñấu chung nhau, không theo những phong-tục tập-quán như
nhau, và không ñược ñặt dưới những tổ-chức cai trị chung nhau.
Trong thời-kỳ bế-môn tỏa-cảng cũng như trong thời-kỳ giao-thiệp rộng rãi với nhau, những
quốc-gia không bị mất ñộc-lập ñều sống riêng biệt hay chỉ ñược buộc vào nhau bằng những hiệp-ước
quốc-tế mong manh. Do ñó, sự giao-thiệp giữa người trong quốc-gia này và người trong quốc-gia khác
bị hạn-chế. Tư-nhơn các nước chỉ liên-lạc nhau trong những sự hoạt-ñộng thương-mãi, văn-hóa và
theo một hệ-thống chặt chẽ hơn, nhưng nhỏ hẹp hơn, trong những sự hoạt-ñộng chánh-trị. Số người
của một quốc-gia mà có liên-lạc với người của một quốc-gia khác so với những người không giaothiệp thì không có bao nhiêu, ngay trong lúc mà sự cộng-tác quốc-tế ñã trở nên rộng rãi, nhờ những
phương-tiện giao-thông mau lẹ và tiện-lợi cũng thế. Bởi vậy, sự hợp-quần giữa con người trong phạmvi quốc-tế phần nhiều là gián-tiếp. Những người trực-tiếp hợp-quần nhau chỉ có một số rất ít mà thôi.
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D.- NHỮNG ÐẶC-ÐIỂM TRONG SỰ HỢP-QUẦN CỦA CON NGƯỜI.
Chúng ta có thể nói tóm lại rằng phạm-vi hợp-quần của con người có xu-hướng càng ngày càng
mở rộng thêm ra mãi. Nhưng phạm-vi này càng mở rộng thì người hợp-quần càng bớt ñồng-nhứt nhau,
liên-lạc giữa những người hợp-quần càng bớt mật-thiết, và sự tổ-chức của người càng bớt chặt chẽ. Mà
sự ñồng-nhứt của người hợp-quần, sự mật-thiết trong những mối liên-lạc của họ và sự chặt chẽ của tổchức họ là những yếu-tố cần-thiết ñể làm cho ñoàn-thể vững vàng.
Ðoàn-thể lớn nhứt trong ñó những yếu-tố trên nầy còn ñủ sức ñể làm cho sự hợp-quần của
người vững vàng là quốc-gia. Vì ñó, sự hợp-quần của người luôn luôn hướng ñến hình-thức quốc-gia.
Biên-giới quốc-gia, cách tổ-chức quốc-gia, hạng người cầm ñầu quốc-gia, và những nhóm người họp
nhau lại ñể cấu-tạo nên quốc-gia có thể thay ñổi tùy theo thời-thế, nhưng thực-thể quốc-gia không thể
tiêu-diệt ñược. Từ khi xuất-hiện ñến giờ, nó luôn luôn ñược duy-trì qua các thời-ñại, nhưng có xuhướng lấy biên-giới dân-tộc làm biên-giới của mình ñể có ñủ những ñiều-kiện làm cho sự hợp-quần
của nhơn-dân mình thêm vững chắc.
Ngoài những ñiều kể trên, chúng ta còn có thể lưu-ý chỗ nầy nữa, là khi phạm-vi hợp-quần mở
rộng ra ñến một mực nào ñó thì con người bắt ñầu lo sợ cho sự sinh-tồn riêng của mình nhiều hơn là lo
cho sự sinh-tồn chung. Một mặt, vì sự liên-lạc giữa mọi người trong ñoàn-thể lớn bớt mật-thiết và sự
tổ-chức bớt chăt chẽ, thành ra người hưởng một sự tự-do tương-ñối, một mặt vì sự rộng lớn của ñoànthể không cho phép ñoàn-thể lo nghĩ ñến quyền-lợi từng cá-nhơn một ñược, người phải tìm cách mưusanh riêng và cạnh-tranh với người trong ñoàn-thể mình. Trong sự tranh-ñấu với người cùng ñoàn-thể
nầy, người cũng cần dùng người phụ-lực. Do ñó, người hợp-quần nhau lại thành ñoàn-thể nhỏ trong
ñoàn-thể lớn ñể ñối chọi lại nhau.
Ngay trong bộ-lạc, nhiều khi người ta ñã có thành-lập những tiểu-gia-ñình sống riêng nhau.
Người cũng có thể họp nhau thành nhóm nhỏ ñể tranh nhau giữ chức tù-trưởng của bộ-lạc. Trong
phạm-vi quốc-gia thì sự thành-lập những ñoàn-thể nhỏ như thế ñã thành một việc thông-thường tựnhiên. Trong quốc-gia, người nào cũng có một tiểu-gia-ñình, lại có một ñại- gia-ñình. Ngoài ra, người
lại còn kết bạn với những người khác, hoặc gia-nhập một ñoàn-thể tôn-giáo, một tổ-chức nghiệp-ñoàn,
một hội-ñảng chánh-trị v.v...
Một ñặc-ñiểm quan-trọng khác của sự hợp-quần giữa loài người là người ta có khi vượt ra khỏi
ñoàn-thể chánh-thức trong ñó mình ñang sống ñể hợp-quần với những người của ñoàn-thể khác theo
một hệ-thống tổ-chức khác với ñoàn-thể mình. Những sự giao-thiệp về thương-mại, những sự hùn hiệp
trong các xí-nghiệp kỹ-nghệ hay tài-chánh, những cuộc trao ñổi văn-hóa, những trào-lưu tôn-giáo,
chánh-trị giữa người trong quốc-gia nầy và quốc-gia nọ ñã tạo ra nhiều ñoàn-thể hợp-quần quốc-tế nằm
choàng lên trên biên-giới quốc-gia.
Ð.- NHỮNG ÐỊNH-LUẬT CHI-PHỐI SỰ HỢP-QUẦN CỦA CON NGƯỜI.
Trong sự thành-lập những ñoàn-thể hợp-quần, người ñã tuân theo những ñịnh-luật gì? Nhìn ra
xã-hội, chúng ta thấy rất nhiều hình-thức hợp-quần.
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Trước nhứt, người có thể hợp-quần theo huyết-thống trong phạm-vi tiểu-gia-ñình và ñại- giañình. Ngoài ra, người còn có thể hợp-quần theo tâm-tánh, nghĩa là kết bạn nhau vì tín-ngưỡng của
mình và nắm tay với những người thờ chung một tôn-giáo ñể lập thành một giáo-hội. Người có thể
hợp-quần theo chức-vụ mình trong xã-hội và cùng với những người ñồng nghề lập ra những nghiệpñoàn, những hội ái-hữu. Người cũng có thể hợp-quần theo tư-tưởng và lập ra những văn-ñoàn, những
học-phái, những chánh-ñảng.
Những hình-thức hợp-quần như trên nầy thật rất nhiều. Nhưng ñại-khái ta có thể bảo rằng con
người hợp-quần nhau theo ý-thức ñồng-loại, nghĩa là khi họ có một cái gì chung nhau, một cái gì giống
nhau, một cái gì tương-ñồng nhau. Những câu ngạn-ngữ “Trâu theo trâu, ngựa theo ngựa” của người
Việt-Nam, “Châu tầm châu, mã tầm mã” (ghe tìm ghe, ngựa tìm ngựa) của người Trung-hoa, “Qui se
ressemble, s’assemble” (ai giống nhau thì hợp nhau lại) của người Pháp ñã chứng tỏ ñiều nầy một cách
mạnh mẽ.
Sự hợp-quần theo ý-thức ñồng-loại thật ra là một khuynh-hướng tự-nhiên; người hợp-quần với
kẻ giống mình như con gà ñi theo bầy gà, con vịt ñi theo bầy vịt vậy.
Như ta ñã thấy, chính bản-năng hợp-quần và cứu-cánh duy-trì sự sinh-tồn chủng-loại ñã xô ñẩy
người tụ-hợp lại. Nó cũng làm cho người hướng ñến sự ñồng-nhứt. Người tự-nhiên biết bắt chước nhau
ñể ñược giống nhau, và bài-xích những kẻ lập-dị, có những cử-chỉ, hành-ñộng, thái-ñộ khác với ñám
ñông, trừ ra khi nào kẻ lập-dị này là một lãnh-tụ ñược tôn-sùng. Trong trường-hợp sau này, chính
quần-chúng lại bắt chước nhà lãnh-tụ ấy, và chung-qui, các cá-nhơn trong xã-hội cũng có những tánhcách giống nhau. Hợp-quần với ñồng-loại và chọi nhau với dị- loại, ñó là thái-ñộ tự-nhiên của người.
Trong những xã-hội nhỏ hẹp, sự ñồng-nhứt của ñoàn-thể có thể thục-hiện ñược và sự hợp-tập
người ñồng-chủng ñể chọi nhau với kẻ dị-chủng có một tánh-cách tương-ñối giản-dị. Ðến khi xã-hội
mở rộng ra, sự ñồng-nhứt không còn duy-trì ñược, vấn-ñề mới trở thành phức-tạp. Trong giai-ñoạn
này, ý-thức xuất-hiện và quyết-ñịnh cá-nhơn ñã có dự một phần nào vào sự hợp-quần của người. Trong
trường-hợp ñó, ta có thể tìm thấy lý-do của sự hợp-quần theo ý-thức ñồng-loại.
Trước hết, chúng ta có thể nói một cách tổng-quát rằng những người ñồng-loại nhau thì có
những quyền-lợi chung giống nhau. Họ hợp-quần nhau lại là ñể bảo-vệ quyền-lợi chung ấy. Trong một
phạm-vi nhỏ hẹp hơn nữa, thì những người ñồng-loại nhau mà có một cái gì chung nhau – cái ñó
những người ñồng-loại khác không có – cũng hợp lại nhau ñể bảo-vệ cái chung nhau ñó.
Một mặt khác, những người có một ñiểm nào giống nhau thì cảm thấy mình gần nhau. Theo xuhướng tự-nhiên, kết-quả sự hợp-tác vô-ý-thức với kẻ ñồng-chủng ñể chọi nhau với người dị-chủng,
người thích những kẻ gần mình hơn là những kẻ xa mình, và ưa những người giống mình hơn là những
người không giống mình. Nếu quyền-lợi cá-nhơn mà ñược bảo-ñảm như nhau thì người chịu hợp-quần
với kẻ giống mình hơn là hợp-quần với kẻ không giống mình. Nhiều khi, người lại chọn lựa sự hợpquần với những kẻ không giống mình mặc dầu lối hợp-quần sau này có lợi hơn cũng thế.
Sự hợp-quần theo ý-thức ñồng-loại thường thường có tánh-cách tình-nguyện. Nhưng trong sự
cưỡng-bách hợp-quần, ý-thức ñồng-loại cũng ñóng một vai trò quan-hệ. Những giống dân khác nhau
xa quá thì có bị cưỡng-bách hợp-quần cũng không ñồng-hóa nhau ñược và thế nào cũng ñi ñến sự phân
rẽ nhau ra. Những giống dân có nhiều ñiểm tương-ñồng bị cưỡng-bách hợp-quần nhau thì có thể ñồnghóa nhau dễ dàng. Sự hợp-quần này lại có thể mất tánh-cách cưỡng-bách ñể có tánh-cách tình-nguyện
trong trường-hợp những giống dân ấy ñều bị một giống dân khác xa lạ hơn uy-hiếp một cách mạnh mẽ.
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Như vậy, sự tương-ñồng là một yếu-tố quan-trọng trong sự hợp-quần của loài người. Nó cùng
với yếu-tố quyền-lợi cá-nhơn là những ñịnh-luật chi-phối hợp-quần của người một cách chặt chẽ.
C.- NHỮNG LOẠI TƯƠNG-ÐỒNG LÀM CHO NGƯỜI HỢP-QUẦN NHAU LẠI.
Xét hết những ñoàn-thể mà người ñã cấu-tạo ñược, ta thấy rằng những sự tương-ñồng hiện tại
giữa loài người có thể chia ra làm bốn loại: tương-ñồng chủng-loại, tương-ñồng tâm-tánh, tương-ñồng
tư-tưởng và tương-ñồng hoàn-cảnh.
1.- TƯƠNG-ÐỒNG CHỦNG-LOẠI.
Sự tương-ñồng-chủng-loại ñưa ñến sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất và sự tương-ñồng ngônngữ.
Sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất là một ñiều mà ai ai cũng có thể thấy ngay trước mắt. Nhờ
ñó, nó gây sự hợp-quần một cách dể dàng và rộng rãi. Những người cùng thuộc một dân-tộc với nhau
tuy không phải giống nhau hoàn-toàn như những giọt nước, nhưng cũng có những tánh-cách thể-chất
chung nhau. Cố-nhiên là trừ những trường-hợp ñặc-biệt, người ta mến người ñồng-tộc hơn là người dịtộc, và thích hợp-tác với người ñồng-tộc hơn là với người dị-tộc.
Ngôn-ngữ là một yếu-tố giúp người giao-thiệp nhau một cách dễ dàng, và sự tương-ñồng ngônngữ phụ vào sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất làm cho người nhận thấy mình gần nhau ñủ ñể cho
người ta có thể biết ngay là họ ñồng-tộc với nhau. Những chủng-tộc gần nhau mà có ngôn-ngữ chung
nhau thường có thiện-cảm với nhau và dễ hợp-tác nhau hơn là những chủng-tộc ngôn-ngữ bất-ñồng.
2.- TƯƠNG-ÐỒNG TÂM-TÁNH.
Sự tương-ñồng tâm-tánh khó nhận thấy hơn sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất hay ngôn-ngữ.
Người phải ở chung nhau thật lâu mới có thể rõ tâm-hồn nhau và thích nhau. Vì ñó, sự hợp-quần do
yếu-tố này gây ra tuy hết sức sâu xa mạnh mẽ nhưng không ñược rộng rãi.
3.- TƯƠNG-ÐỒNG TƯ-TƯỞNG.
Sự tương-ñồng tư-tưởng chỉ có thể nhận thấy sau khi người ta giải tỏ ý-kiến cho nhau biết nhiều
lần. Ðã thế tư-tưởng con người không phải bất-di bất-dịch. Nó biến-hóa luôn luôn. Vì ñó, yếu-tố
tương-ñồng tư-tưởng thường không gây ñược một sự hợp-quần rộng rãi vững chắc bằng yếu-tố tươngñồng tánh-cách chủng-loại.
Tuy-nhiên, trong lịch-sử loài người, có những hệ-thống tư-tưởng nắm quyền ñộc-tôn trong xãhội và chi-phối ñược một số ñông người trong một thời-gian dài dặc. Tư-tưởng Nho-giáo ñã ñóng một
vai tuồng trọng-yếu trong những xã-hội Viễn-ñông suốt mấy ngàn năm.
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Vấn-ñề tín-ngưỡng cũng là một vấn-ñề thuộc về tư-tưởng và chúng ta có thể xem những ñoànthể tôn-giáo như là những ñoàn-thể hợp-quần dựa vào sự tương-ñồng tư-tưởng.
4.- TƯƠNG-ÐỒNG HOÀN-CẢNH.
Sự tương-ñồng hoàn-cảnh là một yếu-tố mạnh mẽ làm cho người hợp-quần nhau lại, vì nó hợp
với quyền-lợi cá-nhơn. Người cùng hoàn-cảnh nhau tự-nhiên là có những quyền-lợi cá-nhơn thiển-cận
giống nhau. Bởi ñó, họ có xu-hướng hợp-quần nhau ñể tranh-ñấu chung nhau. Nhưng sự hợp-quần này
thường bấp bênh, không vững chắc, vì sự tương-ñồng hoàn-cảnh thường không rõ rệt : rất ít người ở
vào một tình-thế y hệt như nhau. Thêm nữa, cũng như tư-tưởng, hoàn-cảnh con người không phải luôn
luôn vẫn như thế mãi. Nó thay ñổi hoài hoài, thành ra người khó duy-trì sự cộng-tác cùng nhau trong
phạm-vi này một cách lâu dài.
G.- NHỮNG PHƯƠNG- PHÁP ÐỂ DUY-TRÌ SỰ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.

Sự hợp-quần là một ñiều cần-thiết cho sự sinh-tồn của người. Từ khi con người có một ñời
sống khá cao rồi, nó trở thành vô-cùng phức-tạp. Ta ñã thấy rằng người có thể tình-nguyện hợp-quần
lại hay bị cưỡng-bách mà phải hợp-quần. Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, sự hợp-quần không
phải tạo nên ñược một cách dễ dàng. Bao giờ nó cũng là kết-quả của một tình-trạng khó khăn, như
những hiểm-nguy ñe dọa con người trong trường-hợp tình-nguyện hợp-quần, hay chiến-tranh, trong
trường-hợp cưỡng-bách hợp-quần.
Một mặt khác, sự hợp-quần gây thêm sức mạnh cho người và mang nhiều ñiều ích-lợi ñến, ít
nhứt là cho một số người trong xã-hội.
Bởi những lẽ trên ñây, khi ñã gây ñược sự hợp-quần rồi, người phải cố hết sức làm cho nó duytrì ñược. Ðiều này bắt buộc người phải tìm những phương-pháp làm cho sự tranh-ñấu nhau giữa những
người bên ngoài ñoàn-thể không hại gì ñến trật-tự chung.
Những phương-pháp này tự-nhiên phải ñi sát với trình-ñộ tiến-hóa của con người. Tương-ñối
giản-dị vào buổi sơ-thủy của nhơn-loại, nó ñã lần lần phức-tạp theo dòng thời-gian. Nói cho thật ñúng
thì vấn-ñề duy-trì hợp-quần của người thật-sự bao gồm cả văn-hóa của người.
1.- NHỮNG YẾU-TỐ DUY-TRÌ SỰ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.
Một trong những yếu-tố quan-trọng nhứt của ñời sống xã-hội người ngày xưa là tôn-giáo. Nó
thực-hiện ñược nhờ nhiều ñiều-kiện khác nhau: một mặt là khả-năng sử-dụng biểu-hiệu của người giúp
người tạo ra ngôn-ngữ; ñồng-thời ghi nhớ các kinh-nghiệm của mình và sắp ñặt nó thành hệ-thống,
một mặt là sự cần dùng hiểu biết và khuynh-hướng muốn tìm hiểu nguồn-gốc của mình, một mặt khác
là lòng sợ hãi những lực-lượng vô-hình mạnh mẽ của thiên-nhiên có hại ñến mình.
Phát khởi từ võ-trụ-quan thô-sơ và những thuật phù-thủy, tôn-giáo lần lần ñược cao-thượnghóa. Quan-niệm về các vị thần-minh và về Thượng-Ðế có một tánh-cách trừu-tượng và tinh-túy hơn,
sự lễ-bái thờ cúng cũng bớt phần dã-man ñộc-ác.
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Nhưng dầu còn thô-sơ hay ñã tiến lên một mực cao rồi, tôn-giáo cũng bao trùm cả ñời sống xãhội của người thời trước. Nó chi-phối cả những hoạt-ñộng chính trị, văn-hóa, mỹ-thuật v.v... và ñóng
một vai tuồng quan-trọng trong sự gây tánh-cách ñồng-nhứt giữa người trong ñoàn-thể, khiến cho họ
cố-kết lại nhau.
Người cổ-sơ tin rằng mọi nhơn-viên của ñoàn-thể ñều do một gốc mà ra. Vị thủy-tổ chung, có
thể là một vị anh-hùng thời trước, một vật-tổ, một vị thần-minh, hay chính Thượng-Ðế. Nhưng trong
trường-hợp nào, ý-thức ñồng-loại cũng ñược nêu ra: Những người cùng chung một nguồn-gốc, có một
huyết-thống chung tất cả phải cố-kết nhau lại ñể ñối-phó với những người khác.
Những người cùng chung nguồn-gốc với nhau, phải hoà-thuận nhau và cư-xử với nhau theo
qui-tắc do thần-minh hay Thượng-Ðế ñặt ra. Người cầm ñầu ñoàn-thể là người ñạI-diện vị thần-minh
hay Thượng-Ðế. Những người trái luật-lệ hay qui-tắc chung phải bị trừng-phạt.
Mỗi người ñều phải có một ý-niệm rõ rệt về nhiệm-vụ mình ñối với các vị thần-minh và người
ñồng-loại, và sự giáo-dục hướng về chỗ ñào-luyện con người theo khuôn-khổ tôn-giáo nêu ra.
Những hoạt-ñộng văn-hóa của người cũng nhắm vào mục-ñích phụng-sự thần-minh: những bài
ca, bản nhạc, những ñiệu nhảy múa ñều dùng trong những cuộc lễ-bái, những tòa kiến-trúc, những họaphẩm, những công-trình ñiêu-khắc cũng qui vào việc thờ phụng.
Như thế, trong bước ñầu của nhơn-loại, tôn-giáo ñã thấm nhuần cả ñời sống con người. Nó
ñiều-khiển cả những hoạt-ñộng xã-hội của người và hướng người về những ý-tưởng, những lối cư-xử,
hành-ñộng như nhau. Nó tạo ra những mối dây liên-lạc tinh-thần chặt chẽ ñể buộc mọi người lại với
nhau.
Nhưng tôn-giáo không phải ngự-trị trên con người mãi mãi ñược. Sự mở mang của trí-óc người
giúp người hiểu biết những hiện-tượng bao quanh mình nhiều hơn. Thêm nữa, sự khuếch-trương của
xã-hội làm cho những ñiều-kiện sinh-tồn vật-chất ñược ñầy ñủ hơn. Ý muốn nâng cao ñời sống vậtchất lên làm cho người lãng quên bớt nhiệm-vụ ñối với thần thánh. Do ñó, sự chi-phối của tôn-giáo ñối
với nhơn-loại càng ngày càng yếu bớt ñi.
Về mặt chính-trị, lý-tưởng dân-chủ dần dần thắng chủ-trương tôn-giáo. Ý-chí sinh-tồn ñược
ñem dùng thay oai-quyền của thần-linh hay Thượng-Ðế trong sự khêu gợi tinh-thần ñoàn-thể. Luật
pháp mất lần tánh-cách thiên-mạng ñể mang tánh-cách con người. Sự giáo-dục nghiêng về phía vôthần. Những hoạt-ñộng văn-hóa nhằm mục-ñích phụng-sự ñời sống của người nhiều hơn là phụng-sự
thần thánh. Ngay ñến những giáo-ñiều ñạo-ñúc cũng lần lần tách khỏi tôn-giáo ñể tạo nên nền luân-lý
thuần-túy của người.
Những tri-thức của người có tánh-cách thực-tiễn hơn và hợp lại lập thành các khoa-học. Khoahọc càng ngày càng có khuynh-hướng thay thế tôn-giáo trong sự chi-phối những hoạt-ñộng xã-hội của
người. Nhưng với trình-ñộ hiện-thời, nó chưa ñạt ñược mục-ñích trên này, và những yếu-tố dùng ñể
duy-trì hợp-quần của người trong xã-hội văn-minh hiện còn ñang bị chia xẻ giữa tôn-giáo và khoa-học.
Do ñó, nó trở thành rời rạc, không thống-nhứt nhau. Ðiều này, thêm vào sự phức-tạp của ñời sống vănminh và sự mở mang cá-tánh làm cho các ñoàn-thể hợp-quần bớt sự ñồng-nhứt. Vì thế, trừ những nước
theo một chế-ñộ ñộc-tài khắc-nghiệt, sự cố-kết giữa con người trong các ñoàn-thể văn-minh bớt chặt
chẽ ñi.
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Phân-tích kỹ những yếu-tố giúp vào việc duy-trì sự hợp-quần giữa người trong một ñoàn-thể, ta
nhận thấy trước nhứt có ngôn-ngữ. Nhờ có ngôn-ngữ, người có thể giao-thiệp nhau và hiểu biết nhau.
Với sự xuất-hiện của ngôn-ngữ, sự giúp ñỡ nhau mất lần tánh-cách vô-ý-thức ñể trở thành ý-thức.
Lòng thương mến nhau cũng ñược mở mang thêm. Một mặt khác, ngôn-ngữ là biểu-hiệu rõ rệt ñể
phân-biệt người trong ñoàn-thể với người ngoài ñoàn-thể. Do dó, ngôn-ngữ ñóng một vai tuồng rất
quan-trọng ñối với người.
Lẽ tự-nhiên những người trong ñoàn-thể nói chung một thứ tiếng, nhưng nếu có thể ñược,
người ta tìm cách làm cho ngôn-ngữ mình ñược truyền-bá ra ngoài. Những dân-tộc chinh-phục ñược
dân-tộc khác nhứt ñịnh là bắt những giống dân bị mình thống-trị học ngôn-ngữ của mình.
Những ñế-quốc rộng lớn thường gồm nhiều giống dân có ngôn-ngữ khác nhau, nhưng dầu sao,
cũng chỉ có ngôn-ngữ của giống dân thống-trị là ñược tôn-trọng nhứt, có khi là ngôn-ngữ duy-nhứt
ñược dùng trong việc hành-chánh. Trường-hợp nước Thụy-sĩ có ba ngôn-ngữ khác nhau và ñược xem
ngang nhau là một trường-hợp hết sức ñặc-biệt. Những người muốn ñi ñến cảnh thế-giới ñại-ñồng ñã
nhận thấy sự quan-trọng của ngôn-ngữ nên ñã tạo ra một thứ tiếng mới, thế-giới-ngữ, ñể dọn ñường
cho công cuộc thống-nhứt nhơn-loại họ ước mong.
Kề bên ngôn-ngữ là văn-tự. Văn-tự phát-hiện sau ngôn-ngữ, và có liên-lạc mật-thiết với ngônngữ. Nó không phổ-cập trong ñoàn-thể bằng ngôn-ngữ vì dân-tộc nào cũng có người mù chữ. Nhưng
bù lại, nó có thể lan rộng ra ngoài biên-giới dân-tộc. Nhiều giống dân có thể dùng chung một thứ chữ
tuy không cùng nói một thứ tiếng. Ðó là trường-hợp những dân-tộc Trung-hoa, Việt-Nam, Nhựt-bổn,
Triều-tiên cũng dùng Hán-tự, nhưng nói những thứ tiếng khác nhau. Văn-tự là cái xe chuyên chở vănhóa và có một công-dụng rất lớn trong việc làm cho người gần nhau.
Thuở xưa, tất cả nhơn-loại ñều bị sự chi-phối của tôn-giáo. Ta thấy rằng tôn-giáo có ảnh-hưởng
ñến hầu hết những hoạt-ñộng của người ngày trước. Riêng trong lãnh-vực ñặc-biệt của nó, nó biểu-lộ
dưới hình-thức những cuộc lễ-bái các thần-linh, những tín-ngưỡng. Những hình-thức bên ngoài của
tôn-giáo và những vị thần ñược sùng-bái cũng như các tín-ngưỡng ñều có giúp vào việc cố-kết con
người lại. Do ñó, các ñoàn-thể ñều có xu-hướng ñem tôn-giáo mình bành-trướng ra ngoài và bắt buộc
những dân-tộc bị mình thống-trị theo tôn-giáo của mình.
Những phong-tục tập-quán của người, có một phần do nơi tín-ngưỡng mà ra. Nó qui-ñịnh một
cách chặt chẽ cách-thức cư-xử của người ñối với nhau. Ảnh-hưởng nó ñối với việc duy-trì sự hợp-quần
giữa người trong một ñoàn-thể tự-nhiên là hết sức to tát.
Luân-lý, văn-hóa, nghệ thuật có nhiệm-vụ dạy người ăn ở với nhau cho phải ñạo, uốn nắn tâmhồn, tư-tưởng người, vun bồi tình-cảm người và tạo ra những ñiều-kiện, những cơ-hội cho người
thông-cảm nhau và sống hòa-hợp nhau.
Ngoài những yếu-tố tinh-thần trên ñây, còn có oai-quyền của cơ-quan cai-trị dùng võ-lực khép
người vào khuôn khổ chung và bắt mọi người cộng-tác nhau theo những thể-thức nhứt-ñịnh.
Sự tổ-chức việc sản-xuất những món người cần dùng cũng tạo ra mối liên-quan kinh-tế chặt
chẽ, ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự duy-trì những sự giao-thiệp giữa người với nhau.
Tất cả những yếu-tố trên này ảnh-hưởng qua lại với nhau và ñều hướng ñến chỗ làm cho người
cố-kết nhau lại.
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2.- SỰ LỢI-DỤNG YẾU-TỐ TƯƠNG-ÐỒNG TRONG VIỆC DUY-TRÌ SỰ HỢP-QUẦN.
Ngôn-ngữ, văn-tự, tôn-giáo, phong-tục, tập-quán, luân-lý, chánh-trị, kinh-tế là những yếu-tố
duy-trì sự hợp-quần giữa người cùng ñoàn-thể. Nhưng ñồng-thời, nó lại làm cho người các ñoàn-thể
khác nhau chống chọi lại nhau. Như thế thật-sự không phải chính các yếu-tố trên này thực-hiện ñược
sự ñoàn-kết, mà sự tương-ñồng do nó gây ra ñã ñạt kết-quả tốt ñẹp ấy. Những nhà lãnh-ñạo quầnchúng từ trước ñã nhận thấy rõ sự quan-trọng của yếu-tố tương-ñồng. Do ñó, họ ñã cố lợi-dụng nó ñể
làm cho ñoàn-thể họ tổ-chức ñược vững chắc. Những ñoàn-thể ñược hợp-quần lập ra, dầu lớn hay nhỏ
cũng ñều cố gắng làm cho người thấy mình giống nhau ở nhiều chỗ.
Trong dân-tộc, người ñã có những tánh-cách thể-chất giống nhau rồi, nhưng người còn tạo ra
thêm những yếu-tố phụ-thuộc ñể cho mọi người ñược giống nhau thêm. Những cách-thức trang-ñiểm,
ăn mặc khi xưa ñều nhắm vào mục-ñích ấy. Ngôn-ngữ và văn-tự cũng ñóng một vai tuồng trong sự
khiến cho người thấy mình giống nhau. Về phương diện tinh-thần, người ta cố làm cho mọi người có
một tâm-hồn chung, tâm-hồn của dân-tộc. Người ta cũng xây dựng một nền văn-hóa dân-tộc, một hệthống tư-tưởng, một ý-thức hệ làm cây kim chỉ nam cho sự tổ-chức dân-tộc. Ðồng thời sự tuyên-truyền
của chánh-phủ bao giờ cũng cố chứng-tỏ cho mọi người trong dân-tộc thấy rằng họ cùng chung một
hoàn-cảnh ñối với các dân-tộc khác.
Những ñoàn-thể chánh-trị hay tôn-giáo quốc-tế gom góp những người cùng chung một tưtưởng, một tâm-hồn như nhau mà thiếu sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất thì cố tạo ra những biểu-hiệu
vật-chất ñể thế vào. Do ñó, mà ñoàn-thể chánh-trị hay tôn-giáo quốc-tế nào cũng có dấu hiệu riêng cho
mình, những màu cờ, những sắc phục ñặc-biệt. Những ñoàn-thể chánh-trị và tôn-giáo trong một quốcgia gồm những người cùng một tánh-cách thể-chất như nhau cũng ñặt ra những dấu hiệu, kỳ-hiệu và
sắc-phục ñể cho người trong ñoàn-thể dễ nhận ra nhau và thấy mình giống nhau hơn.
II.- SỰ TRANH-ÐẤU LẪN NHAU GIỮA CÁC ÐOÀN-THỂ LOÀI NGƯỜI.

A.- MỘNG-TƯỞNG ÐẠI-ÐỒNG.
Sự hợp-quần ñã mang ñến cho loài người những ích-lợi lớn-lao. Ðó là một ñiều không ai chối
cãi ñược. Một mặt khác, sự tranh-ñấu ñã gây cho người không biết bao nhiêu cảnh thảm-mục thươngtâm, khiến người ñau xót. Vì ñó, từ lâu, loài người ñã mơn trớn giấc mộng thế-giới ñại-ñồng. Có lẽ
giấc mộng này ñã nảy mầm lúc con người bắt ñầu hưởng một cuộc ñời sung-túc và an-ổn. Một số ít
người có bản-năng xã-hội mở mang ñã ñứng lên bài-xích chiến-tranh, hô-hào cho nhơn-loại hợp-nhứt
lại ñể xây dựng một nền hòa-bình và hạnh-phúc chung.
Từ trước ñến giờ, không biết bao nhiêu văn-sĩ, triết-gia, giáo-chủ, ñã ñứng ra kêu gọi loài người
chấm dứt sự tàn-hại nhau. Trong số này, có một vài người rất ñược nhơn-loại tôn-sùng.
1.- NHỮNG BỰC VĨ-NHƠN CHỦ-TRƯƠNG ÐẠI-ÐỒNG.
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a)- NHỮNG TRIẾT-GIA.

Trong những triết-gia Âu-Châu thời cổ ñứng ra kêu gọi người bỏ sự giết hại nhau, nổi
danh nhứt là Platon. Ông gốc người Hy-Lạp, sanh năm 429 và chết năm 347 trước công-nguyên.
Sống trong một thời-kỳ chiến-tranh liên-miên giữa các ñô-thị Hy-Lạp, ông rất ñau khổ vì cuộc nhơnloại tương-tàn và cố tìm cách chấm dứt những xung-ñột giữa các ñoàn-thể loài người.
Trong một quyển sách tựa là “Chánh-thể” ( Nguyên văn tiếng Hy-Lạp là Polifeia, có nghĩa là
Hiến-pháp, Chánh-thể hay Chế-ñộ chánh-trị, nhưng ñược người La-mã dịch là Respublica và người
Pháp dịch là République) Platon tưởng-tượng ra một ñô-thị lý-tưởng, trong ấy nhơn-dân chia ra làm ba
hạng người. Trên hết là hạng hiền-triết toàn-thiện toàn-năng, có toàn-quyền ñiều-khiển quốc-gia. Kế
ñó là hạng chiến-sĩ gồm những người ñược chọn lọc kỹ càng và có nhiệm-vụ phụng-sự quốc-gia theo
mạng lịnh những nhà hiền-triết. Sau cùng, là hạng nông công, không có ñức tánh năng-lực gì ñặc-biệt,
chỉ lo hoạt-ñộng ñể sản-xuất những món cần dùng cho mọi người.
Sự phân-biệt ba hạng người trên ñây không có tánh-cách của một sự khu-biệt ñẳng-cấp cứng
rắn: những nhà hiền-triết ñược chọn lọc trong số chiến-sĩ có tuổi và học giỏi. Ngoài ra, con của người
thuộc hạng nông công mà xét ra có năng-lực thì ñược tuyển vào các lớp học ñể ñược ñào-luyện thành
chiến-sĩ rồi hiền-triết.
Platon cho rằng con người sở-dĩ xung-ñột lẫn nhau là vì họ hay phân-biệt “của mình” và “của
người khác”. Ngoài ra, gia-ñình cũng là một nguyên-nhơn làm cho người tranh-ñấu nhau. Lòng thương
vợ con làm cho người ở bất-công với người dưng và không nghĩ ñến sự công-ích.
Bởi ñó, Platon chủ-trương hủy-diệt quyền tư-hữu và chế-ñộ gia-ñình với hiền-triết và chiến-sĩ
là những người cầm quyền cai-trị ñô-thị. Hai hạng người này không ñược có một tài-sản gì riêng rẽ,
ngoài những ñồ vật hết sức cần-thiết cho cá-nhơn. Họ cũng không có vợ riêng: tất cả những người ñàn
bà ñược chọn lọc vào hai giai-cấp lãnh-ñạo là vợ của tất cả những hiền-triết và chiến-sĩ thuộc nam giới.
Họ phối-hợp nhau theo phương-pháp rút thăm và trong những buổi lễ công-cộng tổ-chức một cách
long-trọng. Trẻ con sanh ra ñược chọn lọc kỹ càng; những ñứa ñược xem là ñáng sống thì ñược ñem
nuôi trong những viện dục-anh, theo một lối tổ-chức làm cho mẹ không nhìn ra ñược con mình.
Quyển “Chánh Thể” của Platon rất nổi danh, nhưng không chánh-khách nào noi theo chủtrương cộng-sản và cộng-thê-nhi nó nêu ra. Và sau cùng, chính tác-giả nó cũng nhìn nhận những ñềnghị của mình không thể thi-hành ñược.
Quay về Á-Ðông, ta thấy có Khổng-tử là một nhà chánh-trị nhiệt liệt chủ-trương thế-giới ñạiñồng. Sanh vào thời Xuân-Thu là một ñời loạn_lạc cuối triều Ðông-Châu. Người rất khổ-tâm mà thấy
các chúa chư-hầu luôn luôn tìm cách thôn-tính lẫn nhau. Người ñi chu-du khắp nơi, hô-hào cho mọi
người tôn thờ nhà Châu ñể chấm dứt những cuộc xung-ñột.
Chủ-trương của Người gồm lại trong tiêu-ngữ: tu-thân, tề-gia, trị-quốc, bình thiên-hạ. Theo
Người khi nào ñạo-lý Người thi-hành ñược thì thiên-hạ sẽ thành của chung “Ðại-ñạo chi hành dã,
thiên-hạ vi-công”. Nhưng mặc dầu các vua chư-hầu rất kính-trọng Người, không người nào chịu nghe
theo Người, và sau cùng, Người phải về nước Lỗ viết sách, dạy học trò.
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Sau khi Khổng-tử chết rồi, trong số những người tiếp-tục tranh-ñấu cho tư-tưởng của Người có
thầy Mạnh-tử là người xuất-sắc nhứt, Mạnh-tử ở vào ñời Chiến-quốc, sự tranh-chiến còn khốc-liệt hơn
ñời Xuân-Thu nữa. Ông cũng ñi du-thuyết khắp nơi, tuyên-truyền nền hòa-bình thiên-hạ.
Ông dùng thuyết nhơn-nghĩa ñể chỉ cho các nhà cầm quyền thấy rằng người sanh ra tánh vốn
tốt, chỉ cần noi ñúng theo ñạo-lý là làm cho họ hoà-thuận với nhau. Ông cố chứng minh rằng nhơnnghĩa cao hơn lợi vì nó là quyền-lợi hiểu một cách sáng suốt. Nhưng ông cũng không hơn gì Khổng-tử
và suốt ñời chỉ phí công mà không ñạt ñược mục-ñích thống-nhứt thiên-hạ của mình.
Ðồng thời với Mạnh-tử có Mặc-tử tuy theo một học-thuyết nghịch với ñạo Nho, nhưng cũng
theo ñuổi mục-ñích hòa-bình chung cho nhơn-loại. Ông cho rằng loài người xung-ñột nhau là vì họ
phân-biệt người thân kẻ sơ, và binh người thân mà chống lại kẻ sơ. Ông dạy người phải kiêm-tương-ái,
giao-tương-lợi, nghĩa là xem mọi người như nhau, thương yêu tất cả mọi người ñồng ñều nhau, và lo
lắng cho quyền-lợi của tất cả mọi người như là quyền-lợi của chính mình. Nhưng mặc dầu rất ñược
trọng vọng, Mặc-tử cũng không thành-công ñược trong sự thực-hành thuyết kiêm-ái của mình.
b)- NHỮNG NHÀ TÔN-GIÁO.

Ngoài những nhà chánh-trị kể trên, còn những nhà tôn-giáo tranh-ñấu cho mộng-tưởng thế-giới
ñại-ñồng.
Ở Á-ñông có Thích-ca mâu-ni là giáo-tổ ñạo Phật. Người vốn là một vị hoàng-tử Ấn-ñộ nhận
thấy con người khổ sở vì bốn mối lo: sanh, lão, bịnh, tử, nên lìa bỏ vợ con, bỏ ngôi báu, vào rừng học
ñạo. Ðắc ñạo rồi, Người ñem giáo-lý của mình truyền cho thiên-hạ.
Ðối với ñại-chúng, Người ñem thuyết “từ-bi hỉ-xả” ra dạy, khuyên người nên lấy lòng nhơn-ái
mà ñốI-ñãi nhau, Người không chấp-nhận sự phân-chia giai-cấp như ñạo Bà-la-môn và nhận làm mônñồ tất cả mọi hạng người. Hơn nữa Người còn mở rộng lòng thương ra ñến loài thú vật, và dạy môn-ñồ
không nên sát hại chúng.
Ðạo Phật truyền-bá ra một cách nhanh chóng và tràn sang những nước khác ở Á-ñông. Nhưng
mặc dầu người ta rất tôn-sùng ñạo Phật, mục-ñích chính của Thích-ca là nhơn-loại hòa-bình cũng
không ñạt ñược.
Ở Âu-châu, thì có chúa Giê-su tuyên-truyền ñạo Thiên-chúa, Người dạy loài người phải lấy tình
“huynh-ñệ tương-ái” mà ñối ñãi với nhau. Về sau Người bị ñóng ñinh trên cây thập-tự, nhưng ñạo của
người càng ngày càng bành-trướng ra và ñược toàn-thể dân da trắng sùng-bái. Tuy thế, về phương-diện
tranh-ñấu cho thế-giới ñại-ñồng, ñạo Thiên-chúa cũng không ñạt ñược kết-quả gì hơn ñạo Phật.
1.- TÁNH-CÁCH KHÔNG-TƯỞNG CỦA CHỦ-TRƯƠNG ÐẠI-ÐỒNG.
Platon, Khổng-tử, Mạnh-tử, Phật, Chúa Giê-su ñều là những bực ñức-hạnh siêu tuyệt, rất ñược
người ta tôn-sùng, ảnh-hưởng tràn ra năm châu và duy-trì ñược ñến hàng ngàn năm. Nhưng chung-qui
họ cũng không thành-công ñược trong sự tạo-lập cảnh thế-giới ñại-ñồng.
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Nhóm xã-hội duy-vật hiện-thời, cho rằng, sở-dĩ những nhà triết-lý và tôn-giáo trên này thất-bại
vì họ là những người duy-tâm, ñặt những lý-luận của mình lên trên những không-tưởng hay trên ñạoñức. Nhưng Karl Marx dựa những lý-luận của mình trên những ñiều nhận-xét có vẻ thiết-thật thì ñã ñạt
ñược kết-quả gì hơn? Chủ-nghĩa xã-hội duy-vật của Marx cũng ñã từng lôi cuốn hàng triệu người
cuồng-tín hăng hái, nhưng rồi những tín-ñồ này lại chia thành năm bảy phái cấu xé lẫn nhau.
Vậy, không phải chỉ có những nhà duy-tâm là thất-bại mà thôi, ngay ñến nhóm duy-vật cũng
không thành-công ñược trong sự thực-hiện thế-giới ñại-ñồng, vì chính thế-giới ñại-ñồng cũng là một
không-tưởng. Nó là một trạng thái xã-hội lý-tưởng nhơn-loại ñeo ñuổi tự ngàn xưa ñến giờ mà không
lúc nào ñạt ñược.
Trong lúc loài người còn tôn-trọng thần-quyền thì những nhà chủ-trương thế-giới ñại-ñồng dựa
vào thuyết thiên-ý. Khi người tiến-hóa thêm một bực, bớt tin ở thần-quyền, họ dựa vào tình nhơn-loại
và lý-trí. Ðến thời-ñại khoa-học thạnh-hành, họ dùng những lý-luận có vẻ thiết-thật ñể cố thực-hiện
mục-ñích họ.
Những phương-pháp ñược ñưa ra ñều hợp với tình-thế. Nhưng lòng sợ Trời Phật quỉ thần cũng
như tình thương nhơn-loại hay óc chuộng những ñiều cần ích thiết-thật ñều không làm cho người vui
vẻ nắm tay nhau ñể cùng xây ñắp hạnh-phúc chung. Như thế, hẳn phải có những nguyên-nhơn sâu xa
làm cho loài người chia rẽ.
B.- NHỮNG NGUYÊN-NHƠN CHIA RẼ LOÀI NGƯỜI.
Quan-sát những biến cố gây nên những trận chiến-tranh và những cuộc xung-ñột trên thế-giới
từ xưa ñến nay, ta thấy có hai nguyên-nhơn làm cho loài người chia rẽ.
1.- BẢN-NĂNG SINH-TỒN CÁ-NHƠN.
Trong những nguyên-nhơn chia rẽ này, mạnh mẽ nhứt là bản-năng sinh-tồn cá-nhơn. Như ta ñã
biết, nó là một bẩm-tánh Tạo-hóa phú cho sanh-vật, khiến cho sanh-vật tự-nhiên có ý muốn duy-trì và
bành-trướng sự sống của mình.
Kết-quả của bản-năng sinh-tồn cá-nhơn là tánh vị-kỷ và lòng tham-lam.
Muốn sinh-tồn ñược, người cần phải tiêu-thụ nhiều vật-liệu lấy trong thiên-nhiên và trong loài
cầm thú. Những vật-liệu này không bao giờ ñủ cho tất cả mọi người. Bản-nghĩa của sự sinh-tồn cánhơn là sự bành-trướng ñến cực-ñiểm cái sanh-lực của người. Cái cực-ñiểm ấy không phải dừng lại
một chỗ, nó cứ ñi mãi không ngừng. Vì ñó, người không bao giờ với ñến nó ñược. Khi có ñủ những
vật-liệu cần-thiết cho sự sống vật-chất của mình, người nghĩ ñến sự nâng cao ñời sống ấy lên và tạo ra
những nhu-cầu phụ-thuộc. Những nhu-cầu phụ thuộc này vì thói quen, lần lần thành ra những nhu-cầu
thiết-yếu, và khi người có ñủ những vật-liệu ñể thỏa-mãn nó rồi, người lại tạo ra những nhu-cầu thiếtyếu khác nữa, cứ như thế mãi không ngừng. Người càng tiêu-thụ thì càng thấy mình cần phải tiêu-thụ,
và mỗi ngày người mỗi tạo thêm những nhu-cầu mới cho mình. “Ðược voi thì ñòi tiên”là một câu
ngạn-ngữ Việt-Nam tả tình-trạng này một cách vô-cùng ñúng ñắn.
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Vì ý-chí muốn bành-trướng sanh-lực nầy mà trong nhân-loại từ xưa ñến giờ luôn luôn có một
trò cút bắt giữa mực cung và mực sản-xuất vật-liệu và mực cầu là mực cần dùng của người.
Sự sản-xuất của người mỗi ngày một tăng thêm, nhờ những máy móc tinh xảo giúp người khaithác các nguồn tài-lợi thiên-nhiên một cách ñắc-lực hơn trước. Nhưng sự cần dùng của người cũng cứ
tiến luôn, thành ra khi mực cung ñi gần ñến mực cầu thì mực cầu ñã vọt lên cao hơn chỗ cũ rồi. Sự
chênh lệch giữa cung và cầu làm cho người ta xung-ñột lẫn nhau ñể giành cho ñủ những món mình cần
dùng.
Vì tánh vị-kỷ và lòng tham-lam do bản-năng sinh-tồn gây ra mà có những cuộc tranh-chiến ñể
giành “ñất sống”, giành những nguồn tài-nguyên, những thị-trường buôn bán giữa các dân-tộc từ trước
ñến giờ.
Nhưng như thế cũng chưa phải là hết. Cái ý muốn bành-trướng sự sống của người lại còn ñưa
người tới chỗ cố gắng ñể hơn người khác. Giá như sự sản-xuất của nhơn-loại có thể cung cho tất cả
mọi người ñủ số vật-liệu cần-thiết, người cũng vẫn còn tranh nhau ñể lấy những vật-liệu ñẹp nhứt, tốt
nhứt, ngon nhứt nữa.
Trong sự hợp-quần với ñồng-loại, người lúc nào cũng muốn cho ñoàn-thể mình thật rộng lớn,
nhưng không bao giờ chịu cam-tâm tan lẫn trong quần-chúng. Người luôn luôn rán sức ñể vượt khỏi
ñám ñông, người cố giữ vẹn cái cá-tánh, cái bản-sắc riêng của mình, cố làm cho cái bản-sắc ấy nổi bật
lên, và nếu có thể ñược, thì bắt người khác noi theo ý muốn của mình. Do ñó, mà người ñi ñến tánh
thích vinh-quang, óc tham quyền thống-trị.
“Thà làm một người hương-trưởng còn hơn làm một người bực nhì trong thành La Mã”. Câu
nói trên này của César cũng như câu “thà làm ñầu gà, không làm ñuôi trâu” của người Việt-Nam ñủ
tóm tắt tinh-thần thích vinh-quang của loài người. Một số người ít tinh-thần sát-phạt ñã tìm quyền
thống-trị bằng mưu mẹo, bằng cách ñi lo lót, bằng ñường khoa-cử hay chỉ gấm ghé những chỗ không
quan-trọng. Một số người khác có tánh thích vinh-quang cực-kỳ mãnh-liệt, lại thêm một nghị-lực cangcường, một chí chiến-ñấu dai dẳng. Hạng người này nhứt-ñịnh huy-ñộng hết năng-lực mình ñể chiếm
cho bằng ñược ñịa-vị họ ao ước. Vì ñó, họ luôn luôn là một trở-lực cho nền hòa-bình thế-giới.
Có khi vì người cầm ñầu xuất-chúng, những kẻ tùy-tùng so sánh thấy mình kém xa nên không
dám tranh giành. Nhưng ñến lúc người ấy chết ñi, những viên phụ-tá, vì tánh thích vinh-quang, tinhthần ham quyền thống-trị mà tranh-ñấu lẫn nhau, làm mất sự thống-nhứt. Khi Ðại-ñế Alexandre mất thì
những viên phó-tướng nổi lên tranh nhau rồi chia xẻ ñế-quốc của Ông ra làm năm bảy mảnh xung-ñột
lẫn nhau.
Một hình-thức khác của sự bành-trướng sức sinh-tồn của người về mặt tinh-thần là sự tranh-ñấu
vì tư-tưởng. Ðứng trước một tình-thế, một hiện-tượng, mỗi người ñều có một cách giảI-thích, một
phương-châm hành-ñộng, mà người nào cũng cho ý-kiến mình là hay nhứt, và muốn bắt những người
khác theo mình. Do ñó mà phát-sanh ra những cuộc tranh-ñấu vì tư-tưởng bất-ñồng.
Những cuộc tranh-ñấu vì tư-tưởng này không phải chỉ xảy ra giữa những người khác dòng
giống, khác ngôn-ngữ, khác phong-tục tập-quán, khác tín-ngưỡng với nhau mà thôi. Nó xảy ra ngay
trong những ñoàn-thể gồm người cùng dòng giống, cùng ngôn-ngữ, cùng phong-tục tập-quán, cùng tínngưỡng với nhau nữa. Sự tranh-ñấu tư-tưởng ấy không phải chỉ diễn ra một cách hòa-bình, nó ñã ñưa
ñến nhiều cuộc lưu-huyết thảm-thương.
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Ðạo Thiên-chúa ñã chia ra làm các chi phái Thiên-chúa-giáo chánh-thống, Thiên-chúa-giáo Lamã và Thiên-chúa-giáo cải-lương tranh-ñấu nhau một cách hết sức mãnh-liệt.
Hiện-thời, những môn-ñồ của Karl Marx cùng theo thuyết duy-vật và chủ-trương giai-cấp
tranh-ñấu mà lại chia ra làm những nhóm Xã-hội Ðệ Nhị Quốc-tế, Cộng-sản Ðệ Tam, Cộng-sản Ðệ Tứ
Quốc-tế và Cộng-sản theo khuynh-hướng Tito xung-ñột lẫn nhau còn mãnh-liệt hơn là xung-ñột với
những nhóm khác chủ-trương với mình.
Trong những biểu-lộ của sự sinh-tồn, ta còn nhận thấy có những tình-cảm nữa. Người nào cũng
có tình-cảm và cũng phát biểu nó một cách tự-nhiên, ít khi làm chủ nó ñược.
Ðã thế, mỗi người lại phát-tiết tình-cảm của mình một cách khác nhau. Cùng gặp một việc mà
kẻ vui, người buồn, kẻ thương, người ghét. Vì tánh-tình không hợp, người ta ñâm ra xung-ñột lẫn
nhau.
Về phương-diện chánh-trị, những tình-cảm của người ñóng một vai tuồng quan-trọng. Một nhà
chánh-trị hay một nhà cách-mạng có tài-ñức, có nghị-lực, hoạt-ñộng ñều suốt ñời không chỉ thâu-phục
ñược cảm-tình của một vài triệu người chớ không thể nào làm cho cả loài người tín-nhiệm nơi mình.
Ngay trong những chánh-ñảng, cũng có sự phân chia bè cánh vì người thì thích nhà lãnh-tụ này, kẻ lại
ưa nhà lãnh-tụ kia. Vì muốn ủng-hộ người mình thích nhứt, người ta lập thành nhóm nhỏ cạnh-tranh
nhau.
2.- Ý-THỨC CHỦNG-LOẠI.
Nguyên-nhơn thứ hai làm cho loài người chia rẽ là ý-thức chủng-loại. Nó là một bản-năng
khiến cho một sanh-vật tự-nhiên biết ñược một sanh-vật giống nó hay khác nó, gần nó hay xa nó. Nhờ
có ý-thức chủng-loại mà những sanh-vật không trộn giống với nhau và chỉ họp thành bầy giữa ñồngloại với nhau mà thôi.
Ở con người, ý-thức chủng-loại còn mãnh-liệt hơn ở những sanh-vật khác. Vì biết lập gia-ñình,
quốc-gia, lại có tiếng nói khác nhau, người không những phân-biệt người và ñộng-vật khác, mà còn
phân-biệt người giống này và người giống nọ. Ta có thể bảo rằng người nước nào cũng có óc kỳ-thị
chủng-tộc và trong khi lên tiếng chỉ trích những giống dân hùng mạnh có thái-ñộ khiếm-nhã với mình,
nhiều giống dân lại ra mặt khinh dể những giống dân thấp kém hơn mình. Trong những người cùng
giống với mình, người lại phân-biệt người thân kẻ sơ nữa.
Kết-quả của ý-thức chủng-loại là sự thương ghét không ñều nhau. Người có cái khuynh-hướng
tự-nhiên là thương người hay vật mà người thấy giống mình hay gần mình nhiều hơn người hay vật mà
người thấy xa mình hay ít giống mình. Do ñó mà nảy sanh tinh-thần gia-tộc, tinh-thần bè phái, tinhthần hương-ñảng, tinh-thần tổ-quốc. Người luôn luôn binh cái gần mình ñể chống lại cái mà người cho
là xa mình.
Trong sự hợp-quần của người, ý-thức chủng-loại ñã ñưa người ñến hai thái-ñộ hoàn-toàn trái
ngược nhau. Một mặt, nó là một trong những ý-thức tương-ñồng làm cho người hợp-quần nhau lại.
Nhưng một mặt khác, nó lại làm cho người chia rẽ nhau. Thật-sự thì người chỉ hợp-quần và cố-kết với
người cùng giống ñể ñối chọi lại người khác giống. Vì ñó là ý-thức chủng-loại một mặt giúp vào sự
thành-lập những ñoàn-thể nhỏ, nhưng một mặt khác, nó ngăn cản sự hợp-nhứt tất cả loài người.
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C.- SỰ TĂNG-TIẾN CỦA NHỮNG NGUYÊN-NHƠN CHIA RẼ LOÀI NGƯỜI.
Những nguyên-nhơn chia rẽ loài người ñều là những bẩm-tánh thiên-nhiên Tạo-hóa phú cho
người, nên tiềm-tàng mà thật là mãnh-liệt. Nó làm cho từ xưa ñến giờ, chưa một giây nào nhơn-loại
sống hòa-bình giao-hảo với nhau.
Nhưng sức mạnh của những nguyên-nhơn chia rẽ loài người vẫn không làm cho người phụngsự lý-tưởng thế-giới ñại-ñồng tuyệt-vọng. Những người này tin rằng con người càng ngày càng tốt hơn
lên. Theo họ, người văn-minh khác người dã-man ở chỗ người văn-minh dằn ñược thú-tánh, kềm chế
ñược những bản-năng của mình. Họ hy-vọng rằng một ngày kia, người hoàn-toàn làm chủ những bảnnăng ấy và chừng ñó, những nguyên-nhơn chia rẽ loài người sẽ bị tiêu-diệt, loài người sẽ hợp-nhứt
nhau lại.
Quả thật, con người có tiến-hóa về phương-diện tinh-thần. Sau một thời-kỳ dài dặc người
chung sống với nhau, những bản-năng xã-hội ñã ghép thêm vào những bản-năng vị-kỷ, khiến cho sự
giao-thiệp giữa người với nhau có ñược cải-thiện nhiều.
Nhưng ta nên nhớ rằng những bản-năng vị-kỷ vốn phát-xuất với sự sống, và là căn-bản của sự
sinh-tồn. Ta có thể uốn nắn nó chút ít ñược chớ không thể hủy-diệt nó. Vì ñó, dưới một lớp sơn hiền
lành và tươi ñẹp, những bản-năng vị-kỷ của người vẫn bồng bột như từ thuở sơ-khai, và nhiều khi càng
bị ñè nén, nó lại càng mạnh thêm.
Một mặt khác, người ñời xưa ít có ý-thức về sự hoạt-ñộng của mình. Những bản-năng xã-hội
nhiều khi có thể tác-ñộng ñược với người một cách vô-tình, tự-nhiên. Người văn-minh ñã có ý-thức và
biết suy-tính trước khi hành-ñộng. Do ñó, nhiều khi họ lại ñè nén các bản-năng xã-hội ñể phụng-sự cánhơn mình. Với sự mở mang trí-thức và ý-nguyện nâng cao ñời sống ñến tuyệt-ñộ, ñiều này càng làm
cho người tranh-ñấu xung-ñột lẫn nhau.
Bởi lẽ ñó, những triết-gia bi-quan không phải hoàn-toàn vô-lý khi cho rằng người văn-minh
khác người dã-man không phải ở chỗ họ kềm chế ñược những bản-năng vị-kỷ của mình mà ở chỗ họ
biết gian dối, biết che ñậy ý muốn thật-sự của họ. Họ biết giả-trá và vì thế, họ càng nguy-hiểm hơn.
Như vậy, nói một cách khái-quát, những nguyên-nhơn chia rẽ loài người ñã không bớt ñi mà lại càng
ngày càng mãnh-liệt hơn lên.
Người càng văn-minh thì bản-năng sinh-tồn cá-nhơn của người càng mạnh. Tánh vị-kỷ của
người cũng theo nó mà mạnh thêm. Người dã man chỉ biết lo cho ñời sống vật-chất hiện tại, chưa nghĩ
ñến sự thâu thập ñể dành. Người văn-minh thì không thế. Ðã có ñủ tiền ñể sống sung sướng trọn ñời,
họ còn tìm cách kiếm tiền thêm, dầu cho cách kiếm tiền thêm của mình làm cho nhiều người ñồng-loại
rách rưới ñói khó cũng mặc.
Trong những xã-hội văn-minh, những người nhiều lòng từ-thiện rất ít khi thuộc về hạng giàu có
nhứt. Có dịp ñi quyên tiền những người nhiều của cải ñể làm việc nghĩa, người ta mới thấy rõ tánh íchkỷ keo cú của hạng người trưởng-giả và có học.
Tánh thích vinh-quang và sự bất-ñồng tư-tưởng của người cũng tiến theo một nhịp. Ở xã-hội
dã-man, sự giáo-dục có nhiều chỗ khiếm-khuyết, thành ra phần ñông dân-chúng không mở mang
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nhiều, và chỉ nhắm mắt tuân theo thượng lịnh. Trong xã-hội văn-minh, nhờ sự giáo-dục phổ-thông,
mọi người ñều có học-thức và nhờ ñó mà phát-triển ñược cá-tánh mình và tin-tưởng nơi sự xét ñoán
của mình. Lòng tự tin ấy ñưa người ñến chỗ tranh-ñấu cho tư-tưởng của mình, ñến chỗ giành giựt cho
ñược cái ngôi vị mà nguười cho xứng với tài-năng mình. Vì thế, xã-hội càng văn-minh thì sự xung-ñột
vì tư-tưởng, vì những chức-vị chỉ-huy càng nhiều.
Những tình-cảm của người thì có lẽ không thêm bớt gì, nhưng về phương-diện chánh-trị, nó
cũng làm cho người ta chia rẽ nhiều thêm ra. Thuở trước, óc tôn-quân của người rất mạnh và người
thường theo phù-tá những nhà vua mà người cho là chánh-thống. Bây giờ, ở phần lớn các nước vănminh chánh-quyền thuộc về dân-chúng, và người ta thường theo tình-cảm mà chọn những nhà lãnh-tụ
ñại-diện cho mình. Do ñó, số lãnh-tụ chánh-trị ñông hơn ngày trước và sự chia rẽ cũng nhiều thêm.
Ý-thức chủng-loại của người cũng theo văn-minh mà mãnh-liệt hơn trước. Trong thời -ñại thầnquyền và quân-quyền ngự-trị, người chưa có một ý-thức rõ rệt về quốc-gia và dân-tộc. Người có thể
tôn thờ những vị giáo-chủ hay những nhà vua, thuộc dân-tộc khác và nhiều khi vì ñó mà trở lại hại
dân-tộc của mình. Những câu chuyện mượn binh ngoại-quốc dày xéo non sông nhà ñể cho tôn-giáo
mình thờ hay nhà vua mình tôn-phù ñược thắng-lợi không thiếu gì trong lịch-sử ñông tây. Ngoài ra,
nhiều nhà vua dùng làm quan lớn ở nước mình những người thuộc dân-tộc khác, như Pháp-Hoàng
Louis thứ 14 dùng Mazarin là một người làm Thủ-Tướng, Tần Thủy-Hoàng dùng Lý Ông Trọng là
người Việt-Nam làm Tư-lệ Hiệu-úy mà quốc-dân họ không bất-bình hay phản-ñối chi.
Ðến lúc phong-trào dân-quyền thắng-lợi, dân-chúng ñược tham-dự chánh-sự rồi, ý-thức dân-tộc
mới bừng dậy và lần lần mạnh lên. Những quốc-gia gồm có nhiều dân-tộc kế tiếp nhau sụp ñổ vì mỗi
dân-tộc ñều muốn ñược quyền tự-quyết. Trừ một thiểu-số theo chủ-nghĩa quốc-tế và bán ñứt linh-hồn
mình cho một cường-quốc tự xưng là quê-hương của những nhà chánh-trị thờ lý-tưởng thế-giới ñạiñồng, ngoài ra, ai ai cũng muốn cho dân-tộc mình ñược ñộc-lập không phải lệ-thuộc vào một nước
khác, một dòng vua khác giống hay một vị giáo-hoàng ngự-trị trên nhiều dân-tộc nữa.
Như vậy, ý-thức chủng-loại ñã ñánh bạt cả ảnh-hưởng những tôn-giáo và chủ-nghĩa tôn-quân.
Người bây giờ phần lớn ñều dặt quyền-lợi của dân-tộc lên trên tất cả. Họ muốn rằng một quốc-gia chỉ
do một dân-tộc lập thành và phải gồm hết những người thuộc dân-tộc ấy. Ðiều này ñủ chứng nhận rằng
ý-thức chủng-loại của người bây giờ mạnh hơn người thuở trước.
Nói tóm lại, những nguyên-nhơn chia rẽ loài người không phải càng ngày càng yếu mãi ñi ñể
sau này bị tiêu-diệt hẳn. Trái lại, nó càng ngày càng mạnh thêm lên, và làm cho con người xung-ñột
nhau nhiều hơn trước. Ước mong rằng sự tiến-hóa tự-nhiên sẽ cải-lương tâm-tánh con người, sẽ làm
cho họ hợp-nhứt nhau lại chỉ là một cuồng-vọng tai-hại mà thôi.
D.- NHỮNG PHƯƠNG-PHÁP ÐƯỢC NÊU RA ÐỂ CHẤM DỨT SỰ CHIA RẼ GIỮA LOÀI
NGƯỜI.
Biết ñược rằng con người không thể tự-nhiên bỏ ñược những bản-năng làm cho nhơn-loại chia
rẽ, một số nhà ñạo-ñức và chánh-trị tìm cách kềm chế những bản-năng ấy. Họ ñã nêu ra những
phương-pháp ñể chấm dứt sự chia rẽ xung-ñột giữa loài người. Nhưng những phương-pháp ñược nêu
ra từ trước ñến giờ không thể nào thực-hiện ñược.
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1.- NHỮNG PHƯƠNG-PHÁP ÐƯỢC ÐƯA RA ÐỂ GIẢI-QUYẾT SỰ CHIA RẼ VÌ BẢNNĂNG SINH-TỒN.
Ta ñã thấy rằng bản-năng sinh-tồn làm cho người chia rẽ nhau vì nó ñưa người ñến chỗ vị-kỷ,
tham-lam, luôn luôn nghĩ ñến mình trước nhứt. Nó thúc giục người tranh-ñấu nhau ñể giành lấy những
vật-liệu cần-thiết cho mình, ñể cướp lấy ñịa-vị mình mong ước và ñể làm cho tư-tưởng mình binh vực
ñược thắng-lợi.
Ðể giải-quyết sự chia rẽ vì bản-năng sinh-tồn gây ra, những người chủ-trương thế-giới ñại-ñồng
ñã hô-hào người hủy-diệt lòng vị-kỷ của mình, tiết-chế bớt sự ham muốn của mình, hạn-chế bớt sự
sanh-dục của mình, hoặc gia-tăng sự sản-xuất bằng những phương-pháp khoa-học ñể cho mọi người
ñều có ñủ mọi món cần dùng.
a.- SỰ HỦY-DIỆT LÒNG VỊ-KỶ.

Nhận thấy rằng trong những ñộng-lực xô ñẩy con người, một ñôi khi có một ñức-tánh caothượng là lòng vị-tha xen vào, những nhà ñạo-ñức lấy nó ñối-chiếu lại tánh vị-kỷ và khuyên-nhủ con
người nên tận-diệt tánh vị-kỷ, chỉ nên lấy lòng vị-tha mà ñối-ñãi nhau.
Nhưng trong khi nghiên-cứu về sự sinh-tồn của người ta ñã thấy rằng sự vị-kỷ là một tánh-cách
căn-bản của sự sống nên không thể nào hủy-diệt ñược. Thêm nữa, nói cho thật ñúng thì sự vị-tha
chung-qui cũng chỉ là một hình-thức của sự vị-kỷ mà thôi.
Lòng vị-tha chỉ có thể xuất-hiện ở những sanh-vật có một bản-năng sanh tồn rộng rãi không
những chỉ muốn cho mình sinh-tồn ñược mà còn muốn cho những kẻ gần mình cũng ñược sinh-tồn
như mình. Nó ñưa người ñến sự hy-sinh, ñến chỗ tình-nguyện chịu cực khổ hay chịu chết ñể cho kẻ
khác ñược sinh-tồn.
Sự hy-sinh này rất ñáng khen. Nhưng trong khi hy-sinh như thế, người vị-tha không phải là
hoàn-toàn không nghĩ ñến mình. Ngoài sự sung sướng vì ñược thi-ơn cho kẻ khác, người còn có thể
ước mong nơi sự hy-sinh của mình một kết-quả hay cho mình về sau nữa. Người thường hy-vọng rằng
sự hy-sinh của mình sẽ ñưa ñến danh-vọng riêng của mình, ñến sự hưng-thạnh của gia-ñình mình hay
sự hùng-cường của tổ-quốc mình. Vì thế, phần nhiều những sự hy-sinh của con người ñều có một mụcñích nhứt-ñịnh, ñều ñể cho một số người hưởng nhứt-ñịnh.
Như vậy sự vị-tha không phải chọi lại sự vị-kỷ, nó chỉ là sự vị-kỷ mở rộng ra và hiểu một cách
khôn ngoan hơn. Trong thiên khảo về sự sinh-tồn, ta ñã thấy rõ rằng lòng vị-tha bắt nguồn nơi sự vị-kỷ
và không thể hoàn-toàn mất tánh-cách vị-kỷ. Hơn nữa, muốn có lòng vị-tha, nhiều khi người phải pháttiết ñược lòng vị-kỷ của mình ra. Sự phát-tiết vị-kỷ này rất có thể làm hại ñến người khác.
Một người chịu cực khổ, chịu tiện tặn, rán làm công việc nặng nhọc ñể nuôi con ñi học thành
tài, không nghĩ gì ñến thân mình, thật là có lòng vị-tha. Tuy vậy, người ấy chỉ chịu cực cho con mình
mà thôi, vì khi thấy con mình thành-công, người ấy cũng vui như chính mình thành-công vậy. Ta
không thể nào bảo người ấy chịu hy-sinh cho một ñứa trẻ xa lạ ñi học ñến lúc thành tài. Hơn nữa, trong
sự giao-tài với người khác, người ấy phải hết sức gắt gao mới ñủ tiền chi-dụng. Vậy, người ấy phải
phát-tiết sự vị-kỷ ra nơi kẻ lạ mới vị-tha ñược ñối với con mình.
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Vì lẽ lòng vị-kỷ là nguồn-gốc của sự vị-tha nên nếu ta diệt trừ sự vị-kỷ hẹp hòi thì lòng vị-tha
và lòng hy-sinh cũng theo nó mà chết ñi. Nếu ta xem tất cả mọi người như nhau thì không có lý-do gì
khiến cho ta phải hy-sinh ñể làm lợi cho một người hay một nhóm người này, mà lại làm hại cho một
người hay một nhóm người khác. Dầu cho ta có làm lợi cho một người hay một nhóm người mà không
hại ai cả, ta cũng ñã bất-công rồi, vì tại sao một nhóm người ñược hưởng sự hy-sinh của ta mà những
nhóm khác không ñược hưởng? Có phải những người ñược hưởng ấy gần ta không ? Như thế thì ta lại
vị-kỷ rồi, vì ta chỉ lo cho những người gần ta mà thôi.
Nói tóm lại, sự vị-kỷ không sao bỏ ñược. Nó là một sản-phẩm của bản-năng sinh-tồn, và là
nguồn-gốc thật-sự của lòng vị-tha. Ta không thể hủy-diệt nó, chỉ có thể mở rộng nó ra làm cho người
không phải chỉ nghĩ ñến sự sinh-tồn cá-nhơn của mình, mà còn biết nghĩ ñến sự sinh-tồn của những kẻ
gần mình như người trong gia-ñình, trong dân-tộc của mình.
b.- SỰ TIẾT-CHẾ NHƠN-DỤC.

Ngoài sự hô-hào diệt lòng vị-kỷ và lòng ghét, những nhà chánh-khách duy-tâm lại còn dạy con
người tiết-chế lòng dục của mình ñể ñối-phó với sự thiếu vật-liệu.
Họ khuyên người nên sống một cuộc ñời mộc-mạc giản-dị, gần với thiên-nhiên. Những lời
khuyên này thấm-nhuần ñạo-ñúc và nghe rất êm tai. Nhưng chỗ khó là người ta không ai biết như thế
nào là vừa phải. Thánh Gandhi dạy dân Ấn-ñộ không nên xa-xí như người Âu-châu và nên ăn mặc thật
ñơn-sơ giản-dị như Thánh. Thật ra thì ñồ-ñệ của Gandhi cũng có một ñời sống gọi là giản-dị ñược.
Nhưng so với những ñám dân mọi rợ ăn thịt người ở Phi-châu, họ ñã là những người ñã xa-xí quá-ñộ
rồi.
Nếu ta ñi ñến ñúng mực của sự tiết-chế nhơn-dục thì ta chỉ nên tiêu-thụ một số vật-liệu tối
thiểu, thật cần-thiết cho sự sống vật-chất. Như thế, ta phải trở lại sống theo trạng thái thiên-nhiên ở
trần-truồng, khát thì uống nước suối, ñói thì ăn những quả hay lá cây ñủ ñể cầm-thực mà thôi. Như thế,
con người làm sao mà tiến-hóa ñược.
Chủ-trương tiết-chế nhơn-dục không thể ñịnh rõ giới-hạn sự “cần-dùng lý-tưởng” của con
người mà lại phản tiến-hóa nên nó lần lần bị người ta bỏ rơi.
c.- SỰ TIẾT-CHẾ SANH-DỤC.

Không tiết-chế ñược sự ham muốn, sự cần dùng của người, những người chủ-trương thế-giới
ñại-ñồng nghĩ ñến việc bớt số người tiêu-thụ bằng cách hạn-chế sự sanh-dục, dùng những phươngpháp khoa-học ñể làm cho số người sinh-sản thêm không ñông-ñảo ñến nổi làm cho sự sản-xuất của
ñất ñai không ñủ cung-cấp cho người dùng. Nhưng chủ-trương nầy cũng không sao thực-hiện ñược.
Bắt người phải hạn chế sanh-dục, tức là phạm vào sự sanh-tồn, sự tự-do của họ, họ rất khó tuân
theo.
Lại nữa, muốn cho chánh-sách hạn-chế sanh-dục có kết-quả như ý muốn thì tất cả các dân-tộc
trên thế-giới ñều phải thi-hành nó một lượt với nhau một cách thực-tình, nếu không thì dân-tộc nào thihành trước sẽ bị thiệt thòi. Trong lúc các nước ñều khuyến-khích sanh-dục cho dân số ñông thêm mà

129

mình hạn-chế cho dân mình giảm xuống thì có khác chi là tự giết lấy dân-tộc mình? Mà ước mong
rằng tất cả dân-tộc trên thế-giới ñều ñồng lòng ưng-thuận giảm bớt sức sinh-tồn của họ là một khôngtưởng chẳng những viễn-vông mà lại còn nguy-hiểm nữa.
ñ.- SỰ GIA-TĂNG SẢN-XUẤT BẰNG PHƯƠNG-PHÁP KHOA-HỌC.

Không tiết-chế ñược nhơn-dục, không hạn-chế ñược sự sanh-dục, những người thờ lý-tưởng
thế-giới ñại-ñồng ñã chủ-trương dùng những phương-pháp khoa-học ñể sản-xuất những món cần dùng
cho tất cả mọi người.
Chúng ta ñã thấy rằng trong cái cảm-tưởng thiếu những món cần dùng của người, tâm-lý ñóng
một vai tuồng quan-trọng, và dầu cho nhơn-loại có thể sản-xuất tất cả những món mình muốn có, dầu
cho thiên-nhiên luôn luôn sẵn sàng cung-cấp cho loài người ñủ những món mà loài người ñòi hỏi ñi
nữa, sự xung-ñột giữa loài người ñể giành lấy phần nhiều nhứt, tốt nhứt, ñẹp nhứt, ngon nhứt về mình
cũng vẫn còn.
Phương chi thiên-nhiên không phải là một kho vô-tận. Mặt ñịa-cầu không lớn thêm ra ñược,
thành ra diện-tích trồng trọt cũng phải có chừng mực. Ðã vậy, sự sản-xuất của ñất-ñai lại có một cunglượng mà người ta không làm sao vượt qua khỏi. Những hầm mỏ khoáng-sản cũng không phải là vôcùng, khai thác mãi rồi ngày kia nó phải khô-kiệt ñi.
Những phát-minh khoa-học gần ñây làm cho nhiều người tin rằng với sự tiến-bộ của kỹ-thuật,
người ta có thể dùng những chất dễ tìm ñể thay thế những chất khó tìm. Thay vì dùng dầu lửa, người ta
có thể dùng những chất khí có nhiều như hýt-rô hay óc-xy ñể làm nguyên-ñộng-lực. Nhưng muốn sử
dụng nguyên-ñộng-lực như thế, người ta lại phải có những hãng xưởng máy móc phức-tạp và vấn-ñề
nguyên-liệu vẫn ñặt ra cho người. Vả lại, khả-năng kỹ-thuật dầu sao cũng không phải là vô-hạn, vì có
nhiều vấn-ñề nó không thể vượt qua nổi. Thêm nữa, sự mở mang khoa-học lại ñồng-thời mở mang
những nhu-cầu của người và chung-qui, sự thiếu thốn bao giờ cũng vẫn còn.
Như thế, những món mà thiên-nhiên cung-cấp cho người có một giớI-hạn rạch ròi. Khoa-học
không thể giúp người tạo thêm vật-chất ñược; họ chỉ giúp người biến ñổi những vật-chất ra những vậtliệu người cần dùng mau lẹ hơn trước mà thôi. Vậy, khoa-học không phải là vạn-năng và không thể
nào giải-quyết ñược vấn-ñề thiếu vật-liệu cho người.
Những phương-pháp ñược ñưa ra ñể giải-quyết sự chia rẽ do bản-năng sinh-tồn ñưa ra thế là
không thực-hiện nổi, và sự chia rẽ này vẫn còn mãi mãi không chấm dứt.
2.– PHƯƠNG-PHÁP ÐƯỢC ÐƯA RA ÐỂ GIẢI-QUYẾT SỰ CHIA RẼ VÌ Ý-THỨC CHỦNGLOẠI.
Ðể giải-quyết sự chia rẽ vì ý-thức chủng-loại gây ra, những người chủ-trương thế-giới ñại-ñồng
ñã kêu gọi người ta hủy-diệt sự phân-biệt thân sơ và lòng ghét ñi ñể xem mọi người như nhau và
thương họ như nhau.
Nhưng sự phân-biệt người gần kẻ xa, là một sự tự-nhiên không sao bỏ ñi ñược. Dầu cho ta có
hủy-bỏ chế-ñộ gia-ñình, theo chế-ñộ cộng-thê-nhi, ta cũng làm cho con người tránh ñược sự phân-biệt
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thân sơ. Không khắng khít với cha mẹ, vợ con, người cũng khắng khít với bạn bè, với những người
sống chung. Sự phân-biệt thân sơ còn thì kết-quả của nó là lòng thương ghét không ñều cũng còn.
Thêm nữa, con người không thể chỉ có lòng thương mà không có lòng ghét vì sự thương ghét
không phải là những tình-cảm tuyệt-ñối. Nó thường phát-sanh sau một sự so sánh.
Ðối với một người không quen biết, ta không có lý-do gì ñể thương hay ghét. Chỉ khi nào so
sánh anh ta với một người khác làm tiêu-chuẩn, ta mới thấy thương hay ghét anh ta. Nếu anh ta có việc
xung-ñột với một người thân-thuộc của ta, ta mới so sánh thấy người thân-thuộc của ta gần ta hơn và
binh vực người thân-thuộc ấy mà chống chọi lại anh ta. Trái lại, nếu anh ta có việc cạnh-tranh với
người ngoại-quốc, ta có thể so sánh, thấy anh ta gần mình hơn vì anh ta là người ñồng bang. Do ñó, ta
có xu-hướng giúp anh ta chống lại người ngoại-quốc kia.
Ngay trong vòng thân-quyến, sự phân-biệt gần xa và thương ghét không ñều cũng không tránh
ñược. Khi một ñứa cháu ñau ốm, ta có thể lo lắng buồn rầu, nhưng sự lo lắng buồn rầu này không thể
nào bằng sự lo lắng buồn rầu khi con ruột ta ñau ốm. Người Việt-Nam có câu ngạn-ngữ “Con là máu,
cháu là mủ” ñể nhận-thực ñiều này.
Trong những hoạt-ñộng thể-thao là những hoạt-ñộng theo nguyên-lý thì có tinh-thần mã-thượng
nhứt, sự chi-phối của ý-thức chủng-loại cũng hết sức mãnh-liệt. Khi hội túc-cầu tỉnh nhà ta ñấu với hội
túc-cầu thủ-ñô, ta thấy hội túc-cầu tỉnh nhà có nhiều liên-lạc với ta và gần ta hơn hội túc-cầu thủ-ñô
nên ta có thiện-cảm với hội túc-cầu tỉnh nhà nhiều hơn và muốn cho nó thắng. Vì ñó, ta hóa ra không
thích hội túc-cầu thủ-ñô. Nhưng khi hội túc-cầu thủ-ñô ñấu với một hội túc-cầu ngoại-quốc, ta lại thấy
hội túc-cầu thủ-ñô gần ta hơn vì nó là hội túc-cầu của nước ta. Sự so sánh này làm cho ta trở lại thích
hội túc-cầu thủ-ñô và muốn cho nó thắng hội túc-cầu ngoại-quốc.
Những thí-dụ trên ñây chỉ tỏ rằng thương và ghét không phải là những tình-cảm chọi lại nhau.
Nó chỉ là kết-quả của sự phân-biệt so sánh gần xa. Vì ñó, ta không thể bỏ bớt một cái ñược.
Nhưng giá như con người bỏ ñược sự thương ghét không ñều và xem mọi người như nhau cả,
nhơn-loại cũng không tiến-bộ gì hơn. Như thế là, vì con người xem mọi người khác như nhau sẽ dửngdưng ñối với tất cả thiên-hạ. Trong trường-hợp ñó, người ấy sẽ ñi ñến sự vị-kỷ hoàn-toàn và chỉ còn
biết có mình. Một xã-hội gồm có nhiều người như thế sẽ ñi ñến chỗ hỗn-loạn chớ cũng không ñi ñến
thế-giới ñại-ñồng ñược.
Ta ñã thấy rằng thương và ghét không thể bỏ ñi ñược. Hơn nữa, muốn thương, người ta phải có
chỗ phát-tiết lòng ghét của mình. Như trong thí-dụ nêu ra trên này, muốn thương hội túc-cầu thủ-ñô,
người phải phát-tiết lòng ghét ra hội túc-cầu ngoại-quốc.
Nếu lòng ghét không phát-tiết ra ngoài ñược, thì nó trở lại phá hoại, gây sự chia rẽ bên trong.
Người trong một gia-ñình nghèo bị người húng-hiếp có thể phát-tiết cái ghét ra ngoài xã-hội ñược nên
rất thương yêu nhau. Trái lại, người trong một gia-ñình giàu, nhứt hô bá ứng không có cơ-hội phát-tiết
lòng ghét ra ngoài nên thường sanh ra xào xáo lẫn nhau.
Sự chia rẽ vì ý-thức ñồng-loại thế là cũng không giải-quyết ñược.
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Ð.- NHỮNG CUỘC TRANH-ÐẤU GIỮA CÁC ÐOÀN-THỂ HỢP-QUẦN CỦA NGƯỜI.
Khảo-sát về sự hợp-quần giữa loài người, ta ñã nhận thấy rằng sự hợp-quần có xu-hướng ñi từ
một phạm-vi nhỏ hẹp ñến một phạm-vi rộng lớn. Mộng-tưởng thế-giới ñại-ñồng, thống-nhứt nhơn-loại
không thể ñạt ñược vì nhiều nguyên-nhơn vật-chất và tâm-lý luôn luôn chia rẽ loài người.
Một mặt khác, việc noi theo sự tiến-triển của sự hợp-quần ñã cho ta thấy rằng số người trong
một ñoàn-thể càng ñông thì tánh-cách ñồng-nhứt của họ càng giảm bớt ñi. Do ñó, người trong những
ñoàn-thể rộng lớn không thể hoàn-toàn giống nhau về mọi phương-diện.
Hơn nữa, chế-ñộ phân-công do sự hợp-quần rộng lớn gây ra lại giúp người nâng cao trình-ñộ
kỹ-thuật của mình lên. Nhờ ñó, sự sản-xuất những vật dụng cần-thiết cho sự sống của người càng ngày
càng tăng-tiến.
Ðiều này, phụ vào ý-muốn cải-thiện không ngừng ñời sống của mình ñã làm cho số nhu-cầu
vật-chất và tinh-thần của người thêm lên mãi mãi. Sự sống còn của người vì thế mà trở nên phức-tạp,
và sự cần thỏa-mãn những nhu-cầu khác nhau của mình làm cho quyền-lợi của người có rất nhiều mặt.
Vì những lẽ nầy, người có thể vừa hợp-quần với người này, vừa hợp-quần với người khác về
mặt kia. Một người có thể vừa hợp-quần về huyết-thống với thân-quyến trong tiểu-gia-ñình và ñại-giañình mình, vừa hợp-quần về mặt nghề-nghiệp với những bạn ñồng-nghiệp trong nghiệp-ñoàn, vừa hợpquần về mặt tâm-tánh với bạn bè, vừa hợp-quần về mặt tín-ngưỡng với những ñạo-hữu, vừa hợp-quần
về mặt tư-tưởng chánh-trị với những ñồng-chí trong một chánh-ñảng, vừa hợp-quần với tất cả người
ñồng-bào trong quốc-gia.
Việc một người có thể ñồng-thời có mặt trong nhiều ñoàn-thể hợp-quần khác nhau làm cho
vấn-ñề thành ra hết sức phức-tạp. Quyền-lợi của tất cả những ñoàn-thể khác nhau trong ñó người có
chơn không thể nào luôn luôn hòa-hợp với nhau ñược. Mỗi khi quyền-lợi của những ñoàn-thể ấy xungñột 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 cho nên
người phải chọn lựa xem quyền-lợi nào ñáng cho mình trọng nhứt. Sự chọn lựa này hoàn-toàn tùy theo
quan-niệm sinh-tồn của 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. Có người ñặt
tư-tưởng chánh-trị lên trên hết, và khi quyền-lợi của chánh-ñảng họ bắt buộc, họ dám bỏ gia-ñình,
chống lại thân-quyến, bằng-hữu và bạn ñồng-nghiệp của họ, họ dám phủ-nhận tôn-giáo họ theo, giết
hại ñồng-bào và nhiều khi phạm vào quyền-lợi tối-cao của quốc-gia nữa. Có người, trái lại, xem tình
gia-ñình là nặng nhứt và không ngần-ngại bỏ chánh-ñảng, bỏ quyền-lợi quốc-gia ñể phụng-sự người
thân. Cũng có người nuôi một tinh-thần tôn-giáo mạnh mẽ, và khi giáo-hội họ ra lệnh, họ dám chống
lại chánh-ñảng, chọi lại quyền-lợi quốc-gia.
Chính vì những chỗ khác nhau trên này mà có những sự rắc rối trong sự hợp-quần ñể tranh-ñấu
của loài người.
E.- NHỮNG XU-HƯỚNG HỢP-QUẦN QUAN-TRỌNG TRONG LỊCH- SỬ.
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Những xu-hướng hợp-quần ñể tranh-ñấu thật có rất nhiều. Những xu-hướng có ñủ ñiều-kiện ñể
lôi cuốn một số ñông người theo và gây những cuộc ñảo lộn lớn lao trong lịch-sử thì không có ñược
bao nhiêu.
Những người theo chủ-nghĩa Karl Marx cho rằng yếu-tố tương-ñồng hoàn-cảnh là yếu-tố mạnh
nhứt. Nó ñã luôn luôn thắng-lợi trong sự lôi kéo con người chỉ hợp-quần nhau lại mà tranh-ñấu lẫn
nhau. Bởi ñó, lịch-sử loài người chỉ là lịch-sử của một cuộc giai-cấp tranh-ñấu không ngừng.
Những lời quả-quyết của những người theo thuyết Karl Marx không hợp với thực-tế. Sự xungñột giai-cấp không thể nào giải-thích ñược những cuộc chiến-tranh ñã xảy ra giữa người Việt với người
Trung-hoa và người Chiêm, người Miên, người Lào, người Thái. Nó cũng không giải-thích ñược
những cuộc chiến-tranh xảy ra giữa những người theo ñạo Thiên-chúa và người theo ñạo Hồi, hay giữa
những nước phát-xít và những nước dân-chủ trong trận ñại-chiến vừa qua.
1.- NHỮNG LOẠI CHIẾN-TRANH ÐÃ XẢY RA TRONG LỊCH-SỬ LOÀI NGƯỜI.
Ðọc lịch-sử một cách khách-quan, chúng ta nhận thấy rằng trong quá-khứ, có bốn yếu-tố lôi
kéo ñược một số ñông người hợp-quần lại ñể tranh-ñấu chung nhau. Bốn yếu-tố này là: dân-tộc, giaicấp, xu-hướng chánh-trị và tôn-giáo.
a)- CHIẾN-TRANH DÂN-TỘC.

Những cuộc tranh-ñấu giữa người Việt với người Trung-hoa và người Chiêm, người Miên,
người Lào, người Thái, người Pháp, những cuộc tranh-ñấu giữa người Pháp với người ðức, người Ý,
người Tây-ban-nha, người Anh v.v… là những cuộc chiến-tranh dân-tộc.
Trong những cuộc chiến-tranh ấy, người của dân-tộc này ñem hết năng-lực mình ra ñối chọi lại
lực-lượng của dân-tộc kia ñể bảo-vệ lãnh-thổ nước mình, ñể giữ vững nền ñộc-lập của mình, ñể xâmchiếm một mảnh ñất cần-thiết cho sự sinh-tồn của mình, hay ñể tranh giành một nguồn quyền-lợi gì ñó.
Những cuộc chiến-tranh dân-tộc có thể xuất-hiện dưới hình-thức những cuộc cách-mạng giải
phóng khi một dân-tộc nhược-tiểu vùng lên ñể thoát ách ñô-hộ của ñế-quốc thống-trị mình.

b)- CHIẾN-TRANH GIAI-CẤP.

Bên trong quốc-gia, ta thường thấy xuất-hiện chiến-tranh giai-cấp. Trong những cuộc chiếntranh này, hạng người nghèo khó bị bóc lột ñứng lên chống chọi lại những hạng thiểu-số chiếm lấy
chánh-quyền và thừa thế mà áp-chế ñồng-bào.
Cuộc cách-mạng năm 1789 ở Pháp là một cuộc chiến-tranh giai-cấp do hạng bình-dân gây ra ñể
hủy bỏ những ñặc-quyền của hai hạng quí-tộc và tăng-lữ. Ta cũng có thể xem một số những cuộc khởiloạn của dân-chúng trong nước ta thuở trước như là những trận chiến-tranh có tánh-cách giai-cấp một
phần nào.
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c)- CHIẾN-TRANH CHÁNH-TRỊ.

Nhưng tất cả những cuộc tranh-ñấu giữa người trong một nước không phải ñều là những cuộc
chiến-tranh giai-cấp. Nguyên nhân một số những cuộc tranh-ñấu này là sự bất-ñồng xu-hướng chánhtrị.
Vì ủng-hộ những cá-nhơn hay những tư-tưởng khác nhau, người trong nước phân ra làm nhiều
nhóm tranh-ñấu lẫn nhau ñể giành lấy chánh-quyền. Những cuộc tranh-ñấu giữa những người binh vực
những triều-ñại khác nhau thuở trước và giữa những chánh-ñảng bây giờ ñều là những cuộc chiếntranh chánh-trị.
Nhiều lúc cuộc chiến-tranh vì xu-hướng chánh-trị lại ñược ghép vào những cuộc chiến-tranh
giai-cấp thành một phong-trào chung. Có khi nhà minh-chủ một chi-phái hay nhà lãnh-tụ một chánhñảng lợi dụng sự bực tức của giai-cấp bần-dân ñối với chánh-phủ ñương-hữu ñể lôi kéo họ tranh-ñấu
cho mình.
Cũng có khi người lãnh-ñạo một phong-trào chiến-tranh giai-cấp thành-công rồi biến thành một
nhà chánh-trị mà mục-ñích duy-nhứt là giữ lấy chánh-quyền ñể an-hưởng giàu sang. Trường-hợp này
xảy ra rất thường trong lịch-sử Trung-hoa và Việt-Nam. Những nhà vua sáng-nghiệp ở hai nước này
phần lớn là những người áo vải xuất-thân và khởi ñầu làm lãnh-tụ những người bị bóc lột trong nước.
Sau khi lật ñổ xong triều-ñại cũ rồi, họ lập nên một triều-ñại mới và trở thành vị thiên-tử chỉ nghĩ ñến
quyền-lợi của dòng họ mình.

d)- CHIẾN -TRANH TÔN-GIÁO.

Sau hết, ta còn nhận thấy trong lịch-sử nhơn-loại những cuộc chiến-tranh tôn-giáo. Những cuộc
Thập-tự viễn-chinh, những cuộc tranh-ñấu giữa tín-ñồ Thiên-chúa-giáo và tín-ñồ HồI-giáo, giữa tín-ñồ
Thiên-chúa-giáo La Mã và Thiên-chúa-giáo Cải-lương, giữa tín-ñồ Bà-la_môn-giáo và tín-ñồ Phậtgiáo thuộc về loại chiến-tranh tôn-giáo này. Trong những cuộc chiến-tranh tôn-giáo, những người cùng
thờ một mối ñạo hợp sức nhau chiến-ñấu với những người theo ñạo khác ñể tiêu-diệt họ hay bắt họ
theo ñạo mình.
Những cuộc chiến-tranh tôn-giáo có thể nằm trong phạm-vi một dân-tộc hay nằm choàng lên
nhiều dân-tộc một lượt. Những cuộc chém giết nhau giữa tín-ñồ Thiên-chúa-giáo La-mã và Thiênchúa-giáo CảI-lương ở Pháp vào thế-kỷ 16 là những cuộc chiến-tranh tôn-giáo bên trong một dân-tộc.
Những cuộc thập-tự viễn-chinh từ thế-kỷ thứ 11 ñến thế-kỷ thứ 13 mà tín-ñồ thiên-chúa giáo gây ra ñể
giải-phóng thánh ñịa Jérusalem là những cuộc chiến-tranh tôn-giáo huy-ñộng nhiều dân-tộc khác nhau.
Một bên là những dân-tộc Âu-châu, một bên là những dân-tộc sống ở vùng Trung-ñông.
2.- VAI TUỒNG ƯU-TIÊN CỦA CHỦNG-TỘC TRONG CÁC LOẠI CHIẾN-TRANH GIỮA
LOÀI NGƯỜI.
Nhũng cuộc chiến-tranh giữa nhơn-loại gồm có nhiều loại khác nhau. Những người ñã tranhñấu nhau vì quyền-lợi dân-tộc hay quyền-lợi giai-cấp ñụng chạm nhau, vì tư-tưởng chánh-trị hay tôngiáo bất-ñồng. Nhưng mặc dầu những nguyên-nhơn chánh-yếu gây chiến-tranh có thể khác nhau, trong
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phần lớn những cuộc xung-ñột giữa loài người, ta ñều nhận thấy một yếu-tố làm gốc : yếu-tố chủngtộc.
Những cuộc chiến-tranh giữa các ñoàn-thể nhỏ cổ-sơ như gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc, tiểu-bang,
tự-nhiên là hoàn-toàn có tánh-cách chủng-tộc. Vì sự sống còn của vật-chất và tinh-thần của mình,
người của các ñoàn-thể ấy phải cố-kết nhau ñể ñương ñầu lại các ñoàn-thể khác.
Những cuộc xung-ñột giữa các ñoàn-thể rộng lớn hơn như quốc-gia và ñế-quốc phần lớn cũng
có tánh-cách chủng-tộc vì nếu dân-chúng các quốc-gia và ñế-quốc ấy chưa hỗn-hợp nhau lại ñể lập
thành một dân-tộc, quyền-chánh trong các quốc-gia và ñế-quốc ấy cũng thuộc về tay một dân-tộc báchủ, dân-tộc ñã chinh-phục ñược các chủng-tộc kia ñể xây dựng nên ñế-quốc.
Tất cả mọi chủng-tộc trên thế-giới ngày xưa ñều phụng thờ một tôn-giáo. Cơ-vận của tôn-giáo
thường trùng-hợp với cơ-vận của những chủng-tộc phụng thờ nó. Dân-tộc nào cũng muốn ñem tôngiáo mình truyền-bá ra ngoài ñể thao túng tư-tưởng tinh-thần các giống khác. Do ñó, những cuộc
chiến-tranh tôn-giáo ñều phải dựa vào các chủng-tộc và có tánh-cách chủng-tộc.
Những cuộc chiến-tranh giữa những người chung một nước cũng có thể mang tánh-cách chủngtộc. Trong nhiều xã-hội xưa, sự phân giai-cấp ñưa vào yếu-tố chủng-tộc. Chính những chủng-tộc
chiến-thắng ñã họp lại lập thành giai-cấp thống-trị trong khi các chủng-tộc bị thống-trị bị ghép vào
giai-cấp hạ-tiện. Ở Ấn-ñộ, những giai-cấp trên gồm có người Aryen ñã chinh-phục các dân-tộc khác. Ở
Trung-hoa dưới thời nhà Thanh, người Mãn-châu lập thành một giai-cấp trên hẳn dân Hán tộc.
Những tư-tưởng chánh-trị một phần nào tùy-thuộc ñời sống các chủng-tộc. Vì ñó, mỗi dân-tộc
ñều có một hình-thức tổ-chức chánh-trị lý-tưởng. Khi một dân-tộc thất-bại, chế-ñộ chánh-trị trong
nước họ thường bị sụp ñổ, và cải-tổ theo chế-ñộ của dân-tộc chiến-thắng. Sự phát-huy những cáchthức sinh-tồn của mình bao giờ cũng ñược các dân-tộc xem là một biểu-hiệu của sức mạnh mình. Và
trong những cuộc xung-ñột giữa hai khối Nga-Mỹ hiện-thời ngoài yếu-tố tư-tưởng chánh-trị là sự
chống chọi nhau giữa chủ-nghĩa dân-chủ tự-do và chủ-nghĩa xã-hội duy-vật Karl Marx lại còn có yếutố chủng-tộc xen vào : một bên là khối người Ăng-lô-Sác-xong, một bên là khối dân Tư-lạp-phu.
Như thế, trong phần lớn những cuộc chiến-tranh ñã xảy ra trong nhơn-loại, yếu-tố chủng-tộc
ñều có ñóng một vai tuồng. Những cuộc chiến-tranh nổ bùng bên trong một quốc-gia mà hoàn-toàn do
sự bất-ñồng quyền-lợi giữa các giai-cấp hay sự bất-ñồng chánh kiến bất-ñồng tôn-giáo gây ra, và
không có hơi hướng chủng-tộc cũng có chớ chẳng phải không. Tuy-nhiên, nó chỉ là số ít. Vậy, ta có thể
bảo rằng trong sự xung-ñột giữa các ñoàn-thể loài người từ trước ñến giờ, yếu-tố chủng-tộc ñã ñóng
vai tuồng quan-trọng hơn hết. Nó là yếu-tố ưu-tiên làm cho người hợp-quần lại ñể tranh-ñấu lẫn nhau.
G.- NHỮNG KHỐI VÀ XU-HƯỚNG HỢP-QUẦN HIỆN-TẠI TRÊN THẾ-GIỚI.
Nhìn ra thế-giới hiện giờ, chúng ta có thể nhận thấy nhiều ñoàn-thể và nhiều khuynh-hướng
hợp-quần. Nhơn-loại hiện phân ra sống trong nhiều quốc-gia. Những quốc-gia này có thể gồm một
dân-tộc chủ-yếu và một số dân-tộc nhược-tiểu không ñáng kể. Nó có thể gom nhiều dân-tộc như
Thụy-sĩ, như Liên-Bang Sô-viết. Nó có thể gồm người thuộc nhiều chủng-tộc khác nhau như Hiệpchúng-quốc Mỹ. Ngoài ra, còn có một trường-hợp dân-tộc lập nên nhiều quốc-gia như dân Ăng-lô Sácxong lập nên nước Anh và Hiệp-chúng-quốc Mỹ.
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Tổ-chức quốc-gia là một tổ-chức có tánh-cách pháp-lý. Kế bên tổ-chức pháp-lý ñó, ta lại còn
thấy nhiều tổ-chức khác nằm choàng lên trên biên-giới quốc-gia.
Trong những tổ-chức này, quan-trọng nhứt là những tôn-giáo. Phát xuất từ một dân-tộc, một số
tôn-giáo ñã lan rộng ra, chinh-phục ñược nhiều giống dân khác. Nhiều khi, chính giống dân nêu ra một
tôn-giáo lại không phụng thờ nó bằng giống dân khác. ðó là trường-hợp dân Do-thái ñối với Thiênchúa-giáo và dân Ấn-ñộ ñối với Phật-giáo.
Hiện giờ, giáo-hội Thiên-chúa-giáo La-mã gồm có những tín-ñồ khắp nơi trên thế-giới nhứt là
Âu-châu.
Những tín-ñồ Hồi-giáo lập thành một khối rất to ở các nước Bắc-Phi, Trung-ðông và ở Ấn-ñộ,
Nam-dương. Tín-ñồ Phật- giáo cũng hết sức ñông ñảo và chiếm cả các nước Viễn-ðông.
Có khi mỗi quốc-gia có một giáo-hội riêng. ðó là trường-hợp Thiên-chúa-giáo chánh-thống ở
các nước Trung-Âu và Tư-lạp-phu. Nhưng cũng có khi người trong một quốc-gia thuộc về nhiều giáohội khác nhau.
Nếu những người cùng thờ chung một vị thần-minh trên thế-giới hợp nhau lại thành những
giáo-hội thì những người cùng chung lý-tưởng chánh-trị cũng hội nhau lại lập nên những chánh-ñảng.
Chánh-ñảng có thể có tánh-cách quốc-tế như ñảng Cộng-sản ; nhưng cũng có thể có tánh-cách quốcgia. Lẽ tất-nhiên là những chánh-ñảng quốc-gia có xu-hướng tranh-ñấu ñể phụng-sự quốc-gia hay một
dân-tộc, trong khi những chánh-ñảng quốc-tế nhắm mục-ñích hợp-nhứt nhơn-loại. Trong những chánhñảng quốc-tế hiện giờ, có ñảng lấy chủ-trương giai-cấp làm mục-ñích của mình.
Về thái-ñộ ñối với con người, các chánh-ñảng có thể chủ-trương theo một chế-ñộ tự-do cá-nhơn
rộng rãi hay một chế-ñộ ñộc-tài quốc-gia khắc-nghiệt.
Sau hết, trên thế-giới có những tổ-chức nghiệp-ñoàn quốc-gia hay quốc-tế.
H.- SO SÁNH NHỮNG THỂ-THỨC HỢP-QUẦ N TRONG NHƠN-LOẠI.
Những yếu-tố gây hợp-quần cho người thật hết sức phức-tạp. Sức hấp-dẫn của nó tùy theo
người, theo chủng-tộc, theo trình-ñộ mở mang của xã-hội mà khác nhau một cách vô-cùng. Tuy thế, ta
vẫn có thể so sánh ñược sự lợi hại của từng yếu-tố một cách khái-quát.
2.- VAI TUỒNG HIỆN-THỜI CỦA YẾU-TỐ TÔN-GIÁO VÀ TƯ-TƯỞNG CHÁNH-TRỊ.
a.- YẾU-TỐ TÔN-GIÁO.

So với hấp-lực quá-khứ của nó, yếu-tố tôn-giáo ñã suy-giảm nhiều. Nói như thế, không phải là
cho rằng tôn-giáo ñã hết lý-do tồn-tại hoặc không còn gom góp một số ñông tín-ñồ theo mình, hay
không tổ-chức ñược những tín-ñồ ấy thành một ñoàn-thể vững chắc ñược.
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Thật ra, hiện-giờ những tín-ñồ Thiên-chúa-giáo, Hồi-giáo, Phật-giáo v.v… chiếm một phần lớn
nhơn-loại và ñã ñược tổ-chức ñàng-hoàng. Những tổ-chức này ñang ñóng một vai tuồng quan-trọng
trong lịch-sử thế-giới. Vấn-ñề tôn-giáo hiện ñược ñặt ra cho hầu hết các nước. Và trong cuộc tranh
chấp Mỹ Nga hiện phân chia nhơn-loại ra làm hai khối, những người cuồng-tín tôn-giáo ñã cung-cấp
một lực-lượng hết sức mạnh mẽ.
Như thế, mặc dầu không chi-phối ñược cả ñời sống nhơn-loại một cách chặt chẽ như xưa kia,
những giáo-hội vẫn còn một ảnh-hưởng lớn lao ñến ñời sống của những dân-tộc.
Nhưng có một ñiều mà ai ai cũng phải công-nhận là yếu-tố tôn-giáo càng ngày càng yếu lần ñi.
Nếu hiện-thời, trong những dân-tộc bán-khai, tôn-giáo hãy còn lôi kéo một số người tranh-ñấu nhau
một cách cương-quyết và mãnh-liệt, chắc chắn ngày mai, khi ánh sáng khoa-học rọi ñến các dân-tộc
ấy, nó sẽ không còn hấp-dẫn như hiện-thời nữa. Thái-ñộ các dân-tộc văn-minh ñã chứng tỏ ñiều này
một cách rõ ràng.
Những nguyên-nhơn gây ra tình-trạng này có rất nhiều.
Trước hết, vì bản-chất nó, tôn-giáo phải chú-trọng ñến tinh-thần nhiều hơn ñến vật-chất và phải
lo cho phần hồn của người nhiều hơn là lo cho phần xác của người. ðiều này làm cho tôn-giáo phải săn
sóc về ñường ñạo-ñức nhiều hơn là về ñường ñời. Mà sự sống vật-chất của người càng ngày càng ñược
nâng cao lên và vì ñó, càng phức-tạp, càng thâu hút sự hoạt-ñộng của người. Người phải ñể nhiều thì
giờ lo cho phần ñời của mình nên xao lãng bớt nhiệm-vụ ñối với phần ñạo. Do ñó, trong xã-hội vănminh, thế-lực của tôn-giáo ñối với người phải giảm bớt.
Một mặt khác, những phát minh khoa-học và những lý-thuyết duy-vật về nguồn-gốc con người
ñã chứng tỏ sự sai lầm của những thuyết khởi-nguyên mà các tôn-giáo ñưa ra. Số người vô-thần càng
ngày càng ñông, và những người còn tin-tưởng nơi tôn-giáo, nhưng không mê-tín cũng rất nhiều.
Những ñiều này làm cho người ta có một óc khoan-dung tôn-giáo rộng rãi hơn trước. Trừ ở
những nước còn hủ-lậu, hoặc những nước ñộc-tài vô-thần, sự tự-do tín-ngưỡng thường ñược người
thời nay chấp-nhận. Các chánh-phủ không cấm cản người ta theo tôn-giáo mà phần lớn tín-ñồ của
những tôn-giáo hiện giờ cũng không ñến nỗi dùng những phương-pháp bạo-tàn võ-ñoán ñể bắt thiênhạ tin-tưởng theo mình. Ngay ở nhiều nước lâu nay dân-chúng hết sức mê-tín và có lòng tin-tưởng
cuồng-nhiệt nơi tôn-giáo ñến nỗi không ngần-ngại chém giết nhau vì nó như nước Ấn-ñộ và những
nước Á-rạp, hiện giờ những phong-trào tự-do tín-ngưỡng và khoan-dung tôn-giáo cũng ñã nảy mầm và
càng ngày càng mạnh mẽ thêm lên.
Vì những lý-do nêu ra trên này, ta có thể tin-tưởng rằng từ ñây về sau, nhơn-loại sẽ không còn
thấy những cuộc chiến- tranh lớn lao vì tôn-giáo như trước nữa.
b)- YẾU-TỐ CHÁNH-TRỊ.

Yếu-tố xu-hướng chánh-trị thì hiện giờ cũng vẫn còn quan-trọng như trước, nếu không phải là
quan-trọng hơn. Nhưng chúng ta có thể nhận thấy ñiều này là trong xu-hướng chánh-trị ñời nay, tưtưởng ñã lấn thế hơn uy-tín cá-nhơn rất nhiều. Mặc dầu sự tôn-sùng cá-nhơn còn là một yếu-tố mạnh
mẽ ñể lôi kéo người ta tranh-ñấu cho một phong-trào, linh-hồn của phong-trào ấy bao giờ cũng phải là
một hệ-thống tư-tưởng chánh-trị.
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Những ñoàn-thể chánh-trị theo một chánh-sách uy tín cá-nhơn luôn luôn phải bị thất-bại trước
những ñoàn-thể có một chủ-nghĩa chánh-trị chặt chẽ làm gốc.
Những chủ-nghĩa chánh-trị phần nhiều là những hệ-thống tư-tưởng triết-lý giải bày những
quan-niệm võ-trụ và nhơn-sanh rất phức-tạp, thành ra không phải mọi người ñều hiểu nó một cách
tường-tận, rõ ràng. Bởi ñó, chỉ có một số ít chiến-sĩ ưu-tú là có thể thâm-cảm ñược nó, và say mến nó
dám chết vì nó mà thôi. Muốn thực-hiện ñược lý-tưởng mình, những chiến-sĩ này phải dựa vào sự ủnghộ của quần-chúng, vào sự tranh-ñấu của một số ñông người nhiều khi không hiểu rõ chủ-nghĩa chánhtrị ñược nêu ra và không thấy rõ ñược mục-ñích chánh-yếu của phong-trào.
Xét các tư-tưởng chánh-trị từ xưa ñến nay, ta thấy rằng tuy có nhiều, nó có thể qui về một số
chủ-trương chánh-yếu. ðứng về phương diện cá-nhơn mà nói, chỉ có hai xu-hướng quan-trọng : tự-do
và ñộc-tài. ðứng về phương-diện phạm-vi hợp-quần, ta cũng thấy hai xu-hướng : quốc-gia và quốc-tế.
Vấn-ñề tự-do, và ñộc-tài chỉ mới ñược ñặt ra một cách rõ rệt trong vòng mấy thế-kỷ sau này,
với sự xuất-hiện của chủ-nghĩa dân-chủ tư-sản. Sự tranh-ñấu cho lý-tưởng tự-do ñã gây ra nhiều cuộc
nộI-loạn ở các nước. Ở một số quốc-gia nhược-tiểu, những người theo lý-tưởng tự-do nhắm vào mụcñích phụng-sự dân-tộc nhiều hơn là cá-nhơn. Sự thi-hành chủ-nghĩa Tam-Dân của Tôn Văn ở Trunghoa ñã cho ta thấy rằng trong trường-hợp này, lý-tưởng tự-do thật-sự không ñược tôn-trọng và dưới
danh-nghĩa phụng-sự tự-do, người ta ñã áp-dụng một chế-ñộ ñộc-tài khắc-nghiệt.
Xét vấn-ñề tự-do và ñộc-tài qua thuyết sinh-tồn, ta thấy rằng lý-tưởng tự-do nhắm vào mụcñích bảo-ñảm sự sinh-tồn của cá-nhơn, nhưng làm yếu sự sinh-tồn của ñoàn-thể. Trái lại, chủ-trương
ñộc-tài hướng ñến chỗ làm cho ñoàn-thể ñược hùng-cường và do ñó uy-hiếp sự sinh-tồn của cá-nhơn.
Chế-ñộ tự-do áp-dụng ñến triệt-ñể có thể làm yếu ñoàn-thể nhiều quá, khiến cho dân-tộc bị
thất-bại trước dân-tộc khác và ñiều này trở lại làm hại cho sự sinh-tồn cá-nhơn. Bù lại, một chế-ñộ ñộctài khắc-nghiệt quá có thể gây sự bất-bình trong quần-chúng khiến họ nổi lên tao-loạn, hay làm cho họ
mất óc sáng-kiến, mất một khả-năng phát-triển. ðiều này tự-nhiên làm hại cho sức mạnh của ñoàn-thể.
Vậy, tự-do hay ñộc-tài một cách cực-ñoan ñều có hại. Cái khéo của một tổ-chức chánh-trị từ
trước ñến nay vẫn ở chỗ dung-hòa ñược hai thể-thức này như thế nào cho sự sinh-tồn cá-nhơn và sự
sinh-tồn của ñoàn-thể ñi ñôi ñược với nhau.
Nhưng dầu sao, vấn-ñề tự-do và ñộc-tài cũng chỉ là một vấn-ñề hình-thức tổ-chức. tuy vẫn có
sự quan-trọng của nó, vấn-ñề này không ñáng chú-ý bằng phạm-vi hợp-quần của người.
Vấn-ñề phạm-vi hợp-quần này, chúng ta ñã ñề-cập ñến khi khảo về lý-tưởng thế-giới ñại-ñồng
và những nguyên-nhơn làm cho lý-tưởng ấy không thực-hiện ñược. Hiện giờ, phạm-vi hợp-quần
chánh-thức của người là quốc-gia, và có lẽ cho ñến một thời-gian vô-hạn-ñịnh, hình-thức quốc-gia sẽ
còn ñược duy-trì. Tuy-nhiên, tánh-cách không-tưởng của chủ-trương thế-giới ñại-ñồng chưa ñược mọi
người nhận-thức nên nhiều người vẫn còn tranh-ñấu cho nó.
Ngày xưa, sự xung-ñột giữa lý-tưởng quốc-gia và lý-tưởng quốc-tế dựa vào chủ-trương tônquân hay chủ-trương tôn-giáo ; người ta tranh-ñấu cho lý-tưởng quốc-gia hay quốc-tế dưới quyền một
nhà vua hay ñể phụng-sự một tôn-giáo. Nhưng từ khi lý-thuyết xã-hội duy-vật ra ñời kêu gọi người ta
bỏ tổ-quốc ñể tranh-ñấu cho vô-sản thế-giới, sự xung-ñột giữa lý-tưởng quốc-gia và lý-tưởng quốc-tế
dựa vào ý-niệm dân-tộc và giai-cấp. ðiều này làm cho vấn-ñề hợp-quần theo xu-hướng chánh-trị thu
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về vấn-ñề chủ-trương hợp-quần thành dân-tộc hay thành giai-cấp. Hai yếu-tố dân-tộc và giai-cấp do ñó
mà trở thành quan-trọng nhứt trong vấn-ñề hợp-quần của người.
3.- SO SÁNH HAI YẾU-TỐ DÂN-TỘC VÀ GIAI-CẤP.
a) SỰ PHÂN-BIỆT DÂN-TỘC CÓ TIÊU-CHUẨN RÕ RỆT HƠN SỰ PHÂN-BIỆT GIAI-CẤP

Trong khi khảo về lý-thuyết xã-hội duy-vật, chúng ta ñã xét qua vấn-ñề giai-cấp.
Chúng ta ñã thấy rằng Karl Marx và Engels rất lầm lạc mà xem lịch-sử thế-giới là lịch-sử của
những cuộc tranh-ñấu giai-cấp. Thật-sự lịch-sử thế-giới là lịch-sử những cuộc tranh-ñấu sinh-tồn trong
ấy tranh-ñấu giai-cấp chỉ là một trạng-thái.
Chúng cũng ñã thấy rằng nếu ngày xưa sự phân-biệt giai-cấp còn có tánh-cách pháp-lý và nhờ
ñó mà hóa ra rõ rệt, hiện giờ nhờ sự bành-trướng của tư-tưởng dân-chủ, xã-hội ñã có tánh-cách côngbằng hơn và sự phân-biệt giai-cấp không còn dựa vào những tiêu-chuẩn rõ rệt.
Trong khi ñó, sự phân-biệt dân-tộc thật hết sức rõ ràng. Tánh-cách một dân-tộc bao giờ cũng
gồm nhiều yếu-tố họp lại cấu-tạo nên. Những yếu-tố này rất phức-tạp và tùy theo dân-tộc mà mạnh yếu
không ñều nhau, nhưng bao giờ người ta cũng nhận thấy nó.
1.- YẾU-TỐ HUYẾT-THỐNG.
A)- YẾU-TỐ HUYẾT-THỐNG TRONG SỰ CẤU-TẠO TÁNH-CÁCH MỘT DÂN-TỘC.

Yếu-tố quan-trọng nhứt cho sự cấu-tạo tánh-cách một dân-tộc là huyết-thống. Những người
cùng chung một dân-tộc ñều có những nguồn huyết-thống chung nhau. Nhờ ñó, họ có một sự tươngñồng lớn lao về tánh-cách thể-chất. ðiều này làm cho họ thấy mình gần nhau và cố-kết nhau lại.
Có nhiều người cho rằng yếu-tố huyết-thống này không phải cần-thiết cho một dân-tộc, vì một
dân-tộc có thể do nhiều chủng-tộc hợp lại lập thành. Những người này lấy cớ rằng dân-tộc Thụy-sĩ
gồm có người của các giống dân ðức, Pháp, Ý với dân bổn-xứ, còn dân-tộc Hiệp-chúng-quốc Mỹ thì
do nhiều giống dân ở Âu-châu và người da ñen cấu-tạo ra.
Nhưng thiết tưởng không cần phải lấy gương trên này làm thí-dụ, ai cũng biết rằng trên thếgiới không một dân-tộc nào thống-nhứt chủng-tộc, nghĩa là do một bộ-lạc sanh sôi nảy nở mãi mà
thành. Tất cả những dân-tộc trên hoàn-cầu ñều gồm có nhiều bộ-lạc hợp lại lập nên. Những bộ-lạc này
có nhiều nguồn-gốc khác nhau, cho nên các dân-tộc không phải mang một thứ máu thuần-túy mà lại
mang một thứ máu hỗn-hợp, do nhiều nguồn máu khác nhau trộn lẫn nhau theo sự ngẫu-nhiên của lịchsử.
Sau khi thành-lập rồi, các dân-tộc lại còn vì sự chinh-phục thôn-tính lẫn nhau mà lai giống với
nhau nữa. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể nhận thấy ñiều này : những bộ-lạc họp nhau lại thành một
dân-tộc ñều phải ở gần nhau và có những tánh-cách thể-chất gần giống nhau mới có thể ñồng-hóa nhau
ñược sau một thời-kỳ hợp-quần lâu dài. Những chủng-tộc khác nhau xa quá không thể nào trộn giống
nhau lại ñể tạo thành một dân-tộc vững-vàng ñược.
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B)- YẾU-TỐ HUYẾT-THỐNG ðỐI VỚI NGƯỜI THỤY-SĨ

Như chúng ta ñã thấy trên ñây, người ta thường hay lấy cớ rằng dân-tộc Thụy-sĩ gồm có người
của nhiều giống dân khác nhau ñể cho rằng yếu-tố huyết-thống không cần-thiết cho sự thành-lập dântộc.
Trước hết, chúng ta nên lưu-ý rằng cái mà người ta gọi là dân-tộc Thụy-sĩ thật ra chỉ là quốcdân Thụy-sĩ mà thôi. Trường-hợp nước Thụy-sĩ là một trường-hợp ñặc-biệt.
Trong lịch-sử, người Thụy-sĩ chưa lúc nào hợp nhau lại thành một nước mà quyền-chánh ñược
tập-trung vào một cơ-quan thống-suất trung-ương mạnh mẽ. Ngay ñến khi nước Thụy-sĩ ñược chánhthức nhìn nhận là một quốc-gia trước mặt quốc-tế, nó cũng là một liên-bang gồm có nhiều tiểu-bang
kết-hợp nhau một cách lỏng lẻo.
ðặc-ñiểm của Thụy-sĩ là sự phân-quyền hết sức rộng rãi. Sự phân-quyền này làm cho nước
Thụy-sĩ không ñược mạnh mẽ hùng-cường và dễ dàng làm mồi cho một cuộc xâm-lăng. Nhưng nó ñã
thực-hiện và duy-trì ñược nhờ một tình-thế bất thường.
Từ khi các quốc-gia Âu-châu vì sự bừng tỉnh của ý-thức dân-tộc mà phải lấy dân-tộc làm nền
tảng cho mình thì nước Thụy-sĩ ñược mọi nước công-nhận là một nước trung-lập, hơn nữa, một nước
tượng-trưng cho nền hòa-bình thế-giới. Nhờ ñó, Thụy-sĩ không bị lôi kéo vào những cuộc xô xát giữa
các dân-tộc Âu Châu.
Trong hai trận ñại-chiến của thế-kỷ thứ 20, nước ðức ñã xâm-phạm nền trung-lập của Bỉ,
nhưng vẫn không ñộng ñến Thụy-sĩ. Vị-trí quốc-tế ñặc biệt này ñã giúp người Thụy-sĩ an-ổn làm ăn,
thêm vào sự tự-do cá-nhơn rộng rãi mà họ ñược hưởng làm cho dân Thụy-sĩ có thể sống còn sung-mãn
trong nước Thụy-sĩ và trung-thành với nó.
Chính nhờ sự trung-thành với quốc-gia Thụy-sĩ mà những giống dân khác nhau ở Thụy-sĩ họp
lại làm một khối chặt chẽ không tan rã, khiến cho người có cảm-tưởng là họ ñã họp nhau lại thành một
dân-tộc.
Như thế, sự thật không có dân-tộc Thụy-sĩ, chỉ có quốc dân Thụy-sĩ. Mà dầu cho ta có côngnhận rằng người Thụy-sĩ họp nhau lại thành một dân-tộc ñi nữa, những ñiều-kiện ñặc biệt làm cho dântộc ấy thành-lập và duy-trì ñược, và chỗ nó không phải trải qua những cuộc thử thách ê chề như những
dân-tộc khác làm cho tánh-cách bền vững của nó không ñủ ñể chứng-nhận rằng yếu-tố chủng-tộc
không cần-thiết ñể cấu-tạo nên dân-tộc.
Nếu nước Thụy-sĩ ở vào vị-trí bán-ñảo Ba-nhĩ-cán và bị các dân-tộc hùng-cường ñua nhau lôi
kéo vào vòng thế-lực một cách mãnh-liệt, chưa chắc những nhóm dân ðức, Pháp và Ý của Thụy-sĩ có
còn ñoàn-kết nhau chặt chẽ ñể thành-lập một khối quốc-dân cứng chắc như ta thấy bây giờ.
C)- YẾU-TỐ HUYẾT-THỐNG ðỐI VỚI DÂN-TỘC MỸ.

Dân-tộc Mỹ ñược thành-lập trong một tình-thế khác hơn quốc-dân Thụy-sĩ, nhưng việc nó gồm
nhiều giống người nguồn-gốc khác nhau cũng không phải làm cho vấn-ñề chủng-tộc bớt quan-trọng.
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Tổ-tiên người vốn là người Âu-châu, vì không chịu nổi ñời sống vật-chất hẹp hòi trên Cựu-lục ñịa, hoặc vì muốn trốn tránh một phong-trào ñàn-áp tôn-giáo ở nước mình mà di-cư sang Tân-thế-giới.
ðến ñó, họ bị trơ trọi trong những ñám thổ-dân da ñỏ nên rất khó mưu-sanh. Lúc còn liên-lạc chặt chẽ
với tổ-quốc mình, những kẻ ñược người trong nước mình ủng-hộ có khi dựa vào thổ-dân ñể chọi lại
với những người khác nước cùng di-cư ñến ñất Mỹ như mình. Nhưng về sau, khi bị chánh-quốc bỏ rơi
những người da trắng ñã siết chặt hàng-ngũ lại ñể ñối-phó với người thổ-dân. Sự sống chung ñụng
nhau trong một thời-gian dài dặc ñã làm cho họ lần lần ñồng-hóa nhau ñể thành dân-tộc Mỹ.
Sự ñồng-hóa này thực-hiện ñược một các tương-ñối dễ dàng là vì ñại-ña-số người ñã cấu-tạo
nên dân-tộc Mỹ là người Anh. Về dân-tộc Mỹ, chúng ta có thể nhận thấy những ñiều này chứng tỏ
rằng chủng-tộc là một yếu-tố chánh-yếu cho dân-tộc.
Trước hết, những giống dân Âu-châu có một ý-thức chủng-tộc mạnh mẽ quá rất khó ñồng-hóa
với những giống dân khác, người ðức ở Mỹ thường lập thành những khối riêng biệt trong Hiệp-chúngquốc, ñến nỗi sau này người Mỹ phải lo ngại và tìm cách hạn-chế bớt sự nhập-cư của người ðức.
Thêm nữa, người Mỹ thường tìm cách tiêu-diệt những giống thổ-dân da ñỏ hay dồn họ vào
những vùng rừng núi, chớ ít khi chịu hỗn-hợp với họ. Ngoài ra, vấn-ñề dân da ñen, ngay ñến bây giờ,
cũng vẫn còn là một mục ung nhọt trong xã-hội Mỹ. Nếu yếu-tố chủng-tộc không cần-thiết cho sự
thành-lập một dân-tộc thì những việc ñáng tiếc trên này ñã chẳng xảy ra.
D.- YẾU-TỐ HUYẾT-THỐNG VÀ HAI DÂN-TỘC ANH MỸ.

Người ta cũng lấy chỗ người Ăng-lô-Sác-xong ñã lập thành hai dân-tộc Anh và Mỹ ñể cho rằng
yếu-tố dân-tộc không quan-trọng.
Nhưng sự thật, sở-dĩ người giống Ăng-lô-Sác-xong ñã phân rẽ ra ñể lập thành hai dân-tộc là vì
họ ñã hùng-cường và không còn bị người giống khác uy-hiếp một cách mạnh mẽ, thành ra nghĩ ñến
việc mưu-ñồ sự sinh-tồn riêng cho mình nhiều hơn là ñến việc mưu-ñồ sự sinh-tồn chung. Lúc dân Mỹ
ñứng lên ñòi ñộc-lập, nước Anh ñã chiếm một ñịa-vị ưu-thắng trên hoàn-cầu rồi.
Trong sự giao-thiệp quốc-tế, từ lúc dân Mỹ tách ra khỏi dân Anh ñến sau, chúng ta lại còn có
thể nhận thấy ñiều này : Mỹ nhiều khi cũng xung-ñột với Anh, nhưng mỗi khi Anh cần chống một
ñịch-thủ hùng-cường khác giống thì Mỹ lại luôn luôn tiếp sức với Anh.
Hiện giờ Anh và Mỹ ñã hiệp nhau lại làm khối Ăng-lô-Sác-xong ñể chọi lại lực-lượng của Nga
mà họ gọi là khối Tư-lạp-phu. Ý-thức chủng-tộc như thế, cũng có ñóng một vai tuồng quan-trọng trong
cuộc xung-ñột Nga Mỹ hiện giờ vậy.
Nói tóm lại, yếu-tố huyết-thống hay chủng-tộc là yếu-tố quan-trọng làm tiêu-chuẩn cho sự phân
chia dân-tộc. Ngay trong những trường-hợp ñặc-biệt như dân-tộc Mỹ, yếu-tố chủng-tộc cũng ñóng một
vai tuồng trọng-yếu, tuy có hoàn-cảnh làm cho mở rộng hơn. ðối với phần lớn những dân-tộc khác
trên thế-giới, yếu-tố chủng-tộc có một tánh-cách nhỏ hẹp hơn cho nên người trong dân-tộc ñồng-nhứt
hơn.
2.- NHỮNG YẾU-TỐ PHỤ-THUỘC CẤU-TẠO TÁNH-CÁCH MỘT DÂN-TỘC.
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Ngoài những yếu-tố huyết-thống hay chủng-tộc ñưa ñến sự tương-ñồng tánh-cách thể-chất và
làm cho người trong dân-tộc nhận ra nhau một cách dễ dàng, dân-tộc còn dựa vào những yếu-tố khác
phụ thuộc vào yếu-tố huyết-thống và làm cho nó rõ rệt hơn. ðó là ngôn-ngữ, văn-tự, y-phục, phongtục và tôn-giáo.
Về những yếu-tố phụ-thuộc này, người ta có thể bảo rằng không dân-tộc nào có tánh-cách
ñồng-nhứt, và nhiều khi, những dân-tộc khác lại có những yếu-tố ñó giống nhau.
ðiều này không có chi lạ, dân-tộc ñã có những nguồn-gốc huyết-thống khác nhau thì tự-nhiên
cũng phải có những yếu-tố phụ-thuộc trên này khác nhau, vì mỗi bộ-lạc ñều có ngôn-ngữ, văn-tự, yphục, phong-tục, tôn-giáo của mình. Khi họp lại thành dân-tộc, họ không ñồng-hóa nhau một cách
hoàn-toàn và có thể còn giữ những ñặc-ñiểm riêng của mình về những yếu-tố ấy.
Sự giao-thiệp giữa các dân-tộc và những cuộc xáo trộn lịch-sử cùng sự hỗn-hợp các chủng-tộc
theo sự cần dùng của hoàn-cảnh làm cho những dân-tộc khác nhau có những yếu-tố ấy tương-tự nhau.
Nhưng sau cùng, mỗi dân-tộc ñều có một quốc-tánh, một ngôn-ngữ, một văn-tự cho mình.
Trường-hợp nước Thụy-sĩ, bốn thứ ngôn-ngữ, văn-tự vì gồm có bốn giống dân khác nhau là
một trường-hợp ñặc-biệt chứng tỏ thêm rằng yếu-tố ngôn-ngữ lệ thuộc vào yếu-tố chủng-tộc.
Về dân-tộc Trung-hoa có nhiều ngôn-ngữ khác nhau, chúng ta có thể cho rằng ñó là vì những
chủng-tộc họp lại thành dân-tộc Trung-hoa nhiều quá và phức-tạp quá, lại chưa ñồng-hóa nhau một
cách hoàn-toàn mặc dầu ñã sống chung nhau trong một thời-gian hết sức lâu dài.
Việc người Trung-hoa chưa ñồng-hóa nhau và nói nhiều thứ tiếng khác nhau hiện giờ là một
trở-lực lớn cho sự thống-nhứt nước Trung-hoa. Chính vì dân-tộc Trung-hoa quá hỗn-tạp mà nước
Trung-hoa lâm vào vòng rối loạn từ ñầu thế-kỷ này ñến giờ.
Về y-phục, mặc dầu mấy lúc sau này trên thế-giới có phong-trào quốc-tế hóa nó, mỗi dân-tộc
ñều giữ một quốc-phục riêng cho mình.
Ngoài ra, mỗi dân-tộc ñều có phong-tục riêng. Tuy những phong-tục ñó không hoàn-toàn giống
nhau ở khắp mọi nơi trong nước, nó cũng có một tinh-thần chung với nhau trong toàn-thể dân-tộc.
Sau cùng, trong mỗi dân-tộc hiện giờ, có thể có nhiều tôn-giáo khác nhau vì sự tự-do tínngưỡng ñược kính nể, nhưng bao giờ nó cũng có một tôn-giáo chiếm ñịa-vị ưu-thắng và ñược xem là
quốc-giáo một cách chánh-thức hay là bán chánh-thức.
2.- SỰ RÕ RỆT CỦA NHỮNG GIỚI-HẠN PHÂN CHIA DÂN-TỘC.

Nhờ những yếu-tố kể trên này làm tiêu-chuẩn, người của một dân-tộc có thể nhận ra ñồng-bào
mình và phân-biệt họ với người của dân-tộc khác. Ta có thể bảo rằng, một người Việt-Nam nhận ra
một người khác là người Việt-Nam nhờ thấy người ñó giống mình về thể-chất hơn người ngoại-quốc,
lại nói một thứ tiếng với mình, trang-phục giống như mình, và có những tin-tưởng, những tập-quán
như mình.
Thêm nữa, giới-hạn phân chia người các dân-tộc lại hết sức rõ rệt nhờ những luật-pháp quốcgia và quốc-tế.
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Người của mỗi dân-tộc ñều bị ñặt dưới một hệ-thống pháp-luật rõ rệt. Ngay ñến những dân-tộc
bị mất tự-do và bị lệ-thuộc vào dân-tộc khác cũng ñược ñặt dưới một hệ-thống pháp-lý khác với dântộc thống-trị.
Bởi ñó, ñến những người lai giống cũng vì sự ñồng-hóa của bên cha hay bên mẹ mà thuộc hẳn
về một dân-tộc, chớ không bao giờ có thể vừa là người của dân-tộc này vừa là người của dân-tộc kia
ñược.
b.- NỀN TẢNG DÂN-TỘC VỮNG CHẮC VÀ TỰ-NHIÊN HƠN NỀN TẢNG GIAI-CẤP.

1.- SỰ PHÂN-BIỆT DÂN-TỘC TỰ-NHIÊN HƠN GIỮA SỰ PHÂN-BIỆT GIAI-CẤP.

Xét những yếu-tố cấu-tạo thành tánh-cách của dân-tộc và có thể dùng làm tiêu-chuẩn ñể phânbiệt dân-tộc cùng những yếu-tố mà người chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu ñưa ra làm tiêu-chuẩn ñể
phân-biệt giai-cấp – như tiền bạc, nghề-nghiệp, học-thức, việc có hay không có những phương-tiện
sản-xuất chúng ta có thể bảo rằng dân-tộc có những nguồn-gốc tự-nhiên hơn giai-cấp.
Việc thuộc về dân-tộc này hay dân-tộc khác là một việc do Tạo-hóa xui nên, còn việc thuộc về
giai-cấp này hay giai-cấp kia là một việc hoàn-toàn do nơi chế-ñộ xã-hội mà người tạo ra.
Người Việt-Nam chúng ta có dòng máu Việt-Nam trong huyết-quản và nói tiếng Việt-Nam,
mặc y-phục Việt-Nam và theo phong-tục Việt-Nam là vì cha mẹ chúng ta là người Việt-Nam, dầu
chúng ta không muốn làm người Việt-Nam chúng ta cũng không hóa mình thành người Âu Châu hay
người Mỹ ñược.
Còn trong dân-tộc Việt-Nam mà có kẻ giàu, người nghèo, có hạng bóc-lột và hạng bị bóc-lột,
ñó chỉ vì xã-hội Vệt Nam tổ-chức chưa châu-ñáo, chế-ñộ chánh-trị Việt-Nam chưa ñược hoàn-mỹ. Tổchức xã-hội và chế-ñộ chánh-trị này chỉ do nơi chúng ta tạo ra. Mà cái gì chúng ta tạo ra ñược, chúng
ta có thể hủy-phá ñược. Bởi ñó sự cải thiện tổ-chức xã-hội và chế-ñộ chánh-trị trong dân-tộc có thể
thực-hiện, còn sự hủy-phá nền tảng của dân-tộc là một việc trái thiên-nhiên mà người ta không sao làm
nổi.
2.- SỰ THẮNG THẾ CỦA NỀN TẢNG DÂN-TỘC ðỐI VỚI NỀN TẢNG GIAI-CẤP VỀ PHƯƠNGDIỆN VỮNG BỀN TRONG QUÁ-KHỨ.
A-SỰ SUY-SỤP CỦA CHẾ-ðỘ PHÂN CHIA GIAI -CẤP TRONG LỊCH-SỬ.

Trong nhiều xã-hội loài người trước kia, người ta phân chia ra làm nhiều ñẳng-cấp có luật-lệ
qui-ñịnh giớI-hạn một cách rõ ràng. Mỗi ñẳng-cấp có những quyền-hạn, những nhiệm-vụ nhứt-ñịnh, và
người ở ñẳng-cấp khác nhau không ñược thông-hôn với nhau. Nhưng lần lần con người nhận thấy sự
vô-lý, sự bất-công của chế-ñộ phân chia giai-cấp nên tìm cách hủy-phá nó, thành ra sự phân chia giaicấp không còn ñược nhìn nhận.
Hiện giờ, không có một quốc-gia tốI-tân nào theo một hiến-pháp chấp-nhận sự phân chia ñẳngcấp. Những nhà quí-tộc không còn nữa. Ở những nước họ còn ñược dung-nhận, tước-vị họ chỉ là dấu
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hiệu danh-dự chớ không giúp cho họ ñặc-quyền gì. Trước pháp-luật họ ñược xem ngang hàng với tất
cả mọi công dân khác.
Như thế, sự khu-biệt ñẳng-cấp, một chế-ñộ nhơn-tạo ñã lần lần bị hủy-diệt. Và hiện nay, mặc
dầu có nhiều người cố-gắng ñưa ra những học-thuyết có vẻ khoa-học ñể làm sống dậy ý-niệm giai-cấp,
ý-niệm giai-cấp vẫn chìm sâu trong chỗ mờ mịt.
B- SỰ TĂNG-TIẾN CỦA Ý-THỨC DÂN-TỘC.

Trong khi ñó, ý-niệm dân-tộc càng ngày càng rõ rệt hơn lên. Không những chống chọi lại một
cách thắng-lợi những sự cố-gắng của những nhà chinh-phục ñể hủy-diệt mình, ý-niệm này lại còn làm
cho nhơn-loại có xu-hướng lấy phạm-vi dân-tộc làm biên-giới cho quốc-gia nữa.
Sau khi vượt khỏi phạm-vi bộ-lạc ñể tiến ñến phạm-vi quốc-gia, loài người ñã thiết-lập nhiều
ñế-quốc rộng lớn gồm có nhiều dân-tộc.
Những ñế-quốc này, có cái duy-trì ñược lâu dài, có cái thì tan rã trong một thời-hạn ngắn sau
khi ñược thành-lập, nhưng không có cái nào giữ mãi ñược biên-giới của mình, Những ñế-quốc ñược
dựng lên rồi sụp ñổ, rồi lại dựng lên, mỗi lần với một biên-giới khác và một dân-tộc bá-chủ khác.
Lần nào, những dân-tộc bá-chủ cũng ñem ngôn-ngữ, văn-tự, y-phục, phong-tục, tôn-giáo của
mình ra ñể cưỡng-bách những dân-tộc bị chinh-phục phải theo. Thường thì họ chi-phối ñược những
dân-tộc bại trận trong một thời-gian hoặc dài hoặc ngắn.
Cũng có khi dân-tộc thắng-lợi có một trình-ñộ văn-hóa thấp kém hơn dân-tộc bị chinh-phục và
bị dân-tộc này chi-phối ngược lại. ðó là trường-hợp dân La-mã ñối với dân Hy-lạp và những dân
Mông-cổ, Mãn-châu ñối với dân Hán.
Nhưng trong trường-hợp nào, những người thành-lập một ñế-quốc cũng ñều cố gắng hủy-phá
những nền tảng của những dân-tộc bị chinh-phục ñể cho mọi người trong ñế-quốc hỗn-hợp nhau lại
thành một khối.
Lịch-sử ñã chứng nhận rằng không có nhà chinh-phục nào thành-công trong dự-ñịnh trên này.
Kết-quả lớn lao nhứt mà họ có thể ñạt ñược là gây dựng một nền văn-tự chung và một hệ-thống chánhtrị hay ñạo-ñức chung cho ñế-quốc họ. Những yếu-tố này thường chỉ dính dáng ñến một thiểu-số có
học-thức trong các dân-tộc, còn ñại-chúng dốt nát thì không bị nó chi-phối một cách mạnh mẽ.
Phần lớn dân-chúng các dân-tộc bị thống-trị vẫn giữ ngôn-ngữ của họ, và trong ngôn-ngữ của
dân-tộc chiến-thắng họ, họ chỉ mượn một số văn-từ thông-dụng mà thôi. Trong sự mượn văn-từ này,
họ cũng sửa ñổi âm-thanh cho hợp với giọng nói mình chớ không giữ nguyên giọng của dân-tộc ưuthắng.
Suốt ngàn năm bị Hán-tộc ñô-hộ, người Việt có mượn nhiều tiếng Hán, nhưng lại ñọc theo
giọng Việt. Hiện giờ, những tiếng ấy ñược mạng-danh là tiếng Hán-Việt, và trong các tự-ñiển, nó cũng
ñược xem như là tiếng Việt.
Sau này, trong sự mượn văn-từ Pháp, người Việt cũng Việt-hóa những văn-từ ấy một cách
mạnh mẽ ñến nỗi khi nghe người Việt nói chuyện với nhau, những người Pháp không thạo tiếng Việt
không thể nhận ra ñược những văn-từ trong ngôn-ngữ mình ñã bị người Việt mượn.

144

Về y-phục và phong-tục cũng như về ngôn-ngữ, các dân-tộc bị thống-trị cũng chỉ bị chi-phối
một cách yếu ớt mà thôi. Về tôn-giáo, nhiều khi họ phải buộc lòng tuân theo tôn-giáo của người chiếnthắng, nhưng trừ ra khi sự thống-trị kéo dài ra hàng thế-kỷ, những dân-tộc bị trị thường không thànhtâm tin nơi tôn-giáo ấy và sẵn sàng bỏ nó một khi gặp tình-thế thuận-tiện.
Chung-qui, những cố-gắng của những người xây dựng nên những ñế-quốc thuở xưa chỉ làm
cho những yếu-tố phụ-thuộc cấu-tạo tánh-cách một dân-tộc thay ñổi chút ít mà thôi. Ta có thể bảo rằng
những yếu-tố ñó ñược trao ñổi giữa các dân-tộc, nhưng không hỗn-hợp nhau lại ñể làm ra những yếutố chung cho tất cả mọi người.
ðối với yếu-tố chánh-yếu cấu-tạo tánh-cách những dân-tộc là yếu-tố huyết-thống hay chủng-tộc
thì tình-thế phức-tạp hơn.
Có những dân-tộc bá-chủ muốn ñồng-hóa các dân-tộc bại trận bằng văn-hóa mà không muốn
trộn giống với những dân-tộc ấy. Trong trường-hợp này, sự nguyên vẹn của yếu-tố chủng-tộc trong các
dân-tộc bị thống-trị là một ñiều tự-nhiên.
Nhưng cũng có nhiều nhà chinh-phục không cấm cản sự trộn giống giữa người trong dân-tộc
mình và người những dân-tộc bị trị. Tuy thế, vì ñịa-vị xã-hội và chánh-trị chênh lệch nhau, vì ngônngữ, phong-tục, tín-ngưỡng, tập-quán không giống nhau, vì tâm-tánh sai biệt nhau, những sự thônghôn giữa người của dân-tộc thống-trị và người những dân-tộc bị trị không ñủ quan-trọng ñể làm thay
ñổi tánh-cách chủng-tộc của những dân-tộc bị trị. Do ñó, nền tảng huyết-thống của những dân-tộc bị trị
cũng không phá hủy ñược.
Người ta có thể dựa vào chỗ những bộ-lạc, vẫn có thể ñồng-hóa nhau về mặt chủng-tộc ñể lập
thành dân-tộc mà chủ-trương rằng những dân-tộc cũng có thể ñồng-hóa nhau về mặt chủng-tộc ñể trở
thành một nhơn-loại ñồng-nhứt.
Nhưng chúng ta nên lưu-ý rằng sở-dĩ các bộ-lạc có thể hỗn-hợp nhau ñể lập thành một dân-tộc
là vì trong những quốc-gia nhỏ ñược thành-lập thuở xưa, nhà cầm quyền thường ñã cấm những nhơnviên cùng bộ-lạc thông-hôn nhau. Tục không cho người ñồng-tánh lấy nhau – người ñồng-tánh nguyên
là người cùng do một bộ-lạc mà ra – là một di-tích của sự cấm-ñoán này mà dân Việt-Nam hiện giờ
còn rất nhiều người noi theo.
ðối với bộ-lạc thì sự cấm-ñoán thông-hôn nhau như thế có thể thi-hành ñược, còn ñối với
những dân-tộc có một số người ñông hơn nhiều quá, người ta làm sao có thể cấm họ thông-hôn với
nhau ñược, nhứt là trong một thời -ñại mà sự thạnh-hành của tư-tưởng dân-chủ bắt buộc nhà cầm
quyền phải kính nể ñời sống riêng của cá-nhơn ?
Bởi nhũng lý lẽ trên này, yếu-tố huyết-thống của các dân-tộc không ai làm lung lay nổi. Nó cứ
duy-trì mãi mãi qua các thời -ñại, qua sự sụp ñổ của những ñế-quốc. Mỗi khi ñế-quốc sụp ñổ, nó lại
còn lôi kéo những yếu-tố phụ thuộc vào nó là ngôn-ngữ, y-phục, tín-ngưỡng trở về với bản-chất cũ của
nó.
Sự vững chắc của yếu-tố huyết-thống làm cho nền tảng của dân-tộc vững chắc thêm. Sau bao
nhiêu thế-kỷ quây-quần chung lộn nhau trong phạm-vi các ñế-quốc, những dân-tộc lần lần có một ýniệm rõ rệt về sự sống của mình và có xu-hướng ñi ñến chỗ thành-lập những quốc-gia riêng biệt. Xu-
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hướng này ñược tóm tắt trong nguyên-tắc « dân-tộc tự-quyết » rất thạnh-hành trong mấy thế-kỷ sau
ñây.
Sức mạnh của xu-hướng « dân-tộc tự-quyết » ñã ñược chứng-nhận nhờ sự-kiện này : chỉ có
những quốc-gia gồm một dân-tộc tạo thành là ñược vững chắc qua các thời-ñại và có thể cấu-tạo lại
ñược sau khi tan rã. Những ñế-quốc gồm có nhiều dân-tộc tạp nhạp chỉ có thể duy-trì khi chánh-phủ
trung-ương ñược tổ-chức mạnh mẽ và có ñủ phương-tiện ñể ñặt mọi người dưới một kỷ-uật sắt mà
thôi. Một khi tan rã, những ñế-quốc ấy rất khó phục-hồi lại ñược.
ðế-quốc Áo thiếu sự ñồng-nhứt về phương-diện dân-tộc ñã sụp ñổ sau trận ñại-chiến 19141918 và hiện giờ ai nói ñến sự tái-lập nó tất bị xem như bất-thức thờI-cơ.
Nước Trung-hoa vì do một nhóm nhiều giống dân tạp nhạp chưa ñồng-hóa nhau một cách rõ rệt
tạo-thành nên thường phải ñắm chìm trong vòng hỗn-loạn.
Nước Nga do nhiều dân-tộc hợp lại lập nên chỉ có duy-trì ñược nhờ một chế-ñộ cảnh-sát gắt
gao. Những chánh-phủ Nga-hoàng ñã cố gắng Nga-hóa những dân-tộc không phải Nga một cách vôhiệu-quả ; ñến lúc chế-ñộ Nga-hoàng bị lật ñổ, những dân-tộc bị người Nga thống-trị như Ukraine,
Arménie, Bielo-Russie, Ba-lan, Phần-lan v.v… ñã phất cờ khởI-nghĩa, tuyên-bố ñộc-lập. Nhưng trừ ra
Phần-lan, Esthonie, Lettonie, Lithuanie và Ba-lan nhờ hai nước Anh Pháp giúp ñỡ nên giành ñược nền
ñộc-lập hoàn-toàn của mình và duy-trì nó trong suốt hai trận chiến-tranh 1914-1918 và 1939-1945, còn
những dân-tộc khác xấu số hơn – có hơn 10 dân-tộc – ñã bị tràn ngập dưới làn sóng dập dồn của ñạo
Hồng quân do chính-phủ Sô-viết gởi ñến chinh-phục lại. Tuy ñã bị ñặt dưới chánh-quyền Sô-viết từ
mấy mươi năm nay, những dân-tộc khác dân-tộc Nga trong Liên-bang Sô-viết nhứt là dân-tộc Ukraine,
vẫn luôn luôn ngấm ngầm vận-ñộng ñộc-lập không lúc nào ngừng.
Xét những trào-lưu lịch-sử một cách kỹ-càng, chúng ta có thể quả-quyết rằng nhơn-loại luôn
luôn tiến ñến chỗ lấy dân-tộc làm nền tảng cho quốc-gia và làm cho phạm-vi quốc-gia trùng-hợp với
phạm-vi dân-tộc sát chừng nào hay chừng ấy.
3.- SỰ THẮNG-THẾ CỦA NỀN TẢNG DÂN-TỘC ðỐI VỚI NỀN TẢNG GIAI-CẤP VỀ PHƯƠNGDIỆN VỮNG-BỀN TRONG TƯƠNG -LAI.

Trong quá-khứ, nền tảng dân-tộc ñã tỏ ra thắng-thế hơn nền tảng giai-cấp về phương-diện vững
bền rồi. Trong tương lai, sự thắng-thế này còn ñược bảo-ñảm một cách chắc chắn hơn nữa.
Hiện giờ, các văn-minh trên thế-giới không còn dùng luật-lệ ñể phân chia xã-hội ra làm giaicấp. Trong những nước ấy, tất cả mọi người ñược xem ngang nhau trước công-lý.
Trong khi ñó, sự phân chia dân-tộc ñã ñược luật-lệ quốc-gia công nhận hẳn hòi. Ngay ñến
những dân-tộc mất quyền tự-do hiện nay, người ta cũng không thể dùng luật-pháp mà cưỡng-bách họ
hủy-phá hết những ñặc-tánh của họ.
Trong hơn 80 năm chiếm cứ ñược nước Việt-Nam, người Pháp chỉ có thể ñem văn-hóa của
mình mà phổ-biến ra và tìm cách chận nghẹt nền văn-hóa Việt một cách gián-tiếp mà thôi. Họ có thể
ban Pháp-tịch cho một số người Việt, ñào-tạo ra một hạng trí thức vong-bổn nói tiếng Pháp thạo hơn
tiếng Việt, ăn bánh mì bơ nhiều hơn ăn cơm với nước mắm, thuộc sử sách Pháp nhiều hơn sử sách Việt
và suy nghĩ theo Pháp hơn là theo Việt.
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Nhưng người Pháp không thể cấm-ñoán người Việt thông-hôn với nhau và nói tiếng Việt, mặc
quốc-phục Việt, theo phong-tục Việt, ñọc sử sách Việt, có tư-tưởng Việt, nghiên cứu nền văn-hóa cổ
của dân Việt hay xây dựng một nền văn-hóa mới cho dân Việt. Vì ñó, quốc-tánh Việt vẫn còn vững
bền mãi mãi, và khi dân-tộc Việt có cơ-hội thoát-ly ách nô-lệ thì phần lớn những người Việt bị Pháphóa lại nghe tiếng gọi của giống nòi mà quay trở về nguồn-gốc tổ-tiên của mình.
ðối với những nhóm người chưa tiến ñến một trình-ñộ văn-hóa ñủ cao ñể lập thành một dântộc có lịch-sử như các giống dân da ñen ở Phi-châu hay các ñảo Thái-bình-dương, người Pháp mặc dầu
chi-phối ñược họ một cách mạnh mẽ hơn dân-tộc Việt hay các dân-tộc Á Rập ở Bắc-Phi, vẫn không
ñồng-hóa ñược ñể làm cho họ thành người Pháp. Nói cho ñúng ra thì ngoại-trừ một hai người ñược
người Pháp ñưa lên một ñịa-vị tuyệt cao trên nấc thang danh-vọng ñể lấy ñó làm cái bằng-chứng mà
tuyên-truyền cho tinh-thần không phân-biệt màu da của mình, ñại-ña-số dân da ñen ở các thuộc-ñịa
Pháp chỉ ñược xem như là một thứ người Pháp hạ-cấp, nhiệm-vụ thì nhiều mà quyền-lợi thì không có
bao nhiêu.
Chánh-sách thực-dân mà người Nhựt thi-hành ở Mãn-châu, Triều-tiên khắc-nghiệt hơn chánhsách của thực-dân Pháp ở nước Việt, nhưng cũng không hủy-diệt ñược quốc-tánh Mãn-châu, Triềutiên và mặc dầu người Nhựt ñã ñi ñến kết-quả làm cho người Mãn-châu, Triều-tiên phần lớn không
biết ñược lịch-sử dân-tộc mình, họ cũng không ngăn cản ñược dân Mãn-châu, Triều-tiên ñứng lên ñòi
thoát-ly khỏi sự thống-trị cũa họ khi họ bị hai quả bom nguyên-tử mà phải cúi ñầu hàng-phục quân-ñội
ñồng-minh.
Sau cùng, chính-sách của những nhà chỉ-huy Liên-bang Sô-viết ñể hủy-diệt ý-thức dân-tộc của
những giống dân ñặt dưới quyền họ cũng không ñưa họ ñến kết-quả mong ước, tuy họ có một khí-giới
hết sức lợI-hại là thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx.
4.- NHỮNG SỰ-KIỆN CHỨNG-NHẬN THÊM CHO SỰ BỀN VỮNG CỦA DÂN-TỘC TRONG
TƯƠNG-LAI.

Sự bền-vững của dân-tộc ñã ñược lịch-sử chứng-nhận trong quá-khứ và ñược chế-ñộ xã-hội
hiện giờ bảo-ñảm trong tương-lai. Ngoài ra, còn nhiều sự-kiện khác giúp thêm vào sự bền vững này
nữa.
A- SỰ THAY ðỔI DÂN-TỘC PHIỀN-PHỨC VÀ CÓ TÁNH-CÁCH GƯỢNG GẠO HƠN SỰ THAY
ðỔI GIAI-CẤP.

Vì những yếu-tố cấu-thành tánh-cách của dân-tộc rõ ràng hiển-hiện trước mắt mọi người, vì
giớI-hạn phân chia các dân-tộc ñược qui-ñịnh hẳn hòi và ñược công-nhận ñàng-hoàng, nên khi một
người bỏ dân-tộc mình ñể nhập-tịch dân-tộc khác, anh ta phải nộp ñơn xin dân-tộc khác ấy chấp-nhận
mình làm nhơn-viên của nó. Muốn cho ñơn mình ñược chấp-nhận người xin nhập-tịch phải có ñủ
những ñiều-kiện mà dân-tộc anh ta muốn gia-nhập ñưa ra, và lắm khi phải lập những công-trận như thế
nào, cho dân-tộc ấy xem anh ta là xứng ñáng làm một nhơn-viên của nó mới ñược.
Trong thời-kỳ nước Việt bị ñô-hộ, ñã có mấy người Việt xin nhập Pháp-tịch mà ñược toại
nguyện ñâu. Số ít những người lọt qua những ñiều-kiện mà chánh-phủ Pháp ñưa ra ñể nhận họ làm
công-dân của mẫu-quốc cũng không phải vì thế mà ñược thành người Pháp hoàn-toàn.
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Nếu họ có thể hoán-cải những yếu-tố phụ-thuộc bên ngoài ñể nhái cho hệt người Pháp, họ vẫn
không làm cho mắt họ trở nên xanh, tóc họ mất màu ñen và da họ thành trắng. Và nếu về mặt nguyêntắc, họ có ñủ những quyền-hạn và nhiệm-vụ của một công-dân Pháp, về mặt thực-tế, họ chỉ ñược xem
như là một người Pháp hạ-cấp, một thứ người Pháp hạng ba.
Ta có thể ví những người Việt có Pháp-tịch mà học ñòi sanh-hoạt theo lối Pháp như những cây
rau bị nhổ lên khỏi liếp mình mà không ñược trồng qua liếp bên, chỉ bị vất qua liếp bên một cách bừa
bãi. Bởi ñó, trừ ra một số người lấy Pháp-tịch làm một lợI-khí ñể tranh-ñấu cho dân-tộc Việt, những
người Việt có Pháp-tịch bị dân Việt xem như là những kẻ ñi trái luật thiên-nhiên và kể như những cái
gai trong con mắt họ.
Sự thay ñổi giai-cấp thì trái lại, không có gì khó khăn và phiền-phức cả. Vì những yếu-tố quiñịnh tánh-cách của giai-cấp rất mù mờ, vì những hàng rào pháp-lý phân chia giai-cấp không còn nữa,
vì sự thuộc về giai-cấp này hay giai-cấp khác không ñược nhận-thức rõ rệt, người ñi từ giai-cấp này
sang giai-cấp khác không cần phải tuân theo luật-lệ gì hay một nghi-thức gì. Bởi ñó, họ không ñược ai
chú-ý và nhiều khi chính họ cũng không nhận thấy ñược rằng họ ñã ñổi giai-cấp nữa.
Bởi những lẽ trên này, người ta không thể bỏ dân-tộc mình một cách dễ dàng như giai-cấp, mà
cũng không chạy qua chạy lại giữa dân-tộc này và dân-tộc nọ một cách dễ dàng như ñối với giai-cấp.
Một người ñược xem là giai-cấp cần-lao mười năm trước có thể nhờ làm ăn phát-ñạt mà ñuợc
sắp vào giai-cấp phú-hào trong lúc này. Năm năm nữa, anh ta có thể vì buôn thua bán lỗ mà lọt xuống
giai-cấp tiểu-tư-sản. Trong lúc ñó, nếu anh ta là người Việt-Nam thì anh ta vẫn là người Việt-Nam, chớ
không thể mười năm trước, anh ta là người Pháp, năm năm sau ñó là người Nhựt, hiện giờ là người
Việt-Nam mà sang năm là người Trung-hoa.
Thật ra thì cũng có thể có người Việt vì quyền-lợi mỗi lúc mà lần lượt xin Pháp-tịch, Nhựt tịch
trở về Việt-tịch rồi xin nhập Hoa-tịch. Nhưng dầu cho có làm như thế, họ cũng vẫn bị người ta xem là
người Việt luôn luôn.
B- NGƯỜI TA KHÔNG THA-THIẾT MUỐN ðỔI QUỐC-TỊCH MÀ THA-THIẾT MUỐN LÊN GIAI CẤP TRÊN.

Thêm nữa, ñại-ña-số nhơn-viên của một dân-tộc không xem sự thay ñổi quốc-tịch là một
nguyện-vọng thiết-yếu của mình. Người Anh không phải sớm tối ước mơ ñược làm người Pháp, người
Mỹ không phải lấy việc biến thành người ðức làm một hân-hạnh cho mình. Dự-ñịnh hành-tỉnh-hóa
Nam-Việt của người Pháp – tức là làm cho dân Nam-Việt trở thành nhơn-viên của dân-tộc Pháp – ñã
gặp một sức ñề-kháng vô-cùng mãnh-liệt trong dân-chúng Nam-Việt.
Trái lại, tất cả những người trong giai-cấp dưới ñều có ý muốn lên giai-cấp trên. Người tự cho
mình là giai-cấp cần-lao có thể thù ghét những người mà họ cho là thuộc giai-cấp trưởng-giả hay tưbản. Nhưng bao giờ họ cũng nuôi cái mộng có ñất, có nhà và ñược sống một cách sung sướng, nghĩa là
bao giờ họ cũng ước mơ ñược trở nên những người tư-bản hay trưởng-giả mà họ thù ghét.
ðiều này hiện ra rõ rệt trong cuộc tranh-ñấu giai-cấp. Người vô-sản tranh-ñấu không phải ñể
cho lý-tưởng vô-sản ñược thắng-lợi, nghĩa là ñể cho người hữu-sản hóa ra vô-sản như mình. Họ tranhñấu ñể ñược thoát khỏi tình-trạng vô-sản nghĩa là ñể ñược thành người hữu-sản. Những người chủtrương tranh-ñấu giai-cấp khôn khéo từ xưa ñến giờ ñã luôn luôn dùng khẩu-hiệu « chia ñất » ñể kêu
gọi quần-chúng nghèo khổ theo mình mà chiến-ñấu.
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Như vậy, trong cuộc chiến-tranh với người hữu-sản, người vô-sản không phải có tâm-trạng của
người vô-sản trung-thành với giai-cấp mình, mà có tâm-trạng của người muốn thoát ra khỏi giai-cấp
vô-sản ñể trở thành hữu-sản. Chúng ta có thể bảo rằng người vô-sản nào cũng có tâm-trạng của người
hữu-sản trong khi chiến-ñấu với người hữu-sản.
Trong những cuộc chiến-tranh giữa dân-tộc và dân-tộc thì không thế. Người của mỗi dân-tộc
ñều có một tâm-trạng riêng, tâm-trạng của dân-tộc mình. Người Việt-Nam tranh-ñấu với người Pháp
không phải ñể ñược thành người Pháp, mà ñể có quyền sống theo quan-niệm Việt-Nam của mình.
C- SỰ PHẢN-BỘI DÂN-TỘC BỊ DƯ-LUẬN KẾT-ÁN NẶNG NỀ CÒN SỰ PHẢN-BỘI GIAI-CẤP
KHÔNG XEM NHƯ MỘT ðIỀU ðÁNG KHINH-BỈ.

Sự vững chắc của nền tảng dân-tộc lại còn ñược bảo-ñảm nhờ ñược sự-kiện thuộc về tâm-lý sau
này nữa.
Những người bỏ dân-tộc mình ñể phụng-sự một dân-tộc khác luôn luôn bị ñồng-bào – và luôn
cả người ngoại-quốc – cho là phản-bội quê-hương và tỏ ý khinh rẻ. Dầu cho họ có tài-ba lỗI-lạc cách
mấy và có lập nên công-nghiệp gì rực rỡ ñến ñâu, họ cũng không ñược trọng-vọng.
Ngay ñến những kẻ theo dân-tộc khác mà không hại gì ñến dân-tộc mình cũng không tránh khỏi
sự chê bai của dư-luận. Lý ông Trọng xưa kia bỏ nước Việt-Nam sang Tàu ñể phụng-sự vua Tần chống
quân Hung-nô ở miền Bắc Trung-hoa nào có làm ñiều gì hại ñến ñất tổ quê cha. Thế mà người Việt
cũng tặng cho ông một câu hát mỉa mai :
Gáo vàng ñi múc giếng tây,
Khôn ngoan cho lắm, tớ thầy người ta !
ðối với giai-cấp thì tình-thế khác hẳn. Những người bỏ giai-cấp mình ñể sang giai-cấp không
hề bị buộc vào tội phản giai-cấp mình.
Người thuộc về giai-cấp cần-lao mà trở nên nhà tư-bản, rồi có một thái-ñộ khắc-nghiệt ñối với
những bạn cần-lao cũ thì có thể bị cho là người quên những bạn hàn-vi của mình. Nhưng ñó là lời buộc
tội tư-cách cá-nhơn của anh ta, chớ không phải buộc tội anh ta từ giai-cấp cần-lao mà bước lên giai-cấp
tư-bản.
Nếu nhà tư-bản xuất thân từ giai-cấp cần-lao mà lo lắng giúp ñỡ cho người khốn khó thì anh ta
cũng ñược người ta khen ngợi như thường. Người ta lại có thể lấy sự cần-cù nhẫn-nại của anh ta trong
việc kinh-doanh ñể làm gương mẫu.
Những người thuộc loại giai-cấp thượng-lưu hay trung-lưu mà có những tư-tưởng xã-hội và
theo một chánh-ñảng binh vực kẻ ñói khổ chống lại sự hiếp ñáp của người có quyền thế, có tiền của thì
không bị ai cho là người ñáng phỉ nhổ vì phản-bội giai-cấp giàu.
Chúng ta nên nhớ rằng các lý-thuyết gia xã-hội và cộng-sản tạo ra những chủ-nghĩa, những
học-thuyết binh vực người vô-sản ñều là những người khá giả có học, thuộc giai-cấp trung-lưu hay
thượng-lưu trong xã-hội. Nhưng không ai lấy cớ họ phản-bội giai-cấp họ ñể công-kích họ. Những
người theo học-thuyết họ thì tôn-sùng họ, vì cho rằng lý-luận họ ñúng. Những người chống chọi lại họ
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cũng chỉ vạch rõ chỗ sai lầm của lý-luận ấy chớ không bao giờ mạt-sát họ về chỗ họ ñã phản-bội giaicấp họ.
Thật ra thì những người cộng-sản cũng có mạt-sát những người vô-sản tranh-ñấu ñể bảo-vệ cái
trật-tự ñương-hữu và cho họ là bọn vô-sản lưu-manh, phản-bội quyền-lợi của giai-cấp cần-lao. Nhưng
quan-niệm này, rất hợp với những người cộng-sản chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu không phải là quanniệm của tất cả mọi người. ðại-ña-số dân-chúng trong một nước không hề xem những người vô-sản
phụng-sự một chánh-phủ không phải cộng-sản là những người ñáng khinh-bỉ.
Sự phản-bội dân-tộc luôn luôn bị cho là một việc bỉ-ổi, ñáng ghê tởm, còn sự phản-bội giai-cấp
trái lại, ít ñược lưu-ý và không bị cho là ñiều bậy. Vì ñó, người ta mạnh dạn ñi từ giai-cấp này sang
giai-cấp khác. Còn số người có can-ñảm muối mặt bỏ dân-tộc mình ñể phụng-sự một dân-tộc khác thì
không có ñược bao nhiêu.
c- DÂN-TỘC CÓ MỘT SỨC MẠNH CỔ-TRUYỀN MÀ GIAI-CẤP KHÔNG CÓ.

Nhờ vững chắc và duy-trì ñược qua các thời-ñại, dân-tộc có một sức mạnh cổ-truyền rất hùnghậu. Lịch-sử dạy cho người trong dân-tộc biết rằng tổ-tiên họ ñã sống chung nhau, tranh-ñấu chung
nhau chia những nỗi vui buồn, những nỗi sướng khổ với nhau. Do ñó mà giữa mọi người nảy ra một
tình-cảm thâm-trầm và mạnh mẽ buộc chặt họ vào nhau.
Người Việt-Nam nào cũng tự-hào rằng mình thuộc một dân-tộc bốn ngàn năm văn-hiến và
cũng tự-kiêu về những trang sử oai-hùng mà tổ-tiên mình ñã viết ra bằng máu. Ngay trong thời-kỳ bị
ñô-hộ, phần lớn người Việt-Nam cũng giữ lấy tánh tự-kiêu về nòi giống mình. Nếu có ước mơ, họ ước
mơ cho dân-tộc mình thoát khỏi cảnh gông cùm và trở nên cường-thạnh, chớ không ước mơ ñược cởi
lốt Việt-Nam ñể thành người dân nước khác. Thấy dân-tộc Nhựt hùng-cường, người Việt-Nam chỉ
mong sao cho dân-tộc mình ñược bằng dân-tộc Nhựt chớ không mong ñược biến thành người Nhựt.
ðứng về phương diện giai-cấp thì không thế. Lúc sự phân chia ñẳng-cấp còn ñược luật-lệ quiñịnh, những nhà quí-tộc còn lật gia-phổ ra ñể khoe rằng dòng họ mình ñược sang cả từ mấy trăm năm
trước. Nhưng từ khi chế-ñộ ñẳng-cấp bị hủy bỏ, những việc ấy không còn nữa. Và hiện nay, không có
nhà lãnh-tụ cần-lao nào có thể lấy việc mình là miêu-duệ của tám mươi ñời cần-lao ñể kêu gọi người
lao-ñộng ủng-hộ mình.
d.- QUYỀN-LỢI CỦA NGƯỜI TRONG DÂN-TỘC NHIỀU HƠN TRONG GIAI-CẤP.

1.- SỰ XUNG-ðỘT QUYỀN- LỢI TRONG DÂN-TỘC VÀ TRONG GIAI-CẤP.

Chúng ta ñã thấy rằng nền tảng dân-tộc ñã vững bền và chắc chắn hơn nền tảng của giai-cấp
nhiều, và vì ñó mà ý-niệm dân-tộc càng ngày càng rõ, còn ý-niệm giai-cấp càng ngày càng lu mờ.
Nhưng tại làm sao quan-niệm giai-cấp tranh-ñấu lại còn có thể phát-triển và ñương ñầu với quan-niệm
dân-tộc tranh-ñấu một cách mãnh-liệt như ta thấy hiện giờ ?
Chúng ta có thể trả lời rằng sở-dĩ quan-niệm giai-cấp tranh-ñấu ñược nảy nở là vì có một số
người cho rằng sự tranh-ñấu cho giai-cấp là hợp với quyền-lợi của người nhứt. Người cùng giai-cấp tự-

150

nhiên là cùng hoàn-cảnh xã-hội với nhau. Mà người cùng chung hoàn-cảnh xã-hội với nhau thì có
những quyền-lợi thiển-cận chung nhau.
Nếu ta nhớ rằng quyền-lợi là cái ñộng-lực chánh-yếu làm cho người hợp-quần nhau lại, ta sẽ
thấy tất cả sức mạnh của quan-niệm tranh-ñấu cho giai-cấp. Vì lầm tưởng rằng giữa những người trong
một dân-tộc có sự xung khắc quyền-lợi với nhau, còn giữa những người trong một giai-cấp không có
sự xung khắc ñó, nên người ta mới cho rằng giai-cấp chặt chẽ hơn dân-tộc và sự tranh-ñấu cho giai-cấp
hợp với quyền-lợi cá-nhơn hơn. Do ñó, người ta theo chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu.
Nhưng lý-luận trên này không ñúng vì thật ra trong giai-cấp cũng có những sự xung-ñột quyềnlợi với nhau. Trong chương khảo về lý-thuyết xã-hội duy-vật Karl Marx, chúng ta ñã thấy rằng những
người cùng giai-cấp với nhau cạnh-tranh nhau một cách hết sức dữ dội.
Không những giữa những người cùng giai-cấp ở những nước khác nhau có sự cạnh-tranh nhau
mà giữa những người cùng giai-cấp bên trong một nước cũng có sự cạnh-tranh nhau nữa. Tư-bản các
nước tranh nhau chiếm lấy thị-trường và nguyên-liệu, tư-bản cùng một nước xung-ñột nhau vì vấn-ñề
quyền-lợi. Những người lao-ñộng trong một nước thường phải cạnh-tranh nhau mãnh-liệt, và lao-ñộng
các nước hùng-cường trù-phú phải chiến-ñấu ñể ngăn-cản sự nhập-cư của lao-ñộng các nước nhượctiểu nghèo kém.
Như thế, thật-sự, giữa những người cùng giai-cấp cũng có sự xung-ñột quyền-lợi như giữa
người cùng dân-tộc. Nhưng trong hai thể-thức hợp-quần dân-tộc và giai-cấp, cái nào bảo-ñảm quyềnlợi người một cách chắc chắn hơn ? Nói một cách khác, hợp-quần theo dân-tộc ñể tranh-ñấu, người
ñược lợi hơn hay hợp-quần theo giai-cấp ñể tranh-ñấu người ñược lợi hơn.
2.- SO SÁNH QUYỀN-LỢI CỦA NGƯỜI TRONG DÂN-TỘC VÀ TRONG GIAI-CẤP.

A)-VẤN-ðỀ DÂN-TỘC TRANH-ðẤU VÀ GIAI-CẤP TRANH-ðẤU CHỈ CÓ THỂ ðẶT RA TRONG
PHẠM-VI NHƠN-LOẠI.

Trưóc khi trả lời câu hỏi này, chúng ta nên nhớ lại rằng vấn-ñề hợp-quần theo dân-tộc hay theo
giai-cấp chỉ ñặt ra trong phạm-vi nhơn-loại mà thôi. Nếu trên thế-giới chỉ có một dân-tộc, hay nếu các
dân-tộc sống hoàn-toàn cách biệt nhau thì sự tranh-ñấu giai-cấp trong dân-tộc là ñiều phải làm ñể bảo
vệ quyền-lợi cá-nhơn của mình. Sở-dĩ hiện giờ người phải cân nhắc có nên theo chủ-trương giai-cấp
tranh-ñấu hay không là vì trên thế-giới, có nhiều dân-tộc khác nhau liên-lạc mật-thiết nhau, và luôn
luôn chực sẵn ñể thôn-tính hay ñàn-áp nhau.
Vậy, trong sự so sánh hai thể-thức hợp-quần dân-tộc và giai-cấp ñể xem cái nào lợi cho người
hơn, chúng ta nên hiểu chữ hợp-quần theo giai-cấp trong phạm-vi nhơn-loại, nghĩa là theo ý-nghĩa hủy
bỏ sự phân-chia loài người thành dân-tộc ñể hợp-quần với tất cả những người cùng giai-cấp với mình
trong nhơn-loại. Có như thế, vấn-ñề chọn lựa sự hợp-quần theo dân-tộc hay theo giai-cấp mới có lý-do
ñược ñặt ra.
ðặt vấn-ñề một cách thích-ñáng rồi, ta hãy thử xem qua quyền-lợi của người trong dân-tộc và
trong giai-cấp như thế nào.
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B)-TRÌNH-ðỘ SANH-HOẠT CỦA CẤNHƠN TRONG NHỮNG DÂN-TỘC HÙNG-CƯỜNG,
NHƯỢC-TIỂU VÀ NÔ-LỆ.

Nhìn qua tình-hình thế-giới, chúng ta có thể thấy ngay rằng chỉ có ở những dân-tộc ñộc-lập và
hùng-cường, cá-nhơn mới mở mang ñược về mặt trí-thức, tinh-thần, ñức-hạnh và mới có một trình-ñộ
sinh-hoạt cao. Nhờ nước ñộc-lập hùng-cường, người mới ñược sung sướng và mới có quyền-lợi nhiều
mà cạnh-tranh nhau về mặt giai-cấp.
Ở những dân-tộc bị ñặt dưới ách ñô-hộ của ngoại-tộc thì cá-nhơn mất tự-do chánh-trị. Về trí
thức, tinh-thần và ñức hạnh, họ bị dân thống-trị kềm hãm và chỗ tối tăm, trình-ñộ sanh-hoạt thì hết sức
thấp kém. Người của dân-tộc nô-lệ ñều bị bóc lột ñến xương tủy thành ra nghèo khổ hết, không còn
quyền-lợi gì mà cạnh-tranh nhau về mặt giai-cấp.
Trong những dân-tộc ñộc-lập mà không hùng-cường thì cá-nhơn còn ñược tự-do ñôi chút,
nhưng sự nghèo nàn cũng là cái bịnh chung của tất cả mọi người.
Do những ñiều trên này, chúng ta có thể bảo rằng cuộc tranh-ñấu giai-cấp thường chỉ xuất-hiện
ở các nước ñộc-lập và trù-phú mà thôi. ðối với các dân-tộc mất ñộc-lập hay nhược-tiểu thì tất cả mọi
người ñều ở chung trong một hoàn-cảnh với nhau và có thể xem như là lệ-thuộc một giai-cấp bị bóc lột
như nhau, mà giai-cấp bóc lột là những dân-tộc thực-dân.
Người ta ñã có bảo rằng trong những dân-tộc ñộc-lập, người vô-sản cũng bị bóc lột và cũng
khổ sở không khác gì người của dân-tộc mất ñộc-lập. Vì cớ ñó, người của dân-tộc mất ñộc-lập nên
liên-minh với giai-cấp vô-sản của dân-tộc thống-trị ñể cổi bỏ ách nô-lệ ñè nặng trên vai mình. Sự giảiphóng của dân-tộc nô-lệ vừa có lợi cho dân-tộc ấy, vừa có lợi cho giai-cấp vô-sản của nước thống-trị vì
lẽ hàng-ngũ của bọn tư-bản bóc lột cả hai bên bị ñánh ñổ. Nhưng về vấn-ñề này, chúng ta có thể ñưa ra
nhiều câu trả lời.
ðành rằng ở những nước ñộc-lập, nhiều khi vấn-ñề xã-hội không giải-quyết ñược ổn-thỏa, và
giữa mọi hạng người trong dân-tộc có một sự chênh lệch quá lớn về trình-ñộ sanh-hoạt. Nhưng dầu
sao, một dân-tộc cũng cần ñược ñộc-lập. Sự ñộc-lập của dân-tộc nếu chưa phải là ñiều-kiện sung-mãn
thì cũng là ñiều-kiện tất-yếu cho sự bảo-vệ quyền-lợi của cá-nhơn.
Những dân-tộc có một xã-hội ổn ñịnh, ñiều-hòa ñược quyền lợi cá-nhơn ñều là những dân-tộc
ñộc-lập. Nếu trong số những dân-tộc ñược ñộc-lập có những dân-tộc không giải-quyết ñược vấn dề xãhội của mình, thì tất cả những dân-tộc nô-lệ ñều bị chìm ñắm trong vòng hắc-ám và không có quyền
bàn ñến việc cảI-cách chế-ñộ bất-công áp-dụng ở nước mình.
Hơn nữa, ngay trong những dân-tộc ñộc-lập mà không giải-quyết ñược vấn-ñề xã-hội của mình,
người bị bóc lột cũng vẫn sướng hơn người dân một nước nô-lệ.
Từ trước ñến giờ, những người cực-tả thường cho rằng chế-ñộ thi-hành ở nước Nhựt - trước khi
bị ðồng-minh ñánh quỵ - là một chế-ñộ phát-xít khắc-nghiệt nhứt Á-ñông. Theo họ, những quân-nhơn
và những nhà tài-phiệt Nhựt họp lại làm một giai-cấp bóc lột bần-dân Nhựt một cách quá ñáng.
ðiều này có thể ñúng. Nhưng chúng ta cứ thử so sánh ñời sống của một người bần-dân Nhựt và
một người dân Việt hay Ấn-ñộ vào thời-kỳ lệ thuộc ngoại-quốc thì ta sẽ thấy sự cách-biệt cao thấp như
thế nào. Một ñàng ñược hấp-thụ một nền giáo-dục có qui-củ, ñược săn sóc và huấn-luyện về thể-chất
một cách ñàng-hoàng, ñược ñào tạo cho có một tinh-thần cường-tráng, ñược hướng về những thú tiêu-
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khiển thanh-cao và hữu-ích. Một ñàng trái lại, bị xô ñẩy vào vòng dốt nát, bị kìm hãm trong chỗ bịnhtật và bạc-nhược, bị uốn nắn cho có một tinh-thần ủy-mị, bị cám dỗ vào những trò chơi trác-táng như
rượu chè, á-phiện, ñĩ ñiếm, bài bạc, làm hại cho bản-thân và cho cả giống nòi. Bất cứ về mặt nào, giáodục, y-tế, vệ -sanh, người dân Nhựt cũng hơn người Việt hay người Ấn-ñộ. Bởi ñó, có dịp ra nước
ngoài, người Nhựt bao giờ cũng có ñủ tư-cách làm cho người ngoại-quốc nể nang hơn người Việt hay
người Ấn-ñộ. Và mặc dầu bị dồn vào ba ñảo nhỏ khô khan, ñá nhiều hơn ñất, người Nhựt không hề bị
nạn chết ñói trong thế-kỷ sau này, trong lúc Ấn-ñộ và Việt-Nam một nước rộng mênh mông, một nước
xuất-cảng lúa gạo vào hạng nhứt nhì trên thế-giới, lại phải cung cho nạn chết ñói không biết bao nhiêu
sanh-mạng.
C)- SỰ HÙNG-CƯỜNG VÀ TRÙ-PHÚ CỦA DÂN-TỘC LÀ MỘT ðIỀU-KIỆN TẤT-YẾU CHO
HẠNH-PHÚC CÁ-NHƠN

Như thế, sự hùng-cường trù-phú của dân-tộc là một ñiều-kiện làm cho cá-nhơn ñược sung
sướng. Tuy nó gây ra sự tranh giành quyền-lợi ñưa ñến cuộc xung-ñột giai-cấp, nhưng ñến một mực
cao, nó lại làm dịu bớt sự xung-ñột ấy.
Nước Nhựt sở-dĩ bị xem là một nước trong ñó có sự chênh lệch về giai-cấp hết sức rõ rệt vì
nước ấy chưa ñủ hùng-cường ñể làm cho ñời sống của mỗi người Nhựt ñược hoàn-toàn tươi ñẹp hết.
Tình-thế hiện-thời của dân Nhựt ñã chứng tỏ rằng nếu bị dồn ép trên ba ñảo Phù-tang, một số
lớn người Nhựt phải bị chết ñói hay là phải chịu cúi ñầu khuất-phục người ngoại-quốc ñể xin họ tiếp-tế
cho mình. Với những thuộc-ñịa mà nước Nhựt ñã chinh-phục ñược trước kia, chính-phủ Nhựt ñã làm
cho dân Nhựt khỏi chết ñói mà cũng khỏi phải chịu cái nhục ăn mày của ai. Và nếu chương-trình ðạIñông-Á của Nhựt thực-hiện ñược thì chắc chắn là dân Nhựt ñược thảnh thơi hơn trước nhiều.
Vì ñó, binh-sĩ Nhựt mới liều chết ñể chiến-ñấu, chớ nếu sự chinh-phục thuộc-ñịa chỉ có lợi
riêng cho Thiên-hoàng, cho các tướng cao-cấp và các ông chủ ngân-hàng, các ông chủ xí-nghiệp thì
dân Nhựt có ham ra trận làm gì. Hơn nữa, nếu tướng ðông-ðiều chỉ lo phụng-sự riêng cho giai-cấp
thống-trị Nhựt thì dân-chúng Nhựt ñâu có thương xót ông ta như là một vị anh-hùng tuẫn-quốc khi ông
ta bị Tòa-án quốc-tế lên án tử-hình ?
Tình hình nộI-bộ các nước Anh, Pháp, Mỹ sau trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì cũng chứng tỏ
rằng ở những nước hết sức hùng-cường và trù-phú, sự chênh lệch giai-cấp tuy có, cũng không gây ra
cuộc xung-ñột mãnh-liệt như ở những nước yếu nghèo.
Nước Pháp sau khi ñược giải-phóng khỏi tay binh-ñội ðức, tuy vẫn còn giữ ñược ñịa-vị cườngquốc thứ năm, rồi thứ tư trên thế-giới, nhưng sự thật, ñã kiệt-quệ lắm. Những tài-sản trong nước lớp bị
phá-hoại, lớp bị cướp bóc trong những năm bị chiếm-cứ, thành ra nền kinh-tế rất lung lay. Người trong
nước ai cũng thiếu-thốn. Do ñó, sự cạnh-tranh hết sức ráo riết, và sự cạnh-tranh này xảy ra giữa tất cả
mọi người chớ không phải giữa giai-cấp tư-bản hay giai-cấp vô-sản.
Những chánh-phủ ñầu tiên của ðệ-tứ Cộng-hòa Pháp ñều là những chánh-phủ thiên-tả, nghĩa là
có xu-hướng binh vực giai-cấp vô-sản hơn giai-cấp tư-bản. thế mà vấn-ñề xã-hội vẫn không giải-quyết
ñược và nước Pháp vẫn cứ rối ren. ðến khi ñảng Cộng-sản bị loại khỏi chánh-quyền – và chánh-phủ
trở nên thiên-hữu hơn – ñáng lẽ sự xung-ñột giai-cấp phải mãnh-liệt hơn. Nhưng sự thật, nhờ có kếhoạch Marshall giúp ñỡ, nền kinh-tế Pháp lần lần ñứng dậy ñược, ñồng phật-lăng ổn-ñịnh lại và những
phong-trào ñình-công của thợ-thuyền cũng tự dập tắt, mặc dầu ñảng Cộng-sản Pháp vì lý-do chánh-trị
còn cố gắng nhen nhúm nó lên.

153

Ở Anh thì tình-thế dễ chịu hơn. Nước Anh cũng bị hư hao vì nạn chiến-tranh, nhưng ít bị tàn
phá hơn nước Pháp. Thêm nữa, vấn-ñề thuộc ñịa không làm cho chánh-phủ Anh chịu nhiều phí-tổn
như Pháp nên nền tài-chánh Anh ñược vững vàng hơn. Tuy thế, theo lời hiệu-triệu của chánh-phủ,
toàn-thể dân Anh cũng phải thắt lưng buộc bụng, làm việc nhiều hơn lúc chưa có chiến-tranh mới giữ
ñược cho trình-ñộ sinh-hoạt của mình không sụt xuống sâu quá.
Ở nước Mỹ là nước ñược xem là hùng-cường và trù-phú nhứt hoàn-cầu khi trận ñại-chiến thếgiới thứ nhì chấm dứt, sự chênh lệch giai-cấp hết sức rõ rệt vì tổ-chức kinh-tế Mỹ hoàn-toàn dựa vào
chế-ñộ tư-bản. Cứ theo lý-luận của những người chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu thì nước Mỹ phải là
nước thuận-tiện nhứt cho cuộc cách-mạng vô-sản. Nhưng sự thật, ở Mỹ, ñảng Cộng-sản không hề
thâu-phục ñược một số ñảng-viên ñáng kể. Mà ñối với những người bình-dân Mỹ, danh từ Cộng-sản ñã
trở thành một tiếng lăng-mạ nặng nề. Ai bảo là người Cộng-sản, họ nhứt ñịnh phải mang ra tòa-án tiểuhình.
Như thế là vì người thợ nghèo nhứt ở Mỹ cũng có một trình-ñộ sanh-hoạt khá cao, ít ra cũng
bằng một người trung-lưu ở các nước khác. Họ lại biết rằng, sở-dĩ họ có trình-ñộ sanh-hoạt ñó là nhờ
ñịa-vị ưu-hắng của dân-tộc họ trên thế-giới cho nên mặc dầu cũng tranh-ñấu với người tư-bản trong
nước ñể nâng cao thêm trình-ñộ sanh-hoạt của mình, họ không ñi ñến chỗ thù ghét người tư-bản nước
mình ñến nỗi hủy-phá sự thống-nhứt của dân-tộc. Họ ñã bưng tai giả ñiếc trước những lời kêu gọi
ñoàn-kết của Nga vì họ hiểu rằng khi tổ-ợp với những người lao-ñộng khác trên thế-giới ñể ñánh ñổ
nền kinh-tế tư-bản Mỹ, họ chỉ ñi ñến kết-quả hạ thấp trình-ñộ sanh-hoạt của họ xuống mà thôi.
D)- CHIẾN-TRANH GIỮA CÁC NƯỚC LÀ CHIẾN-TRANH CỦA TOÀN-THỂ DÂN-CHÚNG NƯỚC
ẤY CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾN-TRANH CỦA MỘT THIỂU-SỐ TƯ-BẢN HAY THỰC-DÂN.

Bởi lẽ sự hùng-cường của một dân-tộc thường có lợi cho toàn-thể nhơn-viên của dân-tộc ñó
cho nên trong những cuộc chiến-tranh giữa hai dân-tộc, tất cả mọi người ñều hướng về sự thủ-thắng
của dân-tộc mình, chớ không phải chỉ một giai-cấp mà thôi. Trong trường-hợp ñó tự-nhiên tất cả mọi
người trong một dân-tộc – trừ những kẻ phản-quốc hay vô-tổ-quốc – ñều muốn cho bên mình hạ ñược
bên kia.
Những người chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu ở nước ta từ trước ñến giờ luôn luôn tuyên-bố rằng
trận chiến-tranh Việt-Pháp xảy ra sau khi trận thế-giới ñại-chiến thứ nhì chấm dứt là một trận chiếntranh do một thiểu-số thực-dân gây ra. Nếu Pháp thắng ñược Việt, chỉ có bọn tư-bản thực-dân ñó
hưởng, còn giai-cấp cần-lao Pháp phải chịu gánh phí-tổn, chịu ñem thân phơi ở bãi chiến-trường mà
không hưởng ñược lợi lộc gì cho nên họ có cảm-tình với sự kháng-chiến của dân-tộc Việt và ủng-hộ
người Việt triệt ñể.
Nhưng sự thật có phải như thế chăng ? ðành rằng nếu Pháp lập lại ñược chế-ñộc cũ ở nước
Việt thì bọn thực-dân có ñồn_ñiền, có sở cao su, có hãng buôn, có xưởng kỹ-nghệ sẽ giữ ñược những
tài-sản ñó, và sẽ ñược hưởng lợi nhiều nhứt và trước nhứt. Nhưng không phải vì thế mà ta có thể bảo
rằng toàn-thể dân-tộc Pháp không có lợi gì mà ñánh nước Việt.
Nếu nước Pháp ñàn-áp ñược phong-trào vận-ñộng ñộc-lập Việt-Nam và lập lại ñược trật-tự cũ
trên ñất nước này, thì dân Pháp có thể mua nguyên-liệu Việt với giá rẻ, bán sản-phẩm người Việt với
một giá cao. Nhờ ñó kỹ-nghệ Pháp ñược thạnh-vượng, bần-dân Pháp có nhiều công ăn việc làm. Ngạch
quan-viên thuộc-ñịa tiêu-thụ ñược cho Pháp một số ñông trí thức và ñịa-vị ưu-thắng của Pháp giúp cho
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nhiều người Pháp dễ dàng lập-nghiệp, làm giàu ở nước Việt. Từ xưa ñến nay ñất thuộc-ñịa vẫn là nơi
cho công-dân mẫu-quốc hốt bạc.
Ta có thể bảo rằng nếu nước Việt còn là thuộc-ñịa Pháp thì người dân Pháp nào ñến ñất Việt
cũng ở vào cửa trên. Một anh hiến-binh hạng nhì ở Pháp chỉ biết ñọc, biết viết và ở vào ngạch côngchức hạ-cấp, sang ñất Việt ñã có thể giữ chức cảnh-sát-trưởng một tỉnh oai-quyền và lương bổng cao
hơn một viên chủ quận, nghĩa là một công-chức cao-cấp người Việt, học-lực và tài-năng hơn anh ta
gấp bội. Những ñiều trên ñây chứng tỏ rằng toàn-thể dân-tộc Pháp có lợi mà ñô-hộ nước Việt. Vì ñó,
toàn-thể dân-tộc Pháp ñều lo chiến-ñấu với dân Việt chớ không phải riêng một giai-cấp tư-bản thựcdân mà thôi.
Chúng ta nên nhớ rằng ñại-ña-số quân-sĩ Pháp sang tác-chiến ở ðông-dương ñều là những
người xuất-thân trong hạng bần-dân chớ không phải là hạng con ông cháu cha. Nhưng trước ñây,
người Việt nào dại dột ñem việc giai-cấp ra ñể thuyết họ và rủ họ vào bưng biền ñều bị họ ñưa về nộp
cho Phòng nhì ñể cho người Việt có dịp suy-nghiệm về ý-nghĩa thâm-trầm của tình thân-ái giữa người
vô-sản các nước, và nhứt là vô-sản Pháp và vô-sản Việt.
Những người theo chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu có thể viện cớ rằng quân-sĩ Pháp ở nước Việt
là những người vô-sản lưu-manh hay vô-sản chưa giác-ngộ ñể biện-chánh cho việc họ hăng hái chiếnñấu với người Việt.
Nhưng còn thái-ñộ của những ñảng Xã-hội và Cộng-sản Pháp là những ñảng của người « vôsản giác-ngộ Pháp » là những ñảng mà người theo chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu ở nước Việt cho là
thành-thật binh vực dân-tộc Việt ? Chúng ta ñã thấy họ tán-thành việc gửi binh sang tái-chiếm ðôngdương trong một chính-phủ lâm-thời do Tướng De Gaulle chủ-tọa sau khi nước Pháp ñược giảI-phóng.
Chúng ta ñã thấy họ ñồng lòng ký tên vào bản quyết-ñịnh hạ lịnh cho quân-ñội viễn-chinh Pháp ở
ðông-dương ñánh nước Việt ngày 19 tháng chạp dương-lịch năm 1946.
Chúng ta hãy thử hỏi : « Nếu quyền-lợi Pháp ở Việt-Nam chỉ là quyền-lợi tư-bản thực-dân thì
tại sao những lãnh-tụ ñảng Xã-hội và ñảng Cộng-sản Pháp không bao giờ dám chủ-trương giao hết tàisản của Pháp ở Việt-Nam lại cho quốc-dân Việt-Nam và ñể cho nước Việt-Nam ñộc-lập hoàn-toàn
ngoài Liên-hiệp-Pháp ? ». Họ có thể cãi rằng trong thâm-tâm, họ vẫn chủ-trương như trên này, nhưng
họ không dám công-khai tuyên-bố chủ-trương ñó ra vì sợ quần-chúng Pháp bất-bình. Nhưng như thế,
họ lại thú nhận rằng quyền-lợi Pháp ở Việt-Nam là quyền-lợi chung của quần-chúng Pháp chớ không
phải là quyền-lợi riêng của một thiểu-số tư-bản thực-dân như lời họ tuyên-truyền.
Về cái quần-chúng Pháp này, chúng ta có thể nhận thấy rằng nó cung-cấp người và tiền cho
quân-ñội Pháp ở Viễn-ñông, nghĩa là làm hại dân Việt-Nam chớ không ích gì cho nhóm Việt-Nam cả.
Dưới sự ñiều-khiển của ñảng Cộng-sản Pháp, một nhóm người có mở một vài cuộc biểu-tình leo heo
ñể hô-hào chấm dứt chiến-tranh ở Việt-Nam và ñánh ñiện khuyến-khích chánh-phủ Hồ Chí Minh.
Nhưng việc ñó chỉ có lợi cho Việt-Nam cũng như người Việt biểu-tình phản-ñối Franco có lợi cho
những người dân-chủ Tây Ban Nha lưu-vong ở Pháp vậy. Quần-chúng cần-lao Pháp chỉ cần vận-ñộng
mạnh ñể ngưng chiến khi họ ñã cảm thấy rằng Pháp không thể nắm phần thắng-lợi ở ðông-dương.
ðiều này chỉ tỏ rằng họ chỉ nghĩ ñến quyền-lợi họ chớ không hề nghĩ ñến dân-tộc Việt-Nam.
ð)- SỰ HỢP-QUẦN TRONG GIAI-CẤP CHỈ DỰA VÀO QUYỀN-LỢI NÊN KHÔNG VỮNG CHẮC
BẰNG SỰ HỢP-QUẦN TRONG DÂN-TỘC.
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Sau cùng, chúng ta lại có thể thấy ñiều này nữa. Trong sự hợp-quần theo giai-cấp, người ta chỉ
dựa vào quyền-lợi và vào một tình-cảm sanh ra vì chung hoàn-cảnh với nhau. Một khi quyền-lợi không
còn giống nhau, sự thương nhau vì ñồng bịnh không còn nữa và sự hợp-quần phải chấm dứt.
Chúng ta có thể thấy rằng quyền-lợi người không phải là bất-biến và nền tảng giai-cấp không
vững chắc vì người ta có thể ñi từ giai-cấp này ñến giai-cấp nọ một cách rất thường. Như thế, dựa vào
giai-cấp ñể tranh-ñấu, tức là dựa vào một nền tảng bấp-bênh, không vững chắc, và tranh-ñấu cho giaicấp là tranh-ñấu cho những quyền-lợi thiển-cận nhứt thời.
ðối với dân-tộc thì không thế. Ngoài yếu-tố quyền-lợi, dân-chúng còn dựa vào nền tảng huyếtthống, vào những mối liên-lạc tinh-thần và tình-cảm rất mạnh mẽ và thâm-trầm. Nhờ ñó, dân-tộc rất
bền vững và người ta không thay ñổi dân-tộc ñược một cách dễ dàng. Như thế, dựa vào dân-tộc ñể
tranh-ñấu, tức là dựa vào một nền tảng vững chắc, cố-ñịnh, và tranh-ñấu cho dân-tộc tức là tranh-ñấu
cho những quyền-lợi sâu xa, lâu dài của mình.
E)- SỰ HỢP-QUẦN TRONG DÂN-TỘC CÓ LỢI CHO NGƯỜI HƠN SỰ HỢP-QUẦN TRONG GIAICẤP.

Dân-tộc có ñộc-lập và hùng-cường thì cá-nhơn mới có thể sống còn một cách sung sướng và
mới có thể giải-quyết ñược những vấn-ñề xã-hội của nước mình. Trong cuộc xung-ñột giữa hai dântộc, quyền lợi của tất cả mọi người trong mỗi bên ñều chung với nhau. Nền tảng dân-tộc lại vững chắc
hơn nền tảng của giai-cấp và tranh-ñấu cho dân-tộc, người ta bảo-vệ những quyền-lợi sâu xa bền chặt
hơn quyền-lợi giai-cấp. Gây ra cuộc tranh-ñấu giai-cấp trong dân-tộc, có khi người cũng bảo-vệ ñược
những quyền-lợi thiển-cận, cấpèthời của mình, nhưng thường người ta làm cho dân-tộc phân chia và
yếu sức ñi, thành ra phải mất nền ñộc-lập. Mà nền ñộc-lập một khi ñã mất thì mọi người ñều bị bóc lột
một cách tàn-nhẫn và vấn-ñề giai-cấp của dân-tộc bị giải-quyết theo một lối có hại cho tất cả mọi
người, là tất cả mọi người ñều bị thành nô-lệ cùng-ñinh hết.
Bởi những lý-do trên này, ta có thể quả-quyết rằng quyền-lợi cá-nhơn của người trong dân-tộc
nhiều hơn là trong giai-cấp. Và tranh-ñấu cho dân-tộc, người ñược lợi hơn là tranh-ñấu cho giai-cấp.
3.- PHẠM-VI HỢP-QUẦN LỢI NHỨT CHO NGƯỜI.
Mục-ñích hoạt-ñộng của người từ trước ñến nay và mãi về sau là mưu-ñồ sinh-tồn cho mình.
Muốn sinh-tồn, người phải tranh-ñấu, mà muốn có nhiều ñiều-kiện thắng-lợi trong sự tranh-ñấu của
mình, người phải hợp-quần nhau lại. Sự thống-nhứt toàn-thể nhơn-loại dưới một quyền quản-trị chung
không thể thực-hiện ñược vì nhiều nguyên-nhơn làm cho người chia rẽ nhau. Các nhà ñạo-ñức ñã ñưa
ra những biện pháp ñể chấm dứt sự chia rẽ ấy. Nhưng cho ñến ngày nay, những biện pháp này vẫn
không mang lại những kết-quả mỹ-mãn.
Không thương yêu nhau hết ñược, không diệt ñược lòng tham-lam và tánh vị-kỷ của mình,
không hạn-chế ñược nhơn-dục, không tăng-gia số vật-liệu sản-xuất ñược, cũng không thể giảm bớt số
người tiêu-thụ bằng cách hạn-chế sanh-dục, loài người chỉ còn một cách là tranh-ñấu lẫn nhau ñể sinhtồn.
Như thế những phương-pháp của các nhà chánh-khách và học-giả ñưa ra ñể chấm dứt sự chia rẽ
giữa loài người ñều thất-bại cả. Thế-giới ñại-ñồng luôn luôn chỉ là một ảo-mộng không bao giờ thựchiện ñược. Những bản-năng của người và những ñiều-kiện sinh-tồn, của người làm cho người không
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thể nào tổ-chức ñược nhơn-loại thành một khối duy-nhứt. Vì ñó, con người chỉ có thể hợp-quần nhau
một cách chặt chẽ trong phạm-vi một ñoàn-thể trung gian.
Trong tất cả những ñoàn-thể trung-gian tạo ra ñược, chỉ có quốc-gia là vững chắc nhứt. Mà
trong số những quốc-gia ñã xuất-hiện trên thế-giới, những quốc-gia chỉ xây dựng trên một tôn-giáo,
trên một hệ-thống tư-tưởng, trên quyền-oai một dòng họ thường không có tánh-cách vĩnh-cửu, vì
người có thể ñổi tôn-giáo, ñổi ý-tưởng và quyền-oai có thể bị sụp ñổ.
Vả lại, với sự tiến-bộ của người, vai tuồng của tôn-giáo và uy tín cá-nhơn lần lần lu mờ ñi,
những hệ-thống tư-tưởng không phù-hợp với thực-tế cũng khó gây ñược tín-nhiệm của người. Một mặt
khác, chủ-trương hủy bỏ ý-niệm quốc-gia lấy ý-niệm giai-cấp thay vào, dầu có thực-hiện ñược, cũng
rất có hại cho người.
Xét lịch-sử một cách khách-quan, ta thấy rằng những quốc-gia ñặt nền tảng trên dân-tộc là
những quốc-gia bền vững nhứt. Như thế là vì dân-tộc nhờ yếu-tố huyết-thống mà có tánh-cách vĩnhcửu, lại bao gồm thêm nhiều yếu-tố phụ-thuộc gây ñược sự ñồng-nhứt cho ñoàn-thể như ngôn-ngữ,
phong-tục, tôn-giáo, cách-thức sanh-hoạt v.v… ðã vậy, nó còn nhờ một yếu-tố tinh-thần là lịch-sử làm
cho sự ñoàn-kết giữa mọi người ñược bền chặt thêm.
Vì lẽ những quốc-gia dựa vào dân-tộc là những quốc-gia vững chắc, các quốc-gia ñược thànhlập từ trước ñến nay ñều có xu-hướng nhào nắn quốc-dân mình cho thành dân-tộc, mà các dân-tộc
cũng có xu-hướng tự lập thành quốc-gia. Như thế, ta có thể bảo rằng ñoàn-thể hợp-quần lợi nhứt cho
người là dân-tộc, hay quốc-gia nếu xét về pháp-lý.
Sự hợp-quần trong phạm-vi dân-tộc giúp cho người giải-quyết ñược vấn-ñề cung-cầu chênh
lệch vì những vật-liệu sản-xuất ñược không ñủ cung-cấp cho toàn-thể nhơn-loại. Tự-nhiên những dântộc muốn sinh-tồn ñược sung-mãn phải tranh-dấu lẫn nhau ñể giành lấy những ñất ñai vật-liệu mình
cần dùng.
Sự tranh-ñấu này có thể ñưa ñến những kết-quả khốc-liệt : người Hán ñã tiêu diệt người Tam
Miêu, người Việt-Nam ñã làm cho người Chiêm-thành gần tuyệt-chủng, người Tây-ban-nha và người
Mỹ ñã tiêu-trừ phần lớn dân da ñỏ. Nhưng nó cũng có thể dịu hơn : những cường-quốc của thế-kỷ 20,
ngoài việc chiến-ñấu nhau ở bãi chiến-trường, còn cạnh-tranh nhau về mặt kỹ-nghệ và thương-mại, và
nhiều cuộc giành giựt thị-trường của họ nếu có làm ñổ máu cũng không ñi ñến những kết-quả tàn-khốc
quá.
Sự tranh-ñấu giữa các dân-tộc thường khêu gợi ý-thức chủng-loại của người và giúp người
phát-tiết tánh vị-kỷ cùng lòng ghét của mình ra ngoài. Do ñó, nó làm cho người bên trong quốc-gia cốkết nhau lại ñể ñối-phó với người ngoại-quốc và không những chấm dứt những cuộc xung-ñột nội-bộ,
họ còn có thể hy-sinh sự sinh-tồn cá-nhơn của mình cho sự sinh-tồn của ñoàn-thể nữa. Lịch-sử thế-giới
ñã cho ta nhiều gương về vấn-ñề này.
Khi tổ-quốc bị nạn ngoạI-xâm, người ta thường bỏ những hiềm-thù cá-nhơn ñể cùng mưu-toan
cứu nước. Hai ông Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải ñã gác qua một bên sự hờn ghét nhau và
cộng-tác nhau một cách chặt chẽ ñể ñối-phó lại giặc Nguyên. Năm 1914, lúc quân ðức xâm-nhập biênthùy Pháp, những chánh-ñảng Pháp ñã chấm dứt mọi cuộc tranh-chấp với nhau và lập nên mặt trận
thống-nhứt thiêng-liêng ñể tổ-chức sự chiến-ñấu chống ðức.
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Lịch-sử thành-lập quốc-gia ðức cũng giúp chúng ta nhiều bằng chứng chỉ tỏ rằng trong sự
thống-nhứt một dân-tộc, lòng oán ghét dị-tộc và sự cần dùng chiến-ñấu với họ ñóng một vai tuồng rất
quan-trọng. Nước ðức trước kia phân ra làm nhiều tiểu-bang có những qui-chế chánh-trị khác nhau.
Người ðức cùng huyết-thống, cùng ngôn-ngữ và cùng văn-hóa với nhau, nhưng lại không hợp-nhứt
với nhau ñược vì dân-chúng các tiểu-bang ðức có những tánh-tình khác nhau và không hoà-thuận với
nhau. Phong-trào cảI-lương tôn-giáo ở Âu-châu lại càng làm cho dân ðức phân rẽ nhau vì người ðức
phương Bắc theo Thiên-chúa-giáo cảI-lương, trong khi người ðức phương Nam trung-thành với
Thiên-chúa-giáo La-mã. Sự phân rẽ này làm cho dân ðức suy yếu và kém thế hơn các dân-tộc Pháp,
Anh, mặc dầu người ðức không thua người Pháp, người Anh về năng-lực.
Ý-thức về sự suy kém của mình ñưa ra những nhà ái-quốc ðức chủ-trương thống-nhứt. Một
chánh khách ðức, ông Bismarck ra phù-tá vua nước Phổ và tổ-chức nước Phổ thành một nước hùngcường, có một quân-ñội dõng-mãnh. Nhưng ông hiểu rằng nếu dùng võ-lực mà chinh-phục các tiểubang ðức khác, ông sẽ vấp phải sự ñề-kháng của họ và sự can-thiệp của các cường-quốc Âu-châu.
Trong trường-hợp ñó, sự thống-nhứt dân-tộc ðức rất khó thành, mà dẫu có thành, nó cũng không duytrì ñược. Vì thế Bismarck ñã theo một chánh-sách khác.
Trước hết, ông tìm cách loại ảnh-hưởng nước Áo ra khỏi nước ðức. Người Áo cùng một nòi
giống với người ðức, nhưng ñế-quốc Áo gồm nhiều chủng-tộc khác, và hoàng-gia Áo chỉ muốn chia rẽ
dân ðức ñể dễ trị họ. Sau một trận chiến-tranh Phổ Áo kết-thúc bằng sự thắng-lợi của quân-ñội Phổ ở
Sadowa năm 1866, nước Áo bị loại ra khỏi trường chánh-trị ðức. Tuy thế, các tiểu-bang ðức vẫn chưa
hợp-nhứt nhau ñược.
Muốn hoàn-thành sự thống-nhứt dân ðức, Bismarck khêu gợi lòng thù ghét dân Pháp của người
ðức. Người Pháp từ trước vẫn là kẻ thế-thù của người ðức. Chánh-sách các nhà vua Pháp luôn luôn
nhắm vào mục-ñích chia rẽ người ðức, và trong thời-kỳ ðệ Nhứt ðế-chế, người Pháp ñã mang binh
xâm lấn nước ðức, giết hại người ðức rất nhiều, Bismarck hướng sự tuyên-truyền của mình vào chỗ
vạch rõ cho dân ðức thấy rằng dân-tộc Pháp là mối nguy cho sự sống còn của người ðức.
Khi nhơn-tâm ñã thuận, Bismarck lại khôn khéo khiêu khích làm cho nước Pháp tuyên-chiến
với nước Phổ năm 1870. Trong trận chiến-tranh Pháp Phổ này, các tiểu-bang ðức ñều ñứng sau lưng
nước Phổ, và năm 1871, khi nước Phổ hoàn-toàn thắng Pháp, vua Phổ ñược các vị chúa những tiểubang ðức tôn lên làm hoàng-ñế nước ðức. Từ ñó, dân-tộc ðức họp-nhứt nhau lại, và năm 1918, khi
trận chiến-tranh thế-giới thứ nhứt kết-liễu, người Pháp ñã thất-bại trong dự-ñịnh phân rẽ người ðức.
Như thế, chánh-sách của Bismarck hết sức công-hiệu. Nhờ phát-tiết lòng ghét của mình ra nơi
nước Áo và nước Pháp, dân ðức ñã bỏ những hiềm thù riêng của mình mà ñoàn-kết lại với nhau. ðiều
này chỉ tỏ rằng sự tranh-ñấu cho dân-tộc có thể chấm dứt ñược sự xung-ñột chia rẽ bên trong vì những
ñiểm bất-ñồng giữa người ở các ñịa-phương khác nhau.
Ngoài ra, lịch-sử thế-giới ñã cho ta thấy nhiều gương hy-sanh dõng-cảm cho quốc-gia dân-tộc.
Sự hy-sanh này không phải chỉ xuất-hiện khi người tan trong ñám ñông và bị sự chi-phối mạnh mẽ của
bản-năng sinh-tồn chủng-loại. Nó xuất-hiện ngay nơi những người cô-lập, nghĩa là bị ñặt dưới ảnhhưởng của bản-năng sinh-tồn cá-nhơn có khuynh-hướng ñưa người ñến sự vị-kỷ. Những viên tướng từkhước bả vinh-hoa của giặc và cam chịu chết ñể giữ vẹn lòng trung-nghĩa, những nhà cách-mạng trải
trăm ngàn nguy-hiểm ñể hoạt-ñộng khôi-phục giang-sơn, những chiến-sĩ tình-nguyện liều mình hủy
phá cứ-ñiểm ñịch thật ra không hiếm trong lịch-sử các dân-tộc. Những người này ñã tự-ý hủy bỏ ñời
sống ñể phụng-sự dân-tộc họ.
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Sự hy-sanh nầy có thể có nhiều lý-do. Người có thể hy-sinh với ý-ñịnh làm cho dân-tộc mình
hùng-cường, ngự -trị lên dân-tộc khác. Trong trường-hợp này, người phát-tiết sự vị-kỷ của mình ra nơi
dân-tộc khác ñể có sự vị-tha ñối với dân-tộc mình.
Người cũng có thể hy-sanh ñể bảo -vệ dân-tộc mình vì nhận thức rằng bảo-vệ dân-tộc là bảo-vệ
một hình-thức sinh-tồn mình yêu quí và tôn trọng, một hình-thức sinh-tồn lý-tưởng của mình.
Như ta ñã thấy, ngoài sự tương-ñồng về thể-chất, người trong dân-tộc còn có thể ñồng ngônngữ, ñồng tôn-giáo, phong-tục, ñồng cách thức sanh-hoạt, ñồng lịch-sử với nhau. Trong dân-tộc, người
sống giữa một bầu không-khí quen thuộc làm cho người khoan-khoái, và giữa những bửu-vật người ưa
thích. Dân-tộc bị uy-hiếp hay chế-ngự thì bầu không-khí quen thuộc kia có thể thay ñổi, những bửu-vật
kia có thể bị phá hủy. Như vậy, sự suy kém hay tan vỡ của dân-tộc có một ảnh-hưởng tai hại ñến sự
sinh-tồn của cá-nhơn và khi bảo-vệ dân-tộc người ñã bảo-vệ sự sinh-tồn cá-nhơn của mình.
Vì lẽ ñối với một số người, thà chết mà còn dễ chịu hơn là sống một cách cực nhục theo một
thể-thức mình không thích, người sẵn sàng hy-sanh tánh-mạng cho tổ-quốc. Trong trường-hợp này sự
hy-sanh của người không có tánh-cách vị dân-tộc bằng trường-hợp trên.
Nhưng dầu hy sanh vì lý-do gì cũng vậy, người cũng ñược ñồng-bào, và có khi ñến cả kẻ ñịch
kính nể, trọng-vọng. Những chiến-sĩ của dân-tộc thường lấy họ làm gương và ñiều này khiến cho sự
tranh-ñấu cho dân-tộc càng có thêm nhiều ñiều-kiện tinh-thần ñể lôi cuốn quần-chúng theo.
Nhờ quyền-lợi dân-tộc nhiều khi phù-hợp với sự sinh-tồn cá-nhơn, nhờ phát-tiết ñược lòng ghét
và sự vị-kỷ của mình ra dân-tộc khác, người trong một dân-tộc có thể cố-kết nhau lại và hy-sanh cho
tổ-quốc mình. Người có thể gác qua một bên những sự thù-hiềm, những sự bất-hòa hay bất-ñồng nhỏ
nhặt ñể cùng lo cho tổ-quốc mình. Như thế, hợp-quần trong phạm-vi dân-tộc, người có thể giải-quyết
ñược vấn-ñề chia rẽ vì bản-năng sinh-tồn và ý-thức ñồng-loại.
Tự nhiên là trong mỗi dân-tộc ñều có những phần-tử ñặt quyền-lợi cá-nhơn, gia-ñình, ñảng phái
hay tôn-giáo lên trên quyền-lợi dân-tộc. Nhưng những phần-tử này thường bị dư-luận chê bai chỉ trích
chớ không ñược ngợi khen như những anh-hùng dân-tộc. Vả lại, riêng việc người trong dân-tộc có thể
cố-kết nhau lại một cách chặt chẽ và việc nhiều người trong dân-tộc vui lòng hy-sanh cho nó cũng ñủ
chứng tỏ rằng dân-tộc là ñoàn-thể hợp-quần có nhiều ñiều-kiện hơn hết ñể ñứng vững ñược lâu dài.
Thêm nữa, trong tất cả các ñoàn-thể hợp-quần của người, không có ñoàn-thể nào gồm nhiều
quyền-lợi vật-chất và tinh-thần vĩnh-cửu của người cho bằng dân-tộc. Những ñiều trên này cho phép
chúng ta kết-luận rằng dân-tộc là ñoàn-thể hợp-quần có lợi nhứt cho người. Chính vì thế mà người nào
cũng có một ý-niệm rõ rệt về dân-tộc, và dân-tộc-tánh của người là một yếu-tố quan-trọng vào bực
nhứt mà không nhà chánh-trị khôn-khéo nào dám bỏ qua.
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CHƯƠNG V
NHỮNG NGUYÊN-LÝ CĂN-BẢN CỦA
CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN.
I.- ðẠI-CƯƠNG CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN.
Sự khảo-sát về con người ñã cho ta biết rằng người là một sanh-vật cao-cấp có một cơ-thể tinhxảo và nhiều khả-năng tâm-lý vi-diệu. Một trong những khả-năng này là ý-thức giúp người nhận biết
về sự sống của mình và suy-luận về hành-ñộng của mình. Nhờ ý-thức, người ñã tự ñiều-khiển lấy mình
một phần nào. ðiều này làm cho người tin-tưởng rằng mình ñược tự-do.
Vốn có khuynh-hướng tự-tôn tự-ñại và lúc nào cũng cần dựa vào một cái gì tuyệt-ñối, người ñã
vô-tình hay hữu-ý quan-niệm một sự tự-do hoàn-toàn và cho rằng mình ñược trọn quyền quyết-ñịnh
thái-ñộ mình. Ngay ñến những người bị sự chi-phối của thần-quyền và tin-tưởng nơi một vị Thượngðế ñiều-khiển cả võ-trụ cũng chấp-nhận nguyên-tắc người phải chịu trách-nhiệm về những hành-ñộng
của mình trước Thượng-ðế. Như thế, họ ñã gián-tiếp công-nhận rằng người ñược hoàn-toàn tự-do
trong sự chọn lựa một con ñường sống.
Xã-hội loài người từ trước tới nay ñã trực-tiếp ñặt nền tảng trên nguyên-tắc trách-nhiệm và
gián-tiếp thừa nhận nguyên-tắc tự-do ý-chí của người. Các giáo-ñiều luân-lý, các luật-lệ chánh-trị và
ñạo-ñức hàm ý khuyên-nhủ hay bắt buộc người làm ñiều kia tránh việc nọ.
Nói cho thật ñúng thì những giáo-ñiều, luật-lệ này nhiều cái cũng rất thiết-thực và chỉ phảnchiếu những nhu-cầu khẩn-yếu ñược người khéo tô-ñiểm cho có vẻ tươi ñẹp mà thôi. Tuy thế, trong
bản-ý nó, những hệ-thống tư-tưởng ñạo-ñức ñược cho là cao-siêu ñều hướng ñến một chế-ñộ lý-tưởng
tuyệt-ñối trong ñó con người có một bản-tính khác hẳn bản-tính hiện-tại của họ.
Ta ñã nhận thấy rằng sự tự-do của người không thể hoàn-toàn ñược. Người chỉ là một phần-tử
nhỏ nhặt của thế-giới và bị khép chặt trong thế-giới ấy. Cơ-thể người gồm những chất ñã cấu-tạo nên
võ-trụ và những khả-năng tâm-lý của người dầu có vẻ vi-diệu ñến ñâu cũng không hoàn-toàn vượt ra
ngoài võ-trụ ñược.
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Thật ra thì phạm-vi hoạt-ñộng của người quả có rộng-rãi hơn phạm-vi hoạt-ñộng của các loài
khác. Người lại có thể nhờ ý-thức mà tạo nên cho mình một mục-ñích và tự vạch ra một ñường lối ñể
noi theo. Nhưng ñời sống con người không phải hoàn-toàn tùy-thuộc ý-thức. Một số lớn hành-ñộng
của người còn bị tiềm-thức chi-phối. Và ngay một số hoạt-ñộng mà người tưởng là do ý-thức ñiềukhiển, thật ra cũng tùy-thuộc tiềm-thức. Người có thể thành-tâm tin-tưởng rằng mình tuân theo lý-trí
khách-quan của mình, không dè rằng mình chỉ lý-luận hay biện-chánh cho ý muốn hay hành-ñộng
mình, mà ý muốn hay hành-ñộng này lại ñặt dưới sự ñiều-khiển của những bản-năng ẩn-áo người
không nhận-thức ñược.
Như thế, sự tự-do của người chỉ là một sự tự-do tương-ñối, và sự tự-quyết của người vốn có
một giới-hạn rõ ràng. Như thế là vì tổ-chức cơ-cấu của thân-thể người phải tuân theo một qui-phạm
chặt chẽ. Nó tạo cho người những nhu-cầu, những bản-năng, những khuynh-hướng tự-nhiên mà người
không sao hủy-diệt hay cưỡng lại ñược. Khung cảnh trong ñó người sống cũng phải tuân theo những
qui-phạm ñặc-biệt cho mỗi loài, mỗi vật. Do ñó, sự hoạt-ñộng của người ñã bị khép vào những ñịnhluật thiên-nhiên rõ rệt.
Hướng-dẫn sự hoạt-ñộng của người ñi trái những ñịnh-luật thiên-nhiên là một ñiều không thể
làm ñược. Những bậc vĩ-nhơn, những nhà ñạo-ñức ñã thử tìm cách chống lại những bản-năng của loài
người ñều thất-bại. Và những chánh-khách thờ phụng những không-tưởng, những lý-tưởng quá caosiêu, vượt khỏi tầm-thước của người, nếu không tự mình phản lại ý-tưởng ấy trong sự hoạt-ñộng, thì
cũng chỉ làm khổ dân-chúng. Vậy muốn thành-công trong sự xây dựng một xã-hội tốt ñẹp và vững
chắc, muốn ñưa dân-chúng ñến một ñời sống vui tươi, ta phải dựa vào một chủ-nghĩa chánh-trị hợp với
những ñộng-lực chi-phối sự hoạt-ñộng của người.
Nói như thế là không phải chủ-trương chiều theo những thị-dục thấp kém của người và ñể cho
người buông lung theo thú-tánh. Việc cải-thiện ñời sống của người, nâng cao nhơn-cách và ñức-tánh
của người là một ñiều cần-thiết và phải làm.
Nhưng ta nên nhớ rằng việc thay ñổi hẳn bản-tánh của loài người là một ñiều ta không thể làm
ñược. Ta không thể khiến cho mọi người ñều tốt như Tiên Phật, cũng như ta không thể tạo ra những
khí-cụ rắn chắc như thép cứng nếu ta dùng ñất làm nguyên-liệu vậy.
Như thế, ta chỉ có thể cải-lương con người trong vòng những ñức-tánh người có thể ñạt ñược
mà thôi. Một mặt khác, nếu người ta chỉ có thể ñiều-khiển ñược các lực-lượng thiên-nhiên bằng cách
chiều theo nó, người chỉ có thể cải-lương ñược con người bằng cách nương theo những khuynh-hướng,
những bẩm-tánh của người. ðó là những nguyên-tắc căn-bản mà chúng ta lúc nào cũng phải tuân theo
trong sự xây dựng một chủ-nghĩa chánh-trị thiết-thật.
Nghiên-cứu về con người, ta ñã nhận thấy rắng người chung-qui chỉ là một sanh-vật có ñủ ñặctánh của sanh-vật. ðặc-tánh căn-bản của mọi sanh-vật là cố-gắng ñể duy-trì và truyền lưu sự sống của
mình lại ñời sau. Từ một con a-míp (amibe) ñơn tế-bào cho ñến một cơ-thể phức-tạp chứa ñựng hàng
tỷ tế-bào, mỗi sanh-vật ñều hướng ñến mục-ñích sanh-hoạt và tồn-tại. Mặc dầu cao hơn các loài khác,
con người cũng không thoát khỏi công-lệ trên ñây.
Cơ-thể người cũng như những bản-năng ẩn náu trong cơ-thể ấy ñều thúc ñẩy người hướng ñến
sự sinh-tồn. Bởi ñó, người của mọi ñịa-phương, mọi thời-ñại, ñều hoạt-ñộng ñể mưu-ñồ sinh-tồn cho
mình. Sự sinh-tồn là cái luật căn-bản chi-phối ñời sống của người, và một chủ-nghĩa chánh-trị có
nhiệm-vụ hướng-dẫn sự hoạt-ñộng của người, nhứt là sự hoạt-ñộng ñể tổ-chức ñời sống chung, không
thể nhắm vào cứu-cánh nào khác hơn là mưu sự sinh-tồn cho người.
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Trong việc qui-ñịnh mục-ñích của người, ta phải nhớ ñến sự sinh-tồn, mà trong sự hướng-dẫn
người hoạt-ñộng ñể mưu-sanh, ta cũng phải tùy theo những ñiều-kiện chi-phối sự hoạt-ñộng sinh-tồn
của người.
Người vốn là một sanh-vật cao-ñẳng, có những khả-năng ñặc-biệt khác hơn các loài sanh-vật
hạ-cấp, cho nên sự sinh-tồn của người cũng phức-tạp hơn. Ngoài sự sinh-tồn vật-chất, người lại có sự
sinh-tồn tinh-thần nữa.
Riêng về mặt vật-chất, người không phải chỉ cần sống lấy còn, lấy có như cầm thú, mà biết ưa
thích những món ngon, vật lạ, những ñồ dùng tốt ñẹp quí báu. Không những mưu-cầu những nhu-dụng
tối-thiểu cần-thiết cho sự sống, người còn biết tìm cách nâng cao sự sống ấy lên, làm cho nó tươi ñẹp
hơn.
Về mặt tinh-thần, người có những tư-tưởng, những tình-cảm cần bảo-vệ, những sở-thích, những
nhu-cầu cần thỏa-mãn. sự bảo-vệ những tư-tưởng, tình-cảm của người hàm một chế-ñộ công-nhận một
số quyền tự-do căn-bản cho người. Thật ra, người cũng có thể sống dưới một chế-ñộ khắc-nghiệt
không dung-nạp những quyền tự-do ấy. Nhưng trong trường-hợp này, người rất khổ-sở, và một chế-ñộ
khắc-nghiệt muốn làm dịu sự khổ của người phải làm cho người ngu ñần ñi, ñến mất cả ý-thức về
nhơn-cách mình. Như thế, sự sinh-tồn tinh-thần của người phải kém ñi và giá-trị người cũng bị hạ
xuống. Về sự thỏa-mãn những sở-thích, nhu-cầu tinh-thần của người, nó hàm một xã-hội tiến-hóa, vănminh, có một kỹ-thuật khá cao và một ñời sống phức-tạp.
Sự sinh-tồn của người nhắm vào việc phụng-sự bản-thân người trước hết. Người không thể trút
bỏ thân-thể mình, cũng không thể hủy-diệt bản-ngã mình. Bởi ñó, sự hoạt-ñộng sinh-tồn của người bao
giờ cũng có tánh-cách vị-kỷ. Sự vị-kỷ này có thể mở rộng ra làm cho người biết nghĩ ñến người khác
và lo cho người khác như mình. Một số nhà ñạo-ñức nhận thấy sự vị-tha này tốt ñẹp nên ñã hô-hào
người cố hủy bỏ lòng vị-kỷ, chỉ giữ lòng vị-tha lại mà thôi. Nhưng sự thật, vị-kỷ là căn-bản của tánh
người, và lòng vị-tha cũng chỉ là lòng vị-kỷ mở rộng ra cho nên người không thể hủy lòng vị-kỷ ñi
ñược.
Muốn sinh-tồn, người phải tranh-ñấu với thiên-nhiên, với các loài cầm thú và với người ñồngloại. Sự tranh-ñấu này có thể ôn-hòa hay bạo tợn, nhưng lúc nào cũng có, và không thể chấm ñứt ñược.
Trong sự tranh-ñấu của các sanh-vật, sự thắng-lợi bao giờ cũng nghiêng về phía kẻ mạnh và có
một quan-năng biến-cải cường-kiện. Loài người chỉ có một sức mạnh bình-thường, nhưng lại ñược
Tạo-hóa phú cho một quan-năng biến-cải rất mực cường-kiện. Quan-năng biến-cải ñã giúp người ñốiphó với thiên-nhiên và loài cầm thú một cách thích-ứng. Hơn nữa, nó lại có tánh-chất ý-thức một phần
nào nên có thể tự mở mang thêm và làm cho người tiến-hóa. Nhờ ñó, người ñã thắng ñược thiên-nhiên
và các loài cầm thú mà làm chủ ñịa-cầu.
Ngoài quan-năng biến-cải, lại còn một yếu-tố khác giúp rất nhiều vào sự thắng-lợi của người.
ðó là sự hợp-quần. Sự hợp-quần chẳng những ñã tăng thêm sức mạnh của người mà còn giúp cho
người nhiều ñiều-kiện thuận-tiện ñể học hỏi và tiến-hóa.
Sự hợp-quần có thể có tánh-cách cưỡng-bách hay tình-nguyện, nhưng bao giờ nó cũng ñi từ chỗ
nhỏ ñến chỗ lớn, từ người gần ñến kẻ xa. Ngoài ñộng-lực quyền-lực ñược nhận-thức rõ rệt hay nằm
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trong vòng vô-ý-thức, yếu-tố ý-thức, chủng-loại ñã ñóng một vai tuồng quan-trọng trong sự làm cho
người hợp-quần nhau lại.
Người, một mặt, cần phải hợp-quần ñể tranh-ñấu chung nhau, một mặt, lại cần phải tranh-ñấu
lẫn nhau. Người phải tranh-ñấu nhau bên trong ñoàn-thể mình ñể mưu sinh-tồn cá-nhơn của mình
nhưng ñồng-thời cũng hợp với người trong ñoàn-thể ñể ñối-phó với ñoàn-thể khác hầu mưu sự sinhtồn cho ñoàn-thể mình.
Sự hợp-quần ñưa ñến cho người rất nhiều mối lợi, mà sự tranh-ñấu nhau giữa các ñoàn-thể loài
người lại gây ra rất nhiều cảnh thảm-mục thương tâm. Bởi ñó, nhiều người ñứng lên hô-hào loài người
chấm dứt sự xung-ñột lẫn nhau và họp nhau lại thành một khối duy-nhứt ñể mưu sự sinh-tồn chung.
Nhưng, như ta ñã thấy, nhân loại bị bản-năng sinh-tồn và ý-thức chủng-loại của người làm cho
chia rẽ nhau. Nhưng nguyên-nhơn chia rẽ này do bản-chất của người mà có, và sẽ tồn-tại mãi với
người. Ta không thể nào hủy-diệt ñược nó. Vì sự chia rẽ do bản-năng sinh-tồn và ý-thức chủng-loại
gây ra, sự thống-nhứt nhơn-loại lại trong một tổ-chức duy-nhứt ñể mưu sinh-tồn chung không thể thựchiện ñược, ngoại trừ trường-hợp ñặc-biệt và khó có là sự sống của cả nhơn-loại bị một chủng-loại khác
uy-hiếp một cách nặng-nề.
Những nhà ñạo-ñức mơ ước cảnh thế-giới ñại-ñồng ñã có chủ-trương hủy bỏ ý-thức chủng-loại
là bản-tánh làm cho con người phân-biệt thân sơ và có xu-hướng binh vực người gần mà chống chọi lại
kẻ xa. Nhưng ý-thức chủng-loại là một bản-năng Tạo-hóa phú cho người nên không sao hủy-diệt ñược.
Vả lại, xét vấn-ñề thật kỹ, ta sẽ thấy rằng ý-thức chủng-loại không phải chỉ làm hại cho người.
Nếu nó có làm cho người phân rẽ ra, khiến cho thế-giới ñại-ñồng không thực-hiện ñược, nó cũng làm
cho người cố-kết nhau trong các ñoàn-thể nhỏ.
Những ñoàn-thể loài người chỉ dựa vào quyền-lợi rất khó ñứng vững ñược lâu dài, vì quyền-lợi
người không phải lúc nào cũng hòa-hợp nhau ñược. Ý-thức chủng-loại, khi gây ra cho người sự phânbiệt thân sơ và lòng ghét kẻ xa, ñã làm cho người biết thương kẻ gần mình và sẵn sàng hy-sanh quyềnlợi mình, có khi cả tánh-mạng mình cho kẻ gần ấy. Như thế, ý-thức chủng-loại tạo ra những yếu-tố
tâm-lý cần-thiết cho việc duy-trì sự hợp-quần.
Nếu nhờ một phép lạ nào mà ta có thể hủy-diệt ñược ý-thức chủng-loại, con người sẽ không
còn phân-biệt thân sơ nữa và sẽ dửng dưng với mọi người. Nhưng, ñiều này sẽ không ích-lợi gì, mà trái
lại, còn có hại cho người, vì con người mất ý-thức chủng-loại không còn lý-do gì ñể nghĩ ñến kẻ khác,
hoặc hy-sanh cho kẻ khác. Họ sẽ chỉ biết có họ, họ sẽ trở nên hoàn-toàn vị-kỷ, và sự vị-kỷ hoàn-toàn
này chẳng những không ñưa ñến thế-giới ñại-ñồng, mà còn khiến cho người tranh-ñấu hỗn-loạn cùng
nhau nữa.
Bởi lý-do ñó, ta không nên nghĩ ñến việc hủy-diệt ý-thức chủng-loại ñể ñi ñến thế-giới ñạiñồng, mà lại phải nghĩ ñến việc nương theo ý-thức chủng-loại mà làm cho người mở rộng sự vị-kỷ của
mình ra, và biết thương yêu giúp ñỡ kẻ khác. Tình yêu gia-ñình ñã khiến người ta lo nghĩ ñến bà con
thân-thuộc, tinh-thần hương-ñảng ñã xui người bồi ñắp quê-hương, lòng ái-quốc ñã ñưa người ñến chỗ
hy-sanh thân-thể cho tổ-quốc.
Những kẻ chủ-trương thế-giới ñại-ñồng và cố hủy-diệt tình yêu gia-ñình tổ-quốc, sẵn sàng giết
hại bà con thân-thuộc, tàn-sát ñồng-bào, ñã tưởng rằng làm như thế, họ phụng-sự nhơn-loại. Nhưng kỳ
thật, khi ñã ñang tâm giết hại bà con thân-thuộc, tàn-sát ñồng-bào, họ ñâu cần ngần ngại gì nữa khi
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phải tru-diệt những kẻ hoàn-toàn xa lạ ñối với họ. Và rốt cuộc, dưới những danh-từ vĩ-ñại, nhưng rỗng
tuếch, như phục-vụ ñại-chúng, tôn-thờ nhơn-loại, họ chỉ phụng-sự cá-nhơn họ, họ chỉ nhắm vào việc
xây dựng một thế-giới phù-hợp với trí óc họ, với quyền-lợi họ, một thế-giới họ cho rằng có thể gây
hạnh-phúc cho mọi người, nhưng kỳ thật chỉ là một ñịa-ngục trong ñó tình thương không còn nữa.
Xét những ñiều-kiện chi-phối sự hợp-quần ñể tranh-ñấu của người, ta có thể nhận thấy rằng
gia-ñình là ñoàn-thể hợp-quần thích-hợp nhứt với bản-năng người và do ñó mà chặt chẽ nhứt. Tình
thương yêu giữa vợ chồng ñặt nền tảng trên bản-năng tình-dục và có thể ñược củng-cố thêm nhờ sự
tương-ñồng tâm-tánh và chí-hướng. Con cái thì do những tế-bào sanh-dục của cha mẹ họp lại tạo nên,
và có thể ñược xem như là một phần xương thịt của cha mẹ. Mỗi ñứa con mang một số ñặc-tánh vậtchất và tinh-thần của cha mẹ và giống cha mẹ nếu không về mặt này thì cũng về mặt khác. Vì ñó, lòng
yêu con thật ra chỉ là một hình-thức ñặc-biệt của lòng tự yêu mình. Anh chị em cũng có rất nhiều ñiểm
giống nhau và sự chung huyết-thống cũng như sự sống gần gũi nhau làm cho họ tự-nhiên trở thành bạn
hữu của nhau.
Trong ñại-gia-ñình, ta còn có thể chứng-kiến sự xung-ñột nhau, vì những kẻ thành-niên ñều
sống một cuộc ñời riêng biệt. Nhưng trong tiểu-gia-ñình, mọi người ñều liên-ñới nhau một cách chặt
chẽ. Vận-mạng mọi người ñều buộc chặt vào nhau và những quyền-lợi vật-chất cũng như những
quyền-lợi tinh-thần của mọi người ñều hòa-hợp nhau một cách sâu xa.
Bởi những lý-do ñó, tiểu gia-ñình bao giờ cũng là ñoàn-thể hợp-quần tốt ñẹp nhứt ; chính nó
mới có ñủ ñiều-kiện hơn hết ñể gây ra những sự hy-sanh cần-thiết cho ñời sống chung. Người chồng có
thể vui lòng chịu cực khổ ñể cho vợ con sung sướng. Người vợ có thể cam-tâm chịu nhịn ñủ thứ ñể cho
chồng con ñầy ñủ. Cha mẹ có thể quên mình ñể nghĩ ñến tương-lai của con. Chỉ trong gia-ñình, người
ta mới hoàn-toàn bỏ hết những sự nạnh hẹ, những sự ganh tị nhỏ nhen mới có thể giữ ñúng nguyên-tắc
« các tận sở năng, các thủ sở nhu » mà theo chế-ñộ cộng-sản ñược.
Như vậy, chính gia-ñình là cái trường làm cho người bớt sự vị-kỷ ñể lo cho kẻ khác ngoài
mình. Những người có lòng vị-tha mà không lập gia-ñình thường cũng học ñức vị-tha trong cái giañình ñã dưỡng-dục mình. Như thế, gia-ñình hết sức hữu-ích cho xã-hội.
Thật ra, trong xã-hội, cũng có nhiều người vì quá nặng tình gia-ñình mà lãng quên nhiệm-vụ
ñối với quốc-gia, nhơn-loại. Nhưng nếu không có gia-ñình, tất cả mọi người ñều sẽ vị-kỷ hoàn-toàn và
xã-hội còn ñen tối hơn nũa. Bởi ñó, chủ-trương hủy-diệt gia-ñình chỉ có hại mà không có lợi cho xãhội như nhiều người lầm tưởng.
Vả lại, sự hủy-diệt tánh hay phân-biệt thân sơ hoàn-toàn trái với bẩm-tánh tự-nhiên của người
nên không thể thực-hiện ñược. Xét về phương-diện lý-thuyết, Mặc giáo có vẻ tốt ñẹp hơn Nho-giáo,
nhưng Mặc tử ñã thất-bại, vì chủ-trương « kiêm ái » của ông không sao áp-dụng ñược. Với chủ-trương
« tề-gia, trị-quốc », Khổng tử ñã tỏ ra am-hiểu tâm-lý con người hơn, nên ñã thắng-lợi một cách vẻ
vang ở toàn cõi ðông-Á.
Vì thích-ứng với bản-tánh người, vì phù-hợp với quyền-lợi người, tiểu-gia-ñình thành ra ñoànthể hợp-quần lý-tưởng của người. Bởi ñó, nó ñã ñược duy-trì ở khắp các ñịa-phương và qua các thờiñại. Các lãnh-tụ cộng-sản ñã dùng rất nhiều biện-pháp - nhứt là biện-pháp khêu gợi tánh vị-kỷ hoàntoàn của người - ñể ñả-phá gia-ñình. Tuy-nhiên, họ chỉ thành-công có một phân nửa. Trong xã-hội Sôviết, người ta ñã thấy những ñứa con tố-cáo cha mẹ vì ngây thơ chưa hiểu rõ hậu-quả việc mình làm, vì
quyền-lợi thiển-cận, hay vì sự hèn nhát tham sanh. Nhưng về phía cha mẹ, ta chưa thấy ai tố-cáo hay
hãm-hại con mình. Ngay ñến các lãnh-tụ cộng-sản ñang tâm truy-tố cha mẹ cũng vẫn còn lo lắng cho
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con và thương yêu chúng. Vả lại, dầu sao, các nước cộng-sản còn phải duy-trì chế-ñộ gia-ñình chớ
chưa dám triệt-hạ nó hẳn, và ñiều này ñủ ñể chứng tỏ rằng gia-ñình là cái tế-bào căn-bản của mọi xãhội, ta không sao hủy-diệt ñược.
Với những ñiều-kiện ñặc-biệt thuận-lợi như thế, gia-ñình là ñoàn-thể hợp-quần thích-hợp nhứt
cho người. Nhưng phạm-vi gia-ñình rất nhỏ hẹp nên không ñủ sức mạnh mà nắm phần thắng-lợi trong
tất cả mọi cuộc tranh-ñấu. Muốn có ñủ ñiều-kiện thủ-thắng và sinh-tồn ñược sung-mãn, người phải mở
rộng sự hợp-quần của mình ra thêm nữa. Do ñó mà phát-hiện những tổ-chức rộng lớn hơn gia-ñình,
như thị-tộc, bộ-lạc, quốc-gia và ý-tưởng thế-giới ñại-ñồng tức là ý-tưởng hợp-quần trong phạm-vi
nhơn-loại.
Trong thời-kỳ người còn man-dã, thị-tộc và bộ-lạc ñã ñủ ñể bảo-ñảm sự sinh-tồn của người.
Nhưng ñến khi trình-ñộ trí-thức của người ñược nâng cao lên, kỹ-thuật của người cũng tiến-bộ, sự
giao-thông hóa ra dễ dàng hơn và thị-tộc cùng bộ-lạc trở thành tương-ñối nhỏ yếu, không ñủ sức giúp
người sinh-tồn một cách sung-mãn hơn nữa.
Một mặt khác, vì những nguyên-nhơn chia rẽ loài người, sự thống-nhứt cả nhơn-loại dưới một
quyền quản-trị duy-nhứt lại không thể thực-hiện ñược. Vì ñó, từ một quá-khứ dài dặc – dài dặc so với
lịch-sử con người có ý-thức – người ñã thành-lập nên những quốc-gia, và duy-trì các quốc-gia ấy qua
các thời-ñại.
Xu-hướng hợp-quần trong nhơn-loại cũng vẫn còn tồn-tại, nhưng kinh-nghiệm ñã cho chúng ta
thấy rằng sự hợp-quần trong nhơn-loại bao giờ cũng phải dựa vào các quốc-gia. Ngày trước, các nhà
chinh-phục ñã chủ-trương dùng lực-lượng một quốc-gia ñể chinh-phục các quốc-gia khác. Nhưng hiện
nay, với sự bừng tỉnh của ý-thức tự-do và ý-thức dân-tộc, chủ-trương xâm-lược phải lần lần lui bước.
Từ thế-kỷ này, người chỉ còn có thể tổ-chức sự hợp-quần bằng cách công-nhận và củng cố các quốcgia. Nói một cách khác, loài người có thể tổ-chức những hội quốc-tế ñể giúp ñỡ nhau, hay ñể quản-trị
nhau, nhưng muốn ñứng vững ñược, các hội quốc-tế này phải kính-trọng chủ-quyền các quốc-gia.
Gia-ñình, thị-tộc và bộ-lạc ñều ñặt nền tảng trên huyết-thống và có một tánh-cách chủng-tộc rõ
rệt. Các quốc-gia nhỏ bé thời cổ cũng dựa vào yếu-tố chủng-tộc trước hết. Nhưng với sự mở rộng biêncương, với sự chinh-phục lẫn nhau, với sự áp-dụng những chủ-nghĩa chánh-trị khác nhau, người ta
thấy xuất-hiện trong lịch-sử nhiều nguyên-tắc khác làm nền tảng cho quốc-gia.
Người ta có thể lấy tôn-giáo làm cơ-sở cho quốc-gia. ðó là trường-hợp Hồi-quốc. Người ta
cũng có thể lấy ý-chí muốn sống chung nhau của toàn dân làm yếu-tố chánh ñể xây dựng sự cố-kết
cần-thiết. ðó là trường-hợp các quốc-gia gồm nhiều dân họp lại lập thành như Thụy-sĩ. Sau hết, quốcgia cũng có thể lấy dân-tộc làm nền tảng cho mình. ðó là trường-hợp phần lớn các quốc-gia trên thếgiới.
Trong tất cả các yếu-tố dùng làm nền tảng cho quốc-gia, chỉ có yếu-tố dân-tộc là bền vững hơn
cả.
Người có thể bỏ tôn-giáo mình phụng thờ ñể theo một tôn-giáo khác hay ñể theo chủ-trương vô
thần. Hơn nữa, trong nhơn-loại ngày mai, tôn-giáo dầu còn chi-phối ñược con người một cách mạnh
mẽ, cũng sẽ thấy vai tuồng chánh-trị của mình thâu hẹp bớt.
Ý-chí muốn sống chung nhau là một dây liên-lạc rất chặt chẽ. Nhưng sợi dây ñó chỉ có hiệu-lực
khi quốc-gia ñược trù-phú, thái-bình, có thể bảo-ñảm ñược sự sinh-tồn của mọi cá-nhơn một cách
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sung-mãn. Trong trường-hợp quốc-gia suy-yếu, thường bị nạn xâm lấn và không bảo-vệ ñược côngdân mình, ý-chí này có thể tan vỡ.
Dân-tộc thì nhờ dựa vào huyết-thống nên không thay ñổi. Thêm nữa, nó lại bao gồm cả yếu-tố
tôn-giáo và ý-chí muốn sống chung nhau. Do ñó, nền tảng dân-tộc rất khó phá hủy.
Một mặt khác, nếu không thuộc những chủng-loại cách nhau xa quá, dân chúng một quốc-gia
thường hỗn-hợp nhau lại ñể thành một dân-tộc. Và dân-tộc khi ñã thành-lập rồi lại có xu-hướng tự xây
dựng một quốc-gia riêng biệt cho mình. Dầu có bị chinh-phục hay bị phân ra ở nhiều quốc-gia khác
nhau, những phần-tử của một dân-tộc cũng có xu-hướng tự khôi-phục nền ñộc-lập và thống-nhứt của
mình. Sự cố-gắng của người Do-thái ñể tạo lập một quốc-gia, cũng như lịch-sử tranh-ñấu của người
Ba-lan là những bằng-chứng cụ-thể về vấn-ñề này.
Bởi những lý-do nêu ra trên ñây, những quốc-gia dựa vào dân-tộc là những quốc-gia có ñủ
ñiều-kiện hơn hết ñể ñược vững chắc lâu dài. Thêm nữa, trong tất cả mọi hình-thức hợp-quần, không
có hình-thức nào bao gồm nhiều quyền-lợi vật-chất và tinh-thần của người cho bằng hình-thức dân-tộc.
Như thế, ta có thể bảo rằng sự hợp-quần thành dân-tộc thích-hợp với sự tranh-ñấu sinh-tồn của người
nhứt.
Lẽ tự-nhiên là trên thế-giới, có nhiều quốc-gia vì tình-thế, không có thể lấy dân-tộc làm nền
tảng cho mình. Nhưng trừ ra những trường-hợp ñặc-biệt, những quốc-gia ấy có thể sẽ bị ñổ vỡ nếu
không cố-gắng biến quốc-dân mình thành một dân-tộc thuần-nhứt.
ðối với các quốc-gia ñã dựa vào nền tảng dân-tộc rồi, tự-nhiên tình-thế thuận-tiện hơn. Nhưng dầu sao
phạm-vi hợp-quần lý-tưởng của người bao giờ cũng là phạm-vi dân-tộc.
Gom góp tất cả mọi người cùng huyết-thống cùng ngôn-ngữ, cùng văn-hóa, phong-tục, nói tóm
lại, tất cả mọi người thuộc một dân-tộc lại lập thành một quốc-gia ñể tranh-ñấu chung nhau, và mưuñồ sự sinh-tồn chung nhau, ñó là căn-bản của chủ-nghĩa dân-tộc sinh-tồn, một chủ-nghĩa khoa-học,
kết-quả sự nghiên-cứu về mục-ñích cùng ñiều-kiện hoạt-ñộng của loài người từ trước ñến nay.

II.- NHỮNG CHỦ-TRƯƠNG CĂN-BẢN CỦA CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC SINH-TỒN.

A.- ðIỀU-KIỆN CỐT-YẾU CHO SỰ SINH-TỒN MỘT DÂN-TỘC.
Một cá-nhơn muốn sinh-tồn sung-mãn phải tranh-ñấu ñể chống những họa-hại từ bên ngoài ñưa
ñến có thể làm hại mạng mình và ñể giành những vật-liệu cần-thiết cho sự thỏa-mãn những nhu-cầu
của mình.
Một dân-tộc muốn sinh-tồn cũng phải tranh-ñấu như thế. Ngoài thiên-tai ñịa-biến có thể làm
suy yếu mình, dân-tộc lại còn có thể bị nạn dị-tộc xâm lược. Thêm nữa, dân-tộc cũng phải tổ-chức sự
khai-thác những nguồn-lợi thiên-nhiên trong nước và cố-gắng ñể thâu-ñoạt những vật-liệu mình thiếu.
Vậy, sự tranh-ñấu là một ñiều-kiện tất-yếu cho sự sinh-tồn của dân-tộc.
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Từ trước ñến nay, các dân-tộc ñã tranh-ñấu nhau một cách hết sức ráo riết. Nhiều dân-tộc ñã bị
tiêu-diệt. Nhiều dân-tộc khác, sau khi chiếm ñược một ñịa-vị tôn-quí trên ñài thế-giới ñã bị suy yếu, có
khi mất cả ñộc-lập. Ngoài ra, cũng có những dân-tộc từ trước ñến nay luôn luôn ñứng vào một ñịa-vị
kém hèn.
Lịch-sử thăng trầm của các dân-tộc cho ta biết rằng muốn có thể sinh-tồn sung-mãn, dân-tộc
cũng như người phải mạnh mẽ và sáng suốt. Những dân-tộc hèn yếu tất-nhiên không thể chống chọi
lại các ñịch-thủ xâm lấn mình. Nhưng những dân-tộc có nhiều năng-lực tranh-ñấu mà theo một chánhsách thiếu khôn khéo cũng rất khó ñem sự thắng-lợi về mình.
Dầu sao, sự hùng-cường một dân-tộc cũng là một ñiều-kiện căn-bản cho sự sinh-tồn. Nhưng sự
hùng-cường này do ñâu mà ra ?
Trước hết, nó dựa vào những ñiều-kiện vật-chất thiên-nhiên. Tự ngàn xưa, các dân-tộc ñã
chiếm lấy một lãnh-thổ cho mình. Lãnh-thổ này liên-lạc mật-thiết với dân-tộc và thường cùng với dântộc hòa lẫn nhau trong ý-niệm quốc-gia.
Diện-tích rộng hẹp của lãnh-thổ tùy theo khả-năng tranh-ñấu và cơ-vận của dân-tộc. Vị-trí nó
thì hoặc tùy theo khuynh-hướng tự-nhiên của dân-tộc, hoặc tùy theo hoàn-cảnh mà ra. Có nhiều dântộc tự chọn lấy ñịa-bàn của mình. Những giống dân ưa sinh-hoạt nơi rừng núi chỉ ở các vùng sơncước, trong khi những giống dân quen sống gần nước luôn luôn tìm cách chiếm lấy những vùng có ao
hồ, những lưu-vực các con sông, hay những ñất ven bờ biển. Nhiều giống dân trái lại, ñã bị dị-tộc xâm
lấn, phải bỏ cư-ñịa cũ mà dời ñi nơi khác. Trong sự di-cư này, họ có thể noi theo khuynh-hướng tựnhiên của họ, nhưng cũng có thể thay ñổi cách sanh-hoạt của mình nếu bị dồn vào một ñịa-bàn họ
không chọn lựa ñược.
Dầu sao, lãnh-thổ cũng có ảnh-hưởng rất lớn ñến dân-tộc. Chính nó làm cái khung cảnh vậtchất cho sự sinh-hoạt của dân-tộc. Những ñiều-kiện khí-hậu, ñịa-thế, những thực-phẩm và vật-liệu
lãnh-thổ cung-cấp cho người, những ñiều-kiện lãnh-thổ ñặt ra cho sự sanh-hoạt của người ñã ñóng một
vai tuồng rất quan-trọng trong sự ñào-tạo tánh-cách thể-chất và tâm-lý các dân-tộc. Ai cũng biết rằng
các dân-tộc sống ở xứ lạnh khác các dân-tộc sống ở xứ nóng, các dân-tộc gần biển khác các dân-tộc ở
giữa ñại-lục.
Những ñiều-kiện vật-chất mà lãnh-thổ ñặt ra cho dân-tộc một tánh-cách cứng rắn, ít di-chuyển.
Nó ñóng một vai tuồng rất quan-trọng trong sự hùng-cường một dân-tộc. Lãnh-thổ càng có nhiều sảnphẩm thì dân-tộc càng có ñiều-kiện ñể trở thành hùng-cường.
Cơ-vận của dân-tộc có thể do sự biến-chuyển của kỹ-thuật mà thay ñổi. Trước thế-kỷ thứ 18,
nhơn-loại ñại-khái sống nhờ nông-nghiệp và những dân-tộc hùng-cường là những dân-tộc chiếm ñược
những cánh ñồng rộng-rãi phì-nhiêu. Từ thế-kỷ thứ 18 trở ñi, kỹ-nghệ phát-triển và sự hùng-cường lại
về với những dân-tộc chiếm ñược một lãnh-thổ nhiều khoáng-sản.
Tuy nhiên, vai tuồng của dân-tộc cũng không phải là nhỏ. Những dân-tộc sống trên một lãnhthổ phì-nhiêu, nhiều khoáng-sản có thể vì sanh-hoạt quá thuận-lợi mà trở thành ủy-mị, yếu hèn, dễ
dàng làm mồi cho những cuộc xâm-lăng. Trái lại, những dân-tộc sống trên một ñất ñai bần-bạc có thể
nhờ sự cực khổ mà trở thành những chiến-sĩ lợi-hại, ñặt ách ñô-hộ lên trên những dân-tộc giàu có hơn
mình. Người Mông-cổ ngày xưa và người Nhựt-bổn trong thời-ñại cận-kim ñã xây dựng ñược những
ñế-quốc hùng-cường mặc dầu ñịa-bàn của họ hết sức là bần-bạc.
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Một mặt khác, sự hùng-cường của dân-tộc còn do nơi dân-tộc ấy có biết sử-dụng sản-phẩm của
lãnh-thổ mình hay không. Người da ñỏ ngày xưa ñã chiếm cả những ñất ñai rộng-rãi phì-nhiêu ñầy
khoáng-sản của Mỹ-châu. Nhưng họ không biết lợi-dụng những nguồn tài-lợi thiên-nhiên ñó, trong khi
Hiệp-chúng-quốc Mỹ sau này ñã nhờ những nguồn tài-lợi ấy mà trở thành mạnh nhứt hoàn-cầu.
Như thế, ngoài những sản-phẩm tự-nhiên lãnh-thổ cung-cấp cho mình, một dân-tộc còn phải tự
mình hoạt-ñộng ráo riết mới ñược hùng-cường. Vấn-ñề mở rộng lãnh-thổ trong thế-giới hiện giờ là
một vấn-ñề nan-giải, nhứt là cho các dân-tộc hiện còn yếu kém. Vả lại, cũng như vấn-ñề khai-thác
những sản-phẩm hiện có trên mỗi lãnh-thổ, nó thuộc phạm-vi tranh-ñấu của từng dân-tộc một. ðứng
trên một lập-trường khái-quát hơn, chúng ta chỉ có thể xem xét sự tác-ñộng của dân-tộc ñối với dânchúng mình mà thôi.
Về mặt này, việc quan-trọng nhứt là việc phát-triển năng-lực tranh-ñấu của dân-tộc, nâng cao
trình-ñộ của mọi người lên. Mọi người ñều phải ñược ñào-luyện cho có một thân-thể cường-tráng và
ñủ sức làm một chiến-sĩ. Trình-ñộ văn-hóa và kỹ-thuật chung cũng phải ñược nâng cao lên ñể vượt qua
hay ít nữa, cũng ñuổi kịp các dân-tộc khác. Ngoài ra, những ñức-tánh xã-hội cũng như những ñức-tánh
cần cho sự chiến-ñấu cũng ñều phải ñược phát-triển.
Thêm nữa, sự hoạt-ñộng và sự cố-gắng của mọi người trong dân-tộc ñều phải ñồng-nhứt với
nhau và phải hướng về mục-ñích sinh-tồn chung. ðiều này bắt buộc dân-tộc phải thực-hiện một nền
ñoàn-kết chặt chẽ. Những mầm chia rẽ, chia rẽ ñịa-phương, chia rẽ tôn-giáo, chia rẽ ñảng-phái, chia rẽ
giai-cấp, cần phải tiêu-diệt ñến tận gốc.
Sự hủy-diệt những mầm chia rẽ không hàm ý rằng dân-tộc phải sống dưới một chế-ñộ ñộc-tài
khắc-nghiệt, ñặt tất cả mọi người dưới một kỹ- luật sắt và uốn nắn mọi ngưởi theo một khuôn khổ
chung.
Ta nên nhớ rằng cứu-cánh của người là mưu-ñồ sự sinh-tồn cá-nhơn của mình. Sự tranh-ñấu
cho dân-tộc chỉ là một phương-tiện ñể ñi ñến cứu-cánh ấy. Dầu cho người có hy-sanh cho dân-tộc ñi
nữa, người cũng muốn cho sự hy-sanh ñó có ý-nghĩa. Trong trường-hợp ñó, một chế-ñộ khắc-nghiệt
không mang ñến sự sinh-tồn cá-nhơn của người chỉ có thể ñưa ñến một sự ñoàn-kết cưỡng-bách và tựnhiên không vững chắc.
Muốn cho nền ñoàn-kết ñược vững chắc, ñủ sức trải qua những thử thách gay go, người ta phải
làm cho nó có tánh-cách tình-nguyện. Mà muốn cho mọi người trong dân-tộc vui lòng cố-kết nhau lại
làm một khối, người ta phải bảo-ñảm sự sinh-tồn cá-nhơn của mọi người trong dân-tộc. Như thế, dântộc phải ñể cho mọi người ñược hưởng những tự-do căn-bản, và chế-ñộ xã-hội phải có tánh-cách
công-bằng ñể không ai có thể bóc lột ñược ai và sự hùng-cường của dân-tộc có lợi cho tất cả mọi
người.
Như thế, những hoạt-ñộng của các cá-nhơn và ñoàn-thể vẫn phải ñược dung-nạp. Nhưng sự
giáo-dục phải hướng ñến chỗ gây cho mọi người một ý-thức dân-tộc sinh-tồn mạnh mẽ và quyền-lợi
tổ-quốc ñược ñặt lên trên hết. ðồng-thời tinh-thần dân-chủ chơn-chánh cùng óc khoan-dung phải ñược
vun bồi ñể tránh những cuộc xung-ñột quá mãnh-liệt vì quyền-lợi tôn-giáo hay chánh-kiến bất ñồng.
Với một chế-ñộ xã-hội và một phương-pháp thích-hợp, vừa cho người ñược hưởng một sự tựdo rộng rãi, vừa duy-trì ñược một kỷ-luật quốc-gia nghiêm-minh, dân-tộc có thể thực-hiện ñược nền
ñoàn-kết nội-bộ. Nó có thể tổ-chức sự khai-thác các tài-nguyên của lãnh-thổ mình và tự gây cho mình
ñủ sức mạnh cần-thiết ñể ñối-phó với các dân-tộc khác, hầu bảo-vệ quyền-lợi mình.
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Sự tranh-ñấu với các dân-tộc khác có thể nói là không lúc nào ngừng. Sau những cuộc chiếntranh thật-sự, các dân-tộc từ xưa ñến nay vẫn phải tiếp-tục những cuộc chiến-tranh bí-mật hoặc ñương
ñầu nhau trong những cuộc tranh giành thế-lực gay go.
Muốn nắm phần thắng-lợi trong những cuộc tranh-ñấu ấy, dân-tộc cũng như người, phải mạnh.
Nhưng nếu sức mạnh riêng nó không ñủ ñể bảo-ñảm sự thắng-lợi của người, sự hùng-cường riêng nó
cũng không ñủ ñưa dân-tộc ñến chỗ thành-công.
Ta ñã thấy rằng ngoài sức mạnh, con người còn phải có một quan-năng biến-cải cường-kiện
mới mong thắng-lợi trong cuộc ñấu-tranh sinh-tồn. Dân-tộc muốn tránh sự thất-bại cũng phải có một
quan-năng biến-cải như thế. Quan-năng biến-cải này chính là khả-năng giúp dân-tộc tự sửa chữa chếñộ xã-hội cùng kỹ-thuật làm việc và tranh-ñấu của mình ñể tiến kịp thời-ñại, và có một chánh-sách
khôn khéo, thích-hợp với tình-thế mỗi lúc.
Những dân-tộc Á-Châu sở-dĩ phải lọt vào ách ñô-hộ của các dân-tộc da trắng là vì quan-năng
biến-cải của họ quá yếu, không giúp cho họ thay ñổi quan-niệm tổ-chức và tranh-ñấu của họ cho kịp
với thời-thế. Những dân-tộc sớm thức tỉnh, như dân-tộc Nhựt, ñã duy-tân một cách nhanh chóng.
Không những thoát nạn thuộc-ñịa, dân-tộc Nhựt lại trở thành hùng-cường, khiến cho các cường-quốc
da trắng phải nể sợ. Vậy, chính quan-năng biến-cải ñã giúp cho dân Nhựt ñược sinh-tồn vẻ vang trong
khi các dân-tộc da vàng khác phải chịu cái nhục làm nô-lệ cho người.
Nhưng sự hùng-cường của một dân-tộc cũng không ñưa dân-tộc ấy ñến chỗ thành-công nếu
dân-tộc ấy không khôn khéo trong sự giao-thiệp với các dân-tộc khác. Lẽ tự-nhiên là sự tranh-ñấu
sinh-tồn bắt buộc mỗi dân-tộc phải ñề-phòng ñối với các dị-tộc. Nhưng nếu không biết cách cư-xử ñể
cho nhiều dân-tộc thù-ñịch liên-minh lại ñối-phó với mình, một dân-tộc rất khó nắm phần thắng-lợi.
Những mánh khóe ngoại-giao do ñó, hết sức cần-thiết cho sự sinh-tồn một dân-tộc.
Chính vì quá kiêu-căng, ra mặt chọi lại nhiều cường-quốc quá mà nước ðức ñã phải hai lần
thảm-bại trong thế-kỷ thứ 20. Mà cũng nhờ tài ngoại-giao khéo léo của mình, biết liên-minh các nước
ñể chọi lại những cường-quốc có thể cạnh-tranh với mình mà dân-tộc Anh ñã nắm giữ ñược bá-quyền
trong bao thế-kỷ.
Một mặt khác, những sự trao ñổi văn-hóa cũng như nhũng sự thôn-tính lẫn nhau có thể gây ra
giữa các dân-tộc, nhứt là những dân-tộc sống cạnh nhau, nhiều thiện cảm hay ác cảm với nhau. Nhưng
nếu cá-nhơn và cá-nhơn có thể lấy tình-nghĩa mà ñối ñãi nhau, dân-tộc và dân-tộc có thể giao-thiệp
nhau vì quyền-lợi. Những cuộc liên-minh giữa các dân-tộc bao giờ cũng có tánh-cách tạm-thời. Và trên
bàn cờ quốc-tế, kẻ thù hôm qua thường là người bạn ngày nay, và người bạn hôm nay rất có thể là kẻ
thù ngày mai.
Hơn nữa, ngay trong khi cần liên-minh nhau, các dân-tộc có thể vẫn xung-ñột nhau như
thường. Trong lúc cần phải họp-tập nhau lại ñể ñương ñầu với khối Cộng-sản, những dân-tộc trong
khối tự-do ñã cạnh-tranh nhau một cách mãnh-liệt. Người Anh và người Mỹ ñã cố giành nhau lấy
những mỏ dầu lửa ở Trung ðông. Họ cũng theo hai chánh-sách khác nhau trong sự ñối-phó với TrungCộng. Chiến-tranh bí-mật giữa các nước thật ra không bao giờ chấm dứt, và các cơ-quan gián-ñiệp
thường tổ-chức sự do-thám ngay ở các nước ñược xem là bạn.
Lịch-sử cận ñại ñã cho ta thấy rằng sự sinh-tồn của dân-tộc phần lớn dựa vào những cơ-quan
trinh-thám của dân-tộc ấy. Những dân-tộc có những cơ-quan trinh-thám mạnh mẽ và nhiều khả-năng
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chẳng những có thể hiểu-biết rõ ràng tình-thế chung và thi-hành một chánh-sách thích-hợp, mà lại còn
có thể tổ-chức sự phá-hoại ngay bên trong hàng-ngũ ñối-phương. Do ñó, sức mạnh vật-chất của dântộc có thể ñược sử-dụng với một hiệu-lực tối-ña và tự-nhiên phải ñưa ñến nhiều kết-quả tốt.
Trong việc xây dựng và duy-trì bá-quyền của nước mình mấy thế-kỷ trước ñây, cơ-quan trinhthám Anh ñã ñóng một vai tuồng trọng-hệ. ðảng Hắc-long ñã làm cho nước Nhựt trở thành một ñếquốc mạnh mẽ và giúp nước ấy chóng khôi-phục lại một ñịa-vị khả-quan sau khi bị thảm-bại. Hiện giờ
trong cuộc xung-ñột Mỹ Nga, phái Cộng-sản ñã bồi bổ những chỗ yếu kém của mình về phương-diện
kỹ-thuật và võ khí bằng một cơ-quan gián-ñiệp ñắc-lực. Do ñó nước Mỹ, mặc dầu mạnh hơn Nga
nhiều, thường phải bị khó khăn trong cuộc chiến-tranh nguội với Nga.
Những ñiều-kiện trên này cho ta thấy rằng một dân-tộc muốn sinh-tồn ñược sung-mãn phải hết
sức khéo léo trong sự bang-giao của mình. Vấn-ñề tình-cảm cần phải ñược gạt qua một bên : một dântộc không thể nhứt-ñịnh thân hay thù một dân-tộc khác vì trong quá-khứ, dân-tộc ấy làm lợi hay hại
cho mình. Sự giao-thiệp giữa các dân-tộc chỉ có thể dựa vào quyền-lợi của dân-tộc mà thôi. Một mặt
khác, những tổ-chức chuyên về bí-mật-chiến phải ñược khuếch-trương ñể có ñủ sức thảo những kếhoạch lâu dài cho dân-tộc và ñồng-thời chận ñứng sự xâm-nhập kín ñáo của các dân-tộc khác ngay
trong lúc thái-bình.
B.- VẤN-ðỀ TỔ-CHỨC DÂN-TỘC.
1.- KHÁI-LUẬN VỀ VẤN-ðỀ CHẾ-ðỘ XÃ-HỘI.
Trên ñây là những ñiều-kiện khái-quát tối-cần cho sự sinh-tồn một dân-tộc. ðứng về phươngdiện thực-hành mà nói, vấn-ñề ñầu tiên mà mỗi dân-tộc phải giải-quyết là vấn-ñề tự tổ-chức.
Một số người cho rằng sự tổ-chức dân-tộc phần lớn tùy-thuộc trình-ñộ tiến-hóa của dân-chúng.
Một chế-ñộ không phù-hợp với trình-ñộ tiến-hóa của dân-tộc sẽ ít có cơ ñứng vững ñược.
Một số người khác chủ-trương rằng mỗi dân-tộc ñều có những ñặc-tánh riêng biệt mà chỉ có thể
theo một hình-thức tổ-chức phù-hợp với ñức-tánh mình mà thôi. Một chế-ñộ không thích-hợp với ñứctánh của dân-tộc sẽ ñưa nhiều họa-hại ñến cho dân-tộc ấy.
Những ý-kiến trên này thật ra cũng có nhiều phần hữu-lý. Những dân-tộc dã-man không thể ápdụng ñược một chế-ñộ thi-hành ở các nước ñã văn-minh. Người Tây-Tạng hiện còn tôn-trọng thầnquyền, và chắc chắn không tán-thành chế-ñộ quân-chủ chớ ñừng nói ñến chế-ñộ dân-chủ.
Một mặt khác, những dân-tộc quen với chủ-trương ñộc-tài hay chủ-trương phóng-túng rất khó
thi-hành một chế-ñộ cần những người công-dân tôn-trọng tự-do nhưng cũng biết tuân theo kỷ-luật.
Dân ðức vốn quen uốn mình theo kỷ-luật cũng như dân Pháp thờ chủ-nghĩa cá-nhơn quá ñộ không
ñược thành-công bằng dân Anh trong sự thực-hiện chế-ñộ ñại-nghị.
Tuy nhiên, ta không thể vì những lý-do trên ñây mà không lưu-ý ñến vấn-ñề chế-ñộ lý-tưởng.
Nếu cứ chủ-trương rằng chế-ñộ xã-hội phải tùy trình-ñộ tiến-hóa hay ñức-tánh căn-bản của dân-tộc, ta
có thể ñi ñến chỗ duy-trì mãi một chế-ñộ ñược xem là thích-hợp với trình-ñộ hay với ñức-tánh của dântộc mình, nhưng kỳ thật lại khép dân-tộc vào một khuôn khổ chật hẹp, làm cho nó không tiến-hóa
ñược.
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ðiều này có hại vô-cùng cho sự sinh-tồn của dân-tộc, vì nó làm cho dân-tộc thua kém các dântộc khác. Ta nên nhớ rằng dân-tộc nào cũng phải ñi từ chỗ dã-man ñến một trình-ñộ văn-minh cao hơn,
và chính quan-năng biến-cải làm cho các dân-tộc tiền-tiến biết thay ñổi, biết canh-tân, biết cổi bỏ
những chế-ñộ cũ ñể ñi ñến một chế-ñộ mới hoàn-hảo hơn.
Một số người khác lại cho rằng vấn-ñề chế-ñộ thật ra không quan-trọng bằng vấn-ñề người.
Nếu người tốt, chế-ñộ sẽ tốt theo. Trái lại khi người xấu, chế-ñộ hay ñến ñâu cũng hóa dở.
ðiều này không phải là không ñúng. Dưới thời quân-chủ chuyên-chế, dân-chúng có thể ñược
sung sướng, và quốc-gia có thể trở thành hùng-cường nếu nhà vua là một vị anh-quân. ðường Tháitông bên Trung-Hoa, Lý Thánh-tông và Lê Thánh-tông ở Việt-Nam ñã chứng tỏ rằng chế-ñộ quân-chủ
chuyên-chế cũng có thể mang hạnh-phúc ñến cho người và sự sinh-tồn ñến cho toàn dân-tộc.
Nhưng ta không nên quên rằng con người rất dễ sa ngã, và một chế-ñộ không có những biệnpháp ñể ngăn cản những sự lạm-quyền không thể nào có ñủ ñiều-kiện mưu-ñồ sinh-tồn cho dân-tộc.
Lịch-sử cho ta biết rằng những vị anh-quân rất hiếm hoi, và các hôn-quân ñã có những ảnh-hưởng taihại vô-cùng cho dân-tộc.
Như vậy, chủ-trương ñào-luyện con người hết sức cần-thiết, nhưng vẫn chưa sung-mãn. Muốn
cho sự sinh-tồn của dân-tộc ñược bảo-ñảm, ngoài chủ-trương ñức-trị, ta còn phải có chủ-trương pháptrị. Nói một cách khác, ngoài việc tuyển lựa người có ñức, ta còn phải có một chế-ñộ thích-hợp nữa.
Trong trường-hợp ñó, vấn-ñề tổ-chức vẫn cần phải ñặt ra. Sự tổ-chức dân-tộc bao gồm nhiều
mặt khác nhau, trong ñó quan-trọng nhứt là vấn-ñề chánh-trị.

2.- TỔ-CHỨC CHÁNH-TRỊ

a)- LƯỢC-KHẢO VỀ CÁC CHẾ-ðỘ CHÁNH-TRỊ ðÃ LƯU-HÀNH.

ðể có một quan-niệm rõ ràng về chế-ñộ chánh-trị thích-hợp nhứt cho sự sinh-tồn môt dân-tộc,
ta hãy thử xét qua những chế-ñộ lưu-hành trên thế-giới từ trước ñến giờ.
ðọc qua lịch-sử các dân-tộc, ta có thể nhận thấy rằng các dân-tộc, các quốc-gia ñã ñược tổchức theo nhiều lối khác nhau vô-cùng. Nhưng tuy có nhiều hình-thức khác nhau, những chế-ñộ quantrọng ñã lưu-hành ñều có thể qui về ba hình-thức chánh : chế-ñộ ñộc-tài, chế-ñộ ñại-nghị và chế-ñộ
tổng-thống.
1.- CHẾ-ðỘ ðỘC-TÀI.

Cứ theo tên nó, chế-ñộ ñộc-tài là chế-ñộ trong ñó một người nắm hết tất cả quyền-thế trong tay
và một mình quyết-ñịnh về mọi việc quan-trọng có dính dáng ñến vận-mạng dân-tộc. Nhà ñộc-tài có
thể nhờ sự phù-tá khuyên răn của một hoặc nhiều cố-vấn, hay tự mình suy xét và ñịnh ñoạt không cần
ý-kiến ai. Ông ta có thể tỏ ra rộng-rãi với người khác hay hết sức tàn-bạo. Nhưng bất cứ trong trường-
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hợp nào, sự ñối-lập cũng không ñược dung-tha, và mọi người trong nước, dầu muốn dầu không, ñều
phải cúi ñầu tuân lịnh trên.
Chế-ñộ ñộc-tài thường xuất-hiện dưới hình-thức quân-chủ chuyên-chế hay dân-chủ tập-quyền.
Theo chế-ñộ quân-chủ chuyên-chế, vị quốc-trưởng là một nhà vua nhờ võ-lực hay nhờ sự thừakế mà lên ngôi báu và cai-trị muôn dân. Mọi pháp-ñiển, luật-lệ, mọi quyết-ñịnh ñều do nhà vua mà ra.
Những triều-thần ñều do nhà vua bổ-nhậm, thăng-giáng, thuyên-chuyển. Ta có thể bảo rằng nhà vua
nắm trọn quyền sanh-sát cả mọi người.
Nhiều khi nhà vua yếu thế, chỉ có hư-vị, còn thực-quyền thì thuộc về một người quyền-thần
gian-giảo, lấy danh-nghĩa nhà vua mà trị nước. Cũng có khi trong quốc-gia, có nhiều nhà quí-tộc cạnhtranh với nhà vua. Nhưng trong trường-hợp nào cũng vậy, quyền-hành vẫn qui về tay một người
thường nhờ sợi dây liên-lạc huyết-thống và võ-lực mà nắm quyền ñiều-khiển quốc-gia theo ý mình.
Theo chế-ñộ dân-chủ tập-quyền, quốc-trưởng là một người xuất-thân từ dân-chúng, và nhờ một
cuộc cách-mạng, một cuộc binh-biến, một cuộc bạo-ñộng, hay ít nhứt cũng nhờ sự chỉ-ñịnh của người
ñồng-chí mà nắm chánh-quyền. Có khi nhà ñộc-tài nắm thực-quyền trong nước, nhưng vẫn ñể chức-vị
quốc-trưởng trong tay một nhà vua thế-tập, và lập-hiến. ðó là trường-hợp Mussolini, thủ-lãnh ñảng
phát-xít Ý trước ñây
Nhà ñộc-tài của chế-ñộ này thường phải dựa vào một tổ-chức võ-trang quân-ñội hay chánhñảng, và nhờ sự tổ-chức ấy mà cai-trị dân-chúng. Tuy thế, họ vẫn tuyên-truyền rằng mình tranh-ñấu
cho dân-chúng và hoạt-ñộng theo ý dân-chúng. Do ñó, về nguyên-tắc, họ vẫn chấp-nhận cho quốc-gia
có một Quốc-hội do dân-chúng cử ra và ñược quyền bàn cãi về quốc-sự. Nhưng thật-sự, những nhơnviên Quốc-hội ñược chánh-quyền chọn lựa sẵn và luôn luôn làm theo ý chánh-quyền. Việc tuyển-cử
cũng như việc thảo-luận và biểu-quyết của Quốc-hội chỉ là những trò dàn cảnh ñể gạt dân-chúng mà
thôi.
Ngoài hai chế-ñộ quân-chủ chuyên-chế và dân-chủ tập-quyền, chế-ñộ ñộc-tài có thể mang một
vài hình-thức khác.
Ở Tây-tạng, vị quốc-trưởng là một vị ðạt-lại Lạt-ma ñược các nhà sư dựa và phép bói-toán mà
chọn lựa trong số những ñứa trẻ sơ sanh ra ñúng vào giờ vị ðạt-lại Lạt-ma trước tịch ñi. Sau khi ñược
chọn, vị ðạt-lại Lạt-ma ấy ñược nuôi nấng và giáo-dục một cách ñặc-biệt, ñể khi lớn lên thì nắm quyền
cai-trị cả nước.
Lẽ tự-nhiên là sự nuôi nấng và giáo-dục vị ðạt-lại Lạt-ma lúc còn vị-thành-niên cũng như việc
nhiếp-chánh khi ông ta chưa ñến tuổi nắm quyền-chánh do một số nhà sư ñảm-nhiệm. Những nhà sư
ñó vẫn còn tiếp-tục ảnh-hưởng ñến ðạt-lại Lạt-ma khi ông này ñã thành-niên. Vì thế, thật-sự, quyềnhành trong nước thường lọt vào tay một số nhà sư. Chính những nhà sư ñó mới là những kẻ giữ quyền
ñộc-tài cai-trị dân-chúng.
Ở Ba-lan ngày xưa, nhà vua cũng là kẻ nắm trọn quyền trong tay, song không phải nhờ cha
truyền ngôi cho, mà ñược những nhà quí-tộc trong nước bầu lên. Chế-ñộ quân-chủ tuyển-cử này có
chút ít hơi hướng dân-chủ, nhưng thật ra, cũng dựa vào nguyên-tắc ñộc-tài.
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Ngoài ra, ở các xã-hội cổ, ta còn gặp chế-ñộ quí-tộc phân-quyền. Theo chế-ñộ này, quyền-hành
trong nước thuộc về một số nhà quí-tộc chia nhau giữ lấy những chức-vụ trọng-yếu. Người quốctrưởng do họ bầu ra giữ nhiệm-vụ ấy trong một nhiệm-kỳ nhứt-ñịnh.
Những khi quốc-gia lâm-nguy, người ta có thể giao cả quyền-chánh cho một người. Nhưng khi
quốc-gia an-ổn trở lại, vị ñộc-tài này phải trả quyền lại cho hội-nghị những nhà quí-tộc.
Trong sử cổ, người ta gọi chế-ñộ này là chế-ñộ cộng-hòa, nhưng quần-chúng không ñược thamdự quốc-sự và một phần lớn dân-chúng lại là những người nô-lệ, không có công-quyền. Cứ kể cho
ñúng ra thì chế-ñộ quí-tộc phân-quyền là một chế-ñộ trung-gian giữa chế-ñộ ñộc-tài thật-sự và chế-ñộ
ñại-nghị về sau. Tuy nhiên, ñứng về phương-diện quần-chúng mà nói, nó có tánh-cách ñộc-tài hơn là
dân-chủ.
Dầu sao, những chế-ñộ ñặc-biệt trên này rất hiếm. Trong lịch-sử nhơn-loại ngày xưa, chế-ñộ
người ta gặp thường hơn hết là chế-ñộ quân-chủ chuyên-chế. Mấy thế-kỷ sau này, chế-ñộ quân-chủ
chuyên-chế bị cho là lạc-hậu, quá-thời và những nhà ñộc-tài lần lần nghiêng về phía chế-ñộ dân-chủ
tập-quyền nhiều hơn.
Kể ra thì chế-ñộ ñộc-tài cũng có thể có nhiều cái lợi ñến cho dân-tộc.
Trước hết, chế-ñộ ñộc-tài làm cho dân-tộc ñược thống-nhứt và chặt chẽ. Mọi người ñều ñược
ñặt trong một khuôn khổ và tất cả mọi cố-gắng ñều hướng về một mục-ñích chung. Nhờ ñó, sự huyñộng dân-tộc ñược dễ dàng và nhanh chóng. Thêm nữa, vì quyền quyết-ñịnh thuộc về một vài người,
chế-ñộ ñộc-tài có thể giúp cơ-quan chỉ-huy giữ kín những kế-hoạch, những chương-trình hành-ñộng
của mình. Những ñiều-kiện trên ñây làm cho lực-lượng của dân-tộc theo chế-ñộ ñộc-tài có thể ñược
sử-dụng với hiệu-quả tối-ña.
Vì những lý-do trên ñây, dân-tộc theo chế-ñộ ñộc-tài có thể trở nên hùng-cường một cách
nhanh chóng. Những dân-tộc bá-chủ ngày xưa thường ñã ñạt ñược bá-quyền mình nhờ một chế-ñộ gắt
gao ñối với tất cả mọi người. Gần ñây, nước Nhựt, nước Thổ Nhĩ Kỳ ñã nhờ một chế-ñộ ñộc-tài mà
duy-tân tự cưòng trong một thời-gian hết sức ngắn ngủi. Nước ðức thời Quốc-xã chỉ có mấy năm mà
tự tạo cho mình một lực-lượng khổng lồ có thể ñương ñầu lại các cường-quốc chống phát-xít trong một
thời-gian khá dài. Nước Nga trong tay Cộng-sản ñã từ ñịa-vị nước nông-nghiệp lạc-hậu trở thành một
nước kỹ-nghệ giữ ñịa-vị cường-quốc thứ nhì trên thế-giới trong vòng mấy mươi năm.
Nhưng chế-ñộ tài không phải là không có hại. Một cá-nhơn dầu tài giỏi ñến ñâu cũng không thể
nào ñủ sự sáng suốt ñể phán-ñoán tình-thế một cách ñúng ñắn mãi ñược. Nhà ñộc-tài có thể bị lầm lạc,
càng có thể lầm lạc là vì trong chế-ñộ ñộc-tài, tất cả những nhơn-viên hạ-cấp ñều quá sợ hãi người
trên. Chẳng những không dám chỉ-trích những chỗ bậy của người trên, họ lại càng sẵn sàng ca ngợi
mọi hành-ñộng của người trên, bất cần hay dở. ðiều này làm cho nhà ñộc-tài chủ-quan và mù quáng.
Họ không còn thấy rõ ñược sự thật và sự phán-ñoán của họ cũng không thể nào ñúng ñắn ñược.
Mỗi sự lầm lạc của nhà ñộc-tài có thể ñưa ñến những kết-quả tai-hại cho toàn thể dân-chúng.
Như vậy, dầu cho nhà ñộc-tài có thật tâm muốn phụng-sự dân-tộc, ông ta cũng có thể ñưa dân-chúng
ñến một sự thất-bại thảm-thương. Phương chi những nhà ñộc-tài thật tâm phụng-sự dân-tộc vốn có ít,
còn những kẻ muốn lợi-dụng quyền-thế lại nhiều hơn. Trong lịch-sử các dân-tộc, những nhà vua sáng
suốt biết thương dân có thể ñếm trên ñầu ngón tay, trong khi bọn hôn-quân bạo-chúa không thể kể xiết
ñược.
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Thêm nữa, chính những nhà ñộc-tài bản tâm tốt lại có thể bị sự phú-quí làm cho sa ngã.
« Chánh-quyền làm hư hỏng con người ». ðó là ñiều nhận xét rất ñúng Một nhơn-vật nắm giữ quyềnbính một nước trong tay tự-nhiên có tâm-trạng và quan-ñiểm khác với một nhà cách-mạng hay một nhà
chánh-khách ñứng ngoài chánh-phủ.
Một nhà ñộc-tài khi mới nắm chánh-quyền có thể rất lo nghĩ ñến quyền-lợi dân. Nhưng rồi vì
tình-thế bắt buộc, vì phải ñối-phó với những trở lực, với những ñịch-thủ, ông ta lại phải cố giữ vững
ñịa-vị mình và lần lần chỉ nghĩ ñến những kế-hoạch, những chương-trình của mình mà lãng quên lậptrường của dân-chúng.
Một mặt khác, sự sung sướng do chánh-quyền ñưa ñến có thể làm cho nhà ñộc-tài ñâm ra thích
chánh-quyền vì chánh-quyền. Những ñiều trên này có thể làm cho một nhà cách-mạng hay một chánhkhách tốt ñi xa chủ-trương nguyên-thủy mình, nhiều khi một cách vô-tình.
Một cái hại khác không kém quan-trọng của chế-ñộ ñộc-tài là sự tàn-sát nhau bên trong hàngngũ. Nhà ñộc-tài không bao giờ có thể dung-nạp cho một người bộ-hạ ñược nhiều uy-tín, vì họ sợ bị lật
ñổ. Do dó, tánh-mạng những người cộng-tác với nhà ñộc-tài rất bấp bênh.
Không kể trường-hợp những hôn-quân nghe lời sàm-tấu của bọn gian-thần, và những nhà ñộctài của thời-ñại cận kim bị mưu ly-gián của ñịch-thủ mà giết hại những người cộng-tác nhiều năng-lực
và trung-thành, lịch-sử còn cho ta thấy những cuộc tàn-sát do những nhà ñộc-tài chủ-ý gây ra ñể giữ
vững ñịa-vị. Vua Lê Thái-Tổ ngày xưa giết Trần Nguyên-Hãn, vua Nguyễn Thế-Tổ giết các ông ðỗ
Thanh-Nhơn và Nguyễn Văn-Thành, cũng như ngày nay Hitler giết nhiều tướng cạnh, Staline bao
nhiêu lượt trừng-thanh ñảng cộng-sản Nga, ñều tuân theo một ñịnh-lệ chung của những nhà ñộc-tài :
triệt-hạ trước những kẻ có thể phương-hại ñến ñịa-vị mình.
Trong trường-hợp ñó, tự-nhiên là nhơn-tài bị sát hại nhiều, và giá-trị những kẻ chỉ-huy sau khi
nhà ñộc-tài khởi-xướng phong-trào chết ñi phải càng ngày càng kém. ðiều này không khỏi có ảnhhưởng tai-hại ñến tương-lai của dân-tộc.
Ngoài ra, chế-ñộ ñộc-tài còn có cái hại rất to là làm khổ dân. Trong một nước theo chế-ñộ ñộctài, pháp-lịnh luôn luôn truyền từ trên xuống dưới và người ñại-diện thấp nhứt của chánh-quyền cũng
ñã có một oai-thế rất lớn ñối với dân-chúng rồi. Vả lại, kẻ dưới rất sợ người trên, thành ra nhiều khi
quá cẩn-thận trong sự thi-hành-pháp-luật, và do ñó mà nhũng-nhiễu dân-chúng. ðó là chưa kể trườnghợp họ lạm-dụng oai-thế mà bóc lột hiếp ñáp thường-dân. Trong trường-hợp này, dân-chúng có thể
phẫn-uất quá, ñứng lên chống-chọi lại chánh-quyền, và cuộc nội-loạn gây ra tự-nhiên làm yếu sức dântộc trước các dân-tộc khác.
Một mặt khác, chế-ñộ ñộc-tài muốn ñứng vững ñược, phải uốn nắn tư-tưởng mọi người theo
một khuôn khổ. Mọi học-thuyết có thể hại ñến học-thuyết ñược tôn sùng ñều bị cấm nhặt. Lẽ cố-nhiên
là cá-nhơn bị bó buộc quá nhiều như thế không sao có thể mở mang trí phán-ñoán của mình. Óc sángkiến cũng bị tê-liệt ñi và sở-thích họ bị thâu vào trong một vòng chật hẹp.
Chẳng những làm cho cá-nhơn khổ-sở, ñiều này còn có thể khiến cho dân-tộc lầm lạc trong sự
phán-ñoán về các dân-tộc khác. Người ðức ngày xưa ñã nhắm mắt lý-luận theo thuyết chủng-tộc nên
ñã cho dân Mỹ là một giống dân hèn kém vì lai giống. Sự khinh-thị dân Mỹ ñã ñưa nước ðức ñến chỗ
thảm-bại.
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2.- CHẾ-ðỘ ðẠI-NGHỊ.

Chế-ñộ ñại-nghị là chế-ñộ theo ñó quyền-chánh trong nước thuộc về một Quốc-hội do dânchúng cử ra. Tất cả mọi quyết-ñịnh quan-trọng ñều do Quốc-hội mà ra, những cơ-quan chánh-quyền
chỉ thi-hành những quyết-ñịnh của Quốc-hội mà thôi.
Những quốc-gia theo chế-ñộ ñại-nghị có thể chia ra làm hai loại : quân-chủ lập-hiến ñại-nghị và
dân-chủ cộng-hòa ñại-nghị.
Theo chế-ñộ quân-chủ lập-hiến ñại-nghị, quốc-trưởng là một nhà vua thế-tập, còn theo chế-ñộ
dân-chủ cộng-hòa ñại-nghị, quốc-trưởng là một vị tổng-thống do Quốc-hội công-cử, nhưng dầu là một
nhà vua hay một vị tổng-thống, quốc-trưởng cũng chỉ là một nhơn-vật tượng-trưng cho quốc-gia mà
không có quyền-hành gì, cũng không có trách-nhiệm gì. Việc thi-hành pháp-lịnh thuộc về một nội-các
do một thủ-tướng cầm ñầu.
Nội-các do Quốc-hội bỏ thăm ñề-cử ra, và trừ những việc thuộc về thủ-tục thông-thường, nộicác không thể tự mình quyết-ñịnh một vấn-ñề hơi quan-trọng. Chánh-sách chung của chánh-phủ, cũng
như mọi quyết-ñịnh hơi quan-trọng, nhất là quyết-ñịnh về thuế-vụ, về ngoại-giao, về chiến-tranh phải
ñược ña-số nhơn-viên Quốc-hội ñầu-phiếu chấp-thuận. Nếu ña-số nhơn-viên Quốc-hội không tínnhiệm chánh-phủ hay không tán-thành chánh-sách của chánh-phủ, chánh-phủ phải từ-chức.
Chế-ñộ ñại-nghị có cái lợi là bảo-ñảm ñược sự tự-do cá-nhơn của người và ñể cho dân-chúng
ñược quyết-ñịnh về số phận mình. Những nghị-sĩ do dân-chúng cử ra phải cố binh vực quyền-lợi của
dân ñể có thể ñược tái-cử khi nhiệm-kỳ mình mãn. Do ñó, họ thường lên tiếng can-thiệp khi chánhquyền hà-hiếp dân-chúng. Vốn ñược quyền miễn-tố khi trình bày ý-kiến mình tại Quốc-hội, họ không
sợ nhơn-viên nắm chánh-quyền và thẳng tay công-kích chánh-phủ những khi cần.
Bởi lẽ chánh-phủ do Quốc-hội cử ra và có thể bị Quốc-hội lật ñổ, chánh-phủ không dám ñương
ñầu lại Quốc-hội, và các cơ-quan chánh-quyền tùy-thuộc chánh-phủ không dám làm việc phi-pháp. Do
ñó, quyền-lợi cá-nhơn ñược bảo-vệ một cách ñàng-hoàng và sự bất công nếu có, cũng có thể sửa chữa
ñược.
Một mặt khác, những quyết-ñịnh có can hệ ñến quyền-lợi chung của dân-chúng ñược ñem ra
bàn cãi giữa Quốc-hội và dân-chúng có thể nhờ báo-chí, nhờ sự thỉnh-cầu nhơn-viên Quốc-hội mà góp
ý-kiến mình. Như thế, số mạng dân-chúng không phải tùy-thuộc ý muốn một người hay một số ít
người.
Tuy thế, chế-ñộ ñại-nghị cũng có những nhược-ñiểm của nó.
Cái hại thứ nhứt của chế-ñộ ñại-nghị là chánh-phủ thường bấp bênh không vững chắc. Những
nước theo chế-ñộ này phải ñể cho dân-chúng tự-do làm chánh-trị. Do ñó, trong nước có nhiều ñảngphái. Các chánh-khách muốn ñược ñắc-cử vào Quốc-hội tự-nhiên phải dựa vào một chánh-ñảng mới có
ñủ phương-tiện vận-ñộng tuyển-cữ trong dân-chúng. Vì thế ñại-ña-số nếu không phải là tất cả những
nghị sĩ Quốc-hội ñều là nhơn-viên các ñảng-phái.
Trừ những trường-hợp ñặc-biệt, không ñảng-phái nào có thể chắc chắn nắm ñược một ña-số
tuyệt-ñối trong Quốc-hội. Chánh-phủ ñại-nghị vốn do Quốc-hội cử ra nên phải dựa vào các ñảng-phái.
Bởi lẽ không ñảng nào chắc chắn có ñược ña-số tuyệt-ñối trong Quốc-hội, hậu-thuẫn của chánh-phủ
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chỉ có thể là một mặt trận gồm nhiều chánh-ñảng. Các chánh-ñảng này có những chủ-trương khác nhau
vô-cùng. Họ có thể ñồng-ý nhau về vấn-ñề này, nhưng lại chọi nhau về vấn-ñề kia.
Trong tình-thế bình-thường, ít có việc rắc rối, các chánh-ñảng trong mặt trận có thể thỏa-thuận
nhau ñược lâu, và chánh-phủ có thể vững ñược trong một thời-gian khá dài. Nhưng khi tình-thế nhiễunhương, quốc-gia gặp nhiều vấn-ñề rắc rối cần giải-quyết, các ñảng-phái rất khó thỏa-thuận nhau về tất
cả mọi vấn-ñề, cho nên khối ña-số trong Quốc-hội thay ñổi rất thường. Trong trường-hợp ñó, chánhphủ khó ñứng vững ñược lâu. Trong khoảng từ năm 1945 ñến năm 1955, nước Pháp ñã thay ñổi chánhphủ ñến hai mươi lần, trung-bình mỗi chánh-phủ chỉ ñứng vững ñược có 6 tháng.
Chính-phủ ñã bấp bênh như thế, tự-nhiên chánh-sách của dân-tộc không có tánh-cách tiếp-tục,
và sự cố-gắng của dân-tộc không có hiệu-quả nhiều. Ngoài ra, lực-lượng quốc-gia còn phân-tán vì sự
cạnh-tranh các ñảng-phái và các nhóm người binh vực những tư-tưởng khác nhau.
Nước Anh nhờ một lịch-trình tiến-hóa ñặc-biệt mà chỉ gồm có hai chánh-ñảng quan-trọng. Sự
tổ-chức tuyển-cử theo lối ñơn danh ñầu-phiếu và thói quen của dân-chúng Anh trong cuộc tuyển-cử
làm cho các chánh-ñảng nhỏ khó cạnh-tranh lại những chánh-ñảng lớn này, thành ra chế-ñộ lưỡng
ñảng dễ ñược duy-trì. Với chế-ñộ lưỡng ñảng, trong Quốc-hội thường có một chánh-ñảng chiếm ñược
một ña-số tuyệt-ñối. Lãnh-tụ của ñảng này tất-nhiên là ñược chỉ-ñịnh làm thủ-tướng. Theo nguyên-tắc,
ông ta phải tùy-thuộc Quốc-hội một cách chặt chẽ, nhưng kỳ thật vì ñại ña-số nghị sĩ Quốc-hội là
ñảng-viên ủng-hộ ông ta, ông ta có thể ñiều-khiển ñược Quốc-hội. Quyền-hành nhờ ñó mà ñược vững
chắc trong suốt nhiệm-kỳ mỗi nghị-hội và người nắm quyền-hành-pháp ñược hưởng một sự tự-do khá
rộng trong sự thi-hành chánh-sách mình.
Nhưng tình-thế nước Anh là một tình-thế hy-hữu và khó thực-hiện.
Vả lại, việc thực-hiện chế-ñộ lưỡng ñảng, riêng nó không ñủ bảo-ñảm cho nền tự-do dân-chủ
của quốc-gia. Trong một nước theo chế-ñộ ñại-nghị, cơ-quan lập-pháp nắm quyền tối-cao, các cơ-quan
hành-pháp và tư-pháp ñều tùy-thuộc nó. Do ñó, nhà lãnh-tụ của ñảng ña-số có một thế-lực rất lớn. Ông
ta có thể ñưa cho Quốc-hội chuẩn-y và ban-hành những ñạo-luật hạn-chế lần lần quyền-hạn ñảng ñốilập, và với tư-cách là thủ-tướng chánh-phủ, ông ta có thể vận-dụng cái thế của chánh-quyền ñể làm têliệt ñảng ñối-lập và luôn luôn nắm phần thắng-lợi trong những cuộc tuyển-cử tự-do. Cố thủ-tướng
Menderes nước Thổ-nhĩ-kỳ ñã theo phương-pháp này mà duy-trì quyền-bính cho ñến ngày bị quân-ñội
ñảo-chánh.
Ở những quốc-gia theo chế-ñộ ñại-nghị, nhà lãnh-tụ ñảng chiếm ñược ña-số ghế trong Quốchội tự-nhiên ñược ñưa ra làm thủ-tướng. Trong trường-hợp một chánh-ñảng thắng-lợi trong nhiều cuộc
tuyển-cử liên tiếp, nhà lãnh-tụ ñảng này tất-nhiên ñược nắm chánh-quyền trong một thời-gian dài dặc.
Dầu cho ông ta có thật-tâm thi-hành chánh-sách dân-chủ, việc ông ta nắm mãi chánh-quyền cũng làm
cho cá-nhơn ñóng một vai tuồng quan-trọng trong chế-ñộ, và việc kế-thừa thường ñặt ra nhiều vấn-ñề
phức-tạp khó giải-quyết.
Một nhược-ñiểm khác của chế-ñộ ñại-nghị là sự làm việc rất chậm chạp và thiếu kín ñáo. Trước
khi thi-hành một kế-hoạch gì chánh-phủ phải xin phép Quốc-hội. Và trước khi quyết-ñịnh có chấpthuận kế-hoạch ñó hay không, Quốc-hội phải mở cuộc thảo-luận. Những cuộc tranh cãi ở Quốc-hội tấtnhiên không sao giữ bí-mật ñược và thủ-tục về việc bàn cãi biểu-quyết ở Quốc-hội cũng như về việc
thi-hành một kế-hoạch rất là chậm chạp.
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Trong cuộc chiến-tranh cân-não giữa các nước theo chế-ñộ ñại-nghị và khối Liên-sô theo chếñộ ñộc-tài, thường thường khối các quốc-gia theo chế-ñộ ñại-nghị phải ở vào thế thụ-ñộng. Họ chỉ lo
ñối-phó với những cuộc tấn-công của Nga hay Trung-Cộng và những chương-trình làm việc của họ bị
ñối-phương phá-hoại một cách dễ dàng. Khi thương-thuyết với khối cộng-sản, khối những nước theo
chế-ñộ ñại-nghị cũng thường bị lép vế. Như thế là vì những cuộc thảo-luận ở Quốc-hội cũng như sự
phản-ứng của dân-chúng, một mặt giúp cho ñối-phương thấy rõ dự-ñịnh của họ cùng những chỗ yếu
của họ, một mặt ñể cho ñối-phương có ñủ thì giờ tổ-chức phá-hoại.
Vì những nhược-ñiểm trên này, chế-ñộ ñại-nghị thường làm yếu sức quốc-gia. Sự suy kém
ngày càng trầm-trọng vì nguyên-tắc vô-trách-nhiệm của chế-ñộ ñại-nghị. Trong chế-ñộ này, vị quốctrưởng vô-trách-nhiệm vì không có thực-quyền, chánh-phủ vô-trách-nhiệm vì chỉ làm theo quyết-ñịnh
của Quốc-hội, nghị sĩ Quốc-hội cũng vô-trách-nhiệm vì họ ñại-diện cho dân-chúng. Trong lúc bìnhthường, mọi người ñều làm theo ý mình chẳng nghĩ ñến hậu-quả những việc làm ñó. Nhưng lúc tìnhthế khó khăn, người ta lại ñổ lỗi và ñùn việc cho nhau.
Dân-tộc Pháp ñã hiến cho ta nhiều gương thảm-hại về việc này. Trước trận chiến-tranh 19391945, các ñảng-phái chống chọi nhau lung tung khiến cho quốc-gia suy yếu và thua nước ðức. Khi thất
trận rồi, chánh-phủ ñại-nghị trốn tránh trách-nhiệm và tự giải-tán, nhường quyền lại cho thống-chế
Pétain ñể ông này ñứng ra nhận chịu những ñiều-kiện ñình-chiến của ðức. ðến lúc nước Pháp ñược
giải-phóng, người ta lại lôi thống-chế Pétain ra tòa và buộc vào tội phản-quốc.
ðệ Tứ Cộng-hòa Pháp-quốc thành-lập sau năm 1945 cũng không hơn gì ðệ Tam Cộng-hòa, các
ñảng-phái Pháp cứ phá rối nhau, làm cho chánh-phủ bị lật ñổ, nhiều khi ngay lúc cần phải giải-quyết
những vấn-ñề quốc-tế trọng-hệ cho sự sinh-tồn của dân-tộc. Lắm lúc những lý-do ñược ñưa ra ñể lật ñổ
chánh-phủ hết sức nhỏ nhen và các chánh-ñảng gây ra tình-thế hỗn-ñộn trong nước thường không có
giải-pháp gì khác hơn là chánh-phủ bị lật ñổ.
Trong tình-thế ñó, tự-nhiên ñịa-vị quốc-tế của Pháp không thể vững ñược và nước Pháp lần lần
bị các bạn ñồng-minh nghi ngờ hay khinh rẻ.
ðể sửa chữa những khuyết-ñiểm của chế-ñộ ñại-nghị, những chánh-khách cầm ñầu phong-trào
lật ñổ ðệ Tứ Cộng-hòa Pháp ñã ñưa ra một hiến-pháp ñặc-biệt : hiến-pháp De Gaulle. Theo lời họ
hiến-pháp này vẫn tôn-trọng nguyên-tắc ñại-nghị. Nhưng kỳ thật, nó ñã làm cho chế-ñộ ñại-nghị hoàntoàn biến hình. Quốc-hội không còn là cơ-quan nắm giữ chủ-quyền và không còn thế-lực nhiều ñối với
Thủ-tướng. Ngay ñến việc lập-pháp, quyền Quốc-hội cũng bị hạn-chế rất nhiều.
Thực-quyền ñược chuyển sang Tổng-thống với danh-nghĩa là một người « trọng-tài ». Tổngthống thật sự ñứng trên Quốc-hội và Thủ-tướng. Hiện nay, nhờ có công cứu-quốc và do ñó mà có một
uy-tín rất lớn trong nhơn-dân, nhờ bản-tánh tôn-trọng nền dân-chủ, De Gaulle vẫn giữ cho chế-ñộ hiệnhữu ở Pháp có tánh-cách ôn-hòa và không phản dân-chủ. Với một Tổng-thống khác, hiến-pháp ðệ Ngũ
Cộng-hòa Pháp có thể ñưa ñến chế-ñộ ñộc-tài một cách dễ dàng. Vì ñó, các nhà chánh-trị học kháchquan ñều bảo rằng chế-ñộ De Gaulle không thế nào tồn tại sau De Gaulle ñược.
Người ta có thể không ñồng-ý về sự phê-phán này, nhưng dầu sao ta cũng phải công-nhận rằng
chế-ñộ ðệ Ngũ Cộng-hòa Pháp là một chế-ñộ lai-căn, không thật là chế-ñộ ñại-nghị mà cũng không
thật là chế-ñộ tổng-thống, và chẳng những không họp-tập ñược cái hay của cả hai chế-ñộ ấy như những
tác giả bản hiến-pháp De Gaulle mong ước, nó còn kém hơn cả hai chế-ñộ ấy trong việc bảo-vệ nền tựdo dân-chủ.
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Về chế-ñộ ñại-nghị thuần-túy, ta còn có thể nhận thấy rằng sự miễn-tố, rất cần-thiết ñể cho
nghị-sĩ tự-do trình bày ý-kiến không sợ chánh-quyền làm khó, ñã ñưa ñến nhiều sự lạm-dụng ñáng tiếc.
Một số nghị-sĩ ñã dựa vào nó mà ñưa những chủ-trương phản-quốc một cách rõ rệt. ðảng-viên cộngsản ở các nước dân-chủ ñại-nghị ñã lấy nghị-trường làm nơi hoạt-ñộng và việc làm của họ có hại rất
nhiều cho quyền-lợi dân-tộc mà các chánh-phủ không thể chấm dứt ñược.
3.- CHẾ-ðỘ TỔNG-THỐNG.

Chế-ñộ tổng-thống là chế-ñộ thi-hành ở Hiệp-chúng-quốc Mỹ và Phi-luật-tân. Nó là một biếnthể của chế-ñộ ñại-nghị. Thật-sự thì những nhà lập ra hiến-pháp Mỹ ñã dựa và hiến-pháp Anh lúc nhà
vua Anh hãy còn nhiều quyền-hành và trách-nhiệm.
ðặc-ñiểm của chế-ñộ tổng-thống là ba quyền lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp ñược phân ra và
ñộc-lập ñối với nhau.
Theo chế-ñộ ñộc-tài, tất cả quyền-bính qui vào cơ-quan hành-pháp. Cơ-quan lập-pháp chỉ có
nhiệm-vụ tán-thành các quyết-ñịnh của cơ-quan hành-pháp. Cơ-quan tư-pháp cũng là tay sai của cơquan hành-pháp.
Chế-ñộ ñại-nghị chấp-thuận nguyên-tắc phân-quyền, nhưng thật-sự, trong chế-ñộ ấy, cơ-quan
lập-pháp giữ một vai tuồng ưu-tiên. Cơ-quan hành-pháp tùy-thuộc cơ-quan lập-pháp. Về cơ-quan tưpháp, nó không phải lệ-thuộc vào cơ-quan hành-pháp, nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh-hưởng cơ-quan
hành-pháp.
Trong chế-ñộ tổng-thống, ba cơ-quan lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp ñều có những quyền rõ
rệt và ñược xem là ngang nhau.
Cơ-quan lập-pháp là Quốc-hội. Ở Hiệp-chúng-quốc Mỹ, Quốc-hội gồm hai viện : Thượng-nghị
-viện, nhơn-viên là ñại-diện các tiểu-bang, và Hạ-nghị-viện, nhơn-viên là ñại-diện do dân-chúng côngcử theo lối phổ-thông ñầu-phiếu. Quốc-hội giữ quyền làm luật, quyền quyết-ñịnh chánh-sách ngoạigiao và quyền thiết-lập ngân-sách.
Quốc-trưởng Hiệp-chúng-quốc Mỹ là một vị tổng-thống do dân-chúng ñầu-phiếu công-cử. Ông
nắm quyền-hành-pháp trong suốt nhiệm-kỳ, Quốc-hội không thể lật ñổ ông ñược. Trừ những vấn-ñề
quan-trọng có can-hệ ñến vận-mạng quốc-gia hay ñến quyền-lợi toàn dân, như vấn-ñề ngoại-giao, vấnñề ñánh thuế và tiêu-phí ngân-sách, ông phải tuân theo ý-kiến Quốc-hội, còn thì ông ñược trọn quyền
thi-hành chánh-sách mình.
Ngoài ra, Tổng-thống lại có quyền phủ-quyết không thi-hành một ñạo-luật do Quốc-hội thông
qua. Chỉ sau khi Quốc-hội bỏ thăm chấp-thuận luật này một lần thứ nhì với ña-số 2/3, Tổng-thống mới
bị bắt buộc phải theo.
Như thế, Tổng-thống và Quốc-hội ngang quyền nhau và một Tổng-thống có thể nắm quyền caitrị quốc-gia với một Quốc-hội nghịch lại mình. Trong trường-hợp Tổng-thống và Quốc-hội xung-ñột
nhau về vấn-ñề quyền-hạn, sự tranh-chấp do Thượng-thẩm-viện là cơ-quan tư-pháp tối-cao phán-ñoán.
Thượng-thẩm-viện gồm 9 vị thẩm-phán do Tổng-thống bổ-nhiệm sau khi thỏa-thuận với Quốchội. Khi ñã ñược bổ-nhiệm họ ñược giữ chức-vụ ñến lúc chết, tự-do xin từ-chức hay bị bãi-miễn vì
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phạm trọng-tội. Sự bãi-miễn nhơn-viên Thượng-thẩm-viện cũng do Tổng-thống quyết-ñịnh với sự
chấp-thuận của Quốc-hội. Thượng-thẩm-viện quyết-ñịnh bằng lối ñầu-phiếu lấy ña-số. Nó có trách-vụ
bảo-vệ hiến-pháp và giữ quyền phán-quyết trong những vụ xung-ñột giữa các tiểu-bang với nhau, giữa
các tiểu-bang với chánh-phủ trung-ương và giữa chánh-phủ với Quốc-hội. Nó cũng ñiều-khiển bộ máy
tư-pháp và ñảm nhận nhiệm-vụ phán-quyết những xung-ñột giữa dân-chúng.
Quyết-ñịnh của Thượng-thẩm-viện là quyết-ñịnh tối-hậu, Tổng-thống và Quốc-hội ñều phải
tuân theo. Tuy thế, nó không phải là cơ-quan chi-phối cả ñời sống chánh-trị của Hiệp-chúng-quốc Mỹ
như nhiều người thường bảo, vì nó chỉ can-thiệp khi Tổng-thống và Quốc-hội xung-ñột nhau về vấn-ñề
quyền-hành, còn bình-thường nó không biết ñến hoạt-ñộng chánh-trị của Quốc-hội và Tổng-thống.
Xét chế-ñộ Tổng-Thống, ta thấy rằng nó là một chế-ñộ họp-tập ñược nhiều cái hay của cả hai
chế-ñộ, chế-ñộ ñộc-tài và ñại-nghị. Dân-chúng vẫn ñược hưởng các quyền tự-do căn-bản và ñược
tham-dự ñời sống chánh-trị trong nước. Do ñó, quyền-lợi họ cũng ñược bảo-vệ như trong chế-ñộ ñạinghị. Nhưng một mặt khác, chánh-phủ ñứng vững ñược trong một thời-hạn nhứt-ñịnh và cuộc cạnhtranh giữa các ñảng-phái thường chỉ mãnh-liệt trong thời-kỳ tuyển-cử mà thôi. Chánh-sách quốc-gia
nhờ ñó mà có tánh-cách tiếp-tục và sự tranh-chấp hỗn-loạn có thể tránh ñược. Nhưng một mặt khác,
nhiệm-kỳ của Tổng-Thống có một thời-hạn nhứt-ñịnh. Nếu hiến-pháp qui-ñịnh rõ rệt số nhiệm-kỳ liên
tiếp mà một cá-nhơn có thể ñảm nhận, ta có thể tránh ñược nạn lãnh-tụ một chánh-ñảng nắm mãi
chánh-quyền. Như thế, nhiều khuyết-ñiểm của chế-ñộ ñại-nghị ñã ñược sửa chữa và quốc-gia có kỷluật hơn.
Tuy nhiên, chế-ñộ tổng-thống không phải là hoàn-toàn. Nó không tránh ñược nhiều mối hại của
chế-ñộ ñại-nghị.
Trong việc ñối-phó với dân-tộc khác, dân-tộc theo chế-ñộ tổng-thống cũng tùy-thuộc dư-luận
quần-chúng và khó làm việc một cách nhanh chóng và kín ñáo. Cuộc chiến-tranh nguội Mỹ Nga ñã cho
ta thấy rằng Mỹ cũng như Anh, Pháp, thường phải giữ thái-ñộ thụ-ñộng trước những cuộc tấn-công và
phá-hoại của Nga.
Tuy không mãnh-liệt bằng ở Pháp, cuộc cạnh-tranh ñảng-phái Mỹ lắm khi cũng rất tai-hại và bị
Nga lợi-dụng ñến triệt-ñể. Ngoài ra, nước theo chế-ñộ tổng-thống thường bị tê-liệt trong năm tuyển-cử
tổng-thống. Trong năm này, nhơn-vật hay chánh-ñảng nắm quyền-hành-pháp thường giữ một thái-ñộ e
dè, vì sợ một sự lầm lỡ của mình bị nhóm ñối-lập lợi-dụng ñể phản tuyên-truyền thành ra mình phải
mất quyền-chánh trong cuộc tuyển-cử sẽ tới. Thái-ñộ e dè này không có hại nhiều cho nền chánh-trị
nội-bộ, nhưng có thể có những hậu-quả tai hại trong chánh-sách ñối-ngoại. Trong cuộc chiến-tranh
nguội Mỹ Nga mấy năm sau này, ta có thể nhận thấy rằng những năm Mỹ tổ-chức tuyển-cử Tổngthống, Nga thường thắng-lợi trong những cuộc tấn-công chánh-trị của mình.
Một mặt khác, chế-ñộ tổng-thống có thể ñưa ñến sự lạm-dụng quá ñáng. Một trong những
khuyết-ñiểm của chế-ñộ tổng-thống Mỹ là nghị-sĩ Quốc-hội ở hai viện lập nên những nhóm dùng thếlực và quyền miễn-tố của mình ñể làm kinh-tài một cách ngang nhiên, không ai có thể trị ñược. Ngoài
ra, nếu cơ-quan hành-pháp có dã tâm, nó có thể che ñậy một số nhơn-viên làm bậy. Hơn nữa, một vị
Tổng-thống tham-quyền có thể lợi-dụng thế-lực mà thiết-lập chế-ñộ ñộc-tài. Người Pháp sở-dĩ không
dám theo chế-ñộ tổng-thống là vì trong lịch-sử, họ ñã bị một tổng-thống phản-bội hiến-pháp ñể tự
xưng hoàng-ñế với huy-hiệu là Nã-phá-luân ðệ Tam (Napoléon III).
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b)- CÁC CHẾ-ðỘ CHÁNH-TRỊ ðÃ LƯU-HÀNH VÀ SỰ SINH-TỒN CỦA DÂN-TỘC.

Xét các chế-ñộ chánh-trị ñã lưu-hành, chúng ta có thể nhận thấy rằng mỗi chế-ñộ ñều có những
ưu-ñiểm và nhược-ñiểm.
Chế-ñộ ñộc-tài có thể làm cho dân-tộc ñược hùng-cường một cách nhanh chóng và giúp dân-tộc
ñối-phó với các dân-tộc khác một cách có hiệu-lực. Tuy thế, ngay trong trường-hợp nhà ñộc-tài có lòng
yêu nước thương dân, chế-ñộ ñộc-tài cũng uy-hiếp cá-nhơn, khiến cho họ không thể phát-triển ñược
hết năng-lực. Ngày xưa, người ta có thể cam-tâm sống trong cảnh bó buộc, nhưng hiện giờ, với sự mở
mang của ý-thức tự-do, người không sao có thể tìm ñược hạnh-phúc trong chế-ñộ ñộc-tài.
Trong chế-ñộ này, nền ñoàn-kết chặt chẽ thực-hiện bằng sự cưỡng-bách có tăng gia lực-lượng
chung, nhưng những sự bất-công gây ra có thể làm cho dân-chúng phẫn-uất và quốc-gia có thể bị nạn
nội-loạn. Trong trường-hợp nhà ñộc-tài không nghĩ ñến quyền-lợi chung, tự-nhiên quốc-gia không thể
hùng-cường ñược và dân-chúng càng khổ-sở, nạn nội-loạn ấy càng dễ sanh ra. Thêm nữa, sự trừngthanh ñẫm máu mà nhà ñộc-tài nào cũng phải thi-hành ñể giữ vững ngôi-vị cũng hết sức có hại cho
dân-tộc.
Nói tóm lại, chế-ñộ ñộc-tài hoàn-mỹ nhứt cũng chỉ giúp vào sự sinh-tồn của ñoàn-thể một cách
tạm-thời. Sự sinh-tồn của cá-nhơn không ñược bảo-ñảm và sau cùng, ñiều này trở lại có hại cho sự
sinh-tồn của dân-tộc, vì cuộc rối loạn do dân-chúng bị uy-hiếp gây ra có thể làm yếu sức quốc-gia. Một
mặt khác, chế-ñộ ñộc-tài ñưa ñến sự giết hại nhơn-tài và làm cho năng-lực những nhà chỉ-huy càng
ngày càng kém ñi.
Chế-ñộ ñại-nghị hướng vào mục-ñích bảo-vệ sự tự-do cùng quyền-lợi của cá-nhơn. Nhưng vì
sự tự-do thường ñưa ñến chỗ phóng-túng và vô kỷ-luật, vì lực-lượng trong nước phân tán và nhiều khi
chống chọi lại nhau, dân-tộc phải suy yếu ñi. Hơn nữa, sự hoạt-ñộng ñể ñối-phó với các dân-tộc khác
hết sức chậm chạp và không giữ bí-mật ñược. Do ñó, những dân-tộc theo chế-ñộ ñại-nghị khó bảo-vệ
quyền-lợi mình. Mà khi quyền-lợi dân-tộc bị mất quá nhiều, hoặc dân-tộc bị mất ñộc-lập, quyền-lợi cánhơn phải bị mất theo.
Như thế, chế-ñộ ñại-nghị lợi cho sự sinh-tồn cá-nhơn mà lại có thể hại cho sự sinh-tồn của dântộc. Thi-hành ñến quá ñộ, nó có thể làm cho dân-tộc suy yếu và sụp ñổ. Trong trường-hợp ấy, chính sự
sinh-tồn của cá-nhơn cũng bị uy-hiếp.
Chế-ñộ tổng-thống cố-gắng dung-hòa hai chế-ñộ ñộc-tài và ñại-nghị. Thi-hành một cách ñúng
ñắn, nó có thể mang ñến cho dân-tộc những mối lợi của cả hai chế-ñộ ñộc-tài và ñại-nghị. Tuy vậy, nó
vẫn chưa hoàn-hảo và không tránh ñược nhiều khuyết-ñiểm của chế-ñộ ñại-nghị.
Sự hoạt-ñộng của người luôn luôn nhắm vào mục-ñích mưu-ñồ sự sinh-tồn cá-nhơn cho mình.
Mà muốn mưu-ñồ sự sinh-tồn cá-nhơn, người phải ñứng vào hàng-ngũ dân-tộc. Giữa dân-tộc và cánhơn có một sự tương-quan chặt chẽ. Dân-tộc có hùng-cường thì cá-nhơn mới khỏi bị dị-tộc uy-hiếp.
Nhưng nếu dân-tộc uy-hiếp cá-nhơn thái-quá, cá-nhơn có thể chống chọi lại dân-tộc, khiến cho dân-tộc
mất sức rất nhiều.
Như vậy, chế-ñộ xã-hội lý-tưởng phải cố-gắng dung-hòa sự sinh-tồn của dân-tộc với sự sinhtồn của cá-nhơn. ðành rằng, muốn cho dân-tộc ñược sinh-tồn, cá-nhơn nhiều khi phải hy-sanh. Nhưng
sự hy-sanh này chỉ ñược cá-nhơn vui lòng chấp-nhận khi nó có ý-nghĩa, khi nó phù-hợp với lý-tưởng
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của người. Ngày xưa, người ta có thể vui lòng phụng-sự một cá-nhơn, một dòng họ. Nhưng ñến giaiñoạn hiện-tại, người thường chỉ có thể hy-sanh cho quyền-lợi chung mà thôi. ðó là một ñiều mà người
làm chánh-trị không thể lãng quên ñược.
Sự khảo-sát về các chế-ñộ ñộc-tài, ñại-nghị và tổng-thống ñã cho ta thấy rằng không chế-ñộ nào
hoàn-toàn, nghĩa là có ñủ ñiều-kiện ñể bảo-ñảm ñược sự sinh-tồn của cá-nhơn và của ñoàn-thể một
cách chắc chắn. « Giá-trị một chế-ñộ tùy theo giá-trị của người phụng-sự nó ». ðó là một ñiều mà
người ta ñã nhận thấy từ lâu.
Các nhà ñộc-tài nhơn-hậu có thể mang hạnh-phúc lại cho dân-chúng. Các nhà vua Lý Thánhtông, Lê Thánh-tông, ðường Thái-tông cũng như nhà lãnh-tụ Mustapha Kémal, mặc dầu theo chế-ñộ
ñộc-tài, và nhờ ñó mà làm cho dân-tộc hùng-cường, cũng ñã giúp ích ñược người dân. Những chánhkhách ñại-nghị của nước Anh có theo nguyên-tắc tôn-trọng sự tự-do cá-nhơn, nhưng cũng ñồng-thời
làm cho tổ-quốc ñược hùng-cường. Hiệp-chúng-quốc Mỹ cũng ñã thành-công trong việc dung-hòa sự
sinh-tồn của cá-nhơn và của dân-tộc. Trái lại, chế-ñộ ñại-nghị ñã làm cho nước Pháp yếu hèn và chếñộ tổng-thống ở Phi-luật-tân trước ñây ñã che ñậy cho bao nhiêu sự lạm-quyền.
Như thế, ngoài vấn-ñề pháp-chế, lại còn có vấn-ñề nhơn-sự. Người mà tốt thì chế-ñộ nào cũng
có thể ñưa dân-tộc ñến chỗ hùng-cường và cá-nhơn ñến hạnh-phúc. Trái lại, người mà xấu thì chế-ñộ
nào cũng có thể làm cho quốc-gia ñổ nát, dân-chúng lầm-than. Sự ñào-luyện dân-chúng về mặt chánhtrị, như thế, thật hết sức cần-thiết.
Tuy nhiên, ta không thể vì ñó mà cho rằng các chế-ñộ ñộc-tài, ñại-nghị và tổng-thống ñều có
giá-trị ngang nhau. Dầu ta có giáo-dục họ cách nào, người không thể trở thành thần thánh cả ñược. Vả
lại, ngay ñến những người bẩm-tánh tốt cũng có thể bị hoàn-cảnh mà hủ-hóa ñi. Vậy, ta phải dựa vào
pháp-chế mà ngăn-ngừa sự sa ngã của người.
Về phương-diện này, chế-ñộ ñộc-tài là chế-ñộ có nhiều nhược-ñiểm nhứt. Nó dễ ñưa những nhà
lãnh-tụ ñến chỗ lạm-quyền áp-chế nhơn-dân và phụng-sự quyền-lợi riêng của mình. Vả lại, chế-ñộ
ñộc-tài dầu có phụng-sự dân-chúng, cũng chỉ nâng cao ñời sống vật-chất của họ chớ không chấp-nhận
sự tự-do cá-nhơn.
Như thế, ngay trong trường-hợp thuận-lợi nhứt, chế-ñộ ñộc-tài cũng không hoàn-toàn dung-hòa
ñược sự sinh-tồn của cá-nhơn với sự sinh-tồn của dân-tộc. Hơn nữa, chế-ñộ ñộc-tài rất khó tự sửa
chữa. Gặp nhà ñộc-tài làm bậy, dân-chúng chỉ có phương-pháp duy-nhứt ñể cải-thiện số phận mình :
làm cách-mạng lật ñổ chánh-quyền. Cuộc cách-mạng tất-nhiên là gây nhiều ñổ vỡ và làm yếu sức dântộc rất nhiều. Vì ñó, chế-ñộ ñộc-tài không thể thích-hợp với chủ-trương dân-tộc sinh-tồn.
Hai chế-ñộ ñại-nghị và tổng-thống có hơn chế-ñộ ñộc-tài ở chỗ nó có thể dung-hòa ñược sự
sinh-tồn của cá-nhơn và sự sinh-tồn của dân-tộc. Thi-hành một cách ñúng ñắn, nó có thể vừa bảo-ñảm
sự tự-do và hạnh-phúc của cá-nhơn, vừa làm cho dân-tộc hùng-cường. Thêm nữa, sự tự-do của dânchúng về mặt chánh-trị có thể giúp họ sửa chữa những khuyết-ñiểm của chế-ñộ một cách hòa-bình.
Mối tai-hại lớn nhứt của chế-ñộ ñại-nghị và tổng-thống là nó làm cho dân-tộc suy yếu thái-quá,
không thể chọi lại các dị-tộc xâm lấn. Về phương-diện này, trừ trường-hợp ñặc-biệt của nước Anh,
chế-ñộ ñại-nghị thường không bằng chế-ñộ tổng-thống, vì chế-ñộ tổng-thống có một cơ-quan hànhpháp vững chắc hơn và hạn-chế sự xung-ñột giữa các ñảng-phái. Như thế, trong tất cả các chế-ñộ, chếñộ tổng-thống là chế-ñộ có nhiều ñiều-kiện hơn hết ñể dung-hòa sự sinh-tồn của cá-nhơn với sự sinhtồn của dân-tộc.
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Muốn hạn-chế bớt sự cạnh-tranh ñảng-phái trong chế-ñộ ñại-nghị, ta cần phải qui-ñịnh nhiệmkỳ của mỗi chánh-phủ ñược cử ra như thế nào cho nó có một thời-hạn hoạt-ñộng và một quyền-oai ñủ
ñể thi-hành một chánh-sách nhứt-ñịnh cho ñến khi có kết-quả. Nhưng trong trường-hợp này, chế-ñộ
ñại-nghị có thể bị tê-liệt trong thời-gian cần chỉ-ñịnh một chánh-phủ mới cũng như chế-ñộ tổng-thống
bị tê -liệt trong năm tuyển-cử tổng-thống vậy.
Như thế, hai chế-ñộ tổng-thống và ñại-nghị dầu sao cũng có một nhược-ñiểm không thể tránh
ñược và chúng ta chỉ có thể cải-thiện nó ñôi chút mà thôi.
Ngoài ra, chế-ñộ tổng-thống và ñại-nghị hiện hành lại còn một số nhược-ñiểm khác mà ta có
thể sửa chữa ñược một cách dễ dàng hơn. Trước hết, với nguyên-tắc tôn-trọng tự-do, các dân-tộc theo
chế-ñộ tổng-thống cũng như các dân-tộc theo chế-ñộ ñại-nghị chấp-nhận cho mọi tư-tưởng chánh-trị
ñược lưu-hành trong xã-hội, ngay ñến cả những tư-tưởng chống chọi lại lý-tưởng tự-do. Những chủtrương Quốc-xã, Phát-xít, ðộc-tài vô-sản ñều có thể ñược truyền-bá công-khai ở những chế-ñộ tự-do.
ðó là một nhược-ñiểm của chế-ñộ, có thể giúp những ñịch-thủ phá-hoại nó dễ dàng. Vì lẽ ñó, một dântộc chấp-nhận nguyên-tắc tôn-trọng tự-do cá-nhơn cần phải nghiêm-cấm những phong-trào tư-tưởng
phủ-nhận những quyền tự-do căn-bản của con người.
Một mặt khác, sự ñối-lập với chánh-quyền hết sức cần-thiết cho chế-ñộ tự-do, nhưng lại có thể
ñưa ñến sự hỗn-loạn. Do dó, nó phải qui-ñịnh một cách rõ ràng. Người Anh có cái thủ-tục rất hay là
công-nhận một nhóm chánh-thức ñối-lập với chánh-phủ, ñối-lập một cách thật-sự, chớ không phải ñốilập giả-hiệu, song vẫn ñược chánh-phủ trọng-ñãi. Nhà lãnh-tụ phái ñối-lập này nhận lãnh một số lương
hằng tháng bằng một vị tổng-trưởng, có quyền ñọc những hồ-sơ cần-thiết và có thể dùng thời-giờ mình
vào việc xem xét các hành-ñộng của chánh-phủ mà chỉ trích những chỗ không hay.
Muốn cho sự chỉ trích của phái ñối-lập chẳng những không phá-hoại lực-lượng dân-tộc, mà lại
còn có tánh-cách kiến-thiết và có lợi cho dân-tộc, hiến-pháp cần phải qui-ñịnh chế-ñộ ñối-lập ñể cho
nó không thể phụng-sự quyền-lợi ñảng-phái nhỏ nhen hay chỉ nhắm vào sự ñả phá bất cứ ai ñứng lên
nắm chánh-quyền trong mọi trường-hợp mà không nghĩ ñến sự xây dựng quốc-gia. Nguyên-tắc chánhyếu làm căn-bản cho qui chế ñối-lập là người ñả kích một chánh-sách phải nêu ra một chánh-sách khác
ñể thay thế và khi yêu cầu chánh-phủ xuất ngân-sách ra vào một việc gì, người ta phải kèm theo một
dự-ñịnh thâu-nhập và ngân-sách ñủ số tiền cần-thiết.
Sau hết, muốn trừ diệt nạn tham-nhũng – nhứt là trong các cơ-quan lập-pháp và tư-pháp vốn
không thể ñể thuộc quyền kiểm-soát của cơ-quan hành-pháp – cần phải có một Viện giám-sát. Nhơnviên Viện này có thể do các cơ-quan lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp chỉ-ñịnh, với nguyên-tắc thay ñổi
mỗi lần một phần ba ñể cho nhiệm-kỳ nhơn-viên giám-sát không trùng hợp với nhiệm-kỳ các cơ-quan
ñề-cử, và về sau, trong Viện, lúc nào cũng có nhơn-viên do chánh-quyền trước ñể lại. Như vậy, ta có
thể tránh ñược nạn nhơn-viên giám-sát ñồng xu-hướng với các nhơn-viên lập-pháp và hành-pháp có
thể thiên-vị các cơ-quan ấy.
Viện giám-sát phán-quyết về tánh-cách hợp-hiến hay bất-hợp-hiến của những sắc-luật cùng mọi
quyết-ñịnh hành-chánh, và có nhiệm-vụ bài trừ tham-nhũng. ðể thi-hành sứ-mạng, Viện giám-sát có
quyền xem xét tất cả những hồ-sơ và nghe tất cả những nhơn-chứng cần-thiết, nhưng không có quyền
trực-tiếp trừng-phạt những nhơn-viên phạm lỗi. Trong trường-hợp ba cơ-quan lập-pháp, hành-pháp và
tư-pháp không chịu trừng-phạt nhơn-viên mình bị ñàn-hặc, nhơn-viên giám-sát có thể ñem vấn-ñề ra
trước dư-luận ñể cho quốc-dân phán-ñoán. Như vậy, Viện giám-sát có thể làm việc ñắc-lực mà không
thể trở thành một siêu-chánh-phủ nắm hết quyền-hành.
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Nếu ñược thành-lập và ñược vận-dụng một cách ñàng-hoàng, Viện giám-sát có thể sửa chữa
một số khuyết-ñiểm của chế-ñộ tổng-thống và ñại-nghị, nhứt là nạn tham-nhũng của các nhơn-viên
lập-pháp và tư-pháp.
c)- SỰ TỔ-CHỨC CAI-TRỊ ðỊA-PHƯƠNG.

Hầu hết các quốc-gia trên thế-giới ñều có một diện-tích khá rộng với một dân-số khá ñông.
Muốn cho sự cai-trị ñược dễ dàng, người ta phải phân lãnh-thổ quốc-gia ra làm nhiều ñơn-vị hànhchánh nhỏ hơn. Bởi ñó, ngoài những cơ-quan của chánh-quyền trung-ương, mỗi quốc-gia lại còn có
những cơ-quan cai-trị ñịa-phương nữa.
Sự tổ-chức những cơ-quan cai-trị ñịa-phương trong một quốc-gia có thể theo một chế-ñộ tậpquyền hay theo chế-ñộ phân-quyền.
Theo chế-ñộ tập-quyền, chánh-phủ trung-ương nắm giữ phần lớn nếu không phải là tất cả mọi
quyền-hành trong nước. Các cơ-quan hành-chánh ñịa-phương ñều ñặt dưới sự ñiều-khiển trực-tiếp và
chặt chẽ của chánh-phủ trung-ương. Những nhà cầm-quyền hành-chánh ñịa-phương ñều do chánh-phủ
trung-ương bổ-nhiệm và phải làm việc theo những chỉ-thị, những huấn-lịnh của chánh-phủ trung-ương.
Những quốc-gia theo chế-ñộ dân-chủ thường cũng có tổ-chức những hội-ñồng ñịa-hạt do dânchúng công-cử ñể kiểm-soát việc làm của nhà cầm-quyền và phát-biểu ý-kiến, nguyện-vọng của dân.
Nhưng nhà cầm-quyền ñịa-phương vốn nhận lịnh nơi chánh-phủ trung-ương nên có một oai-thế mạnhmẽ và không phải tùy-thuộc các hội-ñồng ñịa-hạt một cách chặt chẽ.
Theo chế-ñộ phân-quyền, trái lại, chánh-phủ trung-ương chỉ giành cho mình quyền giải-quyết
những vấn-ñề quan-trọng có can-hệ ñến toàn dân, và ñể cho các cơ-quan hành-chánh ñịa-phương
hưởng một sự tự-trị rộng rãi, với ñiều-kiện là không ñi ngược lại quyền-lợi chung của quốc-gia và
không làm trái luật-pháp ñược ban-hành. Trong những nước dân-chủ, nhà cầm-quyền ñịa-phương
không phải là những công-chức do chánh-phủ trung-ương bổ-nhiệm nữa, mà là những ủy-viên do dânchúng công-cử. Vì ñó, họ phải tùy-thuộc dân-chúng nhiều hơn những viên quan cai-trị của chế-ñộ tậpquyền.
Chế-ñộ tập-quyền là một chế-ñộ dựa vào nguyên-tắc oai-quyền từ trên ñưa xuống cho nên rất
phù-hợp với chế-ñộ ñộc-tài. Trái lại, chế-ñộ phân-quyền dựa vào nguyên-tắc oai-quyền phát-xuất từ
dân-chúng nên gần với chế-ñộ dân-chủ hơn.
Tuy nhiên, hình-thức chánh-phủ trung-ương và tổ-chức cai-trị ñịa-phương không phải là hoàntoàn phù-hợp nhau.
Nước Pháp Cộng-hòa ñã tổ-chức chánh-phủ trung-ương theo lối ñại-nghị từ lâu, nhưng bộ máy
cai-trị ñịa-phương vẫn còn chịu ảnh-hưởng của chế-ñộ Nã-phá-luân và có tánh-cách tập-quyền. Trừ ra
ở cấp xã-thôn, còn thì những viên-chức cai-trị ñều do chánh-phủ Paris bổ-nhiệm và ñiều-khiển.
Bù lại, các nhà ñộc-tài cũng có thể ñể cho các ñịa-phương ñược hưởng sự tự-trị rộng rãi. Chếñộ phong-kiến có thể xem như là một chế-ñộ phân-quyền trong ñó các chúa chư-hầu hãy còn một
quyền-hành rộng lớn trong sự tổ-chức và ñiều-khiển ñịa-phương mình.
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Nói cho thật ñúng thì chế-ñộ tập-quyền rất khó mà thi-hành một cách hoàn-toàn, nhứt là trong
thời-kỳ mà sự giao-thông khó khăn làm cho chánh-phủ trung-ương không có phương-tiện kiểm-soát
các ñơn-vị hành-chánh xa xôi. Bởi ñó, phần lớn các chế-ñộ ñộc-tài từ ngày xưa thường phải ñể cho các
thôn-xã hưởng một sự tự-trị khá rộng rãi. Ở các ñế-quốc Âu-châu thuở trước, nhiều thị-xã ñã mua ñược
quyền tự-trị. Trong nước Việt-Nam dưới thời quân-chủ, nhà vua từ ñời Lê trở ñi chỉ bổ-nhiệm các
viên-chức cai-trị từ cấp huyện trở lên, còn nhơn-viên cai-trị tổng và thôn xã thì do dân bầu lấy.
Chế-ñộ tập-quyền giúp cho quốc-gia có một bộ máy cai-trị ñồng-nhứt và dễ huy-ñộng. Các
viên-chức cai-trị trong chế-ñộ tập-quyền ñều tùy-thuộc chánh-phủ trung-ương nên một huấn-lịnh ban
ra ñược thi-hành một cách ñồng ñều và nhanh chóng ở toàn quốc.
Tuy thế, bộ máy cai-trị chế-ñộ tập-quyền không thể tránh ñược tánh-cách quan liêu. Các côngchức thường nhút nhát, thủ cựu và làm việc theo khuôn khổ quá nhiều. Bởi ñó, họ ít có sáng-kiến và
khi có sáng-kiến họ cũng hay ngần ngại, không dám thi-hành hết kế-hoạch của mình. Vả lại, sự thăng
giáng của họ tùy-thuộc nhơn-viên cấp trên nhiều hơn là sự ích-lợi họ mang ñến cho dân-chúng, thường
không phải là người ñồng-quận với họ. Vì thế, họ lo chiều chuộng người cấp trên nhiều hơn là việc
phụng-sự nhơn-dân.
Với chế-ñộ phân-quyền, ta có một bộ máy cai-trị lỏng lẻo hơn, và quốc-gia không có ñược
tánh-cách ñồng-nhứt. Ở Hiệp-chúng-quốc Mỹ, luật-lệ khác nhau từ tiểu-bang này sang tiểu-bang khác,
có khi từ quận này sang quận khác. Có những nơi sự ly-dị không ñược chấp-thuận, nhưng cũng có
nhiều nơi người ta có thể ly-dị nhau một cách dễ dàng.
Nhưng bù lại, chế-ñộ phân-quyền mang ñến cho dân-tộc nhiều mối lợi. Nguyên-tắc dùng người
ñịa-phương cai-trị ñịa-phương làm cho người ta cố-gắng hơn trong việc phụng-sự quê-hương mình.
Những nhà cầm-quyền người bản-sở, có bà con thân-thuộc trong vùng, có một tên họ cần bảo-vệ, tất
phải cố tránh những công việc tai tiếng có thể làm xấu hổ tông-môn. Do ñó, họ sẽ ít làm bậy hơn
những quan-lại vốn là công-chức không có gốc rễ trong vùng. Hơn nữa, người nào cũng tự-nhiên có
lòng quí mến quê-hương mình. Tinh-thần hương-ñảng thúc giục người ráng sức làm cho xứ-sở mình
nổi bật lên trên xứ khác. ðiều này gây ra một sự cạnh-tranh giữa các ñịa-phương, khiến cho các ñịaphương có thể mạnh lên ñược.
Nếu quốc-gia theo chế-ñộ quân-chủ và ñể cho dân-chúng ñược hưởng một quyền tự-trị rộng rãi,
sự ích-lợi của chế-ñộ phân-quyền càng rõ rệt hơn nữa. Với quyền tuyển-cử người ñứng ra cai-trị ñịaphương mình, ngưòi dân ñược trực-tiếp tổ-chức ñời sống xã-hội mình.
Những kẻ làm bậy, mất tín-nhiệm của ñồng-bào không còn có thể dựa vào thế-lực nào mà uyhiếp dân-chúng ñược. Một mặt khác, dân-chúng ñược tự-quyết-ñịnh lấy việc ñóng góp tiền bạc ñể
dùng vào những việc công-ích mà mọi người ñều thấy ngay trước mắt. Những ñiều này giúp cho người
nhận chân sự ích-lợi của chế-ñộ dân-chủ một cách dễ dàng. Thật ra, không có trường huấn-luyện côngdân nào hay hơn là chế-ñộ tự-trị ñịa-phương này.
Vả lại, xét cho thật kỹ, chỉ có sự tự-trị ñịa-phương, nhứt là các ñơn-vị hành-chánh nhỏ như thôn
xã hay thị-trấn mới cho phép người thực-hiện một chế-ñộ dân-chủ hoàn-toàn, vì ở các ñơn-vị hànhchánh nhỏ, mọi người ñều biết rõ nhau, lại biết rõ hết những vấn-ñề cần giải-quyết và có thể hội-họp
nhau lại dễ dàng ñể bầu cử người ñứng ra làm việc, hoặc giải-quyết các vấn-ñề can-hệ ñến cả ñịaphương. Ta nên nhớ rằng theo Rousseau nhà lý-thuyết dân-chủ nổi danh nhứt của Pháp, chế-ñộ dânchủ chỉ ñược thực-hiện một cách ñúng ñắn với những quốc-gia nhỏ bé mà thôi.
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ðối với một số lý-thuyết gia, việc giải-quyết những vấn-ñề can-hệ ñến sự tồn-vong của cả ñất
nước mới quan-trọng và mới ñáng ñược mang ra hỏi ý-kiến trực-tiếp của nhơn-dân. Nhưng sự thật, ñối
với người dân, chính sự giải-quyết những vấn-ñề nhỏ nhặt, dính dáng ñến ñời sống hằng ngày của họ
mới là quan-trọng. Về những vấn-ñề thiết-yếu, nhưng xa cách họ quá nhiều, họ ít ñể ý ñến và lắm khi
chỉ có những quan-niệm mơ-hồ về nó mà thôi. Một số người không nhận thấy sự quan-trọng của lá
thăm bầu cử viên nghị-sĩ sẽ nắm một phần quyền quyết-ñịnh về vận-mạng quốc-gia.
So sánh hai chế-ñộ tập-quyền và phân-quyền ta thấy rằng chế-ñộ phân-quyền có lợi cho sự
sinh-tồn của dân-tộc hơn là chế-ñộ tập-quyền. Không những cho người dân ñược tham-dự công việc
một cách chặt chẽ, làm cho họ thích lưu-ý ñến ñời sống chánh-trị trong nước, nó còn cho các ñịaphương cạnh-tranh nhau mà tiến-hóa nhanh chóng ñược. Bởi ñó, trong sự tổ-chức cai-trị ñịa-phương,
ta nên nghiêng về phía chế-ñộ phân-quyền ñể cho dân-chúng ñược hưởng những quyền tự-trị rộng rãi
và ñược bầu cử trực-tiếp tất cả những nhơn-viên nắm quyền cai-trị ở các ñơn-vị hành-chánh từ dưới
lên trên.
Lẽ cố-nhiên là sự phân-quyền không thể ñi ñến mực làm phân-tán quốc-gia ra thành nhiều
« tiểu-bang », làm yếu sức của dân-tộc. Muốn cho ý-chí toàn quốc vẫn thống-nhứt, chánh-phủ trungương phải ñủ oai-quyền ñể ñiều-khiển các ñịa-phương, và bắt buộc các nhà cầm-quyền hành-chánh
ñịa-phương thi-hành huấn-lịnh mình.
Muốn thực-hiện ñược ñiều này, trước hết hiến-pháp phải phân-ñịnh rõ ràng quyền-hạn của
chánh-phủ trung-ương và các ñơn-vị hành-chánh ñịa-phương.
Thêm nữa, các công-sở chuyên-môn ở mọi cấp ñều phải ñặt dưới sự ñiều-khiển của chánh-phủ
trung-ương, ñể cho chánh-phủ trung-ương có thể tự mình thi-hành chánh-sách mình, nếu nhơn-viên
công-cử ở một ñịa-phương cưỡng lại mình vì những nguyên-nhơn không hợp-lý.
d)- TỔ-CHỨC GIA-ðÌNH.

Trong những quốc-gia tân-tiến, ñơn-vị hành-chánh nhỏ nhứt là thôn xã hay thị-trấn. Gia-ñình
thật ra không phải trực-tiếp thuộc về phạm-vi tổ-chức chánh-trị. Tuy thế, vấn-ñề gia-ñình cũng là một
vấn-ñề căn-bản của xã-hội và giữa tổ-chức gia-ñình với tổ-chức chánh-trị luôn luôn có một sự liênquan chặt chẽ.
Những chế-ñộ quân-chủ ngày xưa thường có tánh-cách phụ-quyền. Bởi ñó, mặc dầu về
phương-diện hành-chánh, người ta vẫn lấy thôn xã làm ñơn-vị nhỏ nhứt, các ñại gia-ñình ñã ñóng một
vai tuồng trọng-yếu. Các tộc-trưởng thường phải chịu trách-nhiệm về hành-vi của con em mình, và bù
lại, xã-hội cũng công-nhận cho gia-tộc một quyền-hành rất lớn ñối với cá-nhơn.
Xã-hội dân-chủ theo nguyên-tắc, chỉ biết cá-nhơn chớ không biết ñến gia-ñình. Những mối dây
liên-lạc giữa người thân-thuộc hãy còn, nhưng ñã ñược nới bớt. Xu-hướng làm tan vỡ những ñại-giañình có một khuôn khổ quá khắc-nghiệt ñể giải phóng cá-nhơn, làm cho cá-nhơn bớt ỷ-lại vào gia-tộc
và biết nghĩ ñến xã-hội nhiều hơn, thật ra cũng có chỗ hay và ñáng ñược khuyến-khích.
Nhưng sau này, một số người noi theo xu-hướng trên ñây, ñã ñi quá ñà và chủ-trương hủy-diệt
hẳn gia-ñình, lấy cớ rằng gia-ñình là một trở-lực cho chế-ñộ xã-hội hoàn-toàn. Noi theo lý-luận của
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Platon và Mặc-tử, những người theo chủ-trương hủy-diệt gia-ñình cho rằng gia-ñình làm cho người
thiên-vị, chỉ nghĩ ñến cá-nhơn mình và bà con thân-thuộc mình mà lãng quên nhiệm-vụ ñối với xã-hội
và cư xử bất-công ñối với ñồng-bào.
Thật ra thì nhũng lời chỉ-trích trên ñây cũng có chỗ ñúng. Tuy thế, sự hủy-diệt gia-ñình không
phải là một phương-pháp hay ñể giải-quyết vấn-ñề. Ta ñã thấy rằng ñời sống của người bị chi-phối
mạnh mẽ của bản-năng sinh-tồn và ý-thức chủng-loại. Mà trong tất cả nhũng ñoàn-thể hợp-quần của
người chỉ có gia-ñình là phù-hợp nhứt với bản-năng sinh-tồn và ý-thức chủng-loại. Bởi ñó, nó có ñủ
ñiều-kiện hơn hết ñể làm cho người nghĩ ñến kẻ khác ngoài mình và hy-sanh cho kẻ khác ấy. Chính
gia-ñình là cái trường ñào-luyện làm cho người bớt sự vị-kỷ hoàn-toàn ñi.
Quả thật, một số người trí óc hẹp hòi, chỉ biết có gia-ñình mình, và không ngại bóc lột kẻ khác
hay phản-bội quê-hương xứ sở ñể phục-vụ gia-ñình. Nhưng sự hủy bỏ gia-ñình không phải là một
phương-pháp hay ñể cho hạng người này nghĩ ñến xã-hội, vì những người hẹp hòi mà không có giañình thì chỉ nghĩ ñến cá-nhơn họ mà thôi. Như thế, sự hủy-diệt gia-ñình chẳng những không làm cho
người trở nên tốt hơn mà lại còn làm cho họ trở nên xấu xa hơn.
Trong trường-hợp ñó, một dân-tộc muốn sinh-tồn không thể nào chấp-nhận ñược chủ-trương
hủy-diệt gia-ñình, mà trái lại, càng phải cố-gắng duy-trì và bảo-vệ gia-ñình. Chính sự giáo-dục giañình mới là sự giáo-dục quan hệ nhứt vì nó có hiệu-lực nhứt trong sự ñào-luyện tâm-tánh người. Chỉ
trong gia-ñình người ta mới có thể tập ñược sự nhường nhịn thân mến nhau, và sự hy-sanh cho kẻ
khác. Một mặt khác nữa, những kẻ hưởng ñược hạnh-phúc gia-ñình rất dễ trở thành những người côngdân tốt trong xã-hội.
Như thế, chế-ñộ gia-ñình là một chế-ñộ cần ñược củng cố. Tuy-nhiên, nó cần phải ñược cảithiện ñể không làm hại xã-hội.
Trong xã-hội cổ, gia-ñình là cái tế-bào căn-bản của quốc-gia và chánh-quyền thường chỉ biết
gia-ñình mà không biết ñến cá-nhơn. Chủ-trương này trái với nguyên-tắc tôn-trọng cá tánh và sự tự-do
của người nên cần phải bãi bỏ. Sự liên-lạc giữa cá-nhơn và gia-ñình cố nhiên là vẫn phải còn, nhưng
quyền-lợi và trách-nhiệm của cá-nhơn phải ñược nhìn nhận. Trong thời-ñại dân-chủ, xã-hội không có
thể áp-bách những kẻ thành-niên và bắt họ nhắm mắt phụng-sự gia-ñình như trước nữa.
Sự giải-phóng cá-nhơn tự-nhiên làm yếu bớt chế-ñộ ñại-gia-ñình và làm nổi bật tiểu-gia-ñình
lên. Mà trong tiểu-gia-ñình, vấn-ñề quan-trọng nhứt là sự tương-quan giữa người ñàn ông và người ñàn
bà.
Sự tương-quan này ñã trải qua nhiều biến thiên trong lịch-sử loài người. ðời thái-cổ, xã-hội
chưa ổn-ñịnh, chế-ñộ hôn-nhơn chưa xuất-hiện và trẻ con chỉ biết có mẹ mà không biết có cha. Do ñó,
người ñàn bà ñóng vai tuồng quan-trọng trong sự ñiều-khiển gia-ñình.
ðến khi xã-hội ổn-ñịnh, chế-ñộ hôn-nhơn phát-sanh với ánh sáng văn-minh và người ñàn bà bị
khép vào một ñịa-vị ty-tiện. Hầu hết các xã-hội cổ ñều bạc-ñãi ñàn bà một cách tàn-nhẫn.
Nhưng khi nền văn-minh tiến lên một mực cao hơn, người ñàn bà lại lần lần ñược trọng-vọng
trở lại. Phong-trào nữ-quyền ở nhiều nước tân-tiến ñã ñưa người ñàn bà ñi quá xa trên con ñường ñòi
hỏi những quyền-lợi cho phái mình. Ở những xã-hội tân-tiến này, người ta chủ-trương một sự bìnhñẳng hoàn-toàn giữa ñàn ông và ñàn bà.
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Chủ-trương xem ñàn ông và ñàn bà bình-ñẳng nhau thực ra là một chủ-trương rất tốt và cần
phải thực-hiện. Tuy nhiên, Ta không nên quan-niệm một sự bình-ñẳng máy móc theo ñó ñàn ông và
ñàn bà ñược xem y như nhau về cách ñãi ngộ cũng như về quyền-lợi.
Thật-sự, người ñàn bà khác người ñàn ông không phải chỉ ở cơ-quan sanh-dục mà thôi. Trong
chương khảo về con người, ta ñã thấy rằng sự khác nhau giữa ñàn ông và ñàn bà bắt nguồn từ tánhcách cơ-bản của các tế-bào và các tiết-dịch sanh-dục nhuần thấm các tổ-chức tế-bào. Do sự phân-biệt
trong tánh-cách cơ-bản này, mà ñàn bà và ñàn ông có những ñặc-tánh khác nhau về cả hai mặt sanh-lý
và tâm-lý.
Nói một cách khái-quát, người ñàn bà yếu sức hơn người ñàn ông, song lại dẻo dai hơn, có lẽ vì
cơ-thể người ñàn bà ñược kết-cấu một cách bền chặt ñể ñủ sức trải qua những cuộc thay ñổi lớn lao
vào lúc dậy-thì, lúc xuất-giá, lúc có thai và sanh ñẻ, và lúc tuyệt sự sanh-dục.
Người ta ñã nhận thấy rằng, xét chung về những người kháng-chiến pháp bị quân ðức bắt và
tra tấn, phân-số người ñàn ông không chịu nổi sự khảo-dã và phải khai sự thật cho kẻ ñịch cao hơn
phân-số ñàn bà. Thêm nữa, bảng thống-kê về sự sanh tử của hầu hết mọi dân-tộc ñã cho ta biết rằng số
con trai sinh ra nhiều hơn con gái, nhưng số con gái nuôi ñến lớn lại nhiều hơn, và càng lên cao về
mực tuổi tác, ñàn bà càng ñông hơn ñàn ông.
So sánh trí thông-minh của ñàn ông và ñàn bà là một ñiều hơi khó, vì mực thông-minh khác
nhau vô-cùng tùy cá-nhơn một. Tuy nhiên, xét chung, ta có thể nhận thấy rằng người ñàn bà tinh-tế
hơn người ñàn ông, nhưng không có một óc trừu-tượng-hóa mạnh bằng ñàn ông. Phần lớn phụ-nữ ñi
học ñến bực ñại-học ñều hướng về ngành văn-học, chớ ít khi theo ñuổi môn toán-học hay khoa-học.
Về mặt nghị-lực, ta có thể gặp ñược nhiều người ñàn bà cứng cỏi cang-trực, cũng như nhiều
người ñàn ông yếu ớt, nhát nhúa. Nhưng ñại khái ñàn bà ít nghị-lực hơn ñàn ông và có một ñời sống
tình-cảm phong-phú hơn.
Như vậy, ñàn ông và ñàn bà có những ñức-tánh khác nhau về tánh-chất nhiều hơn là về cườngñộ. Trong trường-hợp ñó, thiết tưởng ta nên xem ñàn ông và ñàn bà là hai nhơn-vật bổ-túc cho nhau ñể
tương-trợ nhau hơn là hai nhơn-vật y hệt nhau và cạnh-tranh nhau. Người cổ Hy-lạp ñã có quan-niệm
rất ñúng ñắn khi ñặt ra chuyện huyền-thoại cho rằng thuở xưa kia, mỗi người là một tổng-thể hoàntoàn ñầy ñủ, nhưng sau ñó, vì người phạm tội với thiên-ñình nên Thượng-ðế phạt họ và phân họ ra làm
hai phần nam và nữ. Theo quan-niệm này, tình yêu giữa trai gái không có chi khác hơn là ý muốn trở
lại bản-chất nguyên-thủy của người, cốt ñể ráp lại làm một, hai bộ phận bị tách ra khỏi nhau.
Chủ-trương xem ñàn ông và ñàn bà là hai nhơn-vật có tánh-chất khác nhau và bổ-túc cho nhau
ñưa ta ñến một quan-niệm ñúng ñắn hơn về sự bình-ñẳng giữa ñàn ông và ñàn bà. Sự bình-ñẳng này
không thể là một sự bình-ñẳng máy móc theo ñó người ñàn ông và người ñàn bà ñều có những nhiệmvụ và những quyền-hạn y hệt như nhau trong gia-ñình.
Với những khả-năng thể-chất và tinh-thần của mình, người ñàn ông thích-hợp với những
nhiệm-vụ nặng-nhọc và cần ñức-tánh tranh-ñấu nhiều hơn. Họ phải ñóng vai tuồng gia-trưởng, phải
làm việc nuôi dưỡng gia-ñình và tranh-ñấu ñể bảo-vệ nó.
Người ñàn bà với những ñức-tánh ñặc-biệt của mình, nên ñóng vai tuồng kẻ ñiểm-xuyết cho
cuộc ñời thành tươi ñẹp hơn là vai tuồng kẻ chiến-sĩ dùng máu và mồ hôi ñể chế-ngự thế-giới ngoạiquan. Do ñó, người ñàn bà phải lãnh nhiệm-vụ tổ-chức ñời sống bên trong gia-ñình. Việc tạo ra một
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khung cảnh êm ấm giúp cho người ñàn ông có nhiều ñiều-kiện ñể nghỉ ngơi sau một ngày tranh-ñấu
nhọc mệt, việc gây cho con trẻ tình thân mến và sự nhân-nhượng lẫn nhau cũng như việc tập cho chúng
có những ñức-tánh tốt là những công tác rất trọng-yếu cho gia-ñình và xã-hội mà người ñàn bà phải
gánh vác.
Một nhà nữ giáo-dục Pháp ñã bảo rằng : « ñào-luyện ñược một người ñàn ông, người ta chỉ
ñào-luyện ñược một cá-nhơn, chớ ñào-luyện ñược một người ñàn bà, người ta ñào-luyện ñược cả một
gia-ñình ». Câu nói trên ñây ñã chỉ rõ sự quan-trọng của ảnh-hưởng người ñàn bà ñối với gia-ñình. Một
người vợ tốt có thể giúp ích cho chồng rất nhiều về phương-diện ñức-hạnh. Một mặt khác, người ta ñã
nhận thấy rằng hầu hết những vị anh-hùng vĩ-nhơn trên thế-giới ñều có những bà hiền-mẫu ñáng kính.
Như vậy, vai tuồng người ñàn bà không phải là một vai tuồng phụ-thuộc không ñáng kể. Trái
lại, nó vô-cùng quan hệ ñến vận-mạng quốc-gia, xã-hội và người ñàn bà phải nhận chân ñiều ấy.
Bên trong gia-ñình, ta thường thấy có sự tranh-ñấu lẫn nhau giữa vợ chồng ñể bảo-vệ cá tánh
mình hay ñể lấn áp người bạn trăm năm. ðó là một sự kiện tự-nhiên, một ñịnh-luật căn-bản của sự
sống. Nói về thực-tế, có nhiều người chồng nắm ñược ưu-thế, nhưng số gia-ñình trong ñó người ñàn bà
cướp ñược quyền làm chủ cũng không phải là ít.
Tuy nhiên, ñứng về mặt phong-tục và luật-lệ mà xét, xã-hội cổ ñã binh vực người ñàn ông mà
bạc-ñãi người ñàn bà quá nhiều. Cứ theo luân-lý và tục-lệ cũ, người ñàn bà phải hoàn-toàn phụ-thuộc
chồng mình. ðời sống và hạnh-phúc của họ thật ra không có gì bảo-ñảm cả, và người ñàn ông thương
họ phần nào thì họ nhờ phần ấy mà thôi. Nếu trong xã-hội có nhiều người ñàn ông bị vợ hiếp ñáp, thì
ñó là những người quá hèn-nhát và thường bị thiên-hạ chê bai.
Trong một xã-hội mới, muốn bảo-ñảm sự sinh-tồn sung-mãn của mọi người, ñịa-vị của người
ñàn bà phải ñược nâng cao lên. Luật-pháp phải bảo-ñảm cho họ khỏi phải bị chồng ruồng rẫy hay hiếp
ñáp. Sự bảo-vệ ñàn bà thật ra có thễ có tánh-cách bó buộc người ñàn ông, nhưng ñó không phải là một
sự bất-công. Người ñàn bà vốn yếu ñuối, lại khó làm lại cuộc ñời và thường họ phải nuôi nấng cả ñàn
con khi bị chồng ruồng rẫy. Vì ñó, họ cần phải ñược che chở nhiều hơn.
Dầu sao, sự giao-thiệp giữa người ñàn ông và người ñàn bà trong gia-ñình cũng chỉ có thể tươi
ñẹp khi cả ñôi bên ñều biết nhân-nhượng lẫn nhau. Sự giáo-dục gia-ñình và sự giáo-dục ở học ñường
cần phải lưu-ý ñến chỗ dạy dỗ thanh-niên và thiếu-nữ cho họ biết nhiệm-vụ họ cùng cách-thức vợ
chồng cư-xử ñối-ñãi với nhau trong gia-ñình.
Một mặt khác, gia-ñình chỉ có thể êm ấm ñược khi hai vợ chồng hiệp-ý nhau và cùng chíhướng với nhau. Sự chọn lựa người bạn trăm năm phải ñược xem là một vấn-ñề trọng-hệ, không thể ñể
cho cha mẹ ñộc-ñoán quyết-ñịnh. Nó cũng không nên ñược quyết-ñịnh trong lúc bồng bột nhứt thời
của những kẻ thiếu-niên. Thiết-tưởng ở học ñường, phải có những giờ dạy về những ñiều tất-yếu cho
sự thành-lập gia-ñình và phong-tục phải ñược sửa chữa như thế nào ñể cho những thanh-niên và thiếunữ ñược gặp gỡ nhau và hiểu rõ nhau trước khi chấp-nhận sự hôn nhơn với nhau.
3.- TỔ-CHỨC KINH-TẾ.
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Trong sự sinh-tồn của một dân-tộc, yếu-tố chánh-trị là yếu-tố quan-trọng nhứt vì nó chi-phối tất
cả những hoạt-ñộng của người. Nhưng ngoài yếu-tố chánh-trị, còn có nhiều yếu-tố khác trong ñó yếutố kinh-tế là một.
Giữa chánh-trị và kinh-tế có một sự liên-quan chặt chẽ. Một nước có một nền kinh-tế kém sút
quá không thể hùng-cường ñược, dầu cho có một chế-ñộ chánh-trị tốt ñẹp. Trái lại, nếu chế-ñộ chánhtrị có nhiều khuyết-ñiểm, nền kinh-tế cũng khó mà thạnh-vượng ñược.
Về phương-diện hình-thức, chế-ñộ kinh-tế và chế-ñộ chánh-trị thường tương-ứng nhau, nhưng
sự tương-ứng này không phải hoàn-toàn như nhiều người chủ-trương. Nếu một chế-ñộ chánh-trị dựa
vào sự tự-do cá-nhơn không thể ñi chung với một chế-ñộ kinh-tế dựa vào nguyên-tắc ñộc-tài thì một
chế-ñộ chánh-trị ñộc-tài lại có thể ñể cho người ñược tự-do phần nào trong sự sản-xuất kinh-tế.
a)- LƯỢC-KHẢO VỀ CÁC CHẾ-ðỘ KINH-TẾ.

Không kể những chế-ñộ kinh-tế ñơn giản ngày xưa, những chế-ñộ kinh-tế ñã lưu-hành gần ñây
có thể phân ra làm ba loại chánh : kinh-tế tự-do, kinh-tế tập-sản và kinh-tế hướng-dẫn.
1)- CHẾ ðỘ KINH-TẾ TỰ-DO.

Chế-ñộ kinh-tế tự-do là chế-ñộ theo ñó mỗi người ñều ñược tự-do hoạt-ñộng ñể sản-xuất, chở
chuyên và mua bán mọi hóa-vật. Sự tự-do này hàm ý rằng người có quyền tư-hữu, nghĩa là có quyền
có của riêng và ñược sử-dụng của riêng ấy theo ý mình.
Sự tự-do kinh-tế thật ra không khi nào có thể hoàn-toàn ñược vì những hoạt-ñộng kinh-tế cũng
như quyền sử-dụng tài-sản dầu sao cũng phải do chánh-phủ qui-ñịnh. Người ta không thể dựa vào
nguyên-tắc kinh-tế tự-do ñể sản-xuất những món hàng giả-mạo hoặc có hại cho sức khỏe của người
khách hàng, cũng không thể dựa vào quyền tư-hữu ñể ñốt phá nhà cửa mình vì ñiều này có thể gây họa
hại cho dân-chúng. Tuy thế, những hạn-chế trong chế-ñộ tự-do rất ít và mỗi người hãy còn ñược một
lãnh-vực hết sức rộng-rãi ñể thi-hành sáng-kiến cá-nhơn mình.
Trong chế-ñộ kinh-tế tự-do, mọi người ñều ñược tự-do sản-xuất hóa-phẩm và ñược tự-do sửdụng tài-sản của mình. Do ñó, mọi người ñều nức lòng làm việc ñể ñược hưởng giàu sang. Sáng-kiến
cá-nhơn nhờ thế mà ñược phát-triển và trong nước có nhiều hang-hóa lưu-thông.
Thêm nữa, mọi người ñều ñược tự-do như nhau nên phải cạnh-tranh nhau mãnh-liệt. ðiều này
bắt buộc mọi người phải cố-gắng làm sao cho hàng-hóa mình sản-xuất ra ñược tốt và rẻ hơn hàng-hóa
của người khác. Phẩm-chất các hóa-vật nhờ thế mà ñược nâng cao lên mãi và kỹ-thuật sản-xuất tiến-bộ
không ngừng.
Nhờ những ưu-ñiểm trên này, một xã-hội theo chế-ñộ kinh-tế tự-do có thể trở nên thạnhvượng. Người dân ñược chọn lựa trong nhiều món hàng tùy theo sở-thích mình. Thêm nữa, quyền tưhữu bảo-ñảm cho một ñời sống tự-do : họ không phải tùy-thuộc chánh-quyền một cách khắc-nghiệt và
không sợ chánh-quyền dùng kinh-tế mà áp bách.
Nhưng chế-ñộ kinh-tế tự-do có thể ñưa ñến cho dân-tộc nhiều họa-hại.
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Sự tự-do hoạt-ñộng kinh-tế tự-nhiên ñưa ñến sự hỗn-loạn trong công cuộc sản-xuất. Những tàinguyên của quốc-gia vì thế mà không ñược khai-thác một cách có qui-củ. Những cuộc khủng-hoảng
kinh-tế thỉnh thoảng làm lay ñộng cả nền tảng quốc-gia theo chế-ñộ kinh-tế tự-do chỉ là kết-quả của lối
sản-xuất hỗn-loạn này.
Ngoài ra, những nhà doanh-thương trong chế-ñộ kinh-tế tự-do lại chỉ lo sản-xuất những món
hàng dễ tìm nguyên-liệu và dễ tiêu-thụ. Do ñó, nhiều món cần cho sự sống của dân-chúng không ñược
sản-xuất trong nước. Trong thời-kỳ thái-bình, ñiều này không hại lắm vì người ta có thể mua ở ngoạiquốc những món cần-thiết. Nhưng khi có chiến-tranh và bị phong-tỏa, quốc-dân không thể tránh ñược
nạn thiếu thốn những nhu-dụng này.
Sau hết, quyền tư-hữu cùng với sự tự-do doanh-thương ñưa ñến nạn tư-bản. Những người giỏi
xoay sở có thể trở nên giàu có lớn. Ngày xưa trình-ñộ kỹ-thuật hãy còn thấp kém và sự lưu-thông cùng
tiêu-thụ những hàng-hóa sản-xuất thường bị hạn-chế. Bởi ñó, tài-sản những phú-gia dầu sao cũng
không phát-triển thái-quá. Trong xã-hội cơ-giớI-hóa hiện giờ nhờ kỹ-thuật tiến-bộ, người ta có thể lưuthông hàng-hóa một cách dễ dàng và sự tiêu-thụ hết sức rộng rãi. ðiều này làm cho các xí-nghiệp có
thể mở mang ñến tuyệt-ñộ và các nhà sản-xuất có thể nắm trong tay một tài-sản khổng-lồ.
Trong các nước theo chế-ñộ kinh-tế tự-do, những chủ-nhơn các xí-nghiệp lại có thể liên-minh
nhau lại thành những tổ-hợp chặt chẽ. Khi ñã lập thành tổ-hợp và có nhiều khả-năng rồi, các xí-nghiệp
tư-bản này tìm cách ngăn cản sự thành-lập những xí-nghiệp khác và ñiều này có thể ñưa ñến sự ñộcquyền và lủng-ñoạn thị-trường.
Những nhà tư-bản, cũng như bất cứ người nào trong xã-hội, tự-nhiên phải nghĩ ñến quyền-lợi
cá-nhơn mình trước hết. Họ có thể thi-hành một chánh-sách khắc-nghiệt ñối với công-nhơn, trả cho thợ
thuyền một số lương chết ñói. Chính sự bóc lột tàn-nhẫn của họ ñã làm phát sanh phong-trào phảnkháng của những nhà ñạo-ñức và cách-mạng và ñưa ñến chủ-trương giai-cấp tranh-ñấu.
Vì sự phát-triển của tư-tưởng xã-hội và nhứt là thợ thuyền lần lần giác-ngộ, lập thành những
công-ñoàn ñể bảo-vệ quyền-lợi mình, các quốc-gia dân-chủ lần lần cải-hóa những luật-lệ lao-ñộng và
kinh-tế của mình, làm cho những nhà tư-bản không còn có thể uy-hiếp công-nhơn một cách khắcnghiệt như trước. Những cuộc xung-ñột lao-tư do ñó mà dịu bớt ñi, nhưng nó cũng chưa chấm dứt hẳn.
Vì lẽ này, những nước theo chế-ñộ kinh-tế tự-do cũng hãy còn có thể suy yếu bớt ñi.
Một mặt khác, những nhà tư-bản có thể dùng thế-lực kim-tiền mà chi-phối ñời sống chánh-trị
trong nước. Họ ñưa người vào nghị-trường hay vào cơ-quan hành-pháp ñể làm ra những qui-chế hay
ñể thi-hành những biện-pháp có lợi cho mình.
2)- CHẾ-ðỘ KINH-TẾ TẬP-SẢN.

Những họa-hại của chế-ñộ kinh-tế tự-do, nhứt là sự bóc lột vô-sản ñã ñưa những nhà cáchmạng của thế-kỷ thứ 19 và 20 ñến chủ-trương kinh-tế tập-sản. Những nhà cách-mạng này cho rằng
chế-ñộ kinh-tế tự-do ñưa ñến chế-ñộ tư-bản là một chế-ñộ phản dân-chủ. Sự chênh lệch tài-sản làm cho
kẻ nghèo luôn luôn bị thất-thế, bị bóc lột, và không hưởng ñược những quyền tự-do chánh-trị của
mình.
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Muốn thực-hiện một chế-ñộ xã-hội công-bằng và tự-do, người ta phải thêm vào sự bình-ñẳng
chánh-trị của chế-ñộ tự-do một sự bình-ñẳng kinh-tế nữa. ðiều này bắt buộc ta phải phủ-nhận quyền
tư-hữu, thâu hết mọi tài-sản làm của chung.
Như thế, theo chế-ñộ kinh-tế tập-sản, tất cả các cơ-quan hoạt-ñộng kinh-tế ñều thu hết vào tay
chánh-phủ. Thường-dân chỉ có quyền làm chủ những tài-sản tiêu-thụ chớ không thể làm chủ những tàisản có thể dùng vào việc sản-xuất. ðó là chế-ñộ thi-hành ở Liên-bang Sô-viết và các nước theo chế-ñộ
cộng-sản.
Chế-ñộ kinh-tế tập-sản tự-nhiên tránh ñược nhiều họa-hại của chế-ñộ kinh-tế tự-do. Tất cả tàisản sản-xuất trong nước ñều nằm trong tay chánh-phủ.cho nên chánh-phủ có thể tổ-chức sự sản-xuất
theo một chương-trình tổng quát. Do ñó, những quốc-gia theo chế-ñộ kinh-tế tập-sản là những quốcgia làm việc theo kế-hoạch.
Trong trường-hợp ñó, sự sản-xuất hóa-phẩm cần-thiết có một tánh-cách hợp-lý chớ không hỗnloạn như trong chế-ñộ kinh-tế tự-do. Sự khủng-hoảng kinh-tế không thể có ñược, và dầu có bị phongtỏa, quốc-gia cũng không thiếu những món nhu-dụng tối-yếu. Nhờ chế-ñộ kinh-tế tập-sản, những
người cộng-sản – vốn là những nước hậu-tiến về phương-diện kinh-tế – ñã có một nền kinh-tế vững
chắc và tăng-cường lực-lượng mình một cách nhanh chóng.
Tuy thế, chế-ñộ kinh-tế tập-sản không phải là một chế-ñộ hoàn-toàn như những lý-thuyết gia
cộng-sản bảo. Nó chứa rất nhiều nhược-ñiểm và ñưa ñến những họa-hại không những cho dân-chúng
mà còn cho quốc-gia nữa.
Trong chế-ñộ kinh-tế tập-sản, người tiêu-thụ phải tùy-thuộc chánh-phủ một cách chặt chẽ. Họ
chỉ có thể mua những món hàng mà chánh-phủ muốn sản-xuất mà thôi. Vì thiếu sự cạnh-tranh, vì
những kế-hoạch của chánh-phủ thường chỉ nhắm vào mục-ñích sản-xuất những món cần dùng mà
không nghĩ ñến những tiện-nghi, những sở-thích của người tiêu-thụ, hàng-hóa sản-xuất nếu có ñủ dùng
cũng kém hẳn về phẩm. Những người tiêu-thụ trong chế-ñộ kinh-tế tập-sản không ñược chọn lựa trong
nhiều thứ hàng và buộc lòng tiêu-thụ những món mà nhà cầm-quyền cho ra thị-trường. Trong trườnghợp chánh-phủ nghĩ ñến việc sản-xuất dụng-cụ chiến-tranh nhiều hơn việc sản-xuất những món nhu
dụng, dân-chúng tất-nhiên phải chịu thiếu thốn.
Một khi những tài-sản sản-xuất thuộc về chánh-phủ, tất cả dân-chúng ñều là công-chức, nếu
không phải là tù-nhơn của chánh-phủ. Trong trường-hợp ñó, mọi người ñều phải tùy-thuộc chánh-phủ
một cách chặt chẽ.
Những công-dân sống trong một nước theo chế-ñộ kinh-tế tự-do nhờ quyền tư-hữu mà có thể
tránh ñược sự uy-hiếp của chánh-phủ : họ có thể tự tổ-chức sự sản-xuất kinh-tế mà sống và không phải
sợ chánh-phủ bắt nạt họ nếu họ không làm ñiều gì phạm phép.
Những người công-dân không có tài-sản cũng ñược tương-ñối tự-do. Khi bất-bình một chủnhơn, họ có thể bỏ sở và ñi tìm việc làm chỗ khác. ðiều này làm cho họ không phải e sợ chánh-quyền
thái-quá. Do ñó, họ mạnh dạn tổ-chức công-ñoàn và triệt-ñể binh vực quyền-lợi mình khi nó bị uyhiếp. Những sự bất công của xã-hội nhờ thế mà có thể san bằng ñược một cách tương-ñối dễ dàng.
Người dân trong chế-ñộ kinh-tế tập-sản không ñược hưởng những mối lợi ñó. Họ không bao
giờ có thể chọi lại những người chỉ-huy xí-nghiệp trong ñó họ làm việc, vì sợ bị ñuổi. Khi bị ñuổi, họ
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không có tài-sản ñể tự tổ-chức ñời sống một cách ñộc-lập, cũng không thể ñi tìm việc làm ở một xínghiệp khác bởi lẽ xí-nghiệp nào cũng thuộc về chánh-phủ.
Trong chế-ñộ tập-sản, chống chọi lại người chỉ-huy mình là tự khép mình vào cảnh chết ñói. Lẽ
tự-nhiên là những người chỉ-huy này lợi-dụng ưu-thế của mình mà bóc lột hiếp-ñáp những công-nhơn.
Mà khi bị hiếp-ñáp, công-nhơn phải cắn răng nhận chịu, chớ không thể ñối-phó lại ñược. Sự cải-thiện
ñời sống công-nhơn do ñó mà thành ra một vấn-ñề nan-giải.
Như thế, trong chế-ñộ kinh-tế tập-sản, dân-chúng, dầu xét về mặt tiêu-thụ hay về mặt sản-xuất,
cũng ñều bị thiệt thòi. ðối với quốc-gia, chế-ñộ kinh-tế tập-sản cũng có nhiều họa-hại.
Sự sản-xuất trong chế-ñộ tập-sản tuy có ñược qui-ñịnh theo kế-hoạch, nhưng lại thường không
ñưa quốc-gia ñến sự thạnh-vượng ñược.
Trong chế-ñộ kinh-tế tự-do, những nhà sản-xuất nhờ quyền-lợi cá-nhơn thúc ñẩy nên cố hết sức
hoạt-ñộng. Họ có thể chịu cực khổ, chịu mệt nhọc, vì tin-tưởng rằng khi thành-công, mình ñược giàu
có sung sướng, còn rủi có thất-bại, mình chỉ bị nghèo khổ là cùng. Hơn nữa, họ phải cạnh-tranh nhau
mãnh-liệt. Những ñiều này làm cho sản-phẩm ñược nhiều và tốt.
Trong chế-ñộ tập-sản, mọi người ñều là công-chức, làm việc ăn lương. Sự thạnh-vượng của xínghiệp ít khi mang ñến cho công-nhơn những quyền-lợi thiết-thực. Thêm nữa, sự cạnh-tranh không có,
vì sản-phẩm dầu tốt hay xấu cũng ñều có thể tiêu-thụ ñược. Do ñó, họ thiếu sức cố-gắng cần-thiết.
Hàng-hoá thành ra ít và không ñẹp. Kinh-nghiệm ñã cho chúng ta thấy rằng những xí-nghiệp quốchữu-hoá ở các nước tự-do thường bị lỗ lã.
Muốn cho công-nhơn làm việc nhiều, chánh-phủ phải ban-hành những qui-chế lao-ñộng rất
khắc-nghiệt. Vì lẽ người ta không có tiêu-chuẩn gì ñể phân-biệt một người lười biếng với một người ít
năng-lực, một lỗi cố-ý với một lỗi vô-tình, công-nhơn vô-cùng khổ-sở. Ở Liên-bang Sô-viết, một sự trể
nãi hay lầm lạc cỏn con cũng có thể bị trừng-phạt một cách nặng nề. Sự gò ép bắt buộc này có làm cho
công-nhơn cố-gắng hơn. Nhưng dầu sao, sự làm việc cưỡng-bách cũng không ñưa ñến những kết-quả
tốt ñẹp bằng sự tình-nguyện cố-gắng.
Những nhà cầm-quyền Sô-viết ñã thấy rõ chỗ ấy nên về sau, họ bày ra những phần thưởng ñể
khích-lệ công-nhơn. Chánh-sách này cũng có hiệu-lực một phần nào, nhưng vì những phần thưởng
thường lọt vào tay ñảng-viên cộng-sản hơn là về những công-nhơn thật-sự có năng-lực nên phần lớn
công-nhơn cũng không hăng hái mấy.
Một mặt, vì thiếu sự cạnh-tranh, một mặt vì một sáng-kiến không ñưa ñến những kết-quả hoàntoàn tốt ñẹp có thể làm cho tác-giả nó bị nghi-kỵ hay trừng-phạt, người ta chỉ dám áp-dụng phươngpháp mới những khi chắc chắn thành-công. Do ñó, sự tiến-bộ về kỹ-thuật rất chậm chạp.
Trước trận giặc 1939-1945, Liên-bang Sô-viết có thể ñuổi theo những nước Âu Mỹ một cách
nhanh chóng về mặt kỹ-thuật. Nhưng vì chỉ noi theo những phương-pháp ñã từng ñưa ñến sự thànhcông ở các nước ấy chớ không phát minh ra phương-pháp nào mới, Liên-bang Sô-viết không thể vượt
qua các nước ấy ñược. Chỉ sau 1945, nhờ sự hướng-dẫn của các kỹ sư ðức, người Nga mới có những
phương-pháp kỹ-thuật khác hơn Mỹ và khả-dĩ ñương ñầu lại Mỹ trong một vài ngành.
Xét một cách khái-quát, chế-ñộ kinh-tế tập-sản ñã giúp cho Liên-bang Sô-viết từ ñịa-vị một
nước nông-nghiệp tầm-thường tiến ñến ñịa-vị một nước kỹ-nghệ hùng-cường bực nhì trên thế-giới.

192

Nhưng dầu sao, Liên-bang Sô-viết hãy còn kém Mỹ rất xa và rất khó ñuổi kịp Mỹ, trừ ra, trong ngành
kỹ-nghệ chiến-tranh là ngành ñược chánh-phủ Sô-viết ñặc-biệt lưu-ý. Bởi ñó, người thường-dân Nga
phải sống một cuộc ñời cơ-cực, thiếu thốn, và việc nâng cao trình-ñộ sanh-hoạt của họ, nếu có, cũng
thực-hiện một cách vô-cùng chậm chạp. Một mặt khác, muốn ñạt kết-quả hiện-tại, chánh-phủ Sô- viết
ñã phải giam hãm giết hại hàng mấy chục triệu người và nô-lệ-hoá toàn-thể dân-chúng nước mình.
3)- CHẾ-ðỘ KINH-TẾ HƯỚNG-DẪN.

Những họa-hại của chế-ñộ kinh-tế tập-sản và chế-ñộ kinh-tế tự-do lần lần ñưa người ta ñến một
quan-niệm kinh-tế mới : kinh-tế hướng-dẫn. Nói cho thật ñúng thì những nước theo chế-ñộ kinh-tế tựdo ngày xưa ñã lần lần ñi ñến sự hướng-dẫn kinh-tế không ít thì nhiều. Tuy nhiên, vì sự hướng-dẫn này
chưa ñược rõ rệt lắm và chưa ñi ñến mức ñộ cần-thiết nên người ta vẫn còn kể những chế-ñộ kinh-tế
Âu Mỹ như là chế-ñộ kinh-tế tự-do.
Chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn thật-sự là một chế-ñộ cố-gắng dung-hòa những ưu-ñiểm của chế-ñộ
kinh-tế tự-do và tập-sản.
Nhận thấy quyền tư-hữu là một bảo-ñảm cho sự tự-do cá-nhơn và ñồng-thời là một yếu-tố thúc
giục người cố-gắng hoạt-ñộng, những người chủ-trương kinh-tế hướng-dẫn chấp-nhận nguyên-tắc tưhữu.
Tuy thế, vì quyền tư-hữu phát-triển ñến tuyệt-ñộ có thể ñưa ñến nạn tư-bản, những người chủtrương kinh-tế hướng-dẫn tìm cách hạn-chế quyền ấy bằng lối ñánh thuế lợi-tức, thuế di-sản, bằng sự
quốc-hữu-hoá những xí-nghiệp công-ích quan-trọng ñể cho những nhà tư-bản không thể lợi-dụng ñịavị và thế-lực mà lủng-ñoạn thị-trường uy-hiếp quần-chúng.
Những người chủ-trương kinh-tế hướng-dẫn cũng nghĩ ñến việc dung-hòa quyền-lợi chủ-nhơn
với lao-ñộng ñể tránh những cuộc xung-ñột có hại cho quyền-lợi chung. Một trong những biện-pháp ñề
nghị là sự chia lời cho thợ thuyền. Người ta xem sức làm việc của thợ thuyền như là một phần tư-bản
góp vào xí-nghiệp. Mỗi năm, sau khi tính sổ và ñể một phần lời vào việc tu-bổ hoặc khuếch- trương xínghiệp người ta chia phần lời còn lại giữa chủ-nhơn với thợ thuyền. Như thế, thợ thuyền sẽ xem xínghiệp như là của họ, và sẽ cố-gắng ñể làm cho nó thạnh-vượng.
Ngoài việc giải-quyết cuộc xung-ñột lao-tư ñể cho sự sản-xuất khỏi bị gián-ñoạn và xã-hội khỏi
hỗn-loạn, những người chủ-trương chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn còn nghĩ ñến việc ñiều-khiển sự sản-xuất
trong nước theo một ñường lối có lợi cho quốc-gia.
Chánh-phủ nghiên-cứu những kế-hoạch sản-xuất những món nhu-dụng ñủ cho dân-chúng và
những khí-giới dụng-cụ cần-thiết cho quốc-gia. Những ngành sản-xuất ñược liệt vào hạng công-ích
hoặc quốc-hữu-hóa, hoặc do tư nhơn làm chủ sẽ do chánh-phủ trực-tiếp hay gián-tiếp ñiều-khiển ñể
thi-hành công việc sản-xuất ñó. Ngoài ra, chánh-phủ còn hướng-dẫn và khuyến khích tư-nhơn sản-xuất
theo một kế-hoạch mình vạch ra. Về những ngành hoạt-ñộng sản-xuất xa xí phẩm, những món tiện
nghi, những vật-liệu không phải là thiết-yếu cho ñời sống dân-chúng, chánh-phủ ñể cho mọi người
ñược tự-do hoạt-ñộng.
Như thế, chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn phân-biệt rõ ràng hai lãnh-vực sản-xuất : một lãnh-vực sảnxuất những vật-liệu thiết-yếu cho ñời sống chung và một lãnh-vực sản-xuất những tiện-nghi cho ñời
sống. Lãnh-vực thứ nhứt ñặt dưới sự ñiều-khiển của chánh-phủ, còn lãnh-vực thứ nhì thì ñược tự-do.
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Nhờ ñó, dân-chúng không thiếu những món nhu-dụng, ñồng-thời vẫn ñược tự-do chọn lựa trong nhiều
món hàng theo sở-thích mình.
Một mặt khác, nhờ quyền tư-hữu, sự tự-do của người tiêu-thụ cũng như của công-nhơn ñược
bảo-ñảm, và quyền-lợi công-nhơn cũng có thể ñược binh vực một cách ñúng ñắn. Nạn tư-bản bóc lột
thợ thuyền và lủng-ñoạn thị-trường có thể thanh-toán ñược. Nhờ những kế-hoạch của chánh-phủ cũng
như nhờ sự can-thiệp vào ñời sống kinh-tế những khi cần, nạn kinh-tế khủng-hoảng cũng có thể tránh
ñược.
b)- CÁC CHẾ-ðỘ KINH-TẾ VÀ SỰ SINH-TỒN DÂN-TỘC.

Cũng như những chế-ñộ chánh-trị ñã lưu-hành, những chế-ñộ kinh-tế kể ra trên này ñều có
những ưu-ñiểm và khuyết-ñiểm.
Chế-ñộ kinh-tế tự-do thường ñi chung với chế-ñộ ñại-nghị. Nó hướng vào mục-ñích phụng-sự
quyền-lợi cá-nhơn trước hết. Nó bảo-ñảm sự tự-do cá-nhơn và giúp cá-nhơn nâng cao ñời sống mình.
Chế-ñộ kinh-tế tự-do cũng có thể ñưa ra những mối lợi cho dân-tộc. Nhờ sự cạnh-tranh, trìnhñộ kỹ-thuật chung có thể ñược nâng cao. Sự tự-do hoạt-ñộng và quyền ñược hưởng kết-quả công việc
mình làm ñã khiến cho nhiều người hăng hái sản-xuất. Những ñiều này làm cho xã-hội thạnh-vượng và
quốc-gia trở nên trù-phú.
Tuy nhiên, sự tự-do quá ñộ có thể ñưa ñến nhiều mối hại. Ngoài nạn khủng-hoảng kinh-tế làm
cho quốc-gia suy yếu, dân-chúng cơ-cực, lại còn nạn tư-bản bóc lột lao-ñộng, gây ra xung-ñột giai-cấp.
Dân-tộc do ñó mà mất sức rất nhiều. ðó là chưa kể nạn thiếu nhiều nhu-dụng khi bị phong-tỏa.
Nói chung lại thì chế-ñộ kinh-tế tự-do hướng vào sự sinh-tồn cá-nhơn của người trước nhứt.
Nhưng nó cũng có thể ñồng-thời làm cho dân-tộc giàu có và mạnh mẽ. Tuy nhiên, chế-ñộ tự-do tự nó
mang lại những mầm mống họa-hại có thể làm cho quốc-gia bị suy yếu và cá-nhơn bị khổ-sở cơ-cực
lây.
Chế-ñộ kinh-tế tập-sản thường ñi chung với chế-ñộ ñộc-tài và cũng có những mối lợi và hại của
chế-ñộ ñộc-tài. Nó làm cho quốc-gia tránh ñược nạn kinh-tế khủng-hoảng và tổ-chức sự khai-thác
những tài-nguyên trong nước một cách hợp-lý.
Như thế, nó hướng ñến sự sinh-tồn của dân-tộc nhiều hơn. Nhưng chế-ñộ tập-sản tự-nhiên ñi
ñến chỗ uy-hiếp ñời sống cá-nhơn làm cho họ mất cả tự-do. Sự sinh-tồn cá-nhơn vì ñó mà không bảoñảm ñược. Hơn nữa, sự bó buộc cá-nhơn lại có thể làm tê-liệt lòng hăng hái hoạt-ñộng cùng sáng-kiến
của người. ðiều này sau cùng có hại cho sự phát-triển của dân-tộc.
Tuy hai chế-ñộ kinh-tế tự-do và tập-sản cùng có những ưu-ñiểm và nhược-ñiểm như nhau, ta có
thể bảo rằng chế-ñộ kinh-tế tự-do dầu sao cũng có hơn chế-ñộ kinh-tế tập-sản.
Trước hết, nó có thể ñồng-thời bảo-ñảm sự sinh-tồn của dân-tộc và của cá-nhơn, trong khi chếñộ kinh-tế tập-sản không bao giờ có thể ñạt ñược mục-ñích ấy. Xã-hội theo chế-ñộ tập-sản muốn
thạnh-vượng ñược phải ép buộc cá-nhơn một cách gắt gao. Nếu nó ñể cho cá-nhơn ñược tự-do, sự sảnxuất nhứt-ñịnh phải kém ñi và dân-tộc không thể trù-phú ñược. Vả lại, trường-hợp này rất khó xuất-
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hiện vì những nhà cầm-quyền của chế-ñộ tập-sản nắm trong tay rất nhiều thế-lực và ñược hưởng rất
nhiều mối lợi. Khuynh-hướng vị-kỷ tự-nhiên của người sẽ khiến cho họ cố-gắng dùng thế-lực ñể duytrì những mối lợi ấy.
Một mặt khác, chế-ñộ kinh-tế tập-sản với một khuôn khổ khắc-nghiệt không cho phép dânchúng hoạt-ñộng ñể sửa chữa những khuyết-ñiểm của nó và vận-mạng nó hoàn-toàn tùy-thuộc ý riêng
nhà cầm-quyền. Trái lại trong chế-ñộ kinh-tế tự-do, dân-chúng có thể nhờ sáng-kiến cá-nhơn hay nhờ
sự tác-ñộng công cộng mà sửa chữa lại những chỗ sai lầm. Như ta ñã thấy, một số chế-ñộ kinh-tế tự-do
ngày xưa ñã tự cải-thiện lần lần trở thành một chế-ñộ gần như chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn.
Chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn này cố dung-hòa hai chế-ñộ kinh-tế tự-do và tập-sản, hay nói cho
ñúng hơn nó cố bài-trừ những tệ-ñoan của chế-ñộ kinh-tế tự-do. Thật ra, nó không phải hoàn-toàn, và
không phải tự-nhiên ñưa ñến những kết-quả tốt ñược.
Nhiều quốc-gia chuyên-chế trước kia ñã từng thi-hành chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn. Nhưng không
phải quốc-gia nào cũng ñều thành-công như nhau. Sự thành-lập những kế-hoạch và sự hướng-dẫn
những hoạt-ñộng kinh-tế của nhơn-dân toàn quốc không phải là một việc dễ làm. Nó ñòi hỏi nơi người
chỉ-huy nhiều thiện-chí và năng-lực, nhứt là trong thời-ñại hiện-tại, thời-ñại mà nền kinh-tế hướng-dẫn
cần phải ñi ñôi với dân-chủ tự-do. Một sự sai lầm trong quan-niệm tổ-chức có thể ñưa rất nhiều họa-hại
ñến cho dân-chúng.
Nhưng mặc dầu không phải là giải-pháp hoàn-toàn, chế-ñộ kinh-tế hướng-dẫn cũng là chế-ñộ
có nhiều ñiều-kiện hơn hết ñể ñồng-thời bảo-vệ sự sinh-tồn của dân-tộc và của cá-nhơn.
4.- NHỮNG VẤN-ðỀ XÃ-HỘI.
Thuở con người còn dã-man, mới hội-họp nhau lại sống thành gia-ñình, thị-tộc hay bộ-lạc, ñời
sống chung còn giản-dị lắm. Sự ñào-thải thiên-nhiên khắc-nghiệt ñã loại hết những phần-tử ươn yếu
ngay trong khi chúng còn trong trứng nước, và những kẻ sống sót lại ñều có một sức khỏe dồi dào, ñủ
ñể ứng-phó với hoàn-cảnh.
Thêm nữa, trong một số bộ-lạc, người cha, hay một số nhơn-viên ñược chỉ-ñịnh, có quyền
quyết-ñịnh giết bỏ những ñứa bé sơ-sanh xét ra không ñủ sức khỏe. ðiều này phụ thêm vào sự ñào-thải
thiên-nhiên làm cho sức khỏe ñoàn-thể rất dồi dào.
Về mặt mưu-sanh, tất cả mọi người ñều ở trong một tình-trạng như nhau và thường hợp-tác
nhau một cách chặt chẽ. Người cổ-sơ, vì hoàn-cảnh bắt buộc, phải sống theo chế-ñộ cộng-ñồng. Mỗi
con thịt săn ñược ñều chia cho tất cả mọi người. Những bộ-lạc bắt ñầu sống về nông-nghiệp có tổ-chức
canh-tác riêng biệt và có những bồ lúa cho từng nhà. Nhưng vì ñất ñai còn rộng, mỗi gia-ñình ñều có
thể canh-tác ñược như ý muốn nên không ai phải chịu kém người khác quá nhiều.
Như thế, mặc dầu sự chênh lệch có thể xảy ra về ñịa-vị và oai-thế, người cổ-sơ vẫn không cáchbiệt nhau nhiều quá. ðời sống họ thực ra không phải là thần tiên như những nhà thủy-tổ thuyết dân-chủ
nói, nhưng ñoàn-thể họ không mắc phải những chứng bịnh mà ta gọi là bịnh xã-hội sau này. Sự khổ-sở
của họ phần lớn do nơi hoàn-cảnh khắc-nghiệt của thiên-nhiên, hoặc thêm nữa là chế-ñộ chánh-trị dựa
vào sự ñộc-tài quá ñộ của người tù-trưởng.
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Những chứng bịnh xã-hội thực sự chỉ phát-sanh ở những xã-hội văn-minh, gồm một số ñông
dân-chúng trong ñó người tranh-ñấu cho sự sinh-tồn của cá-nhơn nhiều hơn cho sự sinh-tồn ñoàn-thể.
Vì ñời sống ñã trở thành phức-tạp, mọi người không phải mưu sinh một cách với nhau. Sự phân-công
giúp cho xã-hội mạnh mẽ, nhưng lại làm cho cá-nhơn càng phân cách nhau về ñịa-vị, năng-lực và ñiềukiện sanh-hoạt.
Thêm nữa, sự phát-triển nền kinh-tế tạo cho người nhiều tiện-nghi và vì thế tăng-gia những
nhu-cầu của những người sang cả. Sự thâu-thập tài-sản trở thành hữu-ích cho người chớ không như
trong xã-hội cổ-sơ, dầu người có nhiều tiền cũng không biết dùng ñể làm gì. Do ñó, người cạnh-tranh
thâu-thập tài-sản. ðiều này ñưa ñến một sự chênh lệch quá lớn về kinh-tế : kế bên một số ít người làm
chủ những ñất ñai hay sự-nghiệp khổng-lồ, ta có thể thấy một số ñông rất nghèo khổ cơ-cực.
Theo xu-hướng vị-kỷ tự-nhiên của mình, những người giàu có, nhiều thế-lực dùng sức mạnh
xã-hội sẳn có của mình ñể bóc lột những người bần-cùng. Nạn cho vay nặng lãi giúp cho họ hút máu
mủ người dân. Một số người khác lại còn bắt buộc dân-chúng nghèo khổ làm tôi mọi cho mình, hoặc
với sự nhìn nhận của luật-pháp, hoặc với một tình-thế xã-hội bắt buộc người nghèo phải cam-tâm chịu
số-phận của mình. ðối với những người thất-nghiệp, không có ñất ñai hay vốn liếng khả-dĩ sanh lợi, từ
khước chế-ñộ nô-lệ là chết ñói.
Những người nghèo khổ, cũng như những người làm tôi mọi cho hạng giàu có, tự-nhiên không
thể hưởng ñược những mối lợi của xã-hội văn-minh. Họ sống trong sự dốt nát, sự cơ-cực và phần lớn,
dẫu có thông-minh, cũng phải chịu mù chữ.
Hơn nữa, bịnh-tật lan tràn khắp nơi. Vì những ñiều-kiện thiên-nhiên không còn gắt gao quá ñộ
như trong ñời sống rừng núi, một số người ươn yếu còn tồn-tại ñược. Nhưng thiếu vật-thực bổ-dưỡng,
thiếu thuốc men ñể chuyên chữa, nhiều khi lại vì sự mưu-sanh mà sống trong một cuộc ñời trái thiênnhiên, họ kéo dài một cuộc ñời bịnh-hoạn. Xã-hội cổ mang rất nhiều chứng bịnh nguy-hiểm : bịnh lao,
bịnh sốt-rét, bịnh cùi, bịnh ñậu, bịnh dịch-hạch, nhiều khi lan tràn ra nhanh chóng và giết hại một số
lớn dân-chúng. Ngoài ra, lại còn nhiều chứng bịnh rất hại cho nòi giống như các chứng bịnh phongtình.
Những hạng người cơ-cực quá thường tìm cách thoát khổ. Nhưng vì không có phương-tiện, họ
vùi thân trong hố trụy-lạc : rượu chè, thuốc phiện, bài bạc v.v...
Người ñàn bà vì yếu ñuối, vì năng-lực tranh-ñấu, vì có sắc ñẹp, thường bị dồn vào một ñịa-vị titiện. Một số lại bị ñưa ñến nghề mãi-dâm.
Những trẻ con cũng như những người già yếu thường không có gì bảo-ñảm cho sanh-mạng. Họ
hoàn-toàn tùy-thuộc thân-nhơn, và nếu không có thân-nhơn, họ chỉ có thể ñi ăn mày ăn xin mà sống.
Sau hết, lại còn những thiên-tai ñịa-biến trực-tiếp làm hại một số ñông người, hoặc phá-hoại
mùa màng cùng dụng-cụ sản-xuất và khiến cho người phải ñói khổ.
Những ñế-quốc ngày xưa thường ñược thành-lập bằng võ-lực. Những nhà chinh-phục lúc ban
ñầu tự-nhiên có xu-hướng hiếp-chế dân-chúng. Nhưng khi quốc-gia ñứng vững ñược lâu dài và sống
trong hòa-bình, ý-niệm ñạo-ñức lần lần nảy nở. Những học-giả cùng những chánh-khách giàu lòng
nhơn-ái ñã nêu những vấn-ñề xã-hội ra và tìm cách giải-quyết nó. Những giáo-chủ cũng như những lýthuyết-gia chánh-trị ngày xưa ñều cố sức hàn gắn những vết thương xã-hội. Họ kêu gọi người yêu
nhau, chấm dứt sự bóc lột nhau và giúp ñỡ nhau.
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Những lời kêu gọi của những nhà ñạo-ñức ngày xưa không phải là không có hiệu-quả. Nhiều
nhà vua ñã nghe theo họ và cố-gắng cải-thiện ñời sống dân-chúng. ðó là những vị anh-quân ñã lưu tên
tuổi tốt trong lịch-sử của các dân-tộc. Ngoài ra, còn nhiều nhà từ-thiện tự mình ñứng ra giúp ñỡ ñồngbào, lập những tổ-chức phước-thiện.
Những công tác xã-hội trên này ñã làm cho dân-chúng ñỡ khổ một phần nào. Tuy thế, nó vẫn
chưa ñược hoàn-hảo vì hãy còn tánh-cách cá-nhơn. Ảnh-hưởng nó không ñược rộng-rãi và nhứt là
không tiếp-tục vì nó chấm dứt khi người thi-hành nó chết ñi. Nói một cách khác, việc chuyên chữa
những chứng bịnh xã-hội không ñược lập thành một chế-ñộ vững chắc, và hạnh-phúc dân-chúng phần
lớn hãy còn tùy theo tâm-tánh những nhà cầm-quyền cùng những người may mắn ñược ưu-ñãi. Do ñó,
sự hiếp-chế bần-dân hãy còn là một thông-lệ và nhiều khi sự trù-phú bề ngoài của quốc-gia lại che ñậy
một xã-hội hết sức cơ-cực.
Nói cho ñúng ra thì trong xã-hội cổ, người ta cũng khó mà tổ-chức sự cứu-tế xã-hội thành một
chế-ñộ, một mặt vì trình-ñộ kỹ-thuật ngày xưa không cho phép, một mặt vì chế-ñộ chánh-trị hãy còn
thiếu về chủ-trương ñộc-tài. Với trình-ñộ kỹ-thuật hiện thời, người ta có thể tổ-chức sự cứu-tế xã-hội
một cách hoàn-mỹ hơn. Nhưng một số những quốc-gia vẫn không giải-quyết vấn-ñề xã-hội một cách
ñàng hoàng.
Một dân-tộc muốn sinh-tồn cần phải chữa ñến tận gốc những chứng bịnh xã-hội. Với chế-ñộ
kinh-tế hướng-dẫn hạn-chế bớt tư-bản bằng cách ñánh thuế lợi-tức và thuế di-sản theo phương-pháp
lũy-tiến, với một qui-chế lao-công ñể cho thợ thuyền ñược chia lời với chủ-nhơn, vấn-ñề chênh lệch
giai-cấp và bóc lột công-nhơn ñã có những ñiều-kiện tất yếu ñể có thể giải-quyết ñược ổn-thỏa.
Ngoài ra, chế-ñộ thuế-khóa còn phải ưu-ñãi hạng bần-dân hơn hạng có tiền của ; những xa-xíphẩm bị ñánh thuế nặng trong lúc những nhu-dụng cần-thiết cho ñời sống hằng ngày phải ñánh nhẹ ñi.
Các cơ-quan chánh-quyền cũng phải ñặc-biệt lưu-ý ñến việc giải-quyết nạn thất-nghiệp bằng cách mở
mang ñến tuyệt-ñộ sự khai-thác những tài-nguyên trong nước.
Một mặt khác, chánh-phủ cũng phải tổ-chức những cơ-quan giúp ñỡ những người nghèo và
khuyến-khích những hội-xã tương-trợ, ñồng-thời trừng-phạt những kẻ cho vay cắt cổ. Sự y-tế phải
ñược phổ-cập khắp nơi, mỗi làng, ít nhứt cũng phải có một bịnh-xá, một viện hộ-sanh. Những chứng
bịnh truyền-nhiễm và có hại chung như bịnh sốt rét, bịnh lao v.v… phải ñược bài trừ theo một kếhoạch ñại-qui-mô.
Vấn-ñề phụ-nữ cũng cần phải giải-quyết một cách hợp-lý. Trong các xã-hội cổ, người ñàn bà
thường bị bạc-ñãi thái-thậm. Nhưng trong các xã-hội văn-minh, phong-trào nữ-quyền lại ñưa người
ñàn bà ñi xa quá. Người ta ñã chủ-trương một sự bình-ñẳng hoàn-toàn giữa ñàn ông và ñàn bà, về cách
ñãi-ngộ cũng như về quyền-lợi. Sự bình-ñẳng này nói về mặt lý-thuyết thì rất hay, nhưng áp-dụng ra
thực-tế lại có nhiều cái hại.
Trước hết, người ñàn bà khi ñược xem là bình-ñẳng với ñàn ông phải xông xáo ra ñời ñể mưusanh. Họ bị xem là những ñối-thủ kinh-tế và tự-nhiên không còn ñược người ñàn ông nể nang hay
nhường bước như trước. Trong sự cạnh-tranh với ñàn ông, họ khó nắm phần thắng-lợi vì kém sức khỏe
và năng-lực : số ñàn bà thành-công trong sự hoạt-ñộng ngoài ñời thật là hiếm hoi, ngay ở các nước
văn-minh.
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Một mặt khác, khi người ñàn bà ra hoạt-ñộng nhiều ngoài xã-hội, những mối dây liên-lạc giañình phảI bị lỏng lẻo bớt. Một số người ñàn bà có chức-nghiệp thường kiêu-hãnh ñối với chồng và con
cái họ bị bỏ rơi, ít ñược săn-sóc kỹ-lưỡng. Những ñiều này sau cùng chẳng những có hại cho xã-hội,
mà còn hại cho người ñàn bà, vốn yếu-ñuối và cần dùng sự bảo-vệ, sự kính nể của người ñàn ông.
Lẽ tự-nhiên là trong xã-hội không chấp-nhận cho người ñàn bà làm việc ngoài xã-hội, người
ñàn bà bị dồn ép vào một ñịa-vị ty-tiện. Họ phải tùy-thuộc người ñàn ông quá nhiều và hạnh-phúc họ
do nơi ñộ-lượng của người ñàn ông. Một số phụ-nữ không có tài-sản, cũng không có người nương tựa,
phải mãi-dâm ñể mưu-sanh. Trong trường-hợp ñó, một dân-tộc muốn giải-quyết vấn-ñề phụ-nữ một
cách hợp-lý, không thể không nhận cho người ñàn bà ra làm việc ngoài xã-hội.
Tuy nhiên, chấp-nhận cho người ñàn bà ra làm việc ngoài xã-hội không có nghĩa là xem người
ñàn bà y như người ñàn ông. Sự bình-ñẳng về tinh-thần giữa ñàn ông và ñàn bà không thể áp-dụng ra
thực-tế bằng cách ñặt họ ngang hàng nhau về mọi phương-diện. Ta ñã thấy rằng cơ-thể ñàn bà khác cơthể ñàn ông, không phải chỉ ở những cơ-quan sanh-dục, mà còn ở cả cơ-cấu căn-bản ñưa ñến những
tâm-lý sai-biệt. Nếu họ kém ñàn ông vế sức mạnh thể-chất, về óc phán-ñoán và về nghị-lực, họ lại hơn
ñàn ông về sự chịu ñựng dẻo dai, về sự dịu-dàng và về tình-cảm. Vì ñó, ta nên xem ñàn ông và ñàn bà
là hai nhơn-vật bổ-túc cho nhau ñể tương trợ nhau, hơn là hai nhơn-vật y hệt nhau và cạnh-tranh nhau.
Như vậy, người ta có thể dành cho ñàn bà một số chức-vụ ñặc-biệt, thích-hợp với họ, thí-dụ
như những chức-vụ về y-tế, cứu-tế xã-hội, giáo-dục và nuôi dưỡng nhi-ñồng, những chức-vụ cần ñến
sự chăm-chỉ, ñến sự tỉ mỉ nhiều hơn là ñến sức lực. Trong những ngành kể trên ñây, người ñàn bà sẽ
ñược quyền ưu-tiên. Trong những ngành hoạt-ñộng cần ñến cân-lực nhiều hơn, sự có mặt của một
người ñàn bà có thể làm mất chỗ một người ñàn ông, chủ gia-ñình và tình-trạng xã-hội vẫn không giảiquyết ñược. Do ñó, vấn-ñề dùng ñàn bà trong các ngành ấy cần phải hạn-chế bớt.
Một mặt khác, nều sự làm việc của những phụ-nữ ñộc-thân hay mới thành gia-thất có thể làm
cho ngân-quỹ gia-ñình ñược dồi dào thêm, thì sự làm việc của người phụ-nữ ñông con sẽ có hại cho sự
giáo-dục của trẻ em. Vậy, chánh-phủ cần phải khuyến-khích người ñàn bà, trở về với gia-ñình. Công
tác xã-hội trọng-yếu nhứt của ñàn bà là tạo cho chồng một khung cảnh êm ñềm cho họ nghỉ ngơi sau
một ngày vật lộn với ñời, và ñào-luyện thêm những ñứa con cho nên người xứng ñáng. ðó không phải
là một nhiệm-vụ nhẹ nhàng và không ñáng trọng.
Nhưng dân-tộc phải làm thế nào cho việc trở về với gia-ñình của người ñàn bà không thiệt-hại
cho họ. Trước hết luật-lệ phải bảo-ñảm cho họ ñược chồng cấp-dưỡng tử-tế ñể tránh nạn ñàn ông mê
say mèo chuột mà bỏ vợ con ñói rách. Ngoài ra, những người cha gia-ñình ñông con phải hưởng một
qui-chế ñặc-biệt về lương bổng ñể cho việc người ñàn bà không làm việc không hại nhiều ñến ngânquỹ gia-ñình.
Dầu sao thì những qui-chế về người ñàn bà, dầu họ có làm việc hay không, cũng phải hướng
ñến chỗ bảo-vệ họ. ðối với trẻ con, cũng phải có luật-lệ ñặc-biệt. Chánh-phủ phải mở nhiều viện dụcanh ñể giữ gìn và săn-sóc con cái những gia-ñình lao-ñộng không thể nuôi dạy chúng. Những trẻ mồ
côi không nơi nương tựa cũng phải ñược nuôi-nấng dạy dỗ tử-tế. Sau hết, việc phân-phát các vật-thực
bổ-dưỡng ở các viện dục-anh và các trường học trẻ con phải ñược tổ-chức một cách châu-ñáo ñể trẻ
con những nhà nghèo khó không phải quá thiệt thòi về mặt phát-dục.
Những hạng người không nơi nương-tựa, những quả-phụ, những người già cả cần ñược săn-sóc
bảo-dưỡng tử tế. Chánh-phủ phải tổ-chức một quỹ an-ninh xã-hội về vấn-ñề này.
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Sau hết, những trò chơi trụy-lạc, những thú vui có hại cho sức khỏe dân-tộc phải ñược bài trừ.
Nạn cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, gái ñiếm v.v… cần nên cấm tuyệt. thay vào ñó chánh-phủ sẽ tổchức những trò chơi thanh-nhã, những thú vui có ích-lợi cho ñường thể-dục, trí-dục hay ñức-dục như
âm-nhạc, ca-kịch, thể-thao.
Tất cả những biện-pháp hướng về việc cải-thiện xã-hội, nâng ñỡ những kẻ bần-cùng và hàn gắn
những vết thương xã-hội phải ñược qui-ñịnh thành một chế-ñộ vững chắc. Lẽ cố nhiên là chế-ñộ này
không thể bất-di bất-dịch mà phải thay ñổi theo sự tiến-triển của xã-hội ñể chống chọi lại các nạn mới,
các chứng bịnh cùng phát-sanh theo sự tiến-hóa chung.
Chính bằng lối giải-quyết những vấn-ñề xã-hội của mình mà một dân-tộc biểu lộ khả-năng
biến-cải của mình và chứng tỏ rằng mình ñủ hay không ñủ ñiều-kiện ñể sinh-tồn sung-mãn. Ngày nào
người nghèo khổ nhứt trong nước cũng có ñủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở và có thể hy-vọng ở một ngày mai
tươi sáng hơn, ngày ấy, dân-tộc mới có thể tự-hào rằng những vấn-ñề xã-hội của mình ñược giải-quyết
ổn-thỏa và mới có thể tin rằng mình có nhiều ñiều-kiện ñể bảo-ñảm sự sinh-tồn của mình.
5.- VẤN-ðỀ VĂN-HÓA VÀ HỌC-THUẬT.
Sự nâng cao ñời sống của dân-chúng và giải-quyết những vấn-ñề xã-hội một cách ổn-thỏa làm
cho dân-chúng có một ñời sống thơ thới và không uất ức ñối với chế-ñộ trong nước. Tuy nhiên, nó
không ñủ ñể làm cho dân-chúng hoàn-toàn tán-ñồng chế-ñộ ấy. Ta nên nhớ rằng bản-năng sinh-tồn của
người khiến cho họ có ý muốn nâng cao ñời sống mình lên. Do ñó, người rất ít thỏa-mãn với số-phận
của mình. « ðược voi thì ñòi tiên », ñó là tâm-trạng chung của nhơn-loại.
Sau một thời-kỳ loạn-lạc khổ-sở thái-quá, một chế-ñộ ñem sự trật-tự và an-ninh ñến sẽ ñược
dân-chúng nhiệt-liệt tán-thành. Nhưng khi xã-hội ñã ổn-ñịnh, khi kỷ-niệm của những cảnh ñau thương
tang tóc ñã phai mờ trong trí óc mọi người, một ñời sống cao hơn và công-bằng hơn có thể không làm
cho họ hài lòng và họ có thể nghe theo lời tuyên-truyền ñường-mật của những kẻ thù muốn phá-hoại
dân-tộc.
Vì thế, ngoài việc tổ-chức cho ñời sống xã-hội vật-chất của dân-chúng ñược ñầy ñủ, cho chế-ñộ
xã-hội ñược công-bằng, dân-tộc còn phải nghĩ ñến sự giác-ngộ ñể cho họ hiểu về quyền-lợi thật-sự sâu
xa của họ về nhiệm-vụ họ ñối với quốc-gia. ðó là vai tuồng của giáo-dục và văn-hóa.
Ngày xưa, tinh-thần tôn-giáo chi-phối hết mọi ý-tưởng của người và văn-hóa thấm-nhuần tánhcách tôn-giáo. Tất cả các hệ-thống tư-tưởng ñều ñặt nền tảng trên thần-quyền, và nghệ-thuật vănchương cũng nhắm vào mục-ñích phụng-sự thần minh.
Hơn nữa, chỉ có vị thần ñược nhà cầm-quyền tôn thờ và những giáo-lý ñược nhà cầm-quyền
trọng-vọng mới ñược chấp-nhận. Những người theo ñạo khác nhứt-ñịnh không ñược dung tha. Như
thế, nền văn-hóa những xã-hội cổ có một tánh-cách ñộc-tài khắc-nghiệt. Nó thâu sự suy-luận và những
ñề tài sáng tác văn-nghệ của người vào một vòng chật hẹp.
Nếu lúc ban sơ, khuynh-hướng thống-nhứt do chế-ñộ ñộc-tài gây ra có làm cho xã-hội ñồngnhứt và nền tư-tưởng của người ñược mạnh mẽ, về sau, những bó buộc của nó làm cho nền tư-tưởng
này ngưng ñọng lại.
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Xã-hội Á-châu ngày xưa ñã ñứng lại một chỗ sau khi tiến ñến một mực khá cao vì sự gò ép tưtưởng. Những xã-hội Âu-châu chỉ vượt khỏi khuôn khổ của nền tư-tưởng cổ sau những tranh-chấp kịch
liệt. Những giáo-hội Âu-châu thời cận-kim ñã không ngần ngại ñàn-áp chống báng những tư-tưởng
khoa-học mới chớm nở. Nhiều nhà khoa-học ñã phải buộc lòng công-khai phủ-nhận những chủ-trương
mà trong thâm-tâm họ nhận là ñúng. ðó là trường-hợp ông Galilée phải phủ-nhận thuyết cho rằng quả
ñất xoay tròn chung quanh mặt trời, ñể khỏi bị tôn-giáo pháp-ñình truy-tố.
Về mặt nghệ-thuật, khi xã-hội ñã có một ñời sống vật-chất cao rồi, người quay về ñời sống
thực-tế nhiều hơn và những ñề-tài sáng tác có phong-phú hơn.. Tuy thế, tôn-giáo cũng hãy còn chiphối các nghệ-sĩ một cách mạnh mẽ.
Khi chế-ñộ dân-chủ ñược thiết-lập, nền văn-hóa các nước ñược phát-triển một cách nhanh
chóng và mạnh mẽ, nhờ nó nhìn nhận sự tự-do cho mọi cá-nhơn. Người ta thấy xuất-hiện nhiều xuhướng, nhiều học-phái khác nhau. Kho tàng văn-hóa của người ñột nhiên phong phú một cách dịthường.
Nhưng nếu sự tự-do có lợi cho xã-hội, nó cũng ñưa ñến một số họa-hại. Cái nhược-ñiểm lớn
nhứt của nền văn-hóa tự-do là tự mình chứa lấy những mầm móng chống chọi lại mình. Nền tư-tưởng
tự-do cho phép người tự-do phủ-nhận, kích-bác lý-tưởng tự-do. Vì ñó, ở những quốc-gia theo chế-ñộ
tự-do, thường có những ñảng-phái theo chủ-trương ñộc-tài hoạt-ñộng.
Một mặt khác, vì tôn-giáo ñã mất ñịa-vị ñộc tôn, xã-hội không còn yếu-tố nào phối-trí sự hoạtñộng của tư-tưởng người và nó phát-triển một cách hỗn-ñộn. Những ý-tưởng yếm-thế, hoài-nghi,
những chủ-trương cá-nhơn phóng-túng, vị-kỷ, những tác-phẩm phụng-sự những thú-dục của người rất
mực nảy nở. Người ta thấy phát-hiện những phong-trào văn nghệ bịnh-hoạn có hại cho sức khỏe tinhthần của cả giống nòi.
Những chế-ñộ tự-do thật ra cũng có nêu những ñều cấm kỵ và những tổ-chức có mục-ñích bảovệ thuần-phong mỹ-tục cũng có gây phong-trào phản-ñối những tác-phẩm có hại nhiều. Tuy thế, sự
hạn-chế này thường rất yếu ớt và không ñạt ñược kết-quả mong muốn.
Người vốn là một ñộng-vật có tư-tưởng và thường cố-gắng dung-hợp tư-tưởng mình với hànhñộng mình cho nên ý-thức-hệ có một vai tuồng quan-trọng ñối với xã-hội. Sự tồn-vong của các dântộc, nhứt là trong thời-ñại mà sự tiến-bộ của kỹ-thuật ñã thâu hẹp quả ñịa-cầu và làm cho các quốc-gia
liên-ñới nhau một cách chặt chẽ, một phần lớn tùy-thuộc vào ý-thức-hệ của dân-tộc ấy. Ý-thức-hệ dựa
vào thần-quyền vì sự gò bó tư-tưởng, cũng như ý-thức-hệ dựa vào sự tự-do vì sự phóng-túng thái-quá,
ñều không thích-hợp nữa.
Trong thời-ñại khoa-học hiện giờ, sự tranh-ñấu sinh-tồn ñã trở thành ráo riết, và ý-thức-hệ xãhội cần phải trực-tiếp dựa vào sự sinh-tồn. Như thế, dân-tộc cần phải gây cho mọi công-dân một ýthức rõ rệt về vấn-ñề sinh-tồn. Mỗi người ñều phải hiểu rằng dân-tộc có sinh-tồn thì cá-nhơn mới có
thể sinh-tồn ñược. Do ñó, người phải sẵn sàng hy-sanh những quyền-lợi thiển cận của mình ñể phụngsự quyền-lợi tối-cao của tổ-quốc.
Nếu mỗi người ñều chỉ biết có mình, chỉ lo phụng-sự quyền-lợi cá-nhơn của mình, quốc-gia
phải suy yếu, dân-tộc phải bị dân-tộc khác uy-hiếp và cá-nhơn không sao có thể sinh-tồn ñầy ñủ ñược.
Trái lại, nếu mọi người ñều có một ý-thức quốc-gia sáng suốt, họ có thể hy-sanh cho quyền-lợi chung.
Họ cũng có thể kềm hãm bớt xu-hướng chống chọi lại xã-hội và tự thỏa-mãn khi xã-hội ñược tổ-chức
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một cách công-bằng. ðiều này làm cho quốc-gia hùng-cường và ñủ ñiều-kiện bảo-ñảm cho cá-nhơn
một ñời sống sung-mãn.
ðể gây cho mọi công-dân cái ý-thức quốc-gia chơn-chánh tối-cần này, chánh-phủ phải tổ-chức
một nền giáo-dục thích-hợp. Trong chương-trình giáo-huấn, cần phải có phần chánh-trị và xã-hội.
Ngoài ra, ñể giúp cho mọi công-dân có ñủ ñiều-kiện hoạt-ñộng ngoài ñời, sự giáo-dục phải có
tánh-cách thực-tiễn và hướng ñến việc tập cho trẻ con có một ñời sống xã-hội rộng rãi. Những trò chơi
thể-thao làm phát-triển, tinh-thần ñồng-ñội phải ñược khuếch-trương, sự tổ-chức việc học và sống ở
học ñường cũng phải nhắm vào mục-ñích làm cho học sinh quen kính nể ý-tưởng người khác và thích
tham-dự những hoạt-ñộng xã-hội và tương-trợ kẻ khác.
Nói một cách khái-quát, bậc tiểu-học phải có tánh-cách cưỡng-bách. Nó hướng về sự ñàoluyện thể-chất và dạy cho học sinh những trí-thức cần-thiết cho ñời sống trong một xã-hội văn-minh. Ở
bậc trung-học, ta phải mở mang óc phán-ñoán nhiều hơn. Và ở bậc ñại-học, sự học-vấn phải hướng về
sự tìm tòi khảo-cứu.
Ở hai bậc trung-học và ñại-học, học sinh phải ñược tham-dự vào việc tổ-chức và ñiều-khiển ñời
sống của họ. Sự tổ-chức cần hướng-dẫn ñến chỗ mở mang tinh-thần trách-nhiệm cùng sự làm việc tậpthể. Học sinh không phải chỉ học trong lớp những bài học dạy khô-khan của giáo-sư. Họ phải tự tay
làm lấy những thí-nghiệm khoa-học, hay tự mình tìm lấy tài-liệu, theo sự chỉ-dẫn của giáo-sư.
Về mặt ñức-tánh, học sinh các cấp không phải học thuộc lòng những bài công-dân giáo-dục và
luân-lý, mà phải tự tập lấy những ñức-tánh cần-thiết trong ñời sống riêng cũng như trong ñời sống tậpthể. Vai tuồng các giáo-viên, giáo-sư và giám-thị là hướng-dẫn học-sinh về mặt tinh-thần và xem sóc
sự tiến-triển của chúng về ñức-hạnh. Ngoài ra, họ còn phải cố gây cho mỗi học-sinh một lý-tưởng cao
quí làm mục-tiêu cho ñời sống tương-lai của chúng.
Sau học-ñường, người công-dân còn phải tiếp-tục ñào-luyện bằng văn-hóa. Do ñó, những hoạtñộng văn-nghệ cũng phải hướng về mục-ñích dân-tộc sinh-tồn gây ý-thức quốc-gia, dân-chủ và xã-hội
chơn-chánh cho mọi người.
Nguyên-tắc tự-do tư-tưởng ñược chấp-thuận. Nhưng người ta không thể lấy nền tự-do ñể gây
một tinh-thần phóng-túng ñồI-bại. Chánh-phủ cần phải nghiêm cấm những sản-phẩm khiêu-dâm,
những hệ-thống tư-tưởng chủ-trương ñộc-tài, hạ giá nhơn-phẩm phản lại quốc-gia, những sản-phẩm
làm nhụt chí chiến-ñấu, gây cho người một tinh-thần ủy-mị, yếm-thế, hoài-nghi. ðồng-thời, tổ-chức
xã-hội phải khuyến-khích những tác-phẩm lành mạnh, nâng cao giá-trị con người, gây tinh-thần trong
sạch và hăng hái chiến-ñấu, hoặc hướng ñến mục-ñích phụng-sự quốc-gia, dân-tộc. Những văn-nghệ-sĩ
cần ñược bảo-vệ và nâng ñỡ.
Ngoài ra, muốn rượt kịp các dân-tộc khác trên ñường văn-minh, dân-tộc còn phải cố-gắng pháttriển nền học-thuật của mình. Những ñức-tánh và tư-tưởng ñặc-biệt của dân-tộc trong quá-khứ phải
ñược phát-huy. ðồng-thời, dân-tộc còn phải tổ-chức sự du-học ñể thâu-thái những ý-tưởng và kỹ-thuật
mới lạ của các dân-tộc khác.
6.- VẤN-ðỀ BINH-BỊ.
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Muốn bảo-vệ quyền-lợi mình ñối với ñoàn-thể khác, một ñoàn-thể phải sẵn sàng chiến-ñấu, và
do ñó, phải tổ-chức sự chiến-ñấu. Hình-thức và phương-pháp chiến-ñấu có rất nhiều. Nhưng trong tất
cả những hình-thức và phương-pháp chiến-ñấu, chỉ có sự tranh-ñấu bằng quân sự là hoàn-hảo hơn cả.
Vì thế, mọi ñoàn-thể chủ-trương chiến-ñấu một cách mãnh-liệt như các hội-ñảng cách-mạng ñều
hướng về sự tổ-chức quân-ñội.
Lẽ cố nhiên là một quốc-gia muốn ñương ñầu lại các quốc-gia khác cũng phải lo tổ-chức quânñội ñể tự-vệ hay ñể tấn-công ngoại-bang. Bởi thế, từ trước ñến nay, những cơ-quan nắm quyền-bính
không bao giờ lãng quên việc tổ-chức quân-ñội.
Lịch-sử cho ta thấy rằng sức mạnh một xã-hội dựa vào quân-ñội nhiều hơn hết. Những yếu-tố,
chánh-trị, kinh-tế, kỹ-thuật, văn-hóa v.v… của các quốc-gia ñều phụ vào việc xây dựng quân-ñội. Và
bù lại, quân-ñội lãnh vai tuồng bảo-vệ xã-hội cùng những yếu-tố trên này.
Một xã-hội có quân-ñội mạnh mới có thể duy-trì ñược ñời sống vật-chất và tinh-thần mình. Với
một quân-ñội yếu ớt, một xã-hội có thể bị tiêu-diệt hay là bị lệ thuộc vào xã-hội khác. Như vậy, quânñội là yếu-tố cần-thiết cho mọi xã-hội.
Từ trước ñến giờ, xã-hội nào cũng nhận thấy sự cần-thiết của quân-ñội và cũng lo tổ-chức
quân-ñội. Nhưng sự tổ-chức quân-ñội xưa nay ñã mang nhiều hình-thức khác nhau. Thật-sự thì quânñội các xã-hội ñã tùy những ñiều-kiện chánh-trị, kinh-tế, kỹ-thuật, văn-hóa của các xã-hội mà biến ñổi
vô-cùng.
Tuy thế, ta cũng có thể phân-biệt trong những quân-ñội cổ kim một vài hình-thức chánh-yếu.
Một ñiểm quan-trọng ta cần phải lưu-ý là những hình-thức này phù-hợp với sự tiến-hóa chánh-trị của
người, và ta có thể bảo rằng chánh-trị chi-phối sự tổ-chức quân-ñội nhiều hơn hết.
Trong xã-hội cổ-sơ, gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc, ñều là những ñơn-vị võ-trang. Mỗi người trai
tráng trong các tổ-chức ấy ñều là một chiến-sĩ, và những người không ñủ sức sử-dụng võ khí cũng phải
phụng-sự ở hậu phương khi có cuộc chiến-ñấu. Như thế, thật-sự tất cả mọi nhơn-viên của ñoàn-thể
ñều ñứng trong quân-ñội và khi có chiến-tranh, mọi người ñều tham-dự cuộc chiến-ñấu.
Vị tướng-lãnh chỉ-huy quân-ñội trong thời-kỳ này là vị gia-trưởng, tộc-trưởng hay tù-trưởng.
ðó là một người ñược chọn lựa vì sức mạnh, vì trí khôn hay vì nguyên-tắc kế-thừa. Nhưng dầu sao,
người này cũng ñược mọi kẻ khác vui lòng tôn-trọng.
Những gia-ñình, thị-tộc, bộ-lạc thường tranh-chiến nhau ñể mưu-ñồ sự sống còn của mình. Kếtquả của sự tranh-chiến ñó là một nền trật-tự ñặt trên sự tương-quan lực-lượng, và biểu-hiện bằng
những cuộc liên-kết, bằng sự lệ thuộc, sự thống-trị. Về sau, khuôn khổ thị-tộc ñổ vỡ và bộ-lạc không
ñủ to rộng ñể sống ñộc-lập : xã-hội tiến ñến hình-thức tiểu-bang.
Các tiểu-bang thường có một lãnh-thổ rộng-rãi và một dân-chúng khá ñông. Những nguy-cơ
uy-hiếp ñời sống chung ít rõ rệt hơn trong các xã-hội cổ-sơ và sự phân-công bắt ñầu xuất-hiện. Hơn
nữa, người chỉ-huy thường muốn nắm ñộc-quyền dùng võ-lực cho nên xã-hội giải-giới và người ta thấy
phát-hiện một quân-ñội cách-biệt với xã-hội.
Ta có thể phân-biệt hai trường-hợp khác nhau.
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Nếu tiểu-bang ñặt dưới quyền ñiều-khiển tuyệt-ñối của một quốc-vương, quân-ñội hoàn-toàn
cách-biệt dân-chúng. Quân-nhơn là người trong nước hay là người ngoại-quốc do quốc-vương xuất
tiền ra mướn phụng-sự mình. Tự-nhiên, trong trường-hợp này, vị quốc-vương trọn quyền ñiều-khiển
quân-ñội. Dân-chúng chỉ có việc nộp thuế cho nhà vua chớ không còn dính dáng gì ñến vấn-ñề quânsự cả.
Nhưng có khi người cầm ñầu tiểu-bang không ñược trọn quyền ñiều-khiển xã-hội và phải nể
nang những kẻ chỉ-huy những bộ-lạc, thị-tộc ñã họp lại thành tiểu-bang. Trong trường-hợp này, tiểubang ñược tổ-chức theo chế-ñộ ñô-thị hay theo chế-ñộ phong-kiến.
Trong chế-ñộ ñô-thị, người chỉ-huy xã-hội do những tù-trưởng, tộc-trưởng bầu lên. Ông ta nắm
giữ quyền ñiều-khiển quân-ñội. Quân-ñội này có thể có tánh-cách thống-nhứt hoàn-toàn, nhưng cũng
có thể lấy các bộ-lạc lảm nền tảng. Trong trường-hợp sau này, các bộ-lạc hãy còn ñược võ-trang.
Theo chế-ñộ ñô-thị, quân-sĩ là những công-dân ñược nhà cầm-quyền chỉ-ñịnh, hoặc ñộng-viên
khi có chiến-tranh. Cũng có khi tất cả mọi công-dân ñều bị ñộng-viên và phải tại ngũ cho ñến tuổi lão.
ðó là qui-chế thi-hành ở Sparte ngày xưa. Nhưng dầu sao, quân-sĩ trong những ñô-thị thuở trước, cũng
là những công-dân và có quyền tham-dự chánh-sự. Hơn nữa, quyền hành-pháp và quyền quân-sự lại
qui-tập trong tay vị thống-lãnh ñược bầu lên làm người chỉ-huy.
Trong chế-ñộ phong-kiến, người chỉ-huy là một nhà vua chia quyền với các quí-tộc. Nhà vua có
thể do các nhà quí-tộc bầu lên như ở nước Ba Lan trước ñây hay nước Trung Hoa trong thời-kỳ truyềnhiền. Ông cũng có thể nhờ chế-ñộ kế-thừa mà lên ngôi vị tối-cao trong nước. Nhưng trong trường-hợp
nào, các quí-tộc cũng có ấp-ñịa và có quân-ñội như nhà vua.
Khi nhà vua hùng-cường, các quí-tộc hoàn-toàn tuân lịnh vua, nhưng khi nhà vua suy yếu, các
quí-tộc có thể không kể ñến quyền vua.
Trong chế-ñộ này, quân-sĩ gồm những kẻ tình-nguyện phụng-sự trong quân-ñội của nhà quí-tộc
hay quân-ñội nhà vua, nhứt là những kẻ ñược hưởng lộc của nhà vua hay của một quí-tộc, như các giathần, các hiệp-sĩ.
Khi có chiến-tranh, dân-chúng có thể bị gọi nhập-ngũ. Tuy nhiên, họ ít khi bị ñộng-viên toàndiện và việc tranh-ñấu chỉ qui vào các quân-ñội mà thôi.
ðiều ñáng cho chúng ta lưu-ý là chế-ñộ ñô-thị và chế-ñộ phong-kiến ñều có xu-hướng tiến ñến
chế-ñộ dân-chủ tập-trung. Thêm nữa, ngày xưa, sự chiến-tranh lẫn nhau giữa các tiểu-bang có thể lần
lần ñưa ñến sự thành-lập các ñế-quốc.
ðế-quốc có thể tổ-chức theo chế-ñộ phong-kiến hay quân-chủ tập-trung. Ngoài ra, trong ñếquốc, có thể có một giống dân làm chủ và những giống dân thuộc-ñịa. Cũng có khi ñế-quốc gồm một
chánh-quốc theo chế-ñộ cộng-hòa cai-trị các thuộc-ñịa. ðó là trường-hợp ñế-quốc La-Mã lúc mới xây
dựng nền bá-chủ của mình.
Trong ñế-quốc, quân-ñội thuộc quyền nhà vua hay người cầm ñầu chánh-quốc và có thể gồm
những người chuyên-môn ñánh giặc mướn. ðó là những quân-sĩ chuyên-nghiệp phụng-sự kẻ trả lương
cho mình. Ngoài ra, còn có những công-dân bị gọi nhập-ngũ khi có chiến-tranh. Cơ-quan cầm-quyền
tự chọn lấy những quân-sĩ nhập-ngũ này, hoặc ñịnh cho mỗi thị-xã số người thị-xã phải cung-cấp cho
mình, rồi thị-xã chọn lấy người ñể nộp lên.
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Trong chế-ñộ phong-kiến, các nhà quí-tộc cũng có quân-ñội riêng. Khi có chiến-tranh, các nhà
quí-tộc cùng với quân-ñội mình ñều thuộc quyền sử-dụng của nhà vua.
Dầu sao, giữa dân-chúng và quân-sĩ cũng có sự cách-biệt nhau : ngay những người dân bị gọi
nhập-ngũ cũng lần lần ñi xa dân-chúng. Quân-ñội thành một cơ-quan riêng của nhà vua và thường bị
vua dùng ñể ñè nén dân-chúng. Khi có chiến-tranh, chỉ có quân-ñội các nước là tác-chiến chống nhau,
dân-chúng ít khi tham-dự cuộc chiến-ñấu.
Sau cuộc ðại Cách-mạng Pháp, các dân-tộc lần lần có quan-niệm mới về quân-ñội. Quân-ñội
không còn là cơ-quan riêng của nhà vua dùng ñể bảo-vệ quyền-lợi cá-nhơn hay dòng họ mình, mà là
một cơ-quan của dân-tộc dùng ñể bảo-vệ quyền-lợi chung.
Lúc ban ñầu, quân-ñội tổ-chức theo lối tình-nguyện. Nhưng sau ñó, người ta thêm chế-ñộ bắt
thăm. Trong chế-ñộ này, nhiều hạng người có thể ñược miễn-dịch, và những người bắt nhằm những lá
thăm chỉ-ñịnh mình tùng-ngũ có thể mướn người khác ñi thay.
Nhưng vì phãi gia-tăng quân-số ñể ñối-phó với tình-thế, nhiều dân-tộc ñã phải thi-hành chế-ñộ
cưỡng-bách tùng-quân và thiết-lập các ngạch quân-sĩ trừ bị phụ thêm vào quân-ñội chuyên-nghiệp.
Thời bình chỉ có quân-ñội chuyên-nghiệp và những người ñứng tuổi tùng-quân ñược gọi nhập-ngũ ñể
tập-luyện và có mặt trong cơ-ngũ. Nhưng khi có chiến-tranh, tất cả các công-dân ñủ sức tùng-quân ñều
bị ñộng-viên.
Chế-ñộ cưỡng-bách tùng-quân lần lần tràn khắp nơi các nước. Ngay ñến những nước theo lối
tổ-chức ñộc-tài cũng thi-hành chế-ñộ quân-ñội quốc-gia ñể có một lực-lượng hùng-hậu. Bù lại, mốt số
nước theo chế-ñộ dân-chủ như Anh, Mỹ không thi-hành chế-ñộ cưỡng-bách tùng-quân.
Từ thế-kỷ thứ 20, những cuộc chiến-tranh thường có tánh-cách toàn-diện. Ngoài những người
bị ñộng-viên phải trực-tiếp phụng-sự trong quân-ñội, toàn dân còn bị huy-ñộng trong những cơ-quan
phụ-thuộc như cơ-quan y-tế, những cơ-quan lo việc tiếp-tế và phòng-thủ hậu-phương.
Xét sơ qua sự tiến-triển của tổ-chức quân-ñội trong nhơn-loại, ta có thể thấy rằng xã-hội cổ-sơ,
quân là dân và dân là quân. Quyền-lợi của dân và quân hoàn-toàn tương-hợp nhau vì người dân ñã
ñứng ra làm quân-sĩ ñể bảo-vệ quyền-lợi của chính mình.
Các xã-hội tiểu-bang, phong-kiến và ñế-quốc có một tánh-cách hoàn-toàn trái ngược lại : quânñội cách-biệt hẳn với dân và thành ra tay sai của nhà vua hay bọn quí-tộc. Trừ ra những lúc họ chiếnñấu với ngoại-tộc ñể binh vực nền ñộc-lập của tổ-quốc, quân-ñội ít ñược dân-chúng ưa thích, mặc dầu
có thể làm cho họ sợ hãi.
Trong những xã-hội cận-ñại, quân-sĩ có thể là nhơn-viên chuyên-nghiệp hay là dân-chúng bị
ñộng-viên. Thường họ là cơ-quan ñể bảo-vệ quyền-lợi quốc-gia và ñược dân-chúng mến nhiều hơn.
Một dân-tộc muốn sinh-tồn trong thế-giới hiện-tại cần phải có một quân-ñội hùng mạnh. Vì lẽ
cuộc chiến-tranh từ thế-kỷ này trở ñi lần lần có tánh-cách toàn-diện, các dân-tộc, nhứt là dân-tộc nhược
tiểu, phải làm thế nào ñể biến tất cả mọi công-dân của mình thành những chiến-sĩ tranh-ñấu cho quyềnlợi chung.
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Muốn cho sự cưỡng-bách tùng-quân có hiệu-lực tối-ña, sự ñào-luyện thể-chất của trẻ con phải
ñược chăm-chú ñến một cách ñặc-biệt ñể người nào cũng có thể trở thành chiến-sĩ. Những cơ-quan lo
việc tuyển-mộ quân-sĩ và ñộng-viên các công-dân phải dùng những phương-pháp khoa-học ñể tìm biết
năng-lực từng người hầu bổ-nhiệm họ trong những ñơn-vị có thể ích-dụng năng-lực ấy ñến triệt-ñể.
Sự ñào-luyện tinh-thần cho quân-sĩ phải ñược ñặc-biệt chú-ý, ñể một mặt tăng-cuờng một ýchí chiến-ñấu, một mặt ñể tạo ra giữa dân với quân một bầu không khí thân-ái cần-thiết cho sự cộngtác chống ñịch-quân.
Sau hết, tất cả những cơ-quan hoạt-ñộng trong nước ñều phải ñược hướng ñến chỗ tăng-cường
lực-lượng vật-chất và tinh-thần của dân-tộc. Những nền kỹ-nghệ cần-yếu cho sự quốc-phòng nếu
không quốc-hữu-hóa, cũng phải ñặt dưới sự ñiều-khiển chặt chẽ của chánh-phủ.
7.- VẤN-ðỀ CHỈ-HUY DÂN-TỘC.

a)- NHỮNG NGƯỜI ƯU-TÚ.

Xã-hội nào cũng có nhiều hạng người tài ñức khác nhau. Một số ít trội hơn ñại chúng về tài, về
ñức hay về cả tài lẫn ñức lập thành hạng ưu-tú của dân-tộc.
Chánh-thức hay bán chánh- thức, gián-tiếp hay trực-tiếp, hạng ưu-tú ñóng vai tuồng quan-trọng
trong xã-hội. Họ có thể nắm chánh-quyền và trực-tiếp cai-trị dân-chúng. Họ có thể chỉ là người thường
dân, nhưng ñược ñồng-bào kính nể trọng-vọng và có một ảnh-hưởng tinh-thần rất mạnh ñối với ñạichúng. Họ cũng có thể chỉ là những người chỉ sống một cách tối tăm, không ai biết ñến, nhưng lại
hoài-bão một lý-tưởng cao rộng và chuẩn-bị những cuộc biến-ñộng lớn-lao bằng những phương-pháp
hòa-bình hay bằng bạo-lực.
Những người ưu-tú nắm ñược chánh-quyền mà nhiều năng-lực thì quốc-gia ñược thạnh-vượng.
Hạng ưu-tú ñược dân-chúng tôn-trọng mà tài giỏi thì xã-hội an-ổn. Những kẻ ưu-tú chủ-trương cải-tổ
xã-hội mà có một nhãn-quan chánh-trị sáng suốt rộng-rãi thì xã-hội ñược tiến-hóa.
Trái lại, những người cầm ñầu mà kém quá thì quốc-gia suy-ñồi. Những kẻ ñược thiên-hạ
trọng-vọng mà dở thì xã-hội ñổ nát, những người chủ-trương cải tổ xã-hội mà mù tối thì dân-chúng
phải thoái-hóa.
Như vậy, những người ưu-tú có một ảnh-hưởng rất lớn ñối với xã-hội. Họ tiêu-biểu cho ý-thức
của dân-tộc. Chính họ ñiều-khiển quan-năng biến-cải của dân-tộc, giúp dân-tộc sử-dụng sức mạnh của
mình. Cũng như một người ốm yếu nhưng khôn ngoan có thể thắng ñược một người to lớn mà ngu
ñần, một dân-tộc ít lực-lượng nhưng ñược những người tài giỏi chỉ-huy có thể thắng ñược một dân-tộc
nhiều lực-lượng nhưng lại do những người thiếu năng-lực ñiều-khiển.
Vấn-ñề ưu-tú, xem thế, là vấn-ñề quan-trọng bậc nhứt, có thể bảo là một vấn-ñề sống chết của
dân-tộc. Phê-bình Nghiêm Quan, người Tàu ngày xưa ñã bảo ñó là một sợi tơ mà treo ñược chín vạc
(nhứt ty phù cửu ñỉnh), ý bảo rằng riêng ñức-hạnh một cá-nhơn mà lại giữ cho cả một triều-ñại, một
xã-hội ñược ổn-ñịnh. Gần ñây, Staline cũng bảo « Sự thắng hay bại của chủ-nghĩa cộng-sản phần lớn
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do nơi cán-bộ ». Vậy, chính những người duy-vật cũng phải công-nhận sự quan-trọng của những người
ưu-tú, mặc dầu lý-thuyết họ phủ-nhận kẻ anh-hùng.
Trong khi luận về sự tổ-chức chánh-trị của dân-tộc, ta ñã nhận thấy rằng chánh-thể một nước
hay dở một phần do nơi người thi-hành nó. Hơn nữa, trong lịch-sử các nước, những bậc anh-hùng vĩnhơn ñã ñóng một vai tuồng trọng-hệ ; hầu hết những huân-công, tuấn-nghiệp của một dân-tộc ñều
dính dáng ñến cá-nhơn một vị anh-hùng. Tự-nhiên là người anh-hùng muốn thành-công phải có những
ñiều-kiện vật-chất cần-thiết. Không có quân-ñội thiện-chiến, không ñược dân ủng-hộ, Trần Quốc-Tuấn
hẳn ñã không thắng ñược quân Nguyên. Nhưng với quân-ñội cùng dân-chúng ấy mà quyền-bính nằm
trong tay Trần Ích-Tắc hay Trần Nhựt Hiệu, chắc chắn nước Việt-nam lúc ấy ñã lọt vào vòng thaotúng của Thoát Hoan rồi.
Vai tuồng trọng-yếu của người ưu-tú, tất cả các xã-hội ñều nhận thấy. Do ñó, mỗi chế-ñộ
chánh-trị ñều cố-gắng hướng sự giáo-dục ñến chỗ ñào-luyện những người ưu-tú theo quan-niệm mình.
Những chế-ñộ mới thiết-lập lại còn tìm cách hủy-diệt hạng người ưu-tú của xã-hội cũ, nếu không có
thể cải-hóa họ ñược. Những nhà cầm-quyền phát-xít, quốc-xã, cộng-sản ñều nghĩ cách ñào-luyện
công-dân từ lúc hãy còn bé bỏng ñể tạo những người ưu-tú theo quan-niệm mình.
Vì sự quan-trọng của người ưu-tú, vì xã-hội nào cũng cố-gắng ñào-luyện những người ưu-tú
theo khuôn khổ mình, trong xã-hội bình-thường cũng như trong xã-hội bất-thường, vấn-ñề ưu-tú trở
thành vấn-ñề chỉ-huy. Trong trường-hợp, những người lưu-tâm ñến vấn-ñề sinh-tồn của dân-tộc không
thể không chú-ý ñến vấn-ñề ưu-tú.
Nói một cách khái-quát thì người ưu-tú là người có tài có ñức. Nhưng từ trước ñến nay, người
ta ñã có nhiều quan-niệm rất khác nhau về vấn-ñề người ưu-tú. Trong lịch-sử nhơn-loại, ta thấy có
nhiều hình bóng người ưu-tú, khác nhau không những từ xã-hội này sang xã-hội nọ, mà còn từ thời-ñại
này sang thời-ñại kia nữa. Có khi, trong một xã-hội, lại có nhiều hạng người ưu-tú khác nhau ñồng-thời
xuất-hiện.
Việc khảo-sát hết các hạng ưu-tú của xã-hội và mọi thời-ñại là công việc ñòi hỏi rất nhiều tàiliệu và thì giờ nghiên-cứu. Nó hết sức thích-thú, nhưng không cần-thiết lắm ở ñây. ðể có một quanniệm ñúng ñắn về người ưu-tú, chúng ta chỉ cần xét qua một vài hình bóng người ưu-tú có tánh-cách
tiêu-biểu hơn cả.
Trong các xã-hội cổ-sơ, người ñược cho là ưu-tú thường là người mạnh bạo, có sức vóc lựclưỡng, lại có tài-năng trong sự tranh-ñấu bằng võ-lực. Ngoài ra, họ còn phải có năng-lực ñiều-khiển
mọi người trong ñoàn-thể mình khi có cuộc tranh-chiến với các ñoàn-thể khác. Nói một cách khác,
người ưu-tú là người chiến-sĩ hoàn-toàn.
Quan-niệm ưu-tú này kéo dài cho ñến một thời-ñại khá lâu về sau. Ngưòi Hy-lạp hết sức tôntrọng những lực-sĩ và nâng cao thể-dục lên ñịa-vị tôn-giáo. Người của dân ñô-thị Sparte thiên về chủtrương này một cách hết sức rõ rệt. Sự giáo-dục của họ hướng ñến mục-ñích ñào-luyện mọi người
thành những chiến-sĩ hoàn-toàn. Không những tập cho trẻ con ñược mạnh khỏe, biết võ-nghệ, cho dạy
chúng học về binh-pháp, và tập cho chúng biết tự mình ñối-phó với mọi hoàn-cảnh nguy-biến.
ðời trung-cổ, hạng người ñược trọng-vọng nhứt ở ñất Âu-châu phong-kiến là những nhà hiệpsĩ. ðó là con cháu những nhà quí-tộc, nhưng không thích cuộc ñời nhàn-hạ, ñịnh-cư, mà thích cuộc ñời
phiêu-lưu mạo-hiểm. Họ ñi khắp ñó ñây, ñem tài-lực ra cứu giúp dân-chúng. Họ phải luôn luôn tuân
theo những ñiều-luật danh-dự của ñoàn-thể họ và xem việc « tế khổn phò nguy » là một sanh-thú.
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Khi chế-ñộ phong-kiến Âu-châu lần lần biến-chuyển ñể tiến ñến chế-ñộ quân-chủ tập-trung,
những nhà hiệp-sĩ châu-du thiên-hạ không còn nữa. Hạng ưu-tú trong mỗi nước là những nhà quí-tộc
có tước-vị, ñược hưởng nhiều ñặc-quyền. Chế-ñộ quí-tộc Âu-châu dựa vào nguyên-tắc thế-tập, nhưng
những nhà quí-tộc không phải chỉ vì chỗ mình là con nhà quí-tộc mà ñược tôn-trọng. Muốn khỏi bị
người khinh-bỉ, họ phải can-ñảm, sẵn sàng hy-sanh tánh-mạng cho nhà vua. Họ cũng phải trọng danhdự và khi cần thì dám lấy máu ñể bảo-vệ danh-dự mình.
Ở Trung-Hoa và các nước chịu ảnh-hưởng Nho-giáo, hạng ưu-tú trong thời-kỳ tập-quyền là
người quân-tử. ðó là người có học ñạo thánh-hiền, rèn luyện lòng mình cho ngay thẳng, trong sạch, lúc
nào cũng chỉ biết có nhiệm-vụ, không tham sang giàu, không ñổi chí vì sự nghèo hèn, không khiếpphục oai-võ, cư-xử lúc nào cũng theo qui-phạm, khi xã-hội hữu-ñạo thì ñứng ra giúp ñời, khi thiên-hạ
vô-ñạo thì lấy việc dạy ñời ñể duy-trì chánh-ñạo làm lý-tưởng.
Ở hai châu Âu Mỹ, trong thời-kỳ cơ-giới vừa xuất-hiện và phát-triển, hạng ưu-tú là những
thương-gia và kỹ-nghệ-gia tiền-phong. ðó là hạng người có óc mạo-hiểm, có tài tháo-vát, tổ-chức hay,
chế-biến giỏi.
Trong những xã-hội ñã ổn-ñịnh và tiến ñến một trình-ñộ văn-minh khá cao, vai tuồng ưu-tú lại
thuộc về những người trí-thức, những nhà bác-học. Họ là những người học giỏi, ñổ bằng-cấp cao.
Những hạng người nêu ra trên ñây chỉ là một vài hình bóng ưu-tú rõ rệt chớ không phải là tất
cả. Trong lịch-sử dài dặc của nhơn-loại, những quan-niệm về những người ưu-tú, còn nhiều hơn và
phức-tạp hơn. Tuy thế, riêng những hình bóng người ưu-tú rõ rệt trên ñây cũng ñã cho ta thấy và
nguyên-tắc chánh-yếu về vấn-ñề này.
Trước hết, ta có thể nhận thấy rằng những ưu-tú của các xã-hội khác nhau là vì sự cần dùng của
những xã-hội ấy không giống nhau.
Trong xã-hội cổ-sơ, các ñoàn-thể chiến-ñấu nhau một cách mãnh-liệt và tàn-khốc. Mà trong
những cuộc chiến-ñấu ấy, sự thắng-lợi thường về với kẻ có sức mạnh thể-chất, ñồng-thời có mưu-mô
và can-ñảm. Do ñó, hạng người vặm vỡ, gan ruột, có tài quân-sự, có sức mạnh, ñược xem là hạng ưutú của xã-hội.
Trong thời-kỳ phong-kiến xã-hội ñã mở rộng ra, và trình-ñộ chung ñã ñược nâng cao rồi. Sự
tranh-ñấu với xã-hội khác ñã mất tánh-cách thường-trực. Nhưng bên trong, sự an-ninh chưa thực-hiện
ñược hoàn-toàn, vì các chúa phong-kiến mỗi người hùng-cứ một phương, bóc lột hà-hiếp dân-chúng.
Ngoài ra, bọn trộm cướp cũng ñông ñảo, phá hại xóm làng. Trong tình-cảnh ñó, những người hiệp-sĩ
có sức khỏe, lại phơi thân ra che chở cho dân-chúng tất ñược xem là hạng người hữu-ích nhứt và cốnhiên thành ra hạng ưu-tú trong xã-hội.
ðến lúc quyền-hành qui-tập về tay một nhà vua, tình-thế lại biến ñổi ñi. Ở Âu-châu các quốcgia thành-lập và cạnh-tranh nhau, nhưng bên trong quốc-gia, xã-hội ñã ổn-ñịnh lại. Những phần-tử phá
rối cuộc trị-an phần lớn ñều bị loại-trừ. Do ñó, ưu-tú là hạng người can-ñảm, nhưng biết tuân kỷ-luật
của nhà vua, và là tay sai ñắc-lực của nhà vua trong việc mở rộng thế-lực quốc-gia.
Ở Á-châu, khi chế-ñộ quân-chủ tập-trung ñược thiết-lập, xã-hội ñã ổn-ñịnh, nhưng nguyên-tắc
quí-tộc thế tập ñã bị ñánh ñổ, ñồng-thời, lý-tưởng bình thiên-hạ lan rộng khắp nơi. Nhà vua Trung Hoa
ñược công-nhận là vị chúa tể toàn-quyền. Do ñó, người ưu-tú là người quân-tử, nhưng người quân-tử
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này không còn là « con vua » như ngày xưa, mà là người có học ñạo Nho và ñủ sức giúp nhà vua giữ
trật-tự trong xã-hội bằng ñạo-ñức.
Thời-ñại hiện-kim là thời-ñại khoa-học. Việc kỹ-nghệ hóa quốc-gia nâng cao ñời sống chung về
mặt vật-chất ñược mọi dân-tộc chăm chú ñến, và người ưu-tú phải là người, hoặc bằng sự tìm tòi khảocứu, hoặc bằng những kế-hoạch tổ-chức, hoặc bằng sự dinh-nghiệp, ñã ñóng vai tuồng chủ-ñộng trong
cuộc cải-hoán xã-hội.
Nói tóm lại, người ưu-tú thật ra chỉ là người có ñức-tánh cần-thiết cho dân-chúng một xã-hội
trong một thời-kỳ nhứt-ñịnh. Khi tình-thế biến ñổi, sự cần dùng của xã-hội hóa ra khác, những ñứctánh ñược xem là cần-thiết trước kia có thể không còn thích-hợp nữa, và những người có những ñứctánh ấy chẳng những không ñược trọng-vọng mà còn có khi lại bị chê cười.
Trong những xã-hội văn-minh, những con người to lớn vặm vỡ không ñược xem hơn kẻ khác.
Trái lại, nhiều khi người ta còn cho họ là thô kệch cũng nên. Với chế-ñộ quân-chủ tập-trung, xã-hội ñã
ổn-ñịnh, trộm cướp và ác bá không còn hoành-hành nữa, những nhà mang kiếm ôm giấc mộng hiệp-sĩ
ñi châu-du thiên-hạ không ñược dân-chúng tôn-trọng mà có thể còn bị biếm nhẻ.
Nhà văn-hào Tây-Ban-Nha Cervantès ñã mô-tả trong quyển Don Quichotte tất cả những cái lốbịch của một anh chàng hiệp-sĩ sanh lỗi thời. Giả-sử sống một vài trăm năm trước, Don Quichotte hẳn
ñã ñược kính nể như bất cứ một nhà hiệp-sĩ nào. Nhưng vì ñi châu-du thiên-hạ trong lúc xã-hội ñã tháibình, ông ta chỉ có thể ñánh nhau với cái cối xay gió và ñàn cừu, và thành ra một trò cười cho thiên-hạ.
Trong xã-hội Việt-Nam ñầu thế-kỷ 20, những nhà Nho ốm yếu, móng tay dài một tấc, vẻ ẻo lả,
trói gà không chặt, không còn là những bực ñạo cao ñức trọng làm khuôn vàng thước ngọc cho dânchúng. Họ chỉ còn là những kẻ bất-ñắt-chí, sống lỗi-thời, nếu không phải là những nhơn-vật cố nắm
lại thời xưa và bị cho là hủ-lậu. Bài thơ « Ông ñồ » của Vũ ðình Liên gợi cho ta sự thương-hại hơn là
lòng mến phục những kẻ tiêu-biểu cuối cùng cho một hạng người ngày xưa ñược tôn làm hạng ưu-tú
của nước ta.
Mặc dầu quan-niệm của người về hạng ưu-tú ngày xưa ñến nay có rất nhiều, ta có thể phân
những người ñược xem là ưu-tú ra làm hai hạng : những người hoạt-ñộng và những người thụ-ñộng.
Những người ưu-tú thuộc hạng hoạt-ñộng xoay sự tác-ñộng ra phía ngoài thân mình. Họ là
những kẻ can-ñảm, xốc vác, cương-quyết, có một nghị-lực vô-biên. Họ lúc nào cũng sẵn sàng chiếnñấu và rất thích sự phiêu-lưu mạo-hiểm. Càng gặp khó khăn họ lại càng nhứt-ñịnh tiến lên.
Tuy thế, hạng người này lại có những tật xấu của kẻ ham hoạt-ñộng : họ rất tham quyền-tước,
ưa danh-vọng. Vốn xem thường tánh-mạng của chính mình, họ ít khi trọng tánh-mạng kẻ khác. Họ
nhiều khi rất tàn-nhẫn và rất gắt gao với kẻ dưới tay.
Những người thuộc hạng thụ-ñộng là những kẻ thanh-liêm trong sạch, luôn luôn kềm chế lấy
mình. Họ xem danh lợi như bọt nước và lấy việc ñánh ñổ những dục-vọng của riêng mình làm mụctiêu chánh-yếu của ñời mình. Họ ăn ở có ñộ-lượng với kẻ khác và dễ dãi, mềm mỏng với mọi người.
Nhưng bù lại, họ có thể là những kẻ nhút nhát, không cương-quyết. Họ không có chí bay nhảy và khép
tư-tưởng chí-khí họ trong một vòng trời nhỏ hẹp.
ðọc lịch-sử các vĩ-nhơn anh-hùng trong thế-giới từ xưa ñến nay, ta có thể nhận thấy rằng họ
thường chỉ có một trong hai loại ñức-tánh hoạt-ñộng và thụ-ñộng trên ñây.
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Những bực anh-hùng xuất-thân trong thời loạn là những người có ñức-tánh và tật xấu của kẻ ưa
hoạt-ñộng. Nhơn-vật tiêu biểu xứng ñáng nhứt cho họ là ông Trần Thủ-ðộ nước ta.
Ai có ñọc Việt-sử cũng nhận thấy rằng Trần Thủ-ðộ là một người rất mực gian-hùng, tàn-ác.
Không những âm-mưu cướp ngôi về cho cháu mình, ông còn tàn-sát cả tôn-thất nhà Lý và không ngần
ngại có những hành-vi làm ñảo lộn cang-thường ñể củng cố ñịa-vị của dòng họ mình. Nhưng con
người tàn- nhẫn vô-lương ấy ñã tỏ ra mình có một tinh-thần sắt ñá trước những kẻ ngoại-xâm.
Chính sự cương-quyết của ông ñã giúp nhà Trần thắng ñược quân Nguyên lần thứ nhứt ñể bảo-toàn
nền ñộc-lập của nước nhà.
Tất cả những vị anh-hùng trong lịch-sử tự-nhiên không phải ñều tàn-nhẫn như Trần Thủ-ðộ.
Tuy thế, lòng ham danh-vọng quyền-thế của họ ñã ñưa họ ñến việc giết hại nhiều người khác.
Vua Lý Thái-Tổ ñã giết nhiều vị công-thần như Trần Nguyên-Hãn, Phạm Văn Xảo, vua QuangTrung ñã giết Võ Văn Nhâm, Nguyễn hữu Chỉnh, vua Gia-Long giết ðỗ thanh-Nhơn, Nguyễn Văn
Thành với những bằng cớ vu vơ. Vua Tống Thái-Tổ ñã ñang tâm chém ñầu người bạn hàn-vi của mình
là Trịnh-Ân.
Trong tiểu-sử những bực anh-hùng trên ñây, người ta ñã nhấn mạnh trên công-nghiệp họ mà bỏ
qua những việc làm bất-nhơn ñi. Ta có thể xem công họ nhiều hơn lỗi họ. Tuy nhiên, ta không thể mù
quáng, cho rằng họ là những bậc hoàn-toàn.
Trong thời-kỳ xã-hội thái-bình, những hạng người hoạt-ñộng này rất khó khép mình vào khuôn
khổ. Họ trở thành những kẻ phá rối trật-tự. Họ là những anh-hùng lục-lâm của xã-hội Trung Hoa, hạng
« anh chị » của xã-hội nước ta thời Pháp thuộc, hạng « găng tơ » (gangster) của xã-hội Mỹ.
ðến lúc xã-hội rối loạn, họ lại có dịp phụng-sự xã-hội và có thể trở thành những vị anh-hùng.
Lịch-sử Trung-Hoa ñã cho ta thấy ñiều này một cách rõ ràng. Bọn Tần Thúc-Bảo, Trình Giảo Kim sởdĩ thành ra những bậc anh-hùng là vì sanh trong một thời-kỳ chuyển-biến loạn-lạc và may mắn phụngsự ñược một nhà vua sáng-lập một triều-ñại mới. Nếu sanh nhằm thời bình, họ bất quá cũng chỉ là hạng
thảo-dã lục-lâm, nhiều lắm trở thành những tướng cướp ít bị dân-chúng thù ghét như bọn Lương-sơnBạc mà thôi. Trong cuộc kháng-chiến của Pháp, ta ñã có thấy nhiều người bất-lương tham-dự và
những người này nhiều khi ñã lập ñược công-nghiệp rực rỡ. ðến khi thái-bình trở lại, những vị anhhùng này lắm khi ñâm ra làm bậy và chánh-phủ phải buộc lòng trừng-trị họ.
Trái lại, trong thời-kỳ thái-bình này, những người có ñức-tánh thụ-ñộng có dịp trổ tài. Họ tuân
theo pháp-luật và bắt buộc mọi người khác tuân theo pháp-luật như mình. Nhưng họ thường hay nhút
nhát không dám cương-quyết tranh-ñấu, hoặc không có tài chế-biến ñể ứng-phó với nghịch-cảnh.
Lúc xã-hội qua những nỗi khó khăn, hạng thụ-ñộng này không còn có thể phụng-sự một cách
ñắc-lực nữa. Chu văn An, La-Sơn phu-tử là những bậc ñức-hạnh cao chói một thời. Nhưng thử hỏi họ
ñã làm ñược những gì ñể phụng-sự quốc-gia khi quốc-gia rối loạn.
Trước những nguy biến to lớn, những người có ñức-tánh thụ-ñộng tất-nhiên không thể cứu
ñược dân-tộc. Các nhà Nho của triều Tự-ñức thật là những người rất tốt : Phan Thanh-Giản, Hoàng
Diệu ñều là những viên quan mẫn-cán, thanh-liêm. Nhưng trước sự xâm lấn của người da trắng, họ ñã
chịu khoanh tay bất-lực.
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Như vậy, những anh-hùng vĩ-nhơn thật-sự không phải là những người hoàn-toàn. Họ có những
ñức tốt và những tật xấu, và thường chỉ có một loại ñức-tánh hoạt-ñộng hay thụ-ñộng.
Những người ưu-tú hoàn-toàn không phải là người gồm cả hai loại ñức-tánh trên ñây. Người
xưa ñã cố-gắng tạo ra hạng ưu-tú ñó. Nho-giáo ñã chủ-trương « Sĩ khả bá vi » và ñã cố ñào-luyện
những hạng nho-sĩ có tinh-thần hoạt-ñộng. Nhưng thật-sự, những người hoàn-toàn như thế rất hiếm.
Trong lịch-sử nước ta, họa ra chỉ có Tô Hiến Thành, Trần Quốc-Tuấn là có thể ñược xem là
gồm những ñức-tánh hoạt-ñộng và thụ-ñộng : vừa hăng hái làm việc xã-hội, vừa tự kềm chế lấy mình
ñể tránh sự lạm-quyền và hiếp-ñáp dân-chúng.
Nhưng mặc dầu sự bao gồm cả những ñức-tánh hoạt-ñộng và thụ-ñộng là một việc khó thựchiện, một dân-tộc muốn sinh-tồn cũng phải lấy nó làm cứu-cánh trong sự giáo-dục của mình. Sự giáodục này phải hướng ñến chỗ phát-triển những ñức-tánh hoạt-ñộng, hăng hái cần-thiết, ñồng-thời cố mở
mang ý-thức xã-hội của người ñể cho họ có một thái-ñộ thích-hợp ñối với người khác.
b)- VẤN-ðỀ TUYỂN-TRẠCH NGƯỜI CHỈ-HUY.

Như ta ñã thấy, vấn-ñề ưu-tú cũng là vấn-ñề chỉ-huy. Nó hết sức quan-trọng ñối với sự tồnvong của dân-tộc. Chính người chỉ-huy là kẻ vận dụng lực-lượng dân-tộc trong sự tranh-ñấu.
Nếu họ tài giỏi, lực-lượng dân-tộc có thể thống-nhứt và ñược dùng một cách khéo léo với một
hiệu-quả tối-ña ñể ñối-phó lại các ñịch-thủ. Trái lại, nếu họ không khéo léo, lực-lượng dân-tộc bị chia
rẽ hay không thể vận-dụng hết, hoặc bị sử-dụng một cách sai lầm thì dân-tộc rất khó nắm phần thắnglợi.
Trong thời-kỳ thái-bình, sự khó khăn không có mấy, một người chỉ-huy trung-bình có thể làm
việc trôi chảy ñược và không kém người chỉ-huy nhiều năng-lực bao nhiêu. Nhưng khi quốc-gia gặp
nguy-biến, những sự khó khăn phát-hiện nhiều, và giá-trị cao thấp của những kẻ chỉ-huy mới bày ra rõ
rệt. Chính trong thời-kỳ loạn-lạc mới có những bực ñại-anh-hùng giúp dân cứu nước ra ñời.
Ta có thể xem những người chỉ-huy như là một chỉ-số ñặt bên số biểu-hiệu lực-lượng dân-tộc.
Chỉ số ấy càng cao thì lực-lượng dân-tộc càng to mạnh và sự thắng-lợi của dân-tộc càng chắc chắn.
ðứng về mặt tổ-chức mà nói, vấn-ñề quan-trọng hơn hết cho dân-tộc là vấn-ñề tuyển-trạch
những người chỉ-huy về phương-diện chánh-trị.
Nhưng mặc dầu có nhiều hình-thức khác nhau, sự tuyển-trạch những người cầm-quyền trong
một dân-tộc có thể qui về mấy lối chánh. Những người ưu-tú có thể tự mình cướp lấy chánh-quyền
bằng võ-lực hay bằng mưu mẹo. ðó là trường-hợp những nhà chinh-phục, những nhà cách-mạng.
Nhưng ñó là trường-hợp bất thường. Trong trường-hợp bình-thường, những người cầm-quyền theo
khuôn khổ xã-hội mà ñạt ñịa-vị mình.
Trong những xã-hội phong-kiến và quân-chủ chuyên-chế, sự tuyển chọn người chỉ-huy theo
nguyên-tắc huyết-thống. Người ta cứ chiếu lệ cha truyền con nối mà chỉ-ñịnh những người nắm giữ
những chức-vụ chánh-yếu trong quốc-gia.
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Chế-ñộ quí-tộc trên này thật ra cũng có chỗ hay. Những nhà quí-tộc nhờ ñịa-vị ưu-thắng của
mình và những truyền-thống của gia-ñình mà phát-triển ñược tài-năng và có thể giúp ích cho dân-tộc
rất nhiều. Phần lớn những chánh-khách nước Anh, ngay ñến thế-kỷ thứ 20, ñều do hạng quí-tộc mà
xuất-thân.
Tuy nhiên, chế-ñộ quí-tộc cũng có thể ñưa ñến nhiều họa-hại. Cuộc ñời an-nhàn trưởng-giả của
nhà quí-tộc thường làm cho họ hủ-hóa ñi. Hậu-duệ những vị anh-hùng có thể tham vui mà mất ñi
những ñức-tánh tranh-ñấu, mất óc chế-biến, lòng hăng hái, tinh-thần phụng-sự của tổ-tiên họ. Họ lại
thường sống xa dân-chúng thái-quá và không thể thấy rõ nỗi khổ của hạng nghèo khó.
Một mặt khác, ñặc-quyền những nhà quí-tộc lại làm cho những người bình-dân có tài-năng
không thể tham-dự chánh sự. Sự bất-bình-ñẳng nhơn-tạo hiện ra quá rõ rệt. Sự sinh-tồn của mọi người
không bảo-ñảm ñược. Xã-hội vì thế mà mất sự ñoàn-kết và sanh ra rối loạn liên-miên.
Muốn tránh những nạn trên này, người Anh ñã phải tổ-chức sự giáo-dục các nhà quí-tộc một
cách nghiêm-khắc. Các trường học của họ cố mở mang thể-dục thể-thao và làm phát-triển các ñức-tánh
chiến-ñấu của các nhà quí-tộc trẻ tuổi. Hơn nữa chế-ñộ học-ñường hướng rất nhiều ñến sự ñào-luyện
tánh-khí. Các nhà quí-tộc Anh do ñó mà có nhiều năng-lực ñể phụng-sự quốc-gia.
Tuy thế, số quí-tộc tham vui sa ngã cũng nhiều. Và chế-ñộ chánh-trị Anh lần lần phải mở rộng
ra cho người bình-dân tham-gia việc ñiều-khiển chánh-sự. Thêm nữa, chánh-sách quí-tộc-hóa những
người bình-dân có nhiều công-nghiệp của Hoàng-gia Anh ñã mang ñến cho quí-tộc Anh một nguồn
sanh-khí mới.
Nói một cách khái-quát thì quí-tộc Anh hãy còn xứng ñáng với ngôi-vị mình. Tuy thế, trườnghợp này là một trường-hợp hiếm hoi và việc chọn lựa hạng chỉ-huy theo nguyên-tắc huyết-thống không
còn có thể áp-dụng ñược trong thế-giới ngày nay. Ngay các nhà quí-tộc Anh hiện thời có nắm ñược
quyền-thế thì cũng nhờ sự cố-gắng của họ ñể cạnh-tranh với các chánh-khách khác chớ không phải nhờ
họ là quí-tộc.
Xã-hội quân-chủ Trung-Hoa ngày xưa ñã dùng lối thi-cử mà tuyển chọn nhơn-tài ra giúp nước.
Những người bình-dân có năng-lực có thể nhờ ñường khoa-cử mà ñứng ra gánh vác việc ích-lợi chung.
Chế-ñộ chọn người chỉ-huy bằng khoa-cử kể ra cũng có chỗ hay. Nó có tánh-cách công-bằng
hơn chế-ñộ quí-tộc vì nó dựa vào tài-năng cá-nhơn và vào trí-thức của con người. Nó có thể khuyến
thanh-niên học hỏi và ñưa ra những người có tài lên những chức-vụ quan-trọng trong nước. Vì những
ưu-ñiểm của nó, chế-ñộ khoa-cử lần lần lan rộng ra và các dân-tộc văn-minh hiện giờ ñều dựa vào
khoa-cử một phần nào ñể tuyển-chọn những nhơn-viên chánh-phủ.
Tuy thế, chế-ñộ khoa-cử cũng có nhược-ñiểm. Những người theo chế-ñộ khoa-cử mà xuất-thân
thường là những người có ñức-tánh thụ-ñộng. Họ có học hỏi thật ñấy, nhưng sự học hỏi của họ không
mấy khi ñược thực-tiễn. Hơn nữa, khi ñã bị nhào nắn từ bé vào một khuôn khổ, họ có xu-hướng theo
khuôn khổ ñó và không có một cái nhìn khái-quát giúp cho người nhận-thức ñược sự thật phức-tạp của
cuộc ñời, nhứt là trong thời-kỳ rối loạn hay chuyển tiếp. Nhiều người ñã lên tiếng chỉ-trích chê ñè
những nhà trí-thức khép mình trong văn-phòng mà lãng quên thực-tế, cho họ là những kẻ vô-dụng cho
sự sinh-tồn chung.
Thật-sự thì trong thời-ñại thái-bình, phương-pháp khoa-cử ñã ñưa nhiều người tốt ra nắm
chánh-quyền trong nước. Nhưng trong thời-loạn những phần-tử này lại hay làm hỏng việc, di-hại cho
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quốc-gia. Nếu sự giáo-dục và khoa-cử lại hướng về từ-chương, về sự mở mang ký-ức, hay không lưutâm ñến ñức-hạnh, như trong trường-hợp nước ta trước ñây, những mối hại trên này lại còn rõ rệt hơn
nữa. Như vậy, khoa-cử chỉ có thể giúp ta chọn lựa những nhơn-viên chuyên-môn một cách ñúng ñắn,
chớ không thể giúp ta chọn lựa những nhơn-viên chỉ-huy tài-cán cho cuộc tranh-ñấu sinh-tồn không
ngừng của dân-tộc.
Những nhà ñộc-tài của thế-kỷ 20 không tin cậy nơi những nhà trí-thức do khoa-cử mà xuấtthân. Hitler cũng như Staline ñều tỏ vẻ khinh-thị những nhà trí-thức. Do ñó, họ chọn những người chỉhuy trong số những kẻ thân-tín, hoặc những ñồng-chí trong ñảng họ. Hitler chỉ tin cậy ñảng-viên quốcxã, Mussolini chỉ trọng những ñảng-viên phát-xít, các lãnh-tụ ñỏ cũng chỉ dùng ñảng-viên cộng-sản ở
các cấp chỉ-huy.
Những ñảng-viên các chánh-ñảng này thường là những người ham hoạt-ñộng, có thành tích
tranh-ñấu, lại ñược huấn-luyện theo một chủ-nghĩa chánh-trị và hướng ñến một chế-ñộ xã-hội mà họ
cho là lý-tưởng. Họ nhơn danh lý-tưởng họ mà bắt buộc dân-chúng theo mình.
Trong trường-hợp chánh-ñảng nắm chánh-quyền thật-tâm phụng-sự dân-tộc và chủ-nghĩa họ
ñúng ñắn, thiết-thực, phương-pháp tuyển chọn chỉ-huy này ñưa ñến nhiều kết-quả tốt vì tất cả mọi
người ñều phải tuân theo kỷ-luật chung của ñảng và hành-ñộng họ ñều nhắm vào mục-ñích chung.
Nhưng nếu các nhà lãnh-tụ của chánh-ñảng cầm-quyền quá kiêu-căng hay có tham-vọng riêng,
nếu chủ-nghĩa ông ta phụng thờ quá viễn vông, hướng ñến những không-tưởng không thực-hiện ñược,
toàn-lực của dân-tộc có thể bị dùng vào một cách tranh-ñấu quá sức của dân-tộc và có thể làm cho dântộc suy-vi.
Một mặt khác, nếu những nhơn-viên các ñảng-phái có những ñức-tánh của người ham hoạtñộng, họ cũng có những tật xấu của kẻ ham hoạt-ñộng. Khi ñược trọn quyền ñiều-khiển xã-hội, họ
không khỏi ñi ñến chỗ uy-hiếp bóc lột dân-chúng. Vả lại, chế-ñộ tuyển lựa người chỉ-huy qua các
ñảng-phái lại ngăn cản người có tài trong dân-chúng lên những ñịa-vị chỉ-huy. Nó cũng như chế-ñộ
quí-tộc và có tánh-cách quá bất-công làm quần-chúng bất-bình.
Trong xã-hội dân-chủ, hạng chỉ-huy ñược tuyển lựa bằng lối phổ-thông ñầu-phiếu. ðể cho dânchúng tự chọn lấy người tài-ñức ra thay thế cho mình gánh vác việc công-ích thì công-bằng hơn cách
tuyển lựa chỉ-huy kể trên ñây. Do dó, phương-pháp tuyển-trạch người chỉ-huy bằng lối phổ thông ñầuphiếu rất ñược nhiều người tán-thành.
Nhưng không kể những sự cạnh-tranh ñảng-phái, những cuộc vận-ñộng và âm-mưu cá-nhơn
trong mùa tuyển-cử làm sai lạc cả ý-nghĩa của cuộc tuyển-cử, sự chọn lựa người chỉ-huy theo lối
tuyển-cử lại còn là một nhược-ñiểm nữa. Người cử-tri khó mà biết chơn-tướng của những ứng-cử-viên
và lựa người xứng ñáng nhứt ñể thay mặt mình. Họ chỉ có thể dựa vào sự tuyên-truyền của các ứng-cửviên và ñưa những người nói giỏi hay khéo du-nịnh quần-chúng ra nắm chánh-quyền thường hơn là
người thật-tâm ái-quốc.
Tuy thế, ta phải công-nhận rằng trong tất cả những phương-pháp tuyển-trạch người chỉ-huy, chỉ
có phương-pháp tuyển-cử là thích-hợp với nguyện-vọng của dân-chúng nhứt. Dân-chúng có thể lầm
lạc chọn một số người chỉ-huy không xứng ñáng ñứng lên chỉ-huy mình. Nhưng khi sự thiếu tài hay
thiếu ñức của những người chỉ-huy ñã hiển-hiện, họ sẽ bỏ những người ấy ñể chọn lựa những người
khác. Vậy, sự tuyển-trạch người chỉ-huy theo phương-pháp tuyển-cử ít nhứt cũng giúp người dân thay
ñổi hạng chỉ-huy thiếu tài ñức một cách dễ dàng. ðiều này rất cần-thiết cho sự sinh-tồn của dân-tộc.
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Muốn cho sự tuyển-trạch người chỉ-huy theo lối công-cử ñưa ñến những kết-quả tốt, dân-chúng
cần phải ñược ñào-luyện kỹ càng về phương-diện chánh-trị. Họ phải hiểu rõ quyền-lợi và nhiệm-vụ
họ, và có một ý-thức rõ rệt về sự sinh-tồn của dân-tộc, về những vấn-ñề có can-hệ ñến sự tồn-vong của
ñất nước. Có như thế, họ mới có thể phán-ñoán những ứng cử viên một cách ñúng ñắn.
Những người ñược dân-chúng tín-nhiệm và ñưa lên ñịa-vị chỉ-huy có thể là người có ñức tốt và
có nhiều thiện-chí, mà không có năng-lực nhiều. Dân-tộc có thể nhờ ñường khoa-cử mà tuyển những
nhơn-viên chuyên môn ñể phụ giúp những nhà cầm-quyền. Ngoài ra, những hội ñảng chánh-trị có thể
cung-cấp cho chánh-quyền những vị cố-vấn chuyên khảo về những vấn-ñề chánh-trị và vạch những
kế-hoạch ñại-cương cho chánh-phủ.
Bên cạnh những người ñứng ra chỉ-huy mình trong cuộc tranh-ñấu, dân-tộc còn cần dùng một
số người ưu-tú khác ñóng vai tuồng hướng-dẫn quần-chúng về phương-diện tinh-thần. Thật ra thì ngày
xưa cũng như ngày nay, chính những nhà cầm-quyền một nước ñã có ảnh-hưởng rất lớn ñến tinh-thần
chung của dân-chúng. Thói quen bắt chước và lòng khâm-phục người trên của ñại-chúng khiến cho họ
hay noi gương người trên mà làm ñiều hay. Lẽ tự-nhiên khi người cầm-quyền không có ñức tốt, dânchúng cũng chán nản mà sanh ra trụy-lạc, và xã-hội phải bị suy-ñồi. Bởi ñó, Nho-giáo ñã rất hữu-lý mà
dạy rằng người quân-tử phải cố rèn luyện mình cho tốt ñể nêu gương cho thiên-hạ, nhiên-hậu mới trị
ñược thiên-hạ.
Ngoài ra gương tốt của nhà cầm-quyền, nền ñạo-ñức chung của nhơn-dân còn phải ñược duy-trì
nhờ những cơ-quan ñặc-biệt. Một số xã-hội ñã nhờ tôn-giáo và các giáo sĩ ñảm-nhiệm công việc này.
Những nhà sư, những ñạo sĩ, những tu-sĩ Bà-la-môn, những vị linh-mục công-giáo và mục-sư cảilương-giáo ñã ñóng một vai tuồng trọng-hệ ở nhiều nước ngày xưa. Ngày nay, vai tuồng họ cũng rất
quan-trọng, ngay ở một số nước tân-tiến như Anh hay Mỹ.
Một số quốc-gia khác ñã giao nhiệm-vụ hướng ñến quần-chúng về phương-diện ñạo-ñức cho
những người có học. Những nhà nho xưa kia ñã có ảnh-hưởng tinh-thần rất lớn ñối với dân-chúng. Ta
có thể xem họ là những sứ-ñồ dạy cho mọi người biết cách ăn ở cho phải ñạo với vua với nước.
Sự sinh-tồn của một dân-tộc bắt buộc nó phải tạo ra một số người hướng-ñạo tinh-thần. Nếu
tinh-thần tôn-giáo của dân-chúng còn mạnh, nó có thể nhờ những nhà giáo-sĩ lãnh vai tuồng ấy. Tuy
nhiên, ñiều này bắt buộc dân-tộc phải lưu-ý ñến tư-tưởng của những nhà tôn-giáo ñối với dân-tộc,
quốc-gia cũng như ñối với các vấn-ñề xã-hội.
Những dân-tộc vì một lý-do gì mà không còn có thể dựa vào những giáo-sĩ ñể hướng-dẫn dânchúng về phương-diện tinh-thần cần phải ñào-luyện những cán-bộ ñặc-biệt dể dùng vào việc này.
Người ta có thể nhờ những nhà giáo-dục ñảm nhận nhiệm-vụ ấy.
Trong trường-hợp này, những giáo viên và giáo-sư phải ñược chọn lọc một cách kỹ lưỡng.
Ngoài sự học hỏi về phương-diện văn-hóa và phương-diện chuyên môn, họ còn phải ñược ñào-luyện
về mặt chánh-trị ñể có một ý-thức rõ rệt về sự sinh-tồn của dân-tộc. Họ phải ñược ưu-ñãi, nhưng bù lại,
phải có một ñời sống gương mẫu. Họ sẽ là cố-vấn cho dân-chúng về mọi phương-diện và ñóng một vai
tuồng tương-tự vai tuồng nhà Nho trong xã-hội Việt-Nam ngày xưa.
Người ta ñã nhận thấy rằng từ trước ñến nay, trong phần lớn các quốc-gia, hạng người có nhiều
ñức-tánh hơn hết ñể phụng-sự dân-tộc là hạng trung-lưu, Họ không nghèo khổ ñến nỗi không ñeo ñuổi
ñược sự học hỏi ñể mở mang trí-thức mình và phải suốt ngày ñầu tắt mặt tối vì việc mưu-sanh. Họ
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cũng không phải giàu sang ñến nỗi có một ñời sống vật-chất quá ñầy ñủ, rồi không biết gì ñến sự khổ
nhọc của dân-chúng mà hóa ra vị-kỷ hoàn-toàn.
Với một sức học trung-bình, một ñời sống cần-lao còn có cho họ những thì giờ nhàn rỗi mà
nghĩ ñến việc quốc-gia xã-hội, hạng trung-lưu không ñến nỗi vị-kỷ quá như hạng thượng-lưu và quá
chật-vật vì sự mưu-sanh như hạng lao-ñộng. Họ cần một xã-hội phồn-thạnh mới sống ñầy ñủ, và
thường nhận chân rằng quyền-lợi họ phù-hợp với quyền-lợi sâu xa của dân-tộc.
Do ñó, họ thường có lòng ưu-ái ñối với ñất nước. Thêm nữa, họ chưa mất liên-lạc với dânchúng và ñời sống của họ thường gây cho họ tánh thiết-thực. ðiều này khiến cho họ trở thành những
cán-bộ quí-giá của dân-tộc.
Một dân-tộc có nhiều người trung-lưu sẽ có nhiều ñiều-kiện ñể sinh-tồn. Một mặt, những người
trung-lưu này có nhiều ñức-tánh hơn hết ñể trở thành những cán-bộ ñắc lực cho dân-tộc. Một mặt khác,
sự ñông ñảo của hạng trung-lưu là một biểu-hiệu chỉ tỏ rằng những vấn-ñề xã-hội ñã ñược giải-quyết
ổn-thỏa, thành ra trong nước, hạng tư-bản và lao ñộng không có nhiều. Ý-thức giai-cấp do ñó mà phai
lạt ñi, và xã-hội có thể vững chắc ñược. Như vậy, dân-tộc cần phải cố-gắng ñể « tiểu-tư-sản-hóa »
quần-chúng và tạo cho mình một hạng trung-lưu ñông ñảo và giỏi giắn.

III.- CHỦ-NGHĨA DÂN-TỘC VÀ NHỮNG LÝ-THUYẾT CHÍNH-TRỊ ðÃ LƯU-HÀNH TỪ
TRƯỚC ðẾN NAY.
Sự khảo-sát về con người ñã cho ta thấy rằng người hoạt-ñộng ñể sinh-tồn, sinh-tồn về vật-chất,
sinh-tồn về tinh-thần. Ngay những người hy-sanh tánh-mạng mình vì lý-tưởng hay tự chấm dứt cuộc
ñời vì một lý-do gì, người cũng bị sức chi-phối của ý-chí sinh-tồn.
Trong trường-hợp ñó, tất cả những học-thuyết chánh-trị – cốt ñể hướng-dẫn con người trong sự
hoạt-ñộng – ñều phải có dính dáng ñến vấn-ñề sinh-tồn không ít thì nhiều. Xét cho thật kỹ những lýthuyết chánh-trị ñã lưu-hành từ trước ñến nay, ta sẽ thấy nó ñều nhắm vào mục-ñích phụng-sự vấn-ñề
sinh-tồn của người.
Những tôn-giáo, tức là những lý-thuyết thần-quyền, phát-sanh trong lúc con người chưa có tríthức rộng rãi, vững chắc ñể hiểu biết các lực-lượng thiên-nhiên, nhưng lại phải tranh-ñấu với các lựclượng ấy một cách mãnh-liệt ñể mưu sự sống cho mình.
Vì không hiểu các lực-lượng thiên-nhiên vì sao mà có, người tưởng-tượng ra những vị thần-linh
có oai-quyền và năng-lực rất to, lại có những tình-cảm và dục-vọng như mình. Vì không thể dùng sức
mà ñối-phó lại các lực-lượng thiên-nhiên ấy, người phải phục-lụy nó và nghĩ ñến cách cầu ñảo ñể mua
lòng nó.
Như vậy, các lý thuyết thần-quyền ñã tiêu biểu cho xu-hướng muốn sinh-tồn của người trong
lúc người còn thấy mình yếu ñuối, hèn mọn, lúc con người còn sợ hãi những thế-lực ở ngoài mình và
tưởng rằng mình phải dựa vào những thế-lực ấy mới có thể giải-quyết sự sống còn của mình. Những
tư-tưởng chánh-trị, ñạo-ñức, những khuynh-hướng văn-nghệ của người ñều biểu-lộ sự cần dùng phải
dựa vào thiên-mạng ñể sinh-hoạt và tồn-tại.
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Suốt mấy ngàn năm, con người ñã sống trong tâm-trạng ñó, và tôn-giáo ảnh-hưởng rất mạnh
ñến người. Nó làm cho người vui lòng chấp-nhận trật-tự xã-hội và phụng-sự những nhơn-viên chỉ-huy
ñoàn-thể tự xưng là thay mạng trời mà cai-trị muôn dân. Nó làm cho người hy-vọng nơi một ñời sống
ñầy lạc thú ở thế-giới bên kia, và cam lòng nhận chịu những sự bất-công của xã-hội hiện-tại.
Sau ñó, ñời sống vật-chất của người ñược nâng cao, sự tranh-ñấu với các lực-lượng thiên-nhiên
nhờ sự hợp-quần củ người và nhờ sự tăng-tiến của kỹ-thuật mà trở thành dễ dàng hơn trước. Một mặt
khác, nhờ trí óc mở mang hơn, người hiểu-biết các lực-lượng thiên-nhiên một cách rõ ràng hơn. Người
bắt ñầu bớt tin nơi oai-quyền tuyệt-ñối của thần-minh, và ñồng-thời cảm thấy rằng sự khổ-sở của mình
không phải do nơi ý muốn thần-minh mà do nơi chế-ñộ xã-hội.
Sự thắng-lợi trong cuộc tranh-ñấu với thiên-nhiên ñể sinh-tồn làm cho người tự-tin hơn và
người có ý-ñịnh tự giải-quyết lấy vấn-ñề sinh-tồn của mình. Người nhận thấy rằng mình khổ-sở vì chếñộ xã-hội bó buộc người thái-quá và hết sức bất-công. Do ñó, người nêu ra chủ-trương dân-chủ với hai
nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng.
Vậy, chủ-nghĩa dân-chủ cũng không có mục-ñích gì khác hơn là mưu-ñồ sự sinh-tồn của người.
Nó phát-sanh ở Âu-châu là nơi dân-chúng tiến ñến một trình-ñộ khá cao về tư-tưởng mà lại quá khổ-sở
vì thiếu tự-do và bị khép trong một chế-ñộ bất công thái-quá. Khi ñứng lên ñòi cho dân-chúng ñược tựdo và bình-ñẳng, những nhà thủy-tổ của chủ-nghĩa dân-chủ thật ra chỉ muốn ñòi hỏi cho họ ñược
những ñiều-kiện sinh-tồn một cách ñầy ñủ mà thôi.
Nhưng vì hai nguyên-tắc tự-do và bình-ñẳng áp-dụng ñến triệt ñể thì chống chọi nhau nên chủnghĩa dân-chủ lại ñưa xã-hội ñến những chứng bịnh khác. Những người giàu có và nhiều năng-lực ñã
lợi-dụng ñược chế-ñộ tự-do kinh-tế mà tạo nên những tài-sản khổng-lồ. Họ sống một cách sang cả,
nhưng lại trả cho thợ thuyền một số lương chết ñói. Nhờ tài-sản, họ có nhiều thế-lực trong trường
chánh-trị, và ñàn-áp tất cả những người lao-công nào muốn chống chọi lại họ.
Trong xã-hội tư-bản của thế-kỷ thứ 19, một số ñông người vô-sản ñã phải sống một cuộc ñời
cơ-cực. Có lẽ họ còn khổ-sở hơn người nông-nô của thời-ñại phong-kiến nữa. Người nông-nô của thờiñại phong-kiến, tuy phải phục-dịch ñịa-chủ, nhưng vị ñịa-chủ không phải nhắm vào sự sản-xuất hànghóa cho thật nhiều ñể bán nên người nông-nô không phải làm việc quá nhiều. Một mặt khác, người
nông-nô ít ra cũng ñược ñịa-chủ cho ăn uống ñầy ñủ vì nếu người nông-nô ốm hay chết, họ phải mất
một tay sai và bị thiệt thòi. Trái lại, nhà tư-bản muốn sản-xuất rất nhiều hàng-hóa với một số vốn rất
nhỏ nên bắt thợ thuyền làm hết sức mình. ðồng-thời, họ chỉ trả cho thợ thuyền một số lương rất ít,
sống ñủ hay không ñủ cũng mặc, vì người thợ là một « công-dân » tự-do, không phải là nô-lệ của nhà
tư-bản. Và cái chết của họ không làm thiệt thòi gì cho nhà tư-bản cả, bởi lẽ nhà tư-bản có thể sa-thải
những người thợ ốm yếu ñể mướn người thợ khác làm thay.
Thấy những lời các nhà xã-hội duy-tâm kêu gọi lòng từ-thiện của những nhà tư-bản không có
hiệu-quả gì, nhóm ông Karl Marx mới nêu ra chủ-trương hủy-diệt giai-cấp tư-bản ñể thành-lập một xãhội ñại-ñồng cộng-sản, không giai-cấp. Vậy, xã-hội chủ-nghĩa duy-vật với thuyết giai-cấp tranh-ñấu ñã
phát-sanh ñể giải-quyết vấn-ñề sinh-tồn của hạng vô-sản trong xã-hội Âu Châu và thế-kỷ thứ 19, lúc
chế-ñộ tư-bản hãy còn quá khắc-nghiệt.
Những chủ-nghĩa dân-chủ và xã-hội ñã phát-sanh ở những xã-hội trù-phú và ñộc-lập. Nó chỉ lo
giải-quyết vấn-ñề sinh-tồn của cá-nhơn hay một hạng người xấu số trong nước. Chủ-nghĩa Tam Dân
của Tôn Văn thì phát-sanh ở nước Trung-Hoa là một quốc-gia có một lịch-sử vẻ vang, một nền văn-
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học rực rỡ, nhưng từ thế-kỷ thứ 19 trở ñi bị các cường-quốc Âu Mỹ uy-hiếp, lăng-nhục một cách quá
ñáng.
Nhận thấy dân-tộc mình trải một nguy-cơ rất to, Tôn Văn ñứng ra kêu gọi ñồng-bào tranh-ñấu
cho dân-tộc mình ñược tự-do và bình-ñẳng với các dân-tộc khác. Trong chủ-nghĩa dân-tộc, Tôn Văn
nhắc ñi nhắc lại nhiều lần rằng nếu người Trung-Hoa không hợp-tập nhau lại, nhận chịu một kỷ-luật
gắt gao ñể tranh-ñấu với các dân-tộc khác ñang uy-hiếp mình, họ sẽ bị diệt-vong.
Vậy, chủ-nghĩa Tam Dân xuất-hiện ñể giải-quyết vấn-ñề sinh-tồn của dân-tộc Trung-Hoa. Mặc
dầu có nhắc ñến lý-tưởng dân-chủ, Tôn Văn ñã cải-hoán nó ñi. Ông bảo rằng người Trung-Hoa từ xưa
ñã sống trong một chế-ñộ tự-do và bình-ñẳng quá-ñộ, thành ra yếu hèn ñi, cho nên hiện nay phải hysanh sự tự-do và bình-ñẳng cá-nhơn của mình ñể tranh-ñấu cho dân-tộc mình ñược tự-do và bình-ñẳng
so với các dân-tộc khác. ðiều này chứng tỏ thêm rằng Tôn Văn nhắm vào sự sinh-tồn của dân-tộc
Trung-Hoa nhiều hơn sự sinh-tồn của người Trung-Hoa với tư-cách là một cá-nhơn.
Chủ-nghĩa chủng-tộc của Hitler cũng có một tánh-cách tương-tự. Dân-tộc ðức là một dân-tộc
nhiều năng-lực, nhưng sau trận chiến-tranh 1914-1918, lại bị lâm vào một tình-thế khó khăn. Bên
ngoài, dân-tộc ấy bị hòa-ước Versailles bó buộc, lại bị các ñế-quốc nhiều thuộc-ñịa giành mất cả các
thị-trường nên không có chỗ tiêu-thụ những sản-phẩm của nền kỹ-nghệ mình. Bên trong, người ðức lại
bị dân-tộc Do-thái lũng-ñoạn nền kinh-tế và lợi-dụng thế-lực tiền-tài mà chi-phối ñời sống chánh-trị.
Chủ-nghĩa chủng-tộc ñã ñược nêu ra ñể một mặt giải-quyết vấn-ñề Do-thái, một mặt thúc giục
người ðức tranh-ñấu ñể phá vỡ vòng vây mà các ñế-quốc buộc chung quanh mình. Trong các diễn-văn
của mình, những lãnh-tụ Quốc-xã ðức không ngớt nhắc ñến vấn-ñề « sanh ñịa » cần-thiêt cho dân-tộc
mình. Như thế chủ-nghĩa chủng-tộc thật-sự cũng nhắm vào mục-ñích mưu-ñồ sự sinh-tồn cho dân-tộc
ðức.
Các chủ-nghĩa chánh-trị ñã lưu-hành từ trước ñến nay ñều vô-tình hay hữu-ý, gián-tiếp hay
trực-tiếp, hướng ñến chỗ mưu-ñồ sự sinh-tồn cho người. Nhưng vì không có một ý-thức rõ rệt về sự
sinh-tồn của người, hoặc chỉ nhắm vào việc giải-quyết những vấn-ñề cấp-thời của xã-hội, các chủnghĩa ấy không bao quát ñược cả vấn-ñề sinh-tồn. ðó là lý-do khiến cho nó có tánh-cách ñịa-phương
và tạm-thời, nghĩa là chỉ thích-hợp cho một xã-hội nhứt-ñịnh trong một thời-kỳ nhứt-ñịnh.
Trong những chủ-nghĩa nói trên ñây, có cái lấy sự sinh-tồn cá-nhơn làm mục-ñích. Những chủnghĩa này hướng ñến chỗ giải phóng con người khỏi các sự thúc-phược của xã-hội. Do ñó, nó có thể ñi
ñến chủ-trương phóng-túng làm cho những mối dây xã-hội lỏng lẻo ñi và xã-hội trở thành hỗn-loạn.
Một số chủ-nghĩa khác lại hướng ñến sự sinh-tồn của ñoàn-thể nhiều hơn. Nó lấy ñoàn-thể làm
cứu-cánh cho mọi hoạt-ñộng, và mặc dầu về nguyên-tắc, nó có ca ngợi con người, về mặt thực-tế, nó
phủ nhận giá-trị và phẩm-cách của người. Do ñó, nó làm cho ñoàn-thể mạnh lên, nhưng lại làm cho
dân-chúng khổ-sở.
Ngoài sự phân-biệt về chủ-trương mưu-ñồ, hoặc sự sinh-tồn của cá-nhơn, hoặc sự sinh-tồn của
ñoàn-thể, các chủ-nghĩa chánh-trị lại còn phân-biệt nhau về phạm-vi hợp-quần của người. Những chủnghĩa mạng-danh là quốc-gia hướng về chỗ tranh-ñấu riêng cho một dân-tộc hay một quốc-gia. Những
chủ-nghĩa mạng-danh là quốc-tế thì lấy thế-giới ñại-ñồng làm lý-tưởng cho mình.
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Chủ-nghĩa quốc-tế có thể liên-hợp với chủ-nghĩa cá-nhơn : những người ước muốn cho cá-nhơn
ñược giải-phóng hoàn-toàn cũng muốn cho toàn-thể thế-giới ñược hòa-bình vì sự hòa-bình thế-giới là
ñiều-kiện cần-thiết ñể cá-nhơn ñược tự-do và sung sướng. Nhưng nó cũng có thể ñi ñôi với chủ-trương
kỷ-luật : chủ-nghĩa cộng-sản hướng ñến một thế-giới ñại-ñồng cộng-sản trong ñó mọi người ñều bị
khép vào một khuôn khổ khắc-nghiệt.
Chủ-nghĩa quốc-gia nhiều khi cũng gián-tiếp hướng ñến mục-ñích quốc-tế. Thật-sự thì một số
người theo chủ-trương quốc-gia có ý muốn chinh-phục hoàn-cầu và thực-hiện cảnh thế-giới ñại-ñồng
theo một chiều có lợi cho dân-tộc mình. Hitler ñã chủ-trương thống-nhứt nhơn-loại dưới quyền ñiềukhiển của dân-tộc ðức. Một số chủ-nghĩa quốc-gia khác lại cố-gắng ñi ñến một sự hợp-tác giữa các
nước trong các hội-họp quốc-tế, và như thế, cũng hướng ñến sự hòa-bình giữa các dân-tộc.
Xét tất cả những chủ-nghĩa chánh-trị ñã lưu-hành ta nhận thấy rằng vì không bao-quát cả vấnñề sinh-tồn của người, nó chỉ lo cố-gắng giải-quyết một phần của vấn-ñề này và trả lời cho một số
nhu-cầu của người mà thôi. Do ñó, mặc dầu về lý-thuyết, nó không phải cố-ý làm khổ người hay làm
yếu ñoàn-thể, và thực-tế, nó ñã thiên hẳn về sự sinh-tồn của cá-nhơn mà làm hại cho sự sinh-tồn của
ñoàn-thể, hoặc thiên về sự sinh-tồn của ñoàn-thể mà làm hại cho sự sinh-tồn của cá-nhơn.
Sự thiên lệch này tự-nhiên là có hại cho sự sinh-tồn của người. ðoàn-thể mà yếu thì sự sinh-tồn
của cá-nhơn phải bị uy-hiếp. Trái lại, nếu cá-nhơn khổ quá, ñoàn-thể cũng phải bị yếu hèn. Chủ-nghĩa
Dân-tộc Sinh-tồn lấy việc mưu-ñồ sinh-tồn của người làm cứu-cánh cho nên bao-quát cả ñược vấn-ñề
hoạt-ñộng của người. Nó chủ-trương dung-hòa sự sinh-tồn của cá-nhơn với sự sinh-tồn của ñoàn-thể.
Thật ra thì việc dung-hòa sự sinh-tồn của cá-nhơn với sự sinh-tồn của ñoàn thể không phải ñễ
thực-hiện, cũng không phải chỉ có một phương-thức duy-nhứt. Trong nhiều trường-hợp, sự sinh-tồn
của ñoàn-thể bị uy-hiếp thái-quá, và người chỉ-huy cần phải khép cá-nhơn vào một kỷ-luật gắt gao ñể
cứu ñoàn-thể. Nhưng một khi sự sinh-tồn của ñoàn-thể có ñiều-kiện ñể ñược bảo-ñảm, ta mở rộng chếñộ ra ñể cho cá-nhơn ñược thơ-thới hơn.
Các chủ-nghĩa chánh-trị ñã lưu-hành từ trước ñến nay vì tánh-cách thiên lệch của nó nên không
hợp với những thay ñổi trên này. Chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn, trái lại, tự chứa ñựng nguyên-tắc dunghòa sự sinh-tồn cá-nhơn và ñoàn-thể nên rất hợp với những sự biến-chuyển chánh-sách nêu ra trên này.
Nếu nó hô-hào người hy-sanh quyền-lợi cá-nhơn, hy-sanh cả tánh-mạng cho dân-tộc, nó cũng chủtrương rằng sự sinh-tồn của cá-nhơn, và quốc-gia phải lấy việc mưu-ñồ sự sinh-tồn sung-mãn cho các
công-dân làm mục-ñích chánh-yếu của mình.
ðứng về mặt phạm-vi hợp-quần mà nói, chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn là một chủ-nghĩa quốcgia. Nhưng nó không phải là một chủ-nghĩa quốc-gia quá khích chủ-trương phủ nhận giá-trị và phẩm
cách con người, hoặc chủ-trương triệt hạ các quốc-gia khác.
Thật-sự thì chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn vốn chủ-trương rằng các dân-tộc cần phải tranh-ñấu lẫn
nhau ñể mưu-ñồ sự sinh-tồn của mình nên không có tánh-cách tươi ñẹp hoàn-toàn như nhiều chủ-nghĩa
mơn trớn giấc mộng thế-giới ñại-ñồng.
Sự tranh-ñấu không ngừng và sát phạt nhau bắt buộc người phải gắng sức không ngừng, và gây
nhiều cảnh thảm-mục thương-tâm làm cho loài người chán ghét và kinh tởm. Bẩm-tánh lười biếng tựnhiên của người thúc-giục người ñến việc mưu sinh-tồn mà không phải cực nhọc hay nguy-hiểm. Xét
các thiên-ñường mà các dân-tộc tưởng-tượng ra, ta thấy rằng cái nào cũng là nơi người hưởng mọi lạc-
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thú mà khỏi làm ñộng gì ñến móng tay. Và những thời-ñại hoang-ñường mà người gọi là « hoàng
kim » cũng là thời-ñại mưa thuận, gió hòa, người chỉ cần hoạt-ñộng chút ít là ñủ sống.
Những chủ-trương thế-giới ñại-ñồng và cá-nhơn phóng-túng vốn trả lời cho khuynh-hướng lười
biếng cố-hữu trên ñây nên ñược rất nhiều người mến thích. Như ta ñã thấy, thế-giới ñại-ñồng luôn luôn
chỉ là một ảo-mộng, còn chủ-trương cá-nhơn phóng-túng chỉ có thể ñưa xã-hội ñến sự hỗn-loạn.
Về phần sự sinh-tồn thiết-thực, nó bắt buộc người phải chiến-ñấu một cách mãnh-liệt. Từ trước
ñến giờ, người ñã phải chiến-ñấu, và người của thời nay cũng như người của ngàn muôn năm về sau
cũng sẽ phải chiến-ñấu như thế. Những cá-nhơn hay ñoàn-thể không chịu tranh-ñấu, nhứt-ñịnh không
thể sinh-tồn ñược : không bị tiêu-diệt, họ cũng phải làm nô-lệ cho người.
Muốn sinh-tồn người phải chiến-ñấu. Mà sự chiến-ñấu lại bắt buộc người phải khép mình vào
một hàng-ngũ, người dầu có chiến-ñấu, cũng không thể ñi ñến chỗ thành-công, và tự-nhiên, không thể
sinh-tồn ñược.
So với những chủ-nghĩa hướng ñến cảnh thế-giới ñại-ñồng hay ñến phóng-túng cá-nhơn, chủnghĩa Dân-tộc Sinh-tồn không có tánh-cách lý-tưởng bằng, nhưng lại thiết-thực hơn. Nó không phải là
giấc mơ tươi ñẹp ñầy hứng thú, mà là kết-quả của một sự nhận xét về nguyện-vọng sinh-tồn của người
và những ñiều-kiện gắt gao nhưng thực tại chi-phối sự hoạt-ñộng sinh-tồn.
Nếu ñứng về mặt lý-tưởng thuần-túy mà nói, người ta có thể ñặt những chủ-nghĩa chánh-trị
mơn trớn giấc mộng thế-giới ñại-ñồng hay giấc mộng phóng-túng cá-nhơn lên trên chủ-nghĩa Dân-tộc
Sinh-tồn thì về mặt thực-tế, người ta phải công-nhận là chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn có giá-trị hơn, vì
nó có ñủ ñiều-kiện hơn ñể hưóng-dẫn con người trong sự mưu-ñồ sinh-tồn cho mình.
Trong sự hoạt-ñộng chánh-trị, sự thực-tế phải xem là ñức-tánh cần-thiết nhứt, vì hoạt-ñộng
chánh-trị có ảnh-hưởng ñến cả xã-hội loài người, và một sự lầm lạc cỏn con có thể mang những tai-hại
ñến cho một số ñông người, có khi trong nhiều thế-hệ. Trong trường-hợp ñó, một chủ-nghĩa thiết-thực
cần-ích cho người và ñáng ñược cho người tin theo hơn là một chủ-nghĩa không-tưởng.
Vì không chịu quan-sát sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự thật, những chủ-nghĩa chánh-trị
ñã lưu-hành ñều thất-bại trong sự kiến-thiết một xã-hội tốt ñẹp. Các lý-thuyết thần-quyền hướng con
người ñến chỗ phụng-sự những thần-minh mà lãng quên nhơn-loại. Chủ-nghĩa dân-chủ nêu ra một
nguyên-tắc sai lầm là con người sanh ra tự-do và bình-ñẳng nhau và phải ñược tự-do va bình-ñẳng
hoàn-toàn trong xã-hội. Chủ-nghĩa xã-hội duy-vật cũng dựa vào một chủ-trương không ñúng ñắn là
chủ-trương phân loài người ra làm hai giai-cấp xung-ñột nhau. Chủ-nghĩa Phát-xít và chủ-nghĩa chủngtộc cũng không hơn gì những chủ-nghĩa trên ñây vì nó quan-niệm quốc-gia và chủng-tộc một cách quá
hẹp hòi và phủ-nhận giá-trị cá-nhơn. Những chủ-nghĩa Tam Dân và Tân Dân cố-gắng dung-hòa các
chủ-trương trên, nhưng vì quá nghiêng về chế-ñộ ñộc-tài hoặc về chủ-trương quốc-tế, nó cũng không
thành-công ñược.
Với một lập luận bắt nguồn từ ý-chí sinh-tồn của người với những kết-luận thực-tiễn rút ra từ
những sự nghiên-cứu về sự tranh-ñấu sinh-tồn của người, chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn là một chủnghĩa quốc-gia khoa-học. Nó có nhiều ñiều-kiện thành-công trong sự xây dựng một xã-hội ổn-ñịnh
ñiều-hòa trong ñó người có thể sống còn một cách ñầy ñủ vui thú ñược.
Và mặc dầu lý-tưởng nó nêu ra không có tánh-cách tươi ñẹp hoàn-toàn như lý-tưởng mà nhũng
nhà không-tưởng nêu ra, nó vẫn hơn các chủ-nghĩa chánh-trị ñã lưu-hành.
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Với tánh-cách khoa-học của nó, chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn không hẹp hòi như những chủnghĩa quốc-gia cổ-ñiển. Nó không chủ-trương xem quốc-gia là một thực-thể trừu-tượng thiêng-liêng
mà người phải phụng-thờ một cách mù quáng, vì chủ-trương này thường ñưa ñến những lạm-dụng quá
ñáng, bắt ñại chúng lảm nô-lệ cho một người hay một dòng họ.
Chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn chủ-trương xem quốc-gia là một tổ-chức ñặt ra ñể giúp vào sự
sinh-tồn của người. Nếu người phải phụng-sự quốc-gia, ñặt quyền-lợi quốc-gia lên trên hết thì ñó là vì
quyền-lợi quốc-gia là quyền-lợi của tất cả mọi người, vì sự sinh-tồn của người với tư-cách là người
bao giờ cũng phải ñược xem là cứu-cánh sau cùng của xã-hội.
Như thế, Dân-tộc Sinh-tồn, chủ-nghĩa quốc-gia khoa-học, tuy có khi cũng phải kêu gọi người
hy-sanh cá-nhơn mình, vẫn tôn-trọng nhơn phẩm của người và vẫn nghĩ ñến cá-nhơn. Xét các nguyênlý căn-bản của nó, ta sẽ thấy rằng nó công-nhận những phần tốt ñẹp của các chủ-nghĩa hướng về việc
phụng-sự cá-nhơn.
Nó chấp-nhận những tự-do căn-bản của người : tự-do thân-thể, tự-do ñi lại, tự-do hội-họp, tựdo tín ngưỡng, tự-do tư-tưởng v.v… vì nó cho rằng những tự-do này hết sức cần-thiết cho sự sinh-tồn
của người.
Sở-dĩ nó không lấy sự tự-do làm một chủ-trương căn-bản vì sự tự-do hoàn-toàn không thể ñạt
ñược. Hơn nữa, sự tự-do hiểu một cách sai lầm hay áp-dụng ñến triệt-ñể chỉ có thể ñưa xã-hội ñến sự
hỗn-loạn. Ngay trong xã-hội tôn thờ lý-tưởng tự-do, nhiều người vẫn còn bị pháp-luật bó buộc rất
nhiều. Trong trường-hợp ñó, lấy sự tự-do làm mục-tiêu tranh-ñấu, người ta có thể ñưa xã-hội ñến chỗ
hỗn-loạn, nếu không tự mâu-thuẫn với mình.
Chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn, với chủ-trương chấm dứt sự bóc lột cần-lao và nâng cao ñời sống
vật-chất của hạng bần-cùng, cũng rất thích-hợp với tinh-thần xã-hội.
Nó sở-dĩ không hô-hào bình-ñẳng triệt-ñể vì sự bình-ñẳng triệt-ñể không thể thực-hiện ñược
bởi lẽ người vốn không bình-ñẳng nhau rồi. ðể cho mọi người ở vào một khung cảnh như nhau, rồi
cho họ tự-do hoạt-ñộng, ta không thực-hiện ñược sự bình-ñẳng, vì trong trường-hợp ñó, người giỏi sẽ
hơn kẻ dở, người khôn sẽ hơn kẻ ngu, người mạnh sẽ hơn kẻ yếu. Trái lại, bắt mọi người ñứng ngang
hàng nhau mãi cũng không thực-hiện ñược lý-tưởng bình-ñẳng, vì trong trường-hợp này, người ta xem
những kẻ bất-tài y như những kẻ có tài.
Sự bình-ñẳng hoàn-toàn ñã không thực-hiện ñược thì sự hô-hào bình-ñẳng sẽ gây rối loạn cho
xã-hội chớ không có ích-lợi gì. ðiều cần-thiết là hủy bỏ những chế-ñộ bất-công, và bảo-vệ những hạng
người hèn kém ñể chọ khỏi bị bắt nạt hay bị bóc lột.
Tuy không lấy tự-do và bình-ñẳng làm nguyên-tắc chủ yếu cho lý-luận mình, chủ-nghĩa Dântộc Sinh-tồn vẫn công-nhận những tự-do căn-bản của người, và cố-gắng san bằng những nỗi bất-công
trong xã-hội. Như thế, nó thâu-thái ñược những cái hay của các chủ-nghĩa dân-chủ và xã-hội, mà lại
tránh ñược những cái hại của các chủ-nghĩa ấy.
Một mặt khác, chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn, vốn chủ-trương các dân-tộc phải tranh-ñấu nhau
không ngừng nên rất thích-hợp với sự tiến-hóa. Nhờ chỗ dân-tộc nào cũng cố-gắng lên mãi ñể hơn
dân-tộc khác mà cả nhơn-loại ñều có thể tiến-bộ rất nhanh. Lịch-sử cận ñại ñã cho ta thấy rõ rằng
chính trong những thời-kỳ chinh-chiến mà nền kỹ-thuật của người bước tới những bước khổng-lồ.
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ðiều duy-nhứt mà người ta có thể trách chủ-nghĩa Dân-tộc Sinh-tồn là nó tàn-nhẫn quá. Lời
trách móc này có thể ñúng. Nhưng thật ra sự tàn-nhẫn ñó không phải tự nơi chủ-nghĩa ấy mà ra. Nó do
cái ñịnh-luật thiên-nhiên chi-phối ñời sống của muôn loài từ vạn cổ ñến giờ.
Tạo-hóa ñã khép ñời sống các sanh-vật vào một khuôn khổ mà nó không thể vượt ra ñược.
Sống là tranh-ñấu, không tranh-ñấu là chết. Người không muốn chấp-nhận luật này cũng không làm
sao khác ñược. Và chung-qui chỉ còn có một vấn-ñề ñược nêu ra cho người : muốn sống hay là không
muốn sống.
Nếu người không muốn sống thì vấn-ñề rất giản-dị. Nhưng sự thật, người luôn luôn muốn sống
mà không phải chỉ muốn sống lấy còn, lấy có. Người muốn sống một cách ñầy ñủ về cả hai mặt vậtchất và tinh-thần.
Một khi ý muốn sống ñầy ñủ này còn thì sự cần dùng tranh-ñấu vẫn còn. Không chấm dứt ñược
ý muốn của người, ta chỉ có thể làm dịu sự tranh-ñấu bằng cách giữ cho người ngu-ñộn ñể dễ tự-mãn
tự-túc, hoặc khép họ vào một khuôn khổ khắc-nghiệt, dùng sự bạo-tàn ñể chế-ngự họ và nô-lệ-hóa họ
khiến cho họ không còn một phản-ứng gì tự-nhiên nữa.
Thánh-kinh của người Âu Mỹ cho thủy-tổ của loài người là A-ñam (Adam) và E-va (Eve) chỉ
sung sướng khi họ ngây thơ không hiểu-biết gì cả. Khi trái ý Thượng-ðế mà ăn quả cây cấm giúp họ
hiểu-biết, họ cảm thấy xấu hổ và bắt ñầu từ ñó phải chịu bao nỗi cực-khổ của kiếp sống trần-gian. Ýkiến trên này rất ñúng. Nhưng liệu ta có nên chủ-trương làm cho người ngu-ñộn ñể cho họ dễ thấy
sung sướng và chấm dứt sự tranh-ñấu nhau hay không ? Nhóm cộng-sản ñã mặc-nhiên chấp-thuận ñiều
này khi chủ-trương nhồi sọ nhơn-dân và gò bó tư-tưởng mọi người trong một khuôn khổ chật hẹp.
Nhưng ñiều này thật ra cũng không ñủ ñể làm cho cái thế-giới ñại-ñồng cộng-sản ñược an-ổn
vững chắc. Ngoài việc giam hãm trí óc người vào trong một cái vòng bé nhỏ, cộng-sản còn phải duy-trì
một chế-ñộ cảnh-sát gắt gao ñể biến-tánh người, diệt các tình-cảm, và làm cho người hóa ra cái máy
không một phản ứng tự-nhiên nào.
Nền hòa-bình mà cái thế-giới ñại-ñồng trên này tạo ra, dầu có thực-hiện ñược, cũng không phải
là tốt ñẹp cho người, vì người không phải chỉ muốn sống như súc-vật, mà muốn sống một cách caonhã hơn. Phương chi, nó không thể nào thực-hiện ñược một cách ñàng-hoàng. Dầu cho ñại-ña-số nhơnloại có trở thành hoàn-toàn tuân lịnh chính-phủ trung-ương, sự tranh-ñấu vẫn còn, còn giữa thiểu số
nhơn-viên lãnh-ñạo thế-giới cộng-sản. Sự tranh-ñấu này, tuy không mang hình-thức một cuộc chiếntranh thật-sự, cũng làm ñổ máu nhiều và gieo rắc sự khổ-sở cho người.
Nói tóm lại, chủ-trương làm cho người ngu-ñộn và nô-lệ hóa họ ñể xây nền hòa-bình cho nhơnloại không thể thực-hiện ñược, mà dầu có thực-hiện cũng không phải lợi cho nhơn-loại. Loài người
vốn muốn sống, sống một cách ñầy ñủ, sống một cách cao-nhã. Mà muốn ñược sống như thế, họ chỉ
còn có một cách là chấp-nhận sự tranh-ñấu một cách anh-dõng. ðúng như thi sĩ Pháp ñã nói : « Rên
siết, khẩn cầu hay khóc lóc cũng ñều là hèn cả ». Người muốn sống một cách ngang-nhiên chỉ có thể
lặng lẽ nhận lấy vai tuồng mình trong mặt trận dân-tộc mà thôi.
ðiều người có thể làm ñược là cố-gắng nhơn-ñạo-hóa sự tranh-ñấu một phần nào ñể cho loài
người bớt khổ. Còn giấc mộng hòa-bình trong một nhơn-loại ñại-ñồng, nó chỉ có thể thực-hiện ñược
khi nào cả loài người ñều ñứng trước một hiểm-họa chung rất lớn lao, như sự xâm lấn của một loài
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sanh-vật khác từ một hành-tinh khác kéo ñến mà thôi. Có ñổ cái ghét, cái vị-kỷ nơi loài khác, người
mới có thể chấm dứt sự chia rẽ bên trong nhơn-loại mà ñoàn-kết nhau lại.
Khi nào hiểm-họa này chưa có, người vẫn còn xung-ñột nhau. Vấn-ñề chấm dứt xung-ñột, nếu
có ñược nêu ra thì cũng chỉ ñưa ñến những cuộc bàn cãi suông, những quyết-nghị không-tưởng, chớ
không thể ñi ñến những kết-quả gì tốt ñẹp hơn.
Lý-tưởng cao nhứt mà người có thể ñạt ñược là cố tránh sự sát-phạt nhau thái-quá và hướng
nhiều hơn ñến sự tranh-ñấu ôn-hòa. Sự thiết-lập những tổ-chức quốc-tế, những cơ-quan ñiều-giải
những cuộc tranh-chấp giữa các quốc-gia sẽ có thể ñưa ñến nhiều kết-quả tốt.
Dầu sao, việc chấm dứt hẳn chiến-tranh cũng là một việc không có nhiều hy-vọng thành-công.
Trong trường-hợp ñó, người không thể mãi mê theo cái ảo-mộng ñại-ñồng, mà phải dám nhìn vào sự
thật phủ-phàng. Có dám nhìn vào sự thật phủ-phàng, người mới tránh ñược những thất-vọng ê chề, tạo
ñược cho mình một cuộc ñời ñáng sống, và luyện cho mình những ñức-tánh tranh-ñấu cần-thiết, những
ñức-tánh tranh-ñấu nâng cao giá-trị và nhơn-phẩm của người.
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THUYẾT SINH-HOẠT HAY THUYẾT HIỆN-SINH
Sau trận thế-chiến thứ nhì, một số ký-giả ở Sài Gòn ñã ñem lý-thuyết của một triếtgia Pháp tên là Jean Paul Sartre ra phổ-biến và phê-bình. Lý-thuyết ấy tiếng Pháp
gọi là « Existentialisme », và một số ký-giả ñã dịch lại là « Chủ-nghĩa Sinh-tồn ».
Nhưng thật-sự, lý-thuyết của Jean Paul Sartre không dính dáng gì ñến chủ-nghĩa
Sinh-tồn trình bày trong sách này. ðể ñánh tan mọi sự hiểu lầm và giúp cho các
bạn ñọc-giả thấy rõ chỗ khác nhau ở hai bên, chúng tôi xin ñăng sau ñây một bài
khảo cứu về thuyết Existentialisme mà chúng tôi dịch là « thuyết sinh-hoạt », và
ñược một số người khác dịch là « thuyết hiện-sinh ».
H.N
Những nhà triết học, tư-tưởng-gia từ ngàn xưa ñến giờ ñã luôn luôn băn khoăn suy nghĩ về
những vấn-ñề thế-giới là gì, có Thượng-ðế cai quản thế-giới hay không, người là gì, người từ ñâu ñến
và ñi về ñâu.
Câu hỏi sau cùng : « người ñi về ñâu ? » ñã ñược người ta ñặc-biệt chú ý và tìm cách trả lời.
Thuyết sinh-hoạt chính là một trong những câu trả lời của các triết- gia Âu-Châu

I.- THUYẾT NGUYÊN-THỂ VÀ THUYẾT SINH-HOẠT.
Nhưng không phải thuyết sinh-hoạt là thuyết ñầu tiên mà người ta ñã nghĩ ra ñể trả lời cho câu
hỏi « người ñi về ñâu ? ».
Trong suốt bao nhiêu thế-kỷ, ñiều mà các triết-gia nhận thấy trước nhứt là sự quan-sát nhơnvật bao quanh mình là sự trật-tự chi-phối thiên-nhiên và vạn-vật. Nhìn ra võ-trụ, người ta có cảm
tưởng như là ñi xem một buổi diễn kịch tổ-chức rất khéo-léo, trong ñó mỗi kịch-sĩ ñều thuộc vai tuồng
mình và giữ ñúng chỗ mình. ðiều này làm cho người ta có ý so sánh cuộc ñời như là chỗ kịch-trường.
Trên kịch-trường, một vở tuồng ñiều có nhiều vai tuồng và những kịch-sĩ. Các vai tuồng không
bao giờ ñổi, nhưng các kịch-sĩ thủ những vai tuồng ấy thì có thể thay ñổi luôn luôn. Thí-dụ như ta ñem
diễn vở kịch « Người hà tiện » của Molière, thì vai tuồng anh Harpagon luôn luôn vẫn có một, nhưng
anh kép thủ vai Harpagon ấy thì có thể thay ñổi, kỳ thì anh Mít, kỳ thì anh Xoài.
Theo những triết-gia thời xưa thì sân khấu võ-trụ cũng y như sân khấu kịch-trường : mỗi
người, mỗi vật ñều ñóng một vai tuồng nhứt-ñịnh. Các vai tuồng này, như vai tuồng ðàn Ông, ðàn Bà,
Thi-sĩ, Cây, ðá, ñều là những tiêu-chuẩn bất di bất dịch, vĩnh viễn, chủ yếu. Người ta gọi các vai
tuồng ấy là Nguyên-thể (Essence). Những cá-nhơn hay ñồ vật, như ông Mít, ông Xoài, cành cây, viên
ñá, cái bàn v.v… chỉ là những kép hát tạm-thời thủ những vai tuồng ấy. Những kép hát này sanh ra,
sống rồi chết. Họ hiện sống, họ là những nhơn-vật sinh-hoạt (Existence).
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Như thế, những triết-gia thời xưa cho rằng những nhơn-vật sinh-hoạt (Existence) chỉ là những
vật phó-sản của các nguyên-thể (Essence). Nguyên-thể luôn luôn có trước nhơn-vật sinh-hoạt. Nhờ
quan-niệm này người ta cắt nghĩa ñược bộ máy của võ-trụ và con người. Võ-trụ chỉ là toàn- thể những
nhơn-vật do các nguyên-thể gây ra. Người chỉ là một nhơn-vật sinh-hoạt như bao nhiêu nhơn-vật sinhhoạt khác, nhưng nhờ có mắt, mũi, tay chơn, trí óc, người cảm-giác ñược và chấp-nhận dễ dàng những
nhơn-vật ở quanh mình và trật-tự của võ-trụ.
Ngoài ra, người lại hiểu rằng muốn thành kịch-sĩ xứng ñáng, mình phải thuộc vở tuồng mình
cho hay. Tất cả những qui- tắc luân-lý của những người theo thuyết nguyên-thể ñều do nguyên-tắc trên
này mà ra. Nếu ta là người thì nhiệm-vụ ta là phải sống cách nào cho thật giống với cái tiêu-chuẩn
hoàn-toàn của người, cũng như cái xe hơi chỉ là cái xe hơi hoàn-toàn khi nào nó giống với cái xe kiểu
mẫu do nhà phát minh chế tạo ra. Khi người không còn sinh-hoạt nữa thì kẻ khác sẽ tùy theo chỗ ñời
sống của người giống hay không giống cái nguyên-thể mà người ñại-diện ñể ñịnh giá-trị của người.
Người càng giống cái nguyên-thể Người thì càng xứng ñáng làm người.
Thuyết nguyên-thể ñại khái là thế. Nó ñã ñược một số ñông triết-gia thời trước chấp-nhận.
Nhưng một số triết-gia khác không chấp-nhận thuyết này. họ nhắc cho mọi người nhớ rằngkhông ai có
thể gặp những nguyên-thể, những tiêu-chuẩn ở trên này ở ñâu cả. Dầu cho ta có gọi những nguyên-thể
ấy là Lý-tưởng, Thượng-ðế, Thiên-nhiên hay Tối-Sơ Nguyên-nhơn cũng vậy, tất cả những cái mà
những triết-gia nguyên-thể gọi là tiêu-chuẩn vẫn là những ý-tưởng trừu-tượng, vô hình. Cho rằng thếgiới nguyên-thể không dựa vào sự thật, những triết-gia trên này ñi tìm một mảnh ñất chắc hơn ñể ñặt
nền tảng lý-luận của họ. Do ñó, họ quay về yếu-lãnh thứ nhì của vấn-ñề là nhơn-vật sinh-hoạt.
Những nhơn-vật sinh-hoạt này quả có thật. Và nếu không ai gặp ñược Thượng-ðế, Thiên-nhiên
hay những luật võ-trụ bao giờ, người ta cũng luôn luôn gặp con người, cành cây, viên ñá.
Lật ngược thuyết nguyên-thể lại, những người theo thuyết sinh-hoạt ñặt ra nguyên-tắc : vật
chắc chắn duy-nhứt, chính là nhơn-vật sinh-hoạt. Nhơn-vật sinh-hoạt trước có nguyên-thể mình, nghĩa
là có những ñức-tánh tạo nguyên-thể ấy.
Chỉ sau khi thấy nhơn-vật sinh-hoạt và quan sát tánh-chất của nó rồi người ta mới nghĩ ñến cái
nguyên-thể làm tiêu-chuẩn cho nó. Thuyết sinh-hoạt này lật ñổ hết các quan-niệm nguyên-thể về võ-trụ
và con người.
II.- CÁC THUYẾT SINH-HOẠT KHÁC NHAU.
Ta ñã thấy ñại khái thuyết sinh-hoạt là gì. Nhưng muốn biết nó một cách rõ ràng hơn nữa,
chúng ta cần phải biết qua quan-niệm của các nhà tư-tưởng theo thuyết sinh-hoạt về nhơn-vật sinhhoạt.
ðể trả lời câu hỏi « nhơn-vật sinh-hoạt là gì ? » những người theo thuyết sinh-hoạt chia nhau
làm hai nhóm : nhóm sinh-hoạt công-giáo theo học phái của nhà học giả ðan Mạch, Kierkegaard, hay
của nhà học giả Pháp, Gabriel Marcel, và nhóm sinh-hoạt vô-thần theo học phái ðức của Heidegger
hay theo học phái Pháp của Jean Paul Sartre.
ðối với tất cả những người theo thuyết sinh-hoạt trên này, sinh-hoạt tức là thi-hành một cử chỉ,
làm cho một việc có thể xảy ra thành một việc có thể xảy ra thật. Người là một vật sinh-hoạt, vì người
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luôn luôn biến ñổi cái có thể xảy ra thành cái có thật. Thí-dụ như một người muốn hút thuốc, và ñốt
một ñiếu thuốc hút. Làm như thế, người biến mình từ trạng-thái người không hút thuốc qua trạng-thái
người hút thuốc. Kế ñó, người có thể biến thành từ trạng-thái người hút thuốc qua người uống cà phê
v.v… Vậy, sinh-hoạt tức là chuyển biến, và sự chuyển biến này chỉ cảm thấy bên trong người, chớ
không phải từ bên ngoài ñưa ñến. Do ñó, danh-từ sinh-hoạt ñối với những nhà tư-tưởng theo thuyết
sinh-hoạt chỉ áp-dụng vào các sinh vật và nhứt là người. ðối với những người này, viên ñá không phải
là một vật sinh-hoạt, mà là một vật hiện-hữu. Người không phải do một tiêu-chuẩn nào mà gây ñược
tánh-chất của mình, người tự tạo lấy mình từng giây, từng phút, cũng như con sò, con ốc không ngừng
nhả chất vôi ñể làm cái vỏ bao mình.
Thêm nữa, sinh-hoạt, tức là ñược tự-do chọn lựa. Mỗi người khi ñi từ trạng-thái này sang
trạng-thái khác, ñã chọn lựa một trong nhiều trạng-thái mà người thấy thích và muốn có. Thí-dụ : như
người có thể ở nhà ñánh bài chơi, hay thả rễu ngoài phố tùy theo ý-thích của mình.
Nhưng ñối với người theo thuyết sinh-hoạt thì trên ñời này không có những kiểu mẫu, tiêuchuẩn gì làm gương cho người, không có những ñịnh-luật ñại-ñồng hướng-dẫn người trong sự chọn
lựa : người hành-ñộng theo một sức xung-ñộng tự-nhiên trong lòng mình.
Hai nhóm người theo những thuyết sinh-hoạt khác nhau phân tách nhau về quan-niệm ñối với
sức xung-ñộng này. Theo nhóm sinh-hoạt công giáo thì sức xung-ñộng thúc giục người hành-ñộng là
một sự xung-tiến trong lòng Thượng-ðế (học phái Kierkegaard) hay một giai-ñoạn trong bước tiến về
Thượng-ðế (học phái Gabriel Marcel). Theo nhóm sinh-hoạt vô-thần thì sự xung-ñộng này là một sự
tự-do hoàn-toàn của người muốn làm gì thì làm, không làm thì thôi ; sự tự-do này không có cơ-sở nền
tảng gì, và không dựa vào ñâu cả (học phái Jean Paul Sartre).
Chung-qui, theo thuyết của Jean Paul Sartre thì với những hành-vi cử chỉ của chúng ta, chúng
ta ñào-tạo nên nhơn-cách của chúng ta, nhưng chúng ta nhắm mắt làm chứ không có tiêu-chuẩn, kiểu
mẫu gì cả. Theo sự tình-cờ của hành-ñộng mà ta trở thành một người hà-tiện, một anh phóng-ñảng
hay một vị anh-hùng. Nhưng sau khi có hình-dáng của một nhơn-vật rồi, chúng ta có thể, hoặc tiếp-tục
hoàn-thành tánh-cách nhơn-vật ấy, nếu chúng ta có óc thủ-cựu, nhơn-tuần, hoặc tìm cách thoát ly
nhơn-vật ấy bằng những cử-chỉ càng ngày càng tự-do hơn mà người ta thường gọi là phóng khoáng.
Nhưng nếu con người ở trong tình-trạng lù mù, lờ mờ và sống không mục-ñích như thế thì con
người không có trách-nhiệm gì cả hay sao ? Nhà sinh-hoạt vô-thần không chấp-nhận ñiều này. Họ cho
rằng mỗi trạng-thái mà người chọn lựa, mỗi hành-ñộng của người không những trói buộc con người
mà còn trói buộc tất cả những người khác nữa. Sartre ñã từng bảo : « Tôi phải chịu trách-nhiệm về
chiến-tranh cũng như chính tôi ñã từng ñứng ra tuyên-chiến vậy ».
Như thế, người phải chịu trách-nhiệm về tất cả những hành-ñộng của mình và của người khác,
mặc dầu giữa người này và người nọ không có sự thông-cảm nhau một cách hoàn-toàn, vì mỗi người
ñều sống cuộc ñời riêng của mình, và tự tạo nên cuộc ñời ấy.
ðối với vấn-ñề nguồn gốc con người, và lý-do tồn-tại của nhơn-loại thì những người theo
thuyết sinh-hoạt công giáo cho rằng ñó là ý muốn của Thượng-ðế, và ý muốn này, người không sao
hiểu ñược, còn người theo thuyết sinh-hoạt vô-thần thì cho rằng vấn-ñề này không phải là một vấn-ñề,
và tự-nhiên không có sự giải-thích hay trả lời gì cả. Họ cho rằng sự sống của người và ngay ñến con
người ñều là những sự kiện tuy có thật nhưng không giải-thích một cách hợp-lý ñược.
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Nói tóm lại, theo thuyết sinh-hoạt của Jean Paul Sartre thì con người ñược tự-do hoàn-toàn,
muốn làm gì thì làm, không muốn làm thì thôi, nhưng sự chọn lựa thái-ñộ làm hay không làm, làm cái
này hay cái khác chỉ là một sự chọn lựa mù quáng, bất ñịnh, ngẫu nhiên ; tuy thế, người phải chịu
trách-nhiệm về tất cả những hành-vi cử-chỉ của mình, ñối với chính mình và ñối với những người khác,
mặc dầu về những người khác này, người chỉ có một ý-thức mơ-hồ, và sau cùng, người không biết
mình ñi về ñâu, vì người chỉ là một vật mà sự tồn-tại rất phi-lý, không giải nghĩa ñược.
III.- CHỖ KHÁC NHAU GIỮA THUYẾT SINH-HOẠT VÀ CHỦ-NGHĨA SINH-TỒN.
Vậy, thuyết sinh-hoạt không dính dáng gì ñến chủ-nghĩa sinh-tồn.
Chủ-nghĩa sinh-tồn là một chủ-nghĩa chánh-trị còn thuyết sinh-hoạt chỉ là một quan-niệm triếtlý về con người. Tuy cả hai cùng nghiên-cứu về sự sống của con người, nhưng chủ-nghĩa sinh-tồn ñặt
nền tảng trên sự nhận xét về ý muốn sống còn của con người và khảo-sát sự hoạt-ñộng của người với
mục-ñích hướng-dẫn con người trong sự tranh-ñấu ñể phụng-sự ý muốn sống còn ấy, còn thuyết sinhhoạt ñặt nền tảng trên sự băn khoăn của con người về nguồn gốc và cứu-cánh của mình, và khảo-sát
hoạt-ñộng của người ñể giải thích cứu-cánh ấy. Sau khi lý-luận quanh quẩn một hồi, thuyết sinh-hoạt
ñi ñến chỗ kết-luận rằng mình bất-lực, không ñạt ñược mục-ñích ấy, và ñể cho người lạc lỏng, ngẩn
ngơ trước sự vô-lý của sự sống. Vì ñó, chủ-nghĩa sinh-tồn có tánh-cách thiết-thực, nung lòng chiếnñấu và hướng-dẫn sự sinh-hoạt, nhứt là thuyết sinh-hoạt vô-thần, thì siêu hình, ñem sự băn khoăn lo
ngại ñến thêm cho người và làm rủn chí người trước một sự hư-không khủng-khiếp, vô-ý-nghĩa.
Như thế, chủ-nghĩa dân-tộc sinh-tồn cần-thiết và ích-lợi cho người, còn thuyết sinh-hoạt không
những vô ích mà lại còn có hại cho người. Những người công kích thuyết sinh-hoạt ñã rất có lý mà cho
nó là một học-thuyết lửng lơ không cơ-sở, không cứu-cánh, sản-phẩm của những bộ óc bịnh-hoạn,
thiếu tinh-thần tranh-ñấu và hay ñeo vào sự băn-khoăn lo-ngại vẩn-vơ.

HẾT
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- 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.
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- 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,
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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.
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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,
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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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