Ba Phạm Trù Tư Tưởng

Cuộc sống con người hay mỗi người có ba Yếu Tố nằm trong ba Lãnh Vực
khác nhau nhưng Cần và Đủ cho sinh hoạt và sinh sống trong Xã hội.
Ba Yếu Tố này là Nhiên, Nhân, và Dân nằm trong ba Lãnh Vực hay Phạm Trù
khác nhau có những quy luật vận hành khác nhau nhưng liên quan mật thiết
với nhau. Nguồn gốc của ba lãnh vực này khác nhau về phương cách được
phát sinh, như Tự Nhiên hiện hữu như Thiên nhiên, Vũ trụ; Người được phát
sinh từ cùng một nguồn gốc như loài người; hay Dân Tộc được thành lập bởi
sự tụ hợp của các con người cho từng vùng, theo từng chí hướng, văn hoá,
màu da, tôn giáo... khác nhau.
Ba lãnh vực hay yếu tố hay phạm trù này
tuy vận hành theo quy luật điều kiện khác
nhau nhưng không thể được tách rời mà
không đánh mất đi sự hài hoà tương quan
giữa Người với người với xã hội của mình,
và của người với Thiên nhiên. Không có
Thiên nhiên sẽ không có sự sống hay loài
người; không có loài người sẽ không có xã
hội hay dân tộc; và không có xã hội dân
tộc sẽ chỉ có những con người sống theo
bản năng sinh tồn như muôn loài mà
không có văn hóa văn minh.

Nắm được tư tưởng căn bản sự tương quan của ba phạm trù, yếu tố, hay
lãnh vực như ba mặt tam giác (Nhiên, Nhân, Dân) của một khối được hình
dung như mỗi người chúng ta là cái đáy của khối này chịu ảnh hưởng của cả
ba nhưng không thể được tách rời mà còn nguyên vẹn, chúng ta sẽ không dễ
dàng bị chi phối hay lôi kéo bởi những lý thuyết thịnh hành nhưng thiên
lệch, nguy hại, hay không tưởng. Ngoài ra chúng ta sẽ dễ hiểu thấu đáo hơn
những tư tưởng khác của Lý Đông A được xây dựng trên ba phạm trù căn
bản hay nền tảng này.
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