
Duy Dân 
 

 
Đi trước thế kỷ 

Ông lão họ Lý 

Đông A biệt danh 
Cỡi gió đi nhanh 

Lập thề đại nguyện 
Tu tính mệnh ta 

Sau khi biện chứng 
Hiểu chuyện gần xa 

Ra sức bênh vực 
Loài người yếu đuối 

Đến việc cứu nòi 
Giống Việt Viêm vòi 

Rồi cùng vũ trụ 
Đắp chung đạo hoà 

 
Huyết Hoa kinh điển 

Bài học nhân sinh 

Thấm nhuần chính khí 
Nuôi dưỡng nhân ái 

Nuôi tâm đạp nô 
Gom góp các đạo 

Luận gần bàn xa 
Quán tưởng lịch sử 

Phục ma thắng nghĩa 
Nhân chủ nhà nhà 

Xuất chủ nhập chủ 
Xuất nô nhập chủ 

Minh lý hài hoà 
Cờ Lau tung gió 

Dĩ nhu chế cương 
Vận cương khắc nhu 

Thuận thế tám phương 

Giữ chặt bốn hướng 
Định lực bồi nguyên 

Sinh mệnh miên viễn 
Đáy tầng mở hội 

Tung hợp cùng hoà 
Hoa nở trong tuyết 

Hồn sử, quốc hồn 
Nguyên khí chảy cùng 



Đáy tầng kiên định 

Tổ hồn thiên cổ 
Lưu truyền ái hoa 

Toả tri âm ngữ 
Hoà đồng quốc ngữ 

Mang mang uyển hồn 
 

Gậy thần hai đầu 
Thời gian ngược xuôi 

Không gian co giãn 
Chiến tranh hoà bình 

Phục hưng phục hoạt 
Vạn xuân bao tình 

 
Huyết thai sử hồn 

Mớm lời ca dao 

Bảo tồn di dưỡng 
Tẩm tẩm khai tâm 

Vén cõi âm dương 
Lấy chí xuất khí 

Lập tĩnh chế động 
Tâm thận tương giao 

Bát mạch điều hoà 
Liên thông Nhâm Đốc 

Định cõi người ma 
Tu tính mệnh ta 

 
Vũ trụ cùng hoà 

Biết gần hiểu xa 
Cách vật trí tri 

Nóng lạnh so đo 

Dài ngắn nhỏ to 
Chăm lo phục hoạt 

Văn nghệ hợp chúng 
Mở rộng tri âm 

Vô thanh âm thầm 
Len lỏi nhân tâm 

Sóng động cửu tầng 
Nhập lý xuất sự 

Duy nhân cương thường 
Lập hệ ba trù 

Tự Nhiên, Tư Tưởng, 
Xã Hội cùng hoà 

Phát sinh nhân bản 



Xuất tâm nhân tính 

Nhân chủ vận hành 
Tròn chĩnh hợp thành 

 
Cơ biến biện chứng 

Kết cấu huyết mạch 
Từ trong ra ngoài 

Gọi là ly tâm 
Từ ngoài vô trong 

Gọi là hướng tâm 
Pha trộn sử học 

Khoa học chọn lọc 
Đối đãi đạo học 

Hành trang cụ thể 
Thống nhất bản vị 

Cái học thế gian 

Luận bàn phương pháp 
Gốc ngọn rõ rành 

Lòng thành chính đạo 
Bản thể nhận thức 

Lan toả thành cành 
Mọi nhánh mọi ngành 

Nhận thức lý ngược 
Đong đo lý xuôi 

Duy sinh vào đời 
Trung đạo tâm, vật 

Duy nhân, duy dân 
Duy nhiên vũ trụ 

Hàm số biến hoá 
Thiên biến vạn hoá 

Từ điểm vô hình 

Thời không sinh diệt 
Liên miên bất tận 

Xoắn ốc từng vòng 
Lòng thòng qua lại 

Vô ngại đối đãi 
Đối lập cá nhân 

Thống nhất nhân dân 
Xã hội hợp quần 

Tri hành viên mãn 
Cấp tiến bảo thủ 

Trong âm có dương 
Trong dương có âm 

Cân bằng sinh thái 



Tuỳ thời trung đạo 

Nặng nhẹ nương vào 
Ba trời hai đất 

Đó là sinh đạo 
Không phải chia hai 

Hoạt tính đạo hàm 
Mật ngữ dò tìm 

 
Càn khôn co duỗi 

Văn minh tam nhân 
Trước là lục dân 

Dân tộc, dân đạo 
Dân văn, dân sinh 

Dân trị, dân vực 
Giữ gìn văn hoá  

Sinh mệnh quốc gia 

Tính mệnh sử hồn 
Dân tộc phục hưng 

Dân đạo phát huy 
Dân văn sáng hoá 

Dân sinh quảng đại 
Dân trị chỉnh sức 

Dân vực viên mãn 
Nhà nhà một nước 

Mẹ cha ông bà 
Tổ tiên hồn sử 

Hữu hình vô hình 
Lặng thinh máy động 

Trường ca gió lộng 
Bạch Đằng Hưng Đạo 

Thăng Long Đống Đa 

Quang Trung Nguyễn Huệ 
Đại chiến quân Thanh 

Đánh nhanh đại thắng  
Về lại Hồng Bàng 

Sử tích mang mang 
Lời thơ Thường Kiệt 

Họ Lý lan man 
Trên khắp núi sông 

Thiên thư đã định 
Một giải âm dương 

Sông dài biển rộng 
Tỏ tường dấu vết 

Nhà Đinh Lý Trần 



Nguyễn Trãi can qua 

Định sách quốc gia 
Bình Ngô Đại Cáo 

Đại nghĩa chí nhân 
Để chống hung tàn 

Thay thế cường bạo 
Mười năm nếm mật 

Lê Lợi định cuộc 
 

Về muôn năm trước  
Phù Đổng Thiên Vương 

Tích sử hồn thiêng 
Sông núi còn truyền 

Hàn Thuyên định văn 
Hồn lưu thiên cổ 

Nguyễn Du lục bát 

Âm tiết Việt Viêm 
Truyện Kiều chấp cánh 

Bay khắp năm châu 
Cung Oán Gia Khúc 

Có Nguyễn Gia Thiều 
Song thất lục bát 

Hoà nhập ngữ âm 
Khai mở tri âm 

Ngữ hoa ẩn tàng 
Trong Hịch Tướng Sĩ 

Văn hoá văn chương 
Gìn giữ sinh mệnh 

Dân tộc dân sinh 
Tiếng trống Quang Trung 

Giọng sáo Trương Chi      

Điệu hò Quan họ 
Phong dao đồng dao 

Hoà lẫn quyện nhau 
Sinh dòng văn học 

Nung nấu đời sau 
Huyết hoa văn nghệ 

Dòng sống khơi nguồn 
Lý tưởng đắp bồi 

Dưỡng sinh nền tảng 
Lễ nhạc phải đạo 

 
Hạo nhiên hạo nhiên 

Chí đại chí cương 



Đạo thường không tên 

Được hoà vũ trụ 
Sắc không, không sắc 

Không một, không hai 
Không sắc, không không 

Chứa tàng phi thức 
Phi tưởng phi tưởng 

Phi phi phi tưởng 
Lớp lớp tầng tầng 

Hữu thanh vô thanh 
Máy động mâu thuẫn 

Một phần muôn phần 
Muôn phần một phần 

Nguyên hàm máy động 
Thoắt chuyển càn khôn 

Minh triết theo dòng 

Muôn chiều muôn hướng 
Đồng lòng động tĩnh 

Cá biệt phân hoá 
Vô vị thăng hoa 

Cùng vũ trụ hoà 
 

Đại Việt hồi sinh 
Nhân bản tâm linh 

Sợi đan vi tế 
Tu tập tu tính 

Tu mệnh lập thân 
Cùng thần tương kính 

Cùng đất giao hoà 
Cho đi vô ngã 

Tự thắng tự cường 

Còn lại cái biết 
Cùng trong đáy hồn 

Còn lại cái biết 
Rốt ráo trong ta 

Tương tác gần xa 
Thoáng liền muôn cõi 

Há chi sơn hà 
Vứt đi cái thừa 

Cái biết tiếp xúc 
Thần linh sáng soi 

Vạn sự thông suốt 
Cái ta cùng hoà 

Hiện sinh một cõi 



Trăm cõi thần giao 

Tương thông diệu kỳ 
 

Bênh loài người yếu 
Chiến thắng kẻ thù 

Thế cô thân quả 
Trong cõi nhân sinh 

Vì cùng chánh đạo 
Một lòng như như 

Sôi sục ý chí 
Vượt gian nan khó 

Tinh thần tương như 
Khởi động nhân tâm 

Lay động xã tắc 
Dẫn dắt muôn dân 

Thoát cảnh lầm than 

Thay đổi bạo tàn 
Thoát khỏi bệnh tật 

Văn minh hoàn mỹ 
Hát bài trường ca 

Đông A gần xa 
 

Vài lời nhắn nhủ 
Đồng bào nước Nam 

Canh chừng bọn Chiệt 
Mua đất Nam ta 

Giả phong tục nhà 
Lấy gái Việt Nam 

Dùng tiền dung túng 
Mọi chuyện quỷ ma 

Mua quan bán chức 

Làm nô lệ Chiệt 
Dâng nước dâng non 

Dâng sông nhường biển 
Đầu độc cháu con 

Dân oan khốn đốn 
Không chốn nương thân. 

 
 

Quang Nguyên 
Boston, April 15, 2021 

 
 

 


