VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2019, tr 6-9

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM
TRONG Y ĐỨC CỦA THẦY THUỐC VIỆT NAM
Nguyễn Vinh Quang - Học viện Quân y
Ngày nhận bài; 02/5/2019; ngày chỉnh sửa: 15/5/2019; ngày duyệt đăng: 25/5/2019.
Abstract: Medical ethics is a good and noble quality of those who work in the medical profession,
expressed through attitude, sense of responsibility, wholehearted love, caring for patients. In the
past, President Ho Chi Minh always reminded and educated on ethics for medical staff and
employees. Society always requires, requiring medical workers to have strong expertise, clear
conscience and responsibility for careers, with their work. The article discusses the conscience and
responsibility in medical ethics of Vietnamese physicians through studying Ho Chi Minh's
thoughts.
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“Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa
bệnh tật mà còn phải nâng đỡ những tinh thần những
người ốm yếu… Khi gặp những ca anh em thương binh
thiếu trấn tĩnh, người thầy thuốc nên lấy lòng nhân loại
và tình thân ái mà cảm hoá họ. Người ta có câu “Lương
y kiêm từ mẫu”, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời
phải là một người mẹ hiền” [1; tr 487].
Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc
(6/1953), Người đưa ra quan niệm cho rằng, việc phòng
bệnh cũng cần thiết như việc trị bệnh, để làm tròn nhiệm
vụ ấy, thầy thuốc cần phải thương yêu người bệnh như
anh em ruột thịt; cần phải tận tâm, tận lực phục vụ nhân
dân; “lương y phải kiêm từ mẫu”. Cũng trong bức thư
này, Người đặt ra yêu cầu chuyên môn và chính trị đối
với đội ngũ thầy thuốc. Cụ thể là: “Về chuyên môn: cần
luôn luôn học tập, nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ… Về
chính trị: cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người
cán bộ trong chế độ dân chủ: yêu nước, yêu dân, yêu
nghề, đoàn kết nội bộ, thi đua học tập, thi đua công tác”
[2; tr 154].
Tại Hội nghị cán bộ Y tế (27/02/1955), Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã gửi thư “góp và ý kiến” để các đại biểu
thảo luận. Bức thư này thể hiện khá toàn diện và hệ
thống Tư tưởng Hồ Chí Minh về y tế. Vấn đề y đức,
một lần nữa, tiếp tục được Người nhấn mạnh với nội
dung: cán bộ y tế phải thương yêu người bệnh: “Người
bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú.
Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh
tật và giữ gìn sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm
vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn
sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ
đau đớn như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu,
câu ấy nói rất đúng” [3; tr 343]. Điều đó có nghĩa là:
“Người thầy thuốc là một con người không chỉ giỏi về

1. Mở đầu
Y đức là vấn đề trung tâm, cốt lõi trong quan điểm về
y tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không nghề nào quan
trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tính mạng
con người như nghề Y; không nghề nào mà sai lầm hay
thiếu sót ảnh hưởng lớn đến sự sống còn, đến sức khỏe
con người như nghề Y. Dù y lí, y thuật có thay đổi theo
thời gian, nhưng y đức không bao giờ thay đổi. Theo Hồ
Chí Minh, “lương y phải như từ mẫu”, phải rèn đức,
hướng tâm, hướng thiện; thầy thuốc phải có tâm trong
sáng, có tình cảm và trách nhiệm đối với người bệnh như
tình mẫu tử. Thầy thuốc phải có cái tâm của người mẹ,
sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với người bệnh, sẵn sàng chịu
đựng mọi hi sinh, gian khổ, “hết lòng hết sức” cứu chữa
và phục vụ bệnh nhân, yêu thương người bệnh như anh
em ruột thịt của mình; ngoài ra, phải có trí tuệ, chuyên
môn tay nghề giỏi.
Bài viết bàn về lương tâm và trách nhiệm trong y đức
của thầy thuốc Việt Nam thông qua nghiên cứu Tư tưởng
Hồ Chí Minh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lương tâm và trách
nhiệm của thầy thuốc - Những vấn đề thực tiễn đặt ra
Kế thừa truyền thống đạo đức y học của dân tộc và
những giá trị đạo đức của nền y học thế giới, Hồ Chí
Minh đã đưa ra những quan điểm cụ thể về y đức của
thầy thuốc Việt Nam, được nghề Y coi là phương châm
chỉ đạo cho sự phát triển nền y tế nước nhà. Vấn đề lương
tâm và trách nhiệm của thầy thuốc được tỏ rõ trong tư
tưởng của Người về y đức.
Ngay những năm đầu xây dựng đất nước, trong Thư
gửi Hội nghị Quân y (3/1948), Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:
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chuyên môn, nghiệp vụ, không chỉ có lương tâm và làm
tròn bổn phận, trách nhiệm của mình đối với bệnh
nhân, mà còn phải là một người mẹ hiền từ, đức độ và
mẫu mực, sẵn sàng hi sinh thân mình để chữa bệnh,
chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân” [4; tr 173].

đạo đức ấy lại có nguồn gốc từ bên trong. Nghĩa vụ ấy
chỉ có thể được thực hiện cho tình cảm đạo đức. Trong
nghĩa vụ đạo đức, yếu tố chủ quan bên trong là yếu tố
chủ đạo. Vì vậy, sự tất yếu khách quan của nghề nghiệp
phải biến thành ý chí chủ quan của thầy thuốc.
Do tính chất của nghề nghiệp, nghề Y là nghề mà đối
tượng của nó liên quan trực tiếp tới tính mạng con người;
cho nên, chỉ có dựa trên những quy định có tính chất pháp
lí về y đức thì chưa đủ (nhất là khi thầy thuốc hành nghề
trong điều kiện có sự chi phối của cơ chế thị trường).
Ngày 30/6/1989 Quốc hội thông qua Luật bảo vệ sức
khỏe nhân dân Việt Nam, Luật quy định: “Thầy thuốc
phải có y đức, có tinh thần trách nhiệm, tận tình cứu chữa
người bệnh; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định
chuyên môn” [5; tr 38].
- Lương tâm và trách nhiệm là hai mặt thống nhất
biện chứng với nhau trong đạo đức của thầy thuốc.
Trong quan hệ này, lương tâm là nội dung, trách nhiệm
là hình thức biểu hiện của lương tâm, do lương tâm quy
định. “Lương y kiêm từ mẫu” còn được biểu hiện là
thầy thuốc vừa phải có đạo đức, vừa phải có tài năng
chuyên môn.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “đức” là thước đo
lương tâm và trách nhiệm của thầy thuốc đối với người
bệnh, là yêu cầu căn bản, gốc của thầy thuốc; còn “tài”
là năng lực chuyên môn biểu hiện ở tính hiệu quả trong
việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và khám chữa bệnh cho
nhân dân. Người cho rằng, “đức” và “tài” có quan hệ
mật thiết với nhau. Trong quan hệ đó, “đức” phải đứng
trước “tài”, cũng như “hồng” phải đứng trước
“chuyên”; vì, phải có chính trị trước rồi có chuyên môn,
chính trị là “đức”, chuyên môn là “tài”. Có “tài” mà
không có “đức” là hỏng… “Trong nghề y, đức là cơ sở,
động lực cho mọi hành vi của thầy thuốc đối với người
bệnh. Khi có đức, tài góp phần làm cho đức càng lớn
và sáng hơn” [6; tr 21]. Ngược lại, nếu thầy thuốc chỉ
có “tài” mà thiếu “đức” thì tài năng ấy cũng có nguy cơ
bị lạm dụng phục vụ cho toan tính ích kỉ, gây tổn hại
đến lợi ích của người bệnh.
Thực tiễn nước ta, hầu hết những người làm nghề Y
vừa có y thuật, vừa có y đức, đã thể hiện được những
phẩm chất tốt đẹp của thầy thuốc; không quản khó khăn,
thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để chăm sóc sức
khỏe, cứu sống người bệnh. Nhiều bác sĩ, y tá, y sĩ bám
trụ lâu năm ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng
trước đây, vùng đặc biệt khó khăn. Những thầy thuốc này
đã vượt lên sự thiếu thốn về trang thiết bị y tế, cơ sở vật
chất nghèo nàn, đường xá xa xôi, nguy hiểm để tận tình
cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc,

- Lương tâm của người thầy thuốc với người bệnh:
Trong quan hệ với người bệnh, lương tâm của thầy thuốc
thể hiện ở hành vi đạo đức và tình cảm đạo đức. Hành vi
đạo đức là những hành vi có động cơ bên trong phù hợp
với những yêu cầu và chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Tình cảm đạo đức của thầy thuốc là động lực, những đức
tính đã trở thành thói quen, thúc đẩy thầy thuốc hành
động sao cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
Tình cảm đạo đức có hai chức năng: thúc đẩy thầy thuốc
thực hiện hành vi đạo đức và tự đánh giá hành vi đạo đức
của mình.
Lương tâm có chức năng tự đánh giá hành vi đạo đức
của con người, nên vừa là hiện tượng tình cảm, vừa là
hiện tượng trí tuệ. Lương tâm nghề nghiệp trong sáng là
cơ sở để hình thành những đức tính cần phải có của thầy
thuốc đối với người bệnh, như: thái độ dịu dàng, niềm nở
khi tiếp xúc với người bệnh; chịu khó, chịu khổ, tận tâm,
tận lực khi thăm khám và điều trị; kính già, yêu trẻ, lịch
sự với phụ nữ trong công việc. Lương tâm thầy thuốc còn
là cơ sở để hình thành sự cảm thông sâu sắc với nỗi đau
của người bệnh; từ đó nảy sinh tình thương yêu và thái
độ săn sóc người bệnh tận tình chu đáo; hình thành đức
tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của đạo đức
cách mạng trong công việc chuyên môn.
- Trách nhiệm của thầy thuốc với người bệnh: Để
đáp ứng yêu cầu khách quan của xã hội về y đức, trách
nhiệm của thầy thuốc là phải luôn lấy việc phục vụ
người bệnh làm mục đích cho hành động của mình, lấy
lao động chính đáng bằng tài năng và trí tuệ của mình
làm lẽ sống biết chăm lo, rèn luyện phẩm chất đạo đức
của người thầy thuốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bồi
dưỡng những tình cảm cao đẹp như sự đồng cảm, yêu
thương và biết hối hận khi có khuyết điểm, day dứt khi
không làm tốt phần việc của mình, gây hậu quả cho
người khác; chú tâm học tập, nâng cao trình độ lí luận
và lâm sàng để có điều kiện thể hiện đầy đủ tình cảm
đạo đức của mình đối với người bệnh.
Trách nhiệm của thầy thuốc là ý thức về trách nhiệm
của họ với người bệnh và xã hội. Khi thầy thuốc phục
tùng ý chí của người bệnh và của xã hội, coi đó là sự tất
yếu, không thể làm khác, trách nhiệm đạo đức ấy có
nguồn gốc từ bên ngoài. Có nghĩa là trách nhiệm pháp lí
của thầy thuốc đã được thực hiện. Nhưng khi thầy thuốc
hoàn toàn tự do trong động cơ hành động, thì trách nhiệm
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cho người dân nghèo. Dẫu mức sống của chính gia đình
các thầy thuốc này còn thấp, mỗi bữa ăn còn đạm bạc,
nhưng trong con mắt của những người dân ở cơ sở, họ
thực sự là những “lương y”, những mẹ hiền.

và nỗi đau của người bệnh. Đối với mỗi người, bệnh tật
thường xuất hiện bất ngờ, khó lường trước gây lo lắng
cho bản thân, gia đình, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lí và
hoạt động, làm đảo lộn sinh hoạt, đời sống của họ; do đó,
người bệnh có thể có những biểu hiện bất thường trong
ngôn từ, hành động khi cư xử đối với thầy thuốc. Thầy
thuốc có lương tâm cần hiểu, thông cảm, tìm hiểu nguyên
nhân, đối thoại bình tĩnh và độ lượng với bệnh nhân; giải
thích và động viên các nhân viên y tế chăm sóc ân cần,
chu đáo hơn. Thầy thuốc phải giàu lòng nhân ái, bao
dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của con
người; phải làm hết sức mình, tận tâm phục vụ để làm
dịu sự đau đớn và tìm cách chữa khỏi cho bệnh nhân.
2.2.3. Thầy thuốc phải thận trọng, cảnh giác trước các
trường hợp bệnh
Trong điều kiện sống hiện đại, có nhiều căn bệnh lạ
với những triệu chứng ban đầu đơn giản, người bệnh và
cả thầy thuốc không được chủ quan coi nhẹ hay bỏ qua
việc tìm kiếm những tác nhân gây bệnh. Vì đó có thể là
những nhân tố lạ, nếu không xử lí cẩn trọng, chính xác,
kịp thời thì hậu quả đối với sức khoẻ của con người và
cộng đồng sẽ rất lớn, thậm chí có thể thành đại dịch. Thầy
thuốc không được ra các quyết định theo thói quen nghề
nghiệp, thăm khám ban đầu không chi tiết, dẫn đến bỏ
sót những triệu chứng, điều trị không dứt điểm, hiệu quả
trị bệnh không cao. Mặt khác, cơ địa của mỗi người rất
khác nhau nên tác dụng của mỗi loại thuốc cũng như
phác đồ điều trị cho mỗi cơ thể bệnh là điều mà thầy
thuốc phải lưu ý trước khi đưa ra y lệnh. Trong những
điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của môi trường sống, chế
độ dinh dưỡng, tập luyện, nghị lực của bệnh nhân… tiến
triển của bệnh có thể vượt qua dự đoán của thầy thuốc,
nên thầy thuốc phải kết hợp hài hoà giữa kiến thức y học
và các hoạt động trị liệu hỗ trợ, tăng hiệu quả điều trị cho
bệnh nhân.
2.2.4. Thầy thuốc phải luôn giữ gìn phẩm giá, danh dự
nghề nghiệp
Phẩm giá của thầy thuốc là toàn bộ những giá trị đạo
đức cao đẹp mà người đó đã đạt được trong cộng đồng,
trở thành giá trị chân chính của thầy thuốc. Thầy thuốc
có phẩm giá được xã hội thừa nhận, phải có lương tâm
trong sạch, động cơ hành động trong sáng, phù hợp với
đạo đức chung, có lối sống vật chất và tinh thần lành
mạnh; thực hiện tốt nhất nghĩa vụ đạo đức đối với người
bệnh, với xã hội; tuân theo các chuẩn mực đạo đức của
nghề nghiệp. Danh dự của thầy thuốc được thể hiện ra
trong hành vi, nghĩa vụ đối với người bệnh, được xã hội
và bản thân thừa nhận và bảo vệ. Thầy thuốc phải là
người hành động vì danh dự và lòng tự trọng nghề

Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường hiện nay, Đảng ta
cũng chỉ ra thách thức mới liên quan đến vấn đề đạo đức,
lối sống đó là: “… tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ,
đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn
biến phức tạp hơn” [7; tr 185]. Riêng trong ngành Y,
đang có xu hướng thích hệ điều trị hơn dự phòng, thích
trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân hơn gián tiếp; đồng tiền
xen vào giữa mối quan hệ thầy thuốc và người bệnh.
Hiện tượng “phong bì lót tay”, coi trọng quá mức đồng
tiền là một tồn tại nhức nhối, làm biến dạng hình ảnh tốt
đẹp của thầy thuốc chân chính. Một số ít bác sĩ, nhân viên
y tế đã có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy định về
y đức, bị dư luận xã hội lên án, như: sách nhiễu gia đình
bệnh nhân, coi thường tính mạng của người bệnh, phân
biệt đối xử giữa bệnh nhân giàu và nghèo… Đây chỉ là
những “con sâu bỏ rầu nồi canh”, nhưng đã phần nào làm
vẩn đục sự thanh cao của nghề Y.
2.2. Một số yêu cầu về xây dựng các chuẩn mực đạo
đức của thầy thuốc dựa trên quan điểm của Hồ Chí
Minh về lương tâm và trách nhiệm trong giai đoạn
hiện nay
2.2.1. Thầy thuốc phải chăm chỉ, nhiệt tình lao động
Thầy thuốc phải chăm chỉ, nhiệt tình lao động, luôn
sẵn sàng, chủ động trong công việc của mình kể cả ngày
cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ… Bởi, trong những ngày
này nhịp độ lao động của mọi người có xu hướng giảm,
thầy thuốc có tâm lí nghỉ ngơi sẽ dẫn đến chểnh mảng
trong công việc, dễ xảy ra sai sót nghề nghiệp làm ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ người bệnh. Vì vậy, thầy thuốc
không bao giờ được phép từ chối bệnh nhân khi họ tìm
đến mình ngoài giờ làm việc, bất kể điều kiện như thế
nào… Thầy thuốc không được né tránh các trường hợp
bệnh khó, bệnh nặng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao.
Trước những ca bệnh như vậy, thầy thuốc cần nỗ lực tìm
mọi biện pháp có thể để cứu bệnh nhân khỏi tình trạng
nguy hiểm. Gặp những trường hợp cấp cứu vượt quá khả
năng của mình, thầy thuốc cần thực hiện ngay việc sơ
cứu cho đến khi bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, sau
đó chuyển ngay đến các cơ sở y tế có khả năng giải quyết.
2.2.2. Thầy thuốc không được từ chối chữa cho các bệnh
nhân nghèo
Thầy thuốc không đặt mục đích kiếm tiền, làm giàu
trên nghề Y, không đặt lợi ích cá nhân lên trên sức khoẻ
8
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nghiệp; không làm gì sai trái gây tổn hại đến danh dự của
bản thân, uy tín của tập thể và nghề nghiệp.
Để giữ gìn phẩm giá và danh dự của mình, thầy
thuốc không được gian trá; gặp các trường hợp bệnh
nhẹ, không được “cố làm ra nặng” vì mục đích vụ lợi;
cẩn trọng với những phương pháp chữa bệnh mới,
không được dùng thuốc khi chưa kiểm tra và hiểu rõ
tính chất dược lí, dược lực, lâm sàng. Tránh các hành vi
lạm dụng nghề nghiệp đối với những người thiếu hiểu
biết về bệnh, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em; nghiêm
cấm các hành động xúc phạm tới thuần phong mĩ tục
của văn hoá Việt Nam.
2.2.5. Thầy thuốc phải trung thực trong nghề nghiệp
Thầy thuốc không làm những việc bóp méo hay
xuyên tạc sự thật vì lợi ích cá nhân. Khi tiếp xúc với gia
đình người bệnh, thầy thuốc phải luôn giữ thái độ nhã
nhặn, lạc quan để tạo cho họ niềm tin, kể cả trong trường
hợp bệnh nặng, tiên lượng xấu. Những lời nói, cử chỉ, nét
mặt của thầy thuốc phải toát lên lòng tin, sự lạc quan về
sức khoẻ của người bệnh và gieo vào họ hi vọng sống.
2.2.6. Thầy thuốc phải có tri thức toàn diện và
chuyên sâu
Y học là ngành khoa học ứng dụng, phức hợp rộng
lớn những kiến thức khoa học nói chung. Do vậy, thầy
thuốc phải có tri thức của một số ngành cận lâm sàng và
y xã hội; đồng thời, phải có hiểu biết nhất định về các
thiết bị y học, kĩ thuật và thao tác, kĩ năng và tài nghệ
trong hoạt động chuyên môn. Thầy thuốc hiện đại không
thể là người kém hiểu biết; phải không ngừng học tập tích
luỹ tri thức và kinh nghiệm, học và tự học suốt đời.
Những đòi hỏi trên là tất yếu khách quan, vì người bệnh
đến với thầy thuốc không chỉ nhận được sự đồng cảm,
thông cảm…, mà còn trông chờ và đặt niềm hi vọng,
niềm tin vào tài năng và trí tuệ của thầy thuốc để chữa
lành bệnh, giúp họ thoát khỏi sự đau đớn về thể xác và
tinh thần.
2.2.7. Thầy thuốc phải có tính sáng tạo trong nghề
nghiệp
Hiện nay, mặc dù nước ta còn nghèo, song nhu cầu
về chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh của các tầng
lớp dân cư không ngừng gia tăng và hiện đang ở mức khá
cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và khám chữa
bệnh cho nhân dân được tiến hành trong điều kiện kinh
tế còn nhiều khó khăn nên có phần kém hiệu quả. Sự đầu
tư của Nhà nước cho ngành Y tế chưa đủ đáp ứng những
yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Dù vậy, ngành Y
đang nỗ lực làm mọi cách để các bệnh viện và thầy thuốc
chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Phương
châm của ngành Y tế nước ta hiện nay yêu cầu thầy thuốc

phải luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc sử dụng
các phương tiện sẵn có: “nam dược tri nam nhân”, đông
y kết hợp với tây y, phòng bệnh hơn chữa bệnh, từng
bước ứng dụng kiến thức hiện đại, công nghệ y học tiên
tiến vào hoàn cảnh của Việt Nam nhằm thực hiện tốt việc
chăm lo sức khoẻ ban đầu, một phần trong chiến lược
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và đẩy mạnh sự
phát triển của nền Y học nước nhà ngang tầm với khu
vực và trên thế giới.
3. Kết luận
“Y đức không chỉ là phẩm chất tốt đẹp của người
làm công tác y tế, mà còn là thước đo lương tâm, trách
nhiệm, bổn phận cùng hạnh phúc của người thầy
thuốc” [8]. Hiện nay, trước thực trạng về y đức trong
các bệnh viện với nhiều biểu hiện phức tạp, lời dạy của
Hồ Chí Minh về lương tâm và trách nhiệm của thầy
thuốc càng cần thiết hơn bao giờ hết. Hơn lúc nào hết,
ngành Y tế Việt Nam hiện nay phải quán triệt sâu sắc
những quan điểm chỉ đạo của Hồ Chí Minh về y đức, tổ
chức thực hiện có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm đạo
đức của thầy thuốc trong điều kiện hiện tại, hướng tới
xây dựng một nền y học Việt Nam tiên tiến, mang đậm
tính nhân đạo cao cả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội
chủ nghĩa với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội
dân chủ, công bằng, văn minh”.
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