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ĐỂ HIỂU  

THẮNG NGHĨA LÝ ĐÔNG A 
 

 

Lý Đông A (LĐA) "tập đại thành đông-tây kim-cổ" mà sáng tạo ra Thắng 

Nghĩa. Có 3 điều cần nhận ra được trước khi đi vào Thắng Nghĩa. 

 

1/ Cổ nhân Đông Phương cho rằng người quân tử tính như nước, tính chất 

của người quân tử khác tính chất người tiểu nhân. Người được gọi là quân tử 

ngoài tính chất phải hiểu được chữ Thời, Thời nào thì uốn cong, Thời nào thì 

tròn bầu, Thời nào thì ống thẳng dài, Thời nào vào đĩa thì phẳng rộng..., còn 

phải như nước, uyển chuyển linh động, gặp bầu thì tròn, gặp ống thì dài.     

 

Đúng là người làm việc cần vận dụng tính chất như nước. Nhưng Người khác 

nước. Nước thì bị động, gặp bầu thì tròn, gặp ống thì dài, nhưng Người 

thì chủ động, khi cần bầu thì tạo ra bầu, không đợi đến khi có bầu, vì có thể 

mất đi cơ hội làm việc. Vì vậy nên Lý tiên sinh nhấn mạnh đến khả năng chủ 

động của Con Người, đến nhân chủ, với nhân tính. Người thành Người vì có 

khả năng "tu chỉnh tự nhiên", không chỉ sống theo tự nhiên như các loài 

động vật khác. Tu chỉnh 4 thiên tính (của mọi loài động vật) là (1) trinh trên 

sắc tính để thành vợ chồng, thành lập gia đình, chứ không chỉ dục tính đực 

cái như động vật; (2) bình trên nhu yếu tính, cùng sống giúp tiến chứ không 

tranh giành nhau như động vật; (3) hòa trên tự vệ tính chứ không mạnh 

được yếu thua như động vật; (4) để từ đó xây dựng xã hội an hòa, có đủ 

trinh, bình, hòa.  

 

LĐA là người duy nhất tới nay đưa ra vừa sâu sắc vừa rất thiết thực và rõ 

ràng minh bạch về Con người và đời sống con người, giải thích được nhờ đâu 

Con người và Đời sống Người ra đời và thành hình được dù khởi đi cùng loài 

động vật tại vùng đông Phi châu. Ông đưa ra lý tưởng Tam Nhân cho toàn 

nhân loại và cho mỗi cá nhân, và chính sách Lục Dân cho mỗi dân tộc. Tam 

Nhân: Nhân bản, Nhân chủ và Nhân tính, trong đó nhân chủ là trung tâm, và 

Trinh, Bình, Hòa là Nhân tính. Lục Dân: dân tộc, dân văn, dân đạo, dân trị, 

dân sinh, dân vực --cho mọi dân tộc bình đẳng, dù lớn, nhỏ khác nhau. Mỗi 

cá nhân cần tu dưỡng theo lý tưởng Tam Nhân. Mỗi dân tộc cần hành xử phù 

hợp tính chất lục dân của dân tộc mình nhưng đều phải theo lý tưởng Tam 

Nhân chung của toàn nhân loại. Hiểu được Tam Nhân và Lục Dân thì tinh 
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thần ổn định, lý tưởng và hành động vững vàng, không mung lung,  chao 

đảo. 

 

2/ Những người hiểu biết đều thấy là Tri Hành phải thống nhất. Nhưng Lý 

Đông A cho rằng Tri-Hành còn phải đồng tiến chứ không chỉ thống nhất. 

Thống nhất là trên lý thuyết, là tính chất, là bị động, nhưng trong thực tế, 

mọi sự việc đều luôn động, luôn chuyển biến, nên phải đồng tiến, tri đến đâu 

hành đến đó, hành đến đâu tri thêm đến đó. Cho nên để lý thuyết khớp với 

thực tiễn và để nói đến tính động của sự việc cần nhấn mạnh đến tính đồng 

tiến của Tri và Hành. Muốn làm việc, cần động, cần thấy tính chất cùng động 

hai chiều qua lại của quan hệ Tri-Hành. Và trong làm việc cần biết vận dụng 

tính chất đồng tiến này, không chỉ lý thuyết suông (tĩnh), hay chỉ hành động 

suông (động), mà cần vừa tri vừa hành (đồng tiến). 

       

3/ Kể tử thập niên 1960's, hay đúng hơn, từ sau khi đất nước bị chia đôi 

Nam-Bắc, đất nước, trước hết là miền Nam, đã hòa nhập vào thế giới, vào 

thời đại mới, chuẩn bị cho đất nước bước vào thời đại 2000 --thời đại toàn 

cầu. Nhưng đó là sự hội nhập bị động, dân tộc ta bị thời cuộc đưa đẩy, bị các 

siêu cường sắp xếp, nên chia rẽ thành 2 phe quốc-cộng tương tranh. Dân tộc 

ta cần chủ động hội nhập thế giới chứ không chỉ bị lôi kéo vào biến động 

toàn cầu. Để chủ động được thì cần có "vũ khí tinh thần", thiếu vũ khí tinh 

thần sẽ mất chủ động, bị các cường quốc lôi kéo vào biến động toàn cầu. Lý 

Đông A sáng tạo ra chủ nghĩa Duy Dân chính là để giúp dân tộc có "vũ khí 

tinh thần" để có thể chủ động vừa phát triển độc lập, vừa hội nhập thời đại 

toàn cầu, mà ngay từ thập niên 1940's, ông đã gọi là "thời đại 2000". Khi 

hiểu được chủ nghĩa Duy Dân, đồng thời hiểu được thời đại toàn cầu, thì phải 

tiến hành một cuộc vận động văn hóa chính trị để đưa chủ nghĩa Duy Dân ra 

cho thế hệ trẻ --thế hệ 2000--, để họ hiểu và có được "vũ khí tinh thần" mà 

chủ động thực hiện nhiệm vụ thời đại là đưa dân tộc bước vào thời đại 2000, 

vận dụng được điều kiện và cơ hội do nhân loại và thời đại cung cấp cho để 

xây dựng nước Việt mới, Đại Việt 2000. 

 

Để thực hiện cuộc vận động này các tài liệu của LĐA cần được đưa ra công 

khai cho bất cứ ai quan tâm đến việc xây dựng một nước Việt Mới --nước Đại 

Việt 2000, hưng thịnh như Đại Việt 1000 Lý Trần-- có thể nghiên cứu và vận 

dụng. Những gì LĐA để lại không còn chỉ là tài sản riêng của đảng Duy Dân, 

mà của tất cả những người Việt yêu nước.  
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Dân tộc Việt không thể phát triển được nếu không có một vũ khí tinh thần, 

và cũng không thể phát triển một cách độc lập nếu chỉ đi cóp nhặt của thiên 

hạ, cả tư bản và cộng sản. Mấy ngàn năm nay dân tộc ta giữ được độc lập 

không bị xâm lược hay đồng hóa, cả từ Tầu và từ Tây. Nhưng ngoài độc lập 

lãnh thổ, chưa phát triển hết tiềm năng tiềm lực đặc thù vì chưa có một vũ 

khí tinh thần độc lập, một tư duy văn hóa chính trị vừa độc lập vừa tổng hợp 

được tinh hoa đông tây kim cổ. Vì thiếu "vũ khí tinh thần" nên dù giữ được 

đất nước, nhưng tinh thần vẫn bị lệ thuộc ngoại bang, hết Tầu đến Tây, hết 

tư bản đến cộng sản. Chủ nghĩa Duy Dân chính là "vũ khí tinh thần" đó của 

dân tộc trong thời đại 2000. Nó vừa "tập đại thành đông-tây kim-cổ", vượt 

trên đông và tây, tư bản và cộng sản, vừa cung cấp một hệ thống tư tưởng 

đặc thù cho dân tộc. Với vị thế địa lý văn hóa-chính trị giữa đông-tây, nam-

bắc, nước Việt cần một vũ khí tinh thần tổng hợp thế giới và thời đại như chủ 

nghĩa Duy Dân.    

    

Những người đấu tranh vì dân tộc từ thập niên 1940's của thế kỷ trước đến 

nay phần lớn đều không có vũ khí tinh thần, hoặc có nhưng không tổng hợp 

đông tây, mà sa vào hoặc tư bản, hoặc cộng sản, nên dẫn đến hoặc tự mâu 

thuẫn với nhau làm dân tộc chia rẽ và suy yếu, hoặc lệ thuộc vào quốc tế tư 

bản hay cộng sản.  

 

Website Thắng Nghĩa được ra đời nhằm mục đích này. Các buổi Tìm Hiểu 

Thắng Nghĩa được tổ chức trên mạng mỗi sáng thứ bảy cũng nhằm giới thiệu 

nội dung Thắng Nghĩa cho những người quan tâm đến tiền đồ dân tộc, nhất 

là giới trẻ. 

 

ĐVH 

(10/3/2022) 


