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ĐỀ NGHỊ MỘT NỀN GIÁO DỤC  
KIẾN THIẾT TOÀN DIỆN CON NGƯỜI 

(Viết theo cuốn thiết giáo của nhà cách mạng Lý Đông A) 
 
 Trước khi trình bày một nến giáo dục kiến thiết toàn diện con người, xin nói sơ lược về nền 
giáo dục tại các nước Cộng Sản và Tư Bản. 
 Tại các nước Cộng Sản, đảng cầm quyền đã lợi dụng giáo dục để đào tạo những con người 
chỉ biết tuân theo lệnh của đảng Cộng Sản, với mục đích củng cố quyền hành của cấp lãng đạo, 
chứ không chú trọng đến việc XÂY DỰNG CON NGƯỜI. Dân chúng vô cùng thống khổ, xã hội 
Cộng Sản đang ở trên bờ vực thẳm. 
 Nền giáo dục tại các nước trong thế giới Tư Bản chú trọng nhiều đến việc đào tạo nhân 
viên ngành kỹ nghệ, các chuyên viên kỹ thuật xuất sắc, và không lưu tâm đến việc ĐÀO TẠO 
CON NGƯƠI. Do đó, trí tuệ con người tuy được mở mang, khoa học phát triển đến cao độ; thế 
giới tự do đã có những nhà chuyên môn rất xuất sắc, nhưng tự do đã bị lạm dụng. Đa số dân 
chúng trong các nước Tư Bản có cuộc sống phóng túng, xã hội bị băng hoại, khó có đường cứu 
chữa. 
 Rút ưu khuyết điểm ở nền giáo dục khắp mọi nơi, nền giáo dục tại Việt Nam trong tương 
lai nên xây dựng như thế nào để đáp ứng lòng mong ước của toàn dân. Trước hết, ta nên biết 
người dân muốn gì? Theo thiển ý người dân Việt chỉ mong có tự do dân chủ, cơm no áo ấm và 
được sống trong một xã hội thanh bình. Như vậy, trong tương lai, nền giáo dục phải đào tạo 
những nhà chính trị có đủ khả năng cũng như đức độ để thiết lập những kế hoạch đem ra thi hành 
để ổn định đời sống của dân chúng. Do đó, giáo dục là khởi điểm của chính trị. Các kế hoạch đã 
đặt định được nhà cầm quyền chấp hành nghiêm chỉnh thì dân chúng sẽ có tự do dân chủ và 
được hưởng một đời sống ấm no hạnh phúc. Kết quả của chính trị cũng là kết qủa của giáo dục, 
cho nên ta có thể kết luận: 
 Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị, còn chính trị là thiết kế và chấp hành 
nhân sinh.  
 Giáo dục được coi quan trọng như vậy thì một nền giáo dục phải được xây dựng như thế 
nào? 
 Ta cũng nên biết: mục đích của giáo dục là xây dựng con người, kiến thiết toàn diện con 
người trong xã hội. 
 Kiến thiết con người là kiến thiết toàn bộ sinh mệnh con người chứ không phải riêng biệt 
chú trọng đến phát triển thể xác (Vật) hoặc chỉ lưu tâm đến việc xây dựng tâm linh (Tâm), hoặc 
chỉ có mục đích duy trì sự sống của con người (Sinh mệnh).  
 Như vậy phải kiến thiết tất cả 3 mặt VẬT, TÂM, SINH là 3 yếu tố cấu tạo nên con người. 
Do đó, phải lấy con người làm Gốc (NHÂN BẢN), lấy tính người (NHÂN TÍNH) làm y cứ cho 
các tổ chức, và con người phải làm chủ chính mình (NHÂN CHỦ). 
 Một nền giáo dục phù hợp với con người, với nhân loại, phải có đầy đủ ba yếu tố: Nhân 
Bản, Nhân tính, Nhân chủ. 
 

1.Nhân bản 
 

 Nhân bản là lấy loài người làm gốc, lấy toàn thể nhân loại làm gốc cho mọi hành động liên 
quan đến con người. 
 Chủ trương Lấy người làm gốc thì mọi hiện tượng sống được tạo ra bởi người, vì người và 
cho người, còn các sự vật khác không phải cho con người chỉ là thứ yếu. Do đó, sứ mệnh của con 
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người trong xã hội là Phục vụ người, vì người, cho người chứ không vì sự, vì vật (như tiền tài 
danh vọng). Con người tuy mầu da có khác biệt nhưng rút lại cũng chỉ là một bản vị giống nhau: 
Người là nhất nguyên tính nên con người phải được tự do, bình đẳng. Do đó không thể chấp 
nhận cảnh người bóc lột người, dân tộc này bóc lột dân tộc kia, dân tộc mạnh thống trị dân tộc 
yếu. 

2.  Nhân tính. 
 

 Để cho con người thực sự có hạnh phúc, nền chính trị nhân loại phải lấy Nhân tính làm 
xuất phát điểm và nền tảng cho việc thành lập xã hội, để tiến hành một đời sống thực tế người 
trong xã hội loài người. 
 Nhân tính phải là yếu tố nền tảng cho mọi kiến thiết nhân sinh. Nhân tính nguyên thủy để 
hình thành xã hội là: nhu yếu tính, sắc tính, tự vệ tính và xã hội tính. Đó là bốn đặc tính căn bản 
của con người khi thành lập xã hội nhân tính nguyên thủy (hay xã hội tự tính). 
 a) Nhu yếu tính của Người phải lấy bình làm chuẩn, nghĩa là không có người nào bị chèn 
ép trong sự thỏa mãn mọi nhu yếu tinh thần cũng như vật chất. 
 b) Sắc tính của người phải lấy trinh làm chuẩn nghĩa là lòng chung thủy song phương giữa 
Nam va Nữ. 
 Vợ chồng là của riêng nhau, không bị chung chạ với ai và cũng không bị ai hiếp đáp; được 
như thế thì con cái mới khỏe khoắn và giống nòi mới lành mạnh. 
 c) Tự vệ tính và xã hội tính của người phải lấy hòa làm chuẩn, nghĩa là không ai bị áp bức, 
bóc lột mà cũng được bảo vệ, được sống yên lành, tương trợ giúp đỡ nhau. 
 Liên hệ giữa Người và Người là liên hệ hài hòa, sống trong một xã hội hòa bình nhân ái.
 Tóm lại trinh, bình, hòa là ba cứu cánh và mục đích của xã hội nhân sinh, để nhân tính cơ 
bản được thỏa mãn. Loài người hiện nay xa lìa nhân tính, bị Vật tính chế ngự, chèn ép Nhân tính, 
nên con người hãy còn sống trong đam mê với các dục vọng, tham vọng, chưa làm chủ được 
chính mình; do đó mà nhân loại chưa có được hoà bình. 
 

3.  Nhân chủ 
 

Nhân chủ là lấy loài người làm chủ đạo sinh hoạt cho loài người, lấy loài người làm chủ đạo sinh 
hoạt cho vũ trụ. 
 Người là chủ động đối với tự nhiên, đối với xã hội và đối với chính mình. 
 Số phận Người, lịch sử Người, xã hội Người, đời sống Người do chính con Người xây 
dựng, định đoạt. 
 Người làm chủ chính con Người, chế ngự các tổ chức, các phong trào, các lực lượng phản 
nhân tính để xây dựng đường sống của con người. Người không để bị chi phối, phụ thuộc vào 
ngoại vật khiến Người làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng.   
 

I.  MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC 
 

 Mục đích của giáo dục là XÂY DỰNG CON NGƯỜI về cả 3 mặt sinh lý, tâm lý, và lý trí 
để con người có cuộc sống XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI. 
 Một nền kiện khang giáo dục đào tạo con người từ thủy tạo, kế tạo đến thành tạo. 
THỦY TẠO là những tính thiên nhiên tạo ra lúc ban đầu(tính bẩm sinh; tự nhiên tính). KẾ TẠO 
(hay CẢI TẠO) là công phu tu dưỡng để sửa đổi tính tình sao cho có tiến bộ về cả 3 mặt VẬT, 
TÂM, SINH, tình cảm, trí tuệ và cuộc sống; bồi dưỡng những nhược điểm của thiên tính và phát 
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triển những ưu điểm của con người (đó là THÀNH TỰU TÍNH) trong cuộc sống xã hội. 
THÀNH TẠO là công cuộc tu dưỡng đã đào luyện đến thành thục về 3 mặt thể chất, tâm linh và 
sự sống trong xã hội. Chúng ta có thể nói: “Phải làm sao cho thân ta hoàn toàn hữu ích cho chính 
ta, gia đình ta và dân tộc ta”. 
 Ý nghĩa trọng yếu của giáo dục có thể nói là biến hóa khí chất, bồi dưỡng khí chất và phát 
huy khí chất, nghĩa là thay đổi được khí chất sao cho thuần túy không vết, bồi dưỡng khí chất 
càng trong sáng rực rỡ, và phát huy khí chất càng sáng lạn. 
 Khí chất là chủ thể con người, sao cho:  

1.   Có một thể cách: THẬN VỮNG, TIM TRONG, ÓC SÁNG, MÌNH NHẸ, TAY MẠNH. 
1.1. THẬN VỮNG (nội tạng bên trong cơ thể) thì khí huyết điều hoà, người luôn luôn 

khỏe mạnh. 
1.2. TIM TRONG, ÓC SÁNG (phần tinh thần) thì tâm trong sang, nhiều tình cảm tốt 

đẹp, óc minh mẫn, luôn luôn hướng về điều thiện, trên căn bản tình thương và trí tuệ. 
1.3. MÌNH NHẸ, TAY MẠNH (phần vật chất thể hiện ra bên ngoài) thì thân thể nhẹ 

nhàng, nhanh nhẹn; người khỏe mạnh thì đi đứng thoải mái, vững chắc; tháo vát về 
công việc, tay chân cứng cáp nên gánh vác được công việc nặng nhọc mà không 
quản ngại. 

2.   Có một NHÂN CÁCH trọn vẹn: Kinh sinh (sinh khí mạnh mẽ), khí vũ (chí khí và vũ 
lực), đạo đức, tri thức và văn mỹ. 

3.   Có một TINH THẦn cao thượng: tổ quốc, chính nghĩa, lý tưởng, nhân cách và danh dự. 
4.   Có một hiệu xuất thích đáng để thăng hoa cuộc sống của bản thân mình và của xã hội: 

cứu quốc, tồn chủng, độc lập, thống nhất. 
 Tóm lại, giáo dục có mục đích XÂY DỰNG MỘT CON NGƯỜI HOÀN TOÀN. Do đó 
giáo dục phải được coi là quan trọng bậc nhất, phải được tổ chức và phổ biến đến toàn dân, toàn 
quân. Nói cách khác, nguyên tắc “TOÀN DÂN QUÂN QUỐC DÂN GIÁO DỤC” phải được 
thực hiện. 

II.  ĐÔI TƯỢNG VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC 
 

 Giáo dục phải lấy dân chúng và dân tộc làm đối tượng. Giáo dục đào tạo những người khỏe 
mạnh, có tài, có đức, khi cầm quyền phải biết thiết lập các kế hoạch để ổn định đời sống của dân 
chúng. 
 Giáo dục phải theo 4 nguyên tắc: Toàn thể tính, bình đẳng tính, trách vụ tính, và tổ chức 
tính.      

1. TOÀN THỂ TÍNH: không phân biệt nam nữ, lão ấu, cô qủa, phế tật, bần phú; không 
phân biệt địa phương (thôn quê, thành thị); toàn thể mọi người, mọi nơi đều là đối tượng. 
Nói cách khác, tất cả mọi người trong quốc gia đều là đối tượng của giáo dục, không 
phân biệt trai gái, già trẻ, mồ côi hay goá bụa, tàn phế hay bệnh tật, nghèo hay giàu, và 
cũng không phân chia nơi này nơi khác, địa điểm này hoặc địa điểm kia.  

2. BÌNH ĐẲNG TÍNH: Mọi người đều được coi là đối tượng của giáo dục, ngang nhau, 
không phân biệt giai tầng xã hội, để tiến từ thủy tạo đến kế tạo, rồi thành tạo. 

3. TRÁCH VỤ TÍNH: Sự thực thi giáo dục và chính trị cho đạt tới triết học và lý tưởng đại 
đồng, trách nhiệm lớn lao và nghĩa vụ thiêng liêng của nhân viên hành chánh không thể 
chối bỏ được: Xã hội sẽ không còn cảnh người thống trị gười và người bóc lột người; 
chính trị không bị phế bỏ; tư tưởng không đổ nát; do đó, dân chúng không còn ngu dốt, 
đói rét, bệnh tật, nghèo khổ. 
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4. TỔ CHỨC TÍNH: Giáo dục được tổ chức khắp mọi nơi để toàn dân, toàn quân sinh hoạt 
có kỷ luật, đối xử với nhau theo lễ nghĩa. Dùng khen thưởng để khuyến khích, khiển 
trách răn đe để sửa đổi lỗi lầm; vỗ về an ủi khi cần thiết để giữ vững tinh thần trách 
nhiệm, có huấn luyện, có công tác để phục vụ, có lễ nhạc để điều tiết. 

 
*** 

 
 Giáo dục phải thực hiện cho toàn thể QUỐC DÂN QUÂN, có 4 đề mục căn bản là: Đạo lý, 
chính trị, quân sự và kinh tế. 

1. ĐẠO LÝ: Để tu dưỡng tính tâm thân mệnh ngõ hầu có nhân cách, thể cách và phong 
cách. 

2. CHÍNH TRỊ: Quốc dân, quân được huấn luyện cơ bản về pháp trị, dân trị và nhân trị, tư 
cách sống còn, quyền lợi của dân tộc. Dân chúng cần hiểu biết diễn tiến của thời cuộc, 
hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. 

3. QUÂN SỰ: Dân chúng được huấn luyện đầy đủ những điều thường thức về chiến tranh, 
căn bản chiến thuật, chiến lược, chiến sử, sao cho toàn dân có tinh thần hy sinh cứu nước 
giữ nòi. Mổi người dân phải là dân tộc chiến sĩ. 

4. KINH TẾ: Quốc dân thuộc các nghành nông, công, thương đều được thường xuyên thực 
tập.  

 
*** 

 Kiến thiết quốc gia và cải tạo xã hội có mục đích đạt đến quốc nội ổn định về phương diện 
đối nội và quốc tế hài hoà về phương diện đối ngoại. Điều kiện trọng yếu là kiến quốc phải có kế 
hoạch, có phương châm tức là kế hoạch chính trị và kế hoạch giáo dục. Có hai nguyên tắc: 

1. Học tập ở người cao thâm, tài giỏi vào bậc thầy (rồi dựa đã học được mà sáng tạo ra 
những cái mới để tiến hóa). 

2. Tự ngã sang tạo tức là tự mình tìm cách học tập (tự học) để tiến bộ. 
 Tóm lại, giáo dục phải thực thi cho toàn thể dân chúng sao cho dân chúng có dân tộc tính, 
dân tộc có độc lập, chính trị có tự do, kinh tế có kiện toàn, văn hóa có phồn thịnh, ngoại giao có 
tự chủ, cách mạng có hướng tâm. 
 Kiến quốc và kiến quốc giáo dục phải tập trung và đồng kết vào TINH THẦN GIÁO DỤC. 
Tinh thần giáo dục phải phổ cập và thâm nhập từ hiệu giáo đến xã giáo, từ gia đình đến cơ quan , 
đoàn thể và quân đội. Tinh thần giáo dục lấy trọng tâm làm trung tâm giáo dục, tức là bồi dưỡng, 
đào luyện và kiến tạo hai nguyên động lực NHIỆT (nôn nóng làm việc) và THÀNH (làm việc 
cho thành công); bồi dưỡng, đào luyện và kiến tạo TÍNH, TÂM, THÂN, MỆNH thống nhất và 
đồng nhất. 
 Tác dụng của trung tâm giáo dục phải dẫn đến dân tộc phục hưng tức là đạt tới toàn quốc 
dân, quân có một QUỐC HỒN và QUÂN HỒN. 
 Mỗi quốc gia dân tộc y chiếu cái lý tưởng, mục đích của dân tộc, cố gắng đào tạo những 
người tài giỏi, có đạo đức cao thâm. 
 THẮNG NGHĨA quốc gia VIỆT với những lý tưởng, mục tiêu, tinh thần giáo dục, kiến 
thiết nhất định sẽ đạt tới cái lý tưởng tinh thần thống nhất, xã hội hài hoà. 
 Công cuộc giáo dục sẽ được tổ chức tùy theo tuổi của mỗi người. 

1. DỤC ANH (từ 1 đến 4 tuổi): bú, ăn, săn sóc, nâng đỡ. 
2. ẤU HỌC (từ 4 đến 7 tuổi): vỗ về, nắn nót (vỗ về tấm thân, nắn nót động tác), khai thác 

tính tình, mở đường biết thực tế xã hội sinh hoạt. 
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3. THIẾU HỌC (từ 7 đến 10 tuổi): mở mang, vun đắp (mở mang tính tình, điều dưỡng 
sinh hoạt, vun đắp thân thể, huấn luyện ứng đối). 

4. TIỂU HỌC (từ 10 đến 13 tuổi): đào tạo tính tình, lý tưởng(đào luyện tính tình, hàm 
dưỡng lý tưởng, khai phát dạo đức). 

5. TRUNG HỌC (từ 13 đến 16 tuổi): đào luyện tính tình, trí năng (bồi dưỡng nhân cách, 
nâng cao lý tưởng, mở rộng nhãn quan, vun đắp trí năng thực dụng). 

6. ĐẠI HỌC (từ 16, 17 trở lên): rèn luyện tính tâm thân mệnh (hoàn thành lý tính; kiện 
toàn tâm lý; tu dưỡng tinh, khí, thần; xúc tiến sự nghiệp, học hỏi chuyên môn khoa học, 
kỹ thuật, nhân văn.... 

7. DƯỠNG LÃO (từ 50 tuổi trở lên): học tu đạo, nghỉ ngơi, biết việc đời, dạy con trẻ, lập 
đức, lập ngôn, lập nghiệp. 

 Thời kỳ ĐẠI HỌC ứng dụng vào thanh niên thời kỳ (16-40 tuổi), dù là học hiệu giáo dục, 
đoàn thể giáo dục, gia đình giáo dục, cơ quan giáo dục, xã hội giáo dục, chính trị giáo dục, đều 
lấy  
 TÍNH TÂM THÂN MỆNH làm trung tâm căn bản: đó là lúc lập nghiệp, làm người, làm 
việc, cầu học, vào đời đang gặp khó khăn và vừa khi tới cửa. 
 Công cuộc giáo dục lại phải thích đáng cho mọi tư chất và cá tính được dễ dàng phát huy 
và phát triển; nói cách khác, phải có một nền giáo dục phù hợp với các hạng người bẩm sinh đã 
có điểm đặc biệt: đó là ĐẶC BẨM GIÁO DỤC. Đặc bẩm giáo dục không cứ riêng biệt làm lợi 
ích hạng thiên tài và cao tài (thần đồng), mà phải làm sao không một người nào bị bỏ phí phạm 
(hạng ngu đần, hạng thấp kém và hạng vất vưởng rất đáng thương là hạng bất thành nhân: dựa 
vào các thiết bị chuyên môn, kỹ thuật chuyên môn rất tiến bộ của ngày nay mà hoạch định 
chương trình giáo dục đặc biệt để giúp đỡ họ). 
 

*** 
 Nhân viên phụ trách có thể chia ra 4 ban: 

1. Ban thực nghiệp trông nom những vấn đề lao động công tác; kỹ nghệ sản xuất; huấn 
luyện quân sự; sinh hoạt đoàn thể; quản lý chính trị; coi xét kỷ cương; công tác lãnh 
đạo; liên lạc , đốc thúc các ban ngành việc thi hành và điều chỉnh các kế hoạch. 

2. Ban khoa học phụ trách các môn khoa học tự nhiên, khoa học thực nghiệm, toán 
học. 

3. Ban nhân văn phụ trách các vấn đề xã hội, văn ngữ học, nghệ thuật, quốc nghĩa, 
luân lý và công dân giáo dục, vệ sinh, sử ký, địa lý. 

4. Ban thể dục phụ trách các vấn đề thể dục, thể thao, võ nghệ, quân sự. 
 Các nhân viên phụ trách thể dục có nhiệm vụ: 

1. Luyện tập các thanh niên thiếu nhi về thể dục, thể thao,võ thuật để họ đủ sức chịu 
đựng, chống đỡ sự phá hoại của trời đất (thời tiết, thiên tai), của người, vật và tự 
mình; đồng thời họ cũng hiểu rõ cái kết cấu của cơ thể và sự bảo toàn bản thân. 

2. Họ có đủ nghị lực và sức mạnh phục vụ xã hội và tổ quốc. 
3. Huấn luyện thanh thiếu niên để họ biết giữ gìn phẩm hạnh, bảo trọng đạo đức và 

danh dự.                                                                               
4. Họ giữ toàn vẹn được đạo nghĩa và biết hy sinh, tự mình đủ sức ra gánh vác công 

việc. 
5. Chuẩn bị cho họ có khả năng về quân sự để sẵn sang chiến đấu. 
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 Mục đích của thể dục, thể thao và võ thuật là phá bỏ những tư tưởng qúy văn khinh nghệ, 
sợ võ, lạ để cho thanh thiếu niên tự thể nghiệm lấy tính cao đẹp của lao động; do đó, nhà trường 
phải đề xướng ra các việc công nông ngay trong gia đình và để phục vụ ngoài xã hội. 
 Người phụ trách thể dục có nhiệm vụ chủ yếu là đem thực hành những điều thanh thiếu 
niên đã học được, vì BIẾT không hẳn đã LÀM ĐƯỢC. Thực hành làm sang tỏ lý thuyết: năng 
lực bổ cứu cho trí dục mới trọn vẹn. 
 Từ xưa tới nay, giáo dục không bao giờ hướng dẫn thanh thiếu niên tới sự HIỂU và BIẾT 
để chúng tự quyết định lấy hướng đi trong tương lai. Sinh hoạt giáo dục bổ khuyết vào chỗ thiếu 
xót đó. Học sinh độ 20 tuổi chọn nghề mà tập và đổi nghề cho tới lúc có quyết định hẳn, còn vị 
lãnh đạo phần giảng dạy, biểu diễn và luyện tập nghề. Học sinh tập nghề trước mặt mọi người, 
vui thích trong việc học tập nên họ biết yêu thích xã hội. 
 Riêng thiếu nhi từ ấu học đến thiếu học chỉ chuyên học tập còn thanh thiếu niên từ tiểu học 
đến trung học chuyên thực tập. Sự học hỏi và thực tậpcó tính cách nghiêm trang và vui thú. Vị 
lãnh đạo phải thực tế ghi chép các việc đã được điều tra đúng đắn và quan sát khoa học về các 
khuynh hướng, năng lực của từng học sinh, để hiểu ý nguyện của họ và chỉ đạo cho họ những 
điều sở cầu về hiện tại hay tương lai. Tổ chức giáo dục phải thật linh động, theo giáo trình biên 
chế sư phạm, phải bảo tồn quốc gia thống nhất tính mà không làm mất địa phương, hương thổ 
tính. Thành phố cần có chương trình và giáo chức chuyên về công thương nghiệp, còn tại thôn 
quê phải chú trọng đến đời sống nông lâm nghiệp, cho nên từ trung tiểu học trở xuống, nhà 
trường nên đặt ngay ở chỗ địa điểm thích hợp. Giáo dục đi đôi với tổ chức và kiến thiết nên nhà 
trường là trung tâm văn hóa của xã hội. Giáo dục phải đưa đến sự thống nhất của nhà trường và 
xã hội, để cải tạo xã hội sao cho dân chúng có thể gánh vác được mọi công việc. Công tác văn 
hóa phải quét sạch nạn mù chữ, chữa bệnh lỏng chữ, thực tập lao động hóa, xã hội hóa. 
 

III.  BẢN THỂ CỦA GIÁO DỤC 
 

 Bản thể của giáo dục là đúc kết các kinh nghiệm của “QÚA KHỨ và HIỆN TẠI” để trông 
thực dài về “TƯƠNG LAI”, dung hợp THỜI GIAN và KHÔNG GIAN để mưu cầu cải tiến và 
sang hóa cho tương lai. Một nền giáo dục đứng đắn sẽ đưa đến thành công trên văn hóa. Để đạt 
được tiêu chuẩn đó cần có ba điều: CẦU HỌC, LÀM NGUỜI, XỬ VIỆC. 
 Sự cầu học phải phát động từ ý muốn hiểu rõ nhân sinh và sự lý, lấy vũ trụ từ vật rất nhỏ 
đến vật rất lớn, lấy thờigian từ vô thủy đến vô chung, lấy xã hội từ rất  tĩnh đến rất động làm đối 
tượng. Cầu học nghĩa là cầu SỐNG, BIẾT và cầu LÀM VIỆC; cầu học là thành tích của sự sống 
và làm việc thống nhất; cho nên mỗi động tác, mỗi kiến văn, mỗi ý tưởng đều là tài liệu cầu học 
làm người gồm ở tính tâm, thân, mệnh, tu sửa và nuôi trồng từ kế tạo đến thành tạo hay từ cải tạo 
đến thành tạo; sự tu dưỡng đó dung hợp DẠY, HỌC, LÀM thành MỘT TINH THẦN với VẬT 
CHẤT là MỘT; phát động tự lực hun đúc một nhân sinh quan đối xã hội; tự mình và dân tộc, sự 
thể chứng nhân sinh đến cao độ nhất, và sự hiểu biết rõ rệt về quân sự, chính trị và kinh tế.  
 Đạo lý làm người là trung tâm cho giáo dục, là cội gốc cho sinh hoạt và tiến hóa. 
 LÀM VIỆC gồm ở sự nhận xét sự lý, phát dương lý luận và kinh nghiệm, thái độ và hành 
động. 
 CẦU HỌC rút lại là tìm, cầu và trau dồi một phương pháp thâu thái, bồi dưỡng và sang tạo 
tri thức (trí,tình, ý): trí hoà nghề, quan sát, thí nghiệm, phán đoán vận dụng vào sự đào luyện 
tính, tâm, thân, mệnh, chí khí, nhiệt thành và tình lý, vào lẽ ra việc và tri hành hợp nhất tiến lên 
tri hành viên mãn. 
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 GIÁO DỤC là sự truyền thụ và vun trồng cho người cầu học một phương pháp và tinh thần 
để thâu thái và bồi dưỡng, sang tạo tri thức (GIÁO), cho người cầu học một năng lực và ý 
chí(DỤC). 
 Giáo dục (HỌC) phải đi đôi với thực hành (LÀM). HỌC và LÀM thống nhất mới đạt được 
mục đích đào tạo con người (từ kế tạo đến thành tạo). Người dạy và người học cũng vậy nên gọi 
là DẠY, HỌC, LÀM THỐNG NHẤT. 
 Giáo dục phải lấy thực tiễn hoạt động làm trung tâm giảng dạy và thực hành. Sinh hoạt 
giáo dục phải lấy đại chúng làm đối tượng và phải cò tính hướng thượng, toàn vẹn và triệt để. 
 

IV.  KIỆN KHANG GIÁO DỤC 
 
Giáo dục lại còn phải có mục đích đào tạo cá nhân khỏe khoắn và xây dựng xã hội lành 

mạnh: đó là công việc của kiện khang giáo dục. 
 Sức khỏe có ba bậc (sức khỏe, sức mạnh và sức bền) và hai thể (sinh lý và tâm lý). 
 Sức khỏe sinh lý cần phải có sự bình hành phát triển các bộ phận trong cơ thể, sao cho điều 
hoà linh hoạt để tránh bệnh tật. Sức khỏe tâm lý biểu lộ bằng ý chí, quyết tâm làm việc. 
 Sức mạnh sinh lý được phát huy ra ngoài bằng những tác động tranh đấu trong các công 
việc nặng nhọc. Sức mạnh tâm lý được biểu hiện bằng lòng can đảm, sự cố gắng quyết tâm quyết 
chí gánh vác các công việc khó khăn. 
 Sức bền là tác dụng duy trì sức mạnh trên đường trường: sức bền sinh lý biểu hiện trên giai 
sức; sức bền tâm lý biểu lộ trên nghị lực, chí kiên trì, long nhẫn nại. 
 Đào tạo một con người khỏe mạnh, tiến lên đào tạo một xã hội khỏe mạnh đến một quốc 
gia khỏe mạnh, phải lấy kiện khang giáo dục làm chủ lực cho toàn dân toànquân giáo dục. 
 Các nước theo chủ nghĩa cộng sản đã trông thấy tầm quan trọng của nền giáo dục nên đã 
đem ngay lý thuyết MácLênin áp dụng vào chương trình giáo dục để đào tạo con người thành 
những kẻ nô lệ cho chủ nghĩa cộng sản, với mục đích củng cố quyền hành của cấp lãng đạo, bất 
chấp sự thống khổ của dân chúng, đất nước ở trên bờ vực thẳm. 
 Các nước trong thế giới tư bản lại tôn trọng tự do cá nhân quá  mức nên chỉ chú trọng đến 
trí dục và sao nhãng đức dục trong học đường. Con người được đào tạo thành những chuyên 
viên, kỹ thuật gia thật xuất sắc, nhưng đời sống lại quá phóng túng; tự do dễ bị lạm dụng nên xã 
hội dễ dàng bị băng hoại. 
 Do đó, nền giáo dục còn cần phải có phần tu dưỡng để xây dựng con người một cách trọn 
vẹn, triệt để và hướng thượng về cả hai mặt thể xác và tâm linh sao cho con người sống có lý 
tưởng, có mục đích để cải tiến toàn bộ cuợc sống. 
 Con người phải sống trong một thể sống trọn vẹn sao cho xứng đáng là Người, có những 
nhu cầu thể chất (cơm ăn, áo mặc, nhà ở, di chuyển, v.v...) cần được thỏa mãn; có một đời sống 
tâm linh sao cho được thoải mái nhờ công phu tu dưỡng để có khả năng phát triển thiện tính; chế 
ngự ác tính, cố gắng đạt được mục đích hoặc lý tưởng của mình. 
 Con người lại có nhu cầu xã họi, nên có xu hướng tranh đấu để tự vệvà để sống, còn sau đó 
là khả năng nối, tiến hóa. Do đó, con người có đầy đủ ba xu hướng Hướng tâm, hướng về chính 
mình, Hướng tha, hướng về người khác và Hướng thượng (tiến bộ). 
 Khi các nhu cầu bản thân không đưọc thỏa mãn hoặc không được điều hòa cho đúng mức, 
hướng tâm vận động dễ dàng bị suy yếu, thoái hóa và thành vị kỷ; ác tính phát triển mạnh hơn 
thiện tính nên con người dễ trở thành tàn ác, tìm cách bóc lột tha nhân, dần dần đi đến chỗ chém 
giết lẫn nhau. Các xu hướng Hướng tha và Hướng thượng khó mà phát triển được. 
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 Cho nên, muốn diệt trừ ác tính, muốn xóa bỏ tính vị kỷ, con người cần phải có một công 
phu tu dưỡng sao cho ba xu hướng Hướng tâm, Hướng tha và Hướng thượng được bình hành 
phát triển. Xã hội phải được tổ chức sao cho chính trị là thiết kế và chấp hành nhân sinh, vì xã 
hội là nơi điều lý nhân tính, và giáodục phải là khởi điểm và chung điểm của chính trị. 
 Ta có câu: “thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”, cho nên tu ở tại mình là 
điều chính yếu của công phu tu dưỡng, để chế ngự ác tính, không để vật tính chèn ép nhân tính, 
sao cho con người tự thắng được các dục vọng xô đẩy mình xuống vực thẳm. Sự tu dưỡng trước 
hết cần ở tự mình và chỉ có thể tự mình. 

 Một tu dưỡng đầy đủ cho ta một sinh mệnh điều hòa, khỏe mạnh, một sinh lực mới mẻ rạt 
rào. 
 Bản thân con người gồm ba thành phần chính yếu là sinh lý, tâm lý và lý trí phải được triệt 
để điều hoà, tiến cùng một nhịp vì đó là ba cơ năng của sinh mệnh, ảnh hưởng hổ tương  rất mật 
thiết với nhau. 
 1. Muốn cho sinh lý được khỏe khoắn, cần phải giữ gìn thân thể, ăn ngủ có điều độ, hoà 
nhịp với thiên nhiên, phải lập luyện đều để tăng lực của thân thể (nên chú ý đến sức chịu đựng và 
bền dai hơn là sức mạnh nhất thời) nên tránh những tình cảm yêu giận buồn vui thái quá có hại 
cho sức khỏe; lại cần thận trọng trong việc kết bạn với người cùng phái hoặc khác phái, sự giao 
du sao cho hợp tình hợp lý để không rơi vào vòng trác tang trụy lạc. 
 2. Về tâm lý, phải tu dưỡng trên tính,tình,chí. 
 Tu dưỡng trên tính thì phải phát triển ngay tại bản thân các dân tộc tính, cố gắng loại bỏ 
những cá tính xấu xa mà giữ gìn những tính tốt như tinh thần dân tộc, tính khảng khái, bất khuất, 
tính độ lượng bao dung, v.v…. 
 Tu dưỡng trên tình thì cần phải phát triển tình tương thân tương ái với người khác, giữ gìn 
lòng được trong sạch, thanh tao,bình dị; điều hoà được tình cảm, tránh những cơn hăng hái sốc 
nổi hoặc chán nản ủ rũ; tránh những thường tình nhỏ nhen, ghen ghét vặt vãnh, quá giận mất 
khôn; cố gắng chỉ huy được mọi tình cảm của mình, và bổ xung vào đó bằng sự gần gũi thiên 
nhiên, trau dồi them các nghành văn nghệ (văn chương, thi ca, âm nhạc, v.v...) có ích lợi cho tim 
óc. 
 Tu dưỡng trên chí thì phải cố gắng theo đuổi một ý chí, một lý tưởng hợp với cốt cách con 
người, hợp với quốc gia dân tộc, theo chí hướng “không thành công thì cũng thành nhân”.  
 Tu dưỡng trên lý trí là trau dồi, nghiên cứu các môn học để thâu lượm các kiến thức xưa và 
nay, để quảng bác kiến văn, thiệp liệp nhân tình thế thái, sao cho lý trí được mở mang, tinh thần 
được minh mẫn. Như vậy, ta mới dễ dàng phân biệt được điều tốt, điều xấu trong các biến 
chuyển của mọi việc, ta mới thu thập them được nhiều kinh nghiệm qúy báu để có những hành 
động hợp tình hợp lý cho chính bản thân ta. 
 Sự tu dưỡng cần có một quyết tâm vững chắc, một ý chí cương quyết, một tinh thần hướng 
thượng. 
 Tu dưỡng lại cần phải kinh thường và suốt mặt từ sinh lý, tâm lý đến lý trí đều phải triệt để 
điều hoà, tiến cùng một nhịp, mỗi ngày mỗi tiến không ngừng, mỗi ngày mỗi hơn lên, như vậy 
mới đạt được ý nghĩa của tu dưỡng. 
 

V.  KẾT LUẬN 
 

 Phân trên cho ta thấy rõ tầm quan trọng của nền giáo dục và công phu tu dưỡng, cho nên 
“giáo dục phải là khởi điểm và chung điểm của chính trị”, còn “chính trị là thiết kế và chấp hành 
nhân sinh”, “xã hội là nơi điều lý nhân tính”. 
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 Trong tương lai, giáo dục, chính trị và kinh tế phải được bình hành phát triển để cải tạo 
toàn diện xã hội hiện thời. 
 Ngườ dân sẽ dung lá phiếu để chọn những người có tài đức, có tâm huyết, có nhiệt tình, ra 
lèo lái quốc gia, phụng sự dân tộc. Nhà cầm quyền phải thiết lập và thi hành các kế hoạch để ổn 
định nhân sinh: tự do dân chủ, cơm no áo ấm tất nhiên sẽ đến với toàn thể dân chúng trong nước. 
 Muốn đạt được mục đích trên, một nền giáo dục phải có nhân loại tính, nghĩa là phải dựa 
trên ba yếu tố căn bản của xã hội là Nhân bản, Nhân tính và Nhân chủ.  
 Một nền giáo dục dựa trên nhân bản phải lấy con người làm gốc. Mọi sinh hoạt trong xã 
hội chỉ có mục đích phục vụ con Người, bởi Người, vì Người và cho Người, chứ không phải vì 
mục đích đem lại tiền tài hay danh vọng cho một thiểu số. Trong một nước, toàn thể dân chúng 
phải được tự do, bình đẳng, không có cảnh người chèn ép người, người bóc lột người. 
 Một nền giáo dục dưạ trên nhân tính phải lấy bản tính con người làm y cứ cho các tổ chức 
xã hội để các nhân tính căn bản của Con Người (nhu yếu tính, sắc tính, tự vệ tính và xã hội tính) 
được thỏa mãn. Trong một nước, mọi người đều được bình đẳng về cơ hội, nghĩa vụ và quyền 
lợi; không có ai bị chèn ép trong việc thỏa mãn các nhu yếu vật chất cũng như tinh thần; không 
có ai bị áp bức bóc lột. Mọi người đều được hưởng một cuộc sống yên lành trong tình tương thân 
tương ái.  
 Một nền giáo dục dựa trên nhân chủ phải làm cho con người tự nắm giữ đục đời sống của 
chính mình, không bị ngoại vật như tiền tài, danh vọng chi phối khiến cho con người đắm đuối 
trong đam mê, dục vọng. Con người phải làm chủ đời sống của chính mình. 
 Loài người hiện nay còn xa lìa nhân tính, bị vật tính chế ngự cho nên xã hội thực tiễn đã vô 
cùng rối ren, vì con người chưa làm chủ được chính mình. 
 Cuộc đấu tranh để tiến lên Nhân chủ là một cuộc đấu tranh hết sức gay go. Con đường tiến 
đến Nhân chủ còn dài; con người còn gặp nhiều gian nan khổ ải. 
 Tuy nhiên, “đường đi khó không vì ngăn sông cách núi, mà khó vì long người ngại núi e 
song”, như nhà văn tiền bối Nguyễn Bá Học đã viết. Chỉ cần có quyết tâm thực hiện thì mục đích 
sẽ đạt được. 
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