
 

 

Giới thiệu tác phẩm 

ĐỨNG VỮNG NGÀN NĂM 

 của Ngô Nhân Dụng (Đỗ Qúy Toàn) 

 
Đứng Vững Ngàn Năm của Ngô Nhân Dụng do Người Việt  

xuất bản. Sách dầy 471 trang, khổ 14 x 20,5 cm. Hình bìa : 

Điêu khắc đồng khoảng thế kỷ 4 - thế kỷ 2 trước T.C. Trình 

bầy : Nguyễn Đồng & Nguyễn Thị Hợp. 

 

 

 

Ngày 12/09/2013, nhà văn Từ Nguyên có nhã ý đưa lại cho tôi tác phẩm Đứng Vững Ngàn 

Năm của tác giả Ngô Nhân Dụng. Mỗi khi đọc một cuốn sách mới, tôi thường chép lại vài ghi 

chú. Tôi mạn phép đưa ra ghi chú riêng này để bầy tỏ lòng biết ơn tác giả đã gửi tặng sách và 

nhà văn Từ Nguyên đã vui lòng trao lại cuốn sách quý. 

 

Tại sao tác giả đặt tên cho cuốn sách là Đứng Vững Ngàn Năm ? 

Đứng Vững mở đầu cho bài thơ năm chữ mà Thanh Tâm Tuyền đã viết trên lán tre tù đầy, 

giữa núi rừng Vĩnh Phú : 

Đứng vững không khuỵu chân 

Trên mảnh đất nghèo khổ 

Thở hít tận vô cùng 

Ngây say đóa hồng rợ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vang vang trời vào xuân 

 

Đã đành tên sách mượn ý từ câu thơ năm chữ của tác giả Tôi không còn cô độc. Nhưng tại sao 

vế đầu tác phẩm là đứng mà không là một cách thế nào khác ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng)       

Trong tiếng Pháp cổ, ester do tiếng la tinh stare có nghĩa là đứng (être debout). Động từ être 

(là) gốc la tinh esse. Tôi là (ergo sum) có nghĩa là tôi tồn tại. Câu thơ Đời đáng sống hay không 

đáng sống của Tản Đà, hoặc to be, or not to be của Shakespeare đều nói lên ý nghĩa tồn tại 

(exister). 

 

Trong triết học, hữu thể xét như là hữu thể là đối tượng của hữu thể học (ontologie).  

Onto, gốc chữ hy lạp ὢν : ὄντος hoặc tiếng Phạn अस्मि (ásmi) đều nói lên một ý nghĩa. 

Ta thử đối chiếu être (là) trong một số ngôn ngữ : 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1


 

 Ngôn ngữ tây phương : Cổ Hy lạp : εἰμί. La tinh : sum. Tiếng Đức : sein. Tiếng Anh : 

be. Tiếng Pháp: être. Tây ban nha : ser, estar. Tiếng Nga : быть (byt’). Ba lan : być.  

 Ngôn ngữ đông phương : Sanscrit : भ ू (bh  ). Chữ Hán: 是 (shì). Tiếng Việt : thì (là). 

Tiếng Hán : 被 (bi). Tiếng Việt : bị. Tiếng Nhật : だ (da), です (desu) (1) ; いる (iru), 

ある (aru). Tiếng cổ Do thái : נֶֶפׁש.  

 

Đứng Vững tuy đơn giản mà có ý nghĩa sâu xa, đủ nói lên ý nghĩa nước Việt tồn tại. 

Nước Việt là có nghĩa là nước Việt ở chủ động cách (active voice), không bị trị (bị động 

cách). Tuy có những lúc ngã xuống, một ngàn năm đô hộ giặc Tầu, nhưng sau cùng vẫn 

‘‘vịn câu thơ mà đứng dậy’’ (Phùng Quán).  

 

Ngô Nhân Dụng viết các bài xã luận là bút hiệu của nhà văn, nhà thơ và giáo sư đại học 

Đỗ Quý Toàn. Ông còn hai bút hiệu khác là Vương Hữu Bột và Chân Văn.  

 

  
Thủ bút của tác giả 

 

Hành trình thơ Đỗ Quý Toàn qua các thi tập Nàng (1965), Đêm Việt Nam (1966), Cỏ và Tuyết 

(1989) và các biên khảo Yêu Con Dạy Con Nên Người Việt (1988), Đổi Mới Kinh Tế, Tìm Thơ 

Trong Tiếng Nói (1992), giúp ta dễ dàng nhận ra bố cục và chủ đề của tác phẩm.   

Trước hết là bố cục. Tập sách gồm 32 chương. Tựa đề của chương đầu và chương cuối là câu 

đầu và câu cuối : ‘‘Đứng vững không khuỵu chân’’ và ‘‘Vang vang trời vào xuân’’. Có thể 

gọi cách bố cục này là thủ vĩ ngâm, câu đầu câu cuối có cùng xuất xứ từ bài thơ năm chữ của 

Thanh Tâm Tuyền, nói lên sự nhất quán của tác phẩm. 

 

Đứng Vững Ngàn Năm gồm 32 chương. Cứ bốn chương sách lại có chung một chủ đề :  

 

- Đứng vững không khuỵu chân 

 

- Từ Văn Lang đến Đại Cồ Việt 

- Ý thức dân tộc  

- Ý thức tự chủ 

- Văn minh Á Đông 

 

- Thiên hạ 

- Trong Đế Ngoài Vương 

- Những cuộc di dân thời tiền sử 

- Dụng Hạ Biến Di  

http://fr.wiktionary.org/wiki/ser#es
http://fr.wiktionary.org/wiki/estar#es
http://fr.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C#ru
http://fr.wiktionary.org/wiki/by%C4%87#pl
http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html?dico=%E8%A2%AB
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E3%81%A0#ja
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E3%81%A7%E3%81%99#ja
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E3%81%84%E3%82%8B#ja
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E3%81%82%E3%82%8B#ja
http://fr.wiktionary.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%A9#hbo


 

- Văn minh Hoa Hạ bành trướng 

- Hán hóa miền Nam Trung Quốc 

- Thực là một nước văn hiến 

- Sứ đề kháng của dân Việt 

 

- Tôi yêu tiếng nước tôi 

- Tiếng Việt thành hình 

- Nền tảng kiên cố 

- Người Việt dùng chữ Hán 

 

- Tín ngưỡng có thể dựng nước 

- Những thần thánh giữ nước 

- Đạo Bụt trong dân gian 

- Ở Ngã Ba của Á Châu 

 

- Di sản Đông Nam Á 

- Những lợi khí đồng hóa 

- Sức mạnh của văn minh Hoa Hạ 

- Sức mạnh người Phương Nam 

 

- Hai dòng hội nhập 

- Lạc trong Rừng Nho 

- Người, Đất và Thần 

- May thay sinh ở nước Nam 

 

- Giang sơn từ đây nở mặt 

- Những nước khác quanh Trung Quốc 

 

- Vang vang trời vào xuân 

 

Tên của chương 12 : ‘‘Thực là một nước văn hiến’’ mượn ý từ Kiến văn kiểu lục của Lê Quý 

Đôn ; chương 30 : ‘‘Giang sơn từ đây mở mặt’’ trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. 

Chương 1 và chương 32 trích thơ Thanh Tâm Tuyền. Tác giả đề cao sức mạnh của tiếng mẹ 

đẻ : ‘‘Chúng ta có thể tin rằng ngôn ngữ là một thứ thành trì một dân tộc thoát khỏi nạn đồng 

hóa và giữ được độc lập.’’ (tr. 187). ‘‘Họ giữ gìn được một ngôn ngữ mà bây giờ con cháu 

vẫn dùng để làm thơ.’’ (tr. 10) 

 

Tác giả căn cứ vào các sử liệu, đưa ra nhiều giả thuyết nhằm giải thích tại sao nước Việt ngàn 

năm đứng vững. Chính nhờ câu thơ mà đất nước có thế đứng vững vàng. Theo tác giả, tín 

ngưỡng có thể giữ nước. Nhờ tín ngưỡng hóa thân thành những vần thơ, từ Lý Trần đến Hàn 

Mặc Tử, mà đất nước giữ được thế đứng độc lập. 

 

Trong tiếng Pháp, poésie do chữ Hy lạp ποίησις có nghĩa là sáng tạo. Vần thơ chắp đôi cánh 

bay bổng từ con tim, còn mạnh hơn cả vũ khí, như trường hợp ‘‘Nam quốc sơn hà’’ của Lý 

Thường Kiệt. Ta có thể đơn cử một ví dụ: từ mấy chục năm nay, thơ Phùng Quán xuất phát từ 

trái tim mới thực là thơ. Tố Hữu làm thơ chỉ vì miếng cơm manh áo, vì địa vị, nên không cảm 

hóa được lòng người. 

 



Chương 31, tác giả viết về ‘‘Những nước khác quanh Trung Quốc’’. ‘‘Việt Nam không phải 

là quốc gia duy nhất đứng vững trước làn sóng đồng hóa của người Hán. Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Miến Điện, Mông Cổ và Tây Tạng.’’ (tr.416) 

  

Câu trả lời cũng là thơ. Cũng như ca dao của ta,  ngoài thơ chữ Hán (hansi), Hàn quốc có 

hyangga, sogak kasa, sijo, kasa. Miến Điện có kyo, mawgoun, lesi. Mông Cổ có ca dao, ngâm 

nga theo làn điệu. Tây Tạng có anh hùng ca vua Gesar gồm cả ngàn câu thơ. Nhật bản có thơ 

Hài cú (俳句) do Basho Matsuo (1644-1694) biến cải từ tanka. Sau đây là thơ hài cú nói về 

Biển Mẹ, chúng tôi tạm dịch sang tiếng Việt như sau : 

 

Biển mẹ 

chỉ cần dăm ba câu 

cần gì nói đâu đâu 

mà trôi dạt biển sâu 

 

Ở đoạn cuốn sách, Đỗ Quý Toàn mượn câu thơ của Tô Thùy Yên đế chia tay với bạn đọc : 

Tiếng biển lời rừng nao nức giục 

Ta về cho kịp độ xuân sang 

 

  

Trong lịch sử hiện đại, đức Gioan-Phaolô II có công đầu trong việc giải thể chế độ cộng sản ở 

Ba Lan, rồi lan rộng ra Liên Xô và các nước Đông Âu. Ngài là hiện thân của mấy câu thơ : 

Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, 

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong. 

Chí những toan xẻ núi lấp sông, 

Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ. 

Đức Gioan-Phaolô II là một thi sĩ, lấy bút hiệu là Stanistaw Andrzej. Vào năm 1979, ngài 

sáng tác bài thơ Trở trăn nhớ đến quê nhà, chung tôi xin chuyển thể lục bát như sau : 
 

Mỗi khi nhớ đến quê hương 

xin đừng quên lãng đoạn trường quanh ta 

Dặm đường thăm thẳm cách xa   

ta hằng tỉnh thức xót xa tấc lòng 

Xua đi bóng tối chập chùng 

chiếu soi tâm trí một lòng thủy chung 

Biến thành sức lực vô song 

Nước nhà đứng vững ung dung với đời. 

 

Václav Havel là tổng thống Tiệp khắc đầu tiên thời hậu cộng sản cũng là một nhà thơ. Thơ 

của ông là vũ khí xây dựng tự do, dân chủ:  

Những điều xảo trá phi nhân 

Khiến cho nhân loại mất dần thiện tâm. (LĐT dịch) 

 

Tác phẩm Đứng Vững Ngàn Năm đưa ra nhiều giả thuyết nhằm trả lời câu hỏi: Nhờ đâu nước 

Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc? Nếu không có Truyện Kiều, không có dân ca quan 

họ…, liệu đất nước ta có đứng vững đến ngày nay không?  Hiện nay, liệu những Phùng Quán, 

Thanh Tâm Tuyền, Tô Thủy Yên và bao nhiêu nhà văn, nhà thơ khác có thể chuyển hóa lịch 

sử, như thi sĩ Andrzej (Đức Gioan-Phaolô II), thi sĩ Václav Havel đã làm ở Đông Âu không  ? 

 

Paris, ngày 16/09/2013 

Lê Đình Thông 


