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Tóm tắt: 
 

Vấn đề nguồn gốc của ý thức là một trong những vấn đề phức tạp đối với lịch sử triết học. Bởi 
xoay quanh vấn đề này là cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm. Tuy nhiên, bằng việc dựa trên phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, đặc 
biệt là phương pháp lôgích - lịch sử, phương pháp xác định điểm khởi đầu trong nghiên cứu, cùng 
với sự nhận thức sâu sắc về những quan điểm mang tính gợi mở của các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác – Leenin về vấn đề này, Trần Đức Thảo đã tìm hiểu và góp phần làm sáng tỏ một vấn 
đề quan trọng và phức tạp - vấn đề cội nguồn của ý thức. Trần Đức Thảo đã xác định điểm khởi 
đầu của ý thức và ranh giới giữa cái tâm thần cảm giác - vận động của động vật với cái tâm thần 
hữu thức của con người và lý giải nguồn của ý thức có khởi thủy từ những điều kiện vật chất, từ 
sự phát triển của ngôn ngữ và lao động. 
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Abstract: 
 

The origin of consciousness is one of complex issues of philosophy history because there is 
an uncompromising struggle around this issue between materialism and idealism. However, 
by  relying on the methodology of dialectical materialism, especially the logical and 
historical method, the method for determining the starting point in the study, along with deep 
understanding of open perspectrives on this issue of the classics of Marxism – Leninism, 
Tran Duc Thao studied and contributed to shedding light on an important and complex issue-
issue of origin of consciousness. Tran Duc Thao determined the starting point of 
consciousness and the boundary between the sense mental – movement of the animal with 
conscious mental of the human and interpreted the origin of consciousness beginning from 
material conditions, from the development of language and labour. 
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