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Tóm tắt 

Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc, nhà chính trị, nhà văn và cũng là Tư lệnh tối cao chỉ huy 

quân đội Đại Việt thời nhà Trần; được xem là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử 

dân tộc. Tư tưởng của ông đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình, chịu sự ảnh 

hưởng của học thuyết “nhân chính” trong quan điểm của Mạnh Tử. Cuộc đời, sự nghiệp của ông để lại 

dấu ấn đậm nét trong lịch sử Việt Nam; đặc biệt là tư tưởng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc, tư tưởng 

“thân dân”, “khoan sức cho dân” và tư tưởng quân sự đặc sắc. Bài viết nhằm giới thiệu sự ảnh hưởng tư 

tưởng “nhân chính” của Mạnh Tử trong tư tưởng chính trị của Trần Quốc Tuấn và sự vận dụng của 

Đảng ta. 
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Abstract  

The “human policy” ideas – from Mencius’ viewpoints  

to Tran Quoc Tuan’s political thoughts 

Tran Quoc Tuan, a remarkable national hero, politician, writer and also a military commander 

of the national army in the time of Tran dynasty, is considered one of the most distinguished military 

leaders in the nation's history. His thoughts were reflected in his works and theories, under the influence 

of Mencius’ theory of "human policy". His life and career have left a bold mark in the history of Vietnam, 

especially his spirit of patriotism, his will of national independence, his ideas of "public closeness" and 

"public tolerance" as well as his excellent military ideas. This article aims at recommending the influence 

of Mencius’ "human policy" on Tran Quoc Tuan’s political ideas and our Party has been deploying them. 
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