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Tóm tắt: 

Biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến là một tư tưởng quan trọng trong minh triết Hồ Chí 
Minh. Đó là cơ sở lý luận quan trọng giúp Hồ Chí Minh có những chủ trương, quyết sách chính 
trị mau lẹ nhưng lại cực kỳ chính xác, linh hoạt và khôn khéo không chỉ trong cách mạng giải 
phóng dân tộc, mà còn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phép biện chứng giữa cái bất biến và 
cái vạn biến của Hồ Chí Minh là sự kế thừa, phát triển và nâng cao phép biện chứng phương 
Đông cổ đại trên cơ sở phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin. Việc nghiên cứu và 
làm rõ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến là cơ sở quan trọng trong nghiên cứu tư 
tưởng triết học Hồ Chí Minh và góp phần lý giải nhiều sự kiện lích sử có tính bước ngoặc của 
cách mạng Việt Nam. 
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Abstract: 

 The dialects between invariables and numerous variables is a crucial thought in Ho Chi Minh’s 
philosophical wisdom. It is an important theoretical basis which helps Ho Chi Minh to put 
forward prompt but extremely accurate, versatile and clever political decisions not only in the 
national liberation revolution but also in the construction of socialism. Ho Chi Minh’s dialects 
betweeen invariables and numerous variables is the inheritance, development and enhancement 
of the dialectics of the ancient Orient based on the materialistics of Marxism – Leninism. 
Studuing and clarifying the dialects betweeen invariables and numerous variables is an important 
foundation in the study of Ho Chi Minh’s philosophical thoughts, thereby helping to explain 
turning-point historical events of Vietnam’s revolution. 
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