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CHÚ THÍCH: 
 

1. Hoang Đoái: Vùng đất nằm trong lãnh thổ nhưng xa xôi, hẻo lánh và  
hoang 

                             vu, không người canh tác. Nếu có, cũng được miễn các sắc thuế canh điền  
                             hay thổ trạch. 

 
2. Ba Trăm Lối Thác Đường Ghềnh: Phỏng theo hai câu ca dao: 

“Đường lên Mường Lễ bao xa 
Trăm bảy mươi thác, trăm ba mươi ghềnh.” 

Hai câu này chỉ đoạn đường khó vượt đi từ Phú Thọ (Bắc Việt) lên Mường 
Lễ và Mường Thanh ngày xưa. Nay là vùng Điện Biên Phủ. 
 
Long Môn và Hào Tràng: Hai địa danh nằm trên sông Đà, Bắc Việt. 
Long Môn: Là nơi có gộp đá nằm chắn ngang dòng sông Đà. Sách “Kiến 
Văn Tiểu Lục” của Lê Quý Đôn ghi lại câu sau đây trong “Giao Châu Ký” 
của Thái Thú Tăng Cồn: “Long Môn nước sâu trăm tầm, cá lớn vượt chỗ 
này sẽ hòa thành rồng.” Cứ ngày mồng 8 tháng 4 mỗi năm, loài cá Anh Vũ 
thường kéo đến vượt Long Môn. 
Hào Tràng: Một động đá sâu nằm trên bờ sông Đà, gần Long Môn. Trên 
vách động Hào Tràng còn ghi một bài thơ của Bình Định Vương Lê Lợi, 
sau khi đánh đuổi giặc Minh xong, kéo quân về đến đây (xem Kiến Văn Tiểu 
Lục). 
 

   3. Bốn câu này dịch phỏng ý bài thơ”Hoài Thượng Biệt Hữu” của Trịnh  
                                Cốc, đời Đường 

“Dương tử giang đầu dương liễu xanh 
  Dương hoa sầu xác độ giang nhân 
  Sổ lai phong dịch lưu đĩnh vãng 
  Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.” 

 
4. Hai câu này mượn 4 chữ “túy ngọa sa trường” trong bài thơ của Vương  
    Hản 
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  “Bồ đao mỹ tửu dạ quang bôi 

  Giục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 
     Túy ngọa sa trường quân mục tiếu 
               Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.” 
 

5. Can: Còn có một nghĩa là “lá chắn” – mộc. Cổ nhân dùng chữ “can  
thành” để chỉ người vũ dũng đem thân ra làm khiên, làm mộc, làm thành lũy  
để chống giặc. 
 

6. Tơ Tằm Tám Lúa, Hoa Màu Năm Hai:  Sách “An Nam Chí Nguyên” của  
Cao Hùng Trưng có đoạn viết về nước Việt – thời Văn Lang- cát cứ ở vùng 
 sông Thái Bình, sông Mã, sông Chu, như sau: “Ruộng đất ở đó màu mỡ, cấy 
 lúa, trồng dâu, nuôi tằm đều thích nghi cả. Muối thì trắng, sạch như tuyết.  
Cánh chim trĩ thì đỏ tía đẹp mắt. Vàng thì sẵn ở các châu Phú Lương và  
Quảng Nguyên. Hạt trai thì có sẵn ở các xứ Tỉnh An và Vân Đồn. San hô và  
đồi mồi thì sẵn trong biển. Ruộng lúa “mùa” cấy tháng 5 gặt tháng 10;  
ruộng lúa “chiêm” cấy tháng 11 gặt tháng 4 năm sau. Thế gọi là lúa hai  
mùa. Tằm tang mỗi năm 8 vụ. Vậy một năm có 2 vụ lúa và 8 vụ lứa tằm” 

                             (xem Kiến Văn Tiểu Lục). 
 

7. Phong Văn: Phong hóa và văn hiến. 
 

8..Am Nha: Nha trảo nơi âm cung. Chỉ bóng dáng Tử thần. 
 

9. Tứ Sinh, Lục Đạo: Theo nhà Phật thì mọi vật, mọi loài hiên hữu được 
  Sinh ra từ bốn cửa, gọi là “Tứ Sinh” gồm Thai sinh, Noãn sinh, Thấp sinh 
 và Hóa sinh. Trời đất gồm sáu cõi, gọi là “Lục Đạo” gồm Thiên, Thần  
(Atula), Nhân, Địa Ngục, Ngạc Quỉ và Súc Sinh. Con người, do Thai sinh  
thường trải “thiên ma bách chiết”(nghìn lần va chạm, trăm lần gãy). Nghiệp 
 căn “luân hồi” trong sáu cõi chi phối bởi định luật “nhân quả”. 
 

10. Vương Nữ: Chỉ Trưng Nữ Vương Trưng Trắc và Trưng Nhị. 
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11. Bến Lãng: Yên Lãng, nơi hai bà thất cơ trong trận đánh với Mã Viện,  
                        tướng Đông Hán. Sau đó hai bà dìm mình tử ở Hát Giang. 
 

12. Non mô: Núi Yên Mô, nơi khởi nghĩa của Bà Triệu – Triệu thị Chính. 
 

13. Dạ Trạch, Ba Vì: Đầm Da Trạch, nơi khởi nghĩa của Triệu Quang Phục, 
 nối tiếp sự nghiệp của Tiền Lý Nam đế Lý Bôn. Núi Ba Vì là vùng đất khởi 
 nghĩa của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. 
 

14. Hồng Lĩnh, Bạch Đằng: Núi Hồng Lĩnh thuộc Châu Hoan Ái ngày xưa,  
nơi khởi nghĩa của Hắc đế Mai Thúc Loan. Sông Bạch Đằng, nơi Ngô Quyền  
thắng trận quyết định trước quân Nam Hán. Năm 939 Ông xưng Vương, mở 
 nền tự chủ dân tộc sau hơn một nghìn năm bị giặc Tàu đô hộ. 

 

15. Bến Như Nguyệt: Năm 1076, để khích lệ tướng sĩ đánh đuổi quân nhã  
Tống trên tuyến Sông Cầu- ngày xưa là bến Như Nguyệt. Tướng Lý Thường 
 Kiệt làm bài thơ”Nam Quốc Sơn Hà” như lời sấm ký, thúc giục lòng yêu  
nước của ba quân 

 
“Nam quốc sơn hà nam đế cư 

    Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư 
   Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
   Nhữ đẳng hành khan thủ bại thư.” 
 
Trước đó, năm 1075, chủ trương, “tiến là để thủ”, Ông đã tiến quân đánh 
suốt dọc Châu Liêm đến Châu Ung thuộc Quảng Đông và Quảng Tây  
Trung Hoa, triều đình nhà Tống rún động. 
 

16. Trống Quân: Điệu trống hùng mạnh, rất thịnh hành trong quân đội nhà  
Trần. Điệu Trống Quân có lẽ được khai sáng trong thời kỳ quân dân nhà  
Trần chống quân Nguyên Mông.Khúc Xuân Phả: Điệu múa có từ thời Đinh  
Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân,thống nhất đất nước. Các động chúa từ các  
miền sơn cước đến triều kiến vua Đinh, tổ chức các đội múa chúc mừng dưới  
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ánh trăng hoặc trước ánh lửa, người xoay trần, mang mặt nạ. Điệu múa này  
cũng rất thịnh hành trong quân đội nhà Trần. Quân sĩ múa trước các buổi  
xuất quân,hoặc để ăn mừng chiến thắng. 
 

17. Hát Dậm: Còn gọi là Hát Dặm. Điệu hát kèm theo điệu nhảy múa để trẩy 
                             quân. Một người xướng, nhiều người hát họa theo. Vừa hát vừa nhảy, trẩy 
                             quân đi, Cuộc trẩy quân như vậy mang khí thế tiến công, quân đỡ mệt mõi.  
                            Rất thịnh hành trong quân đội nhà Trần. 

 
18. Vi…Quân, Thân: Tương truyền khi vào Lam Sơn giúp Lê Lợi khởi nghĩa 

                             chống quân Minh, Nguyễn Trãi đề xuất sách lược”đánh tâm rồi sẽ đánh  
                             thành”. Ông dùng loại mực đặc biệt viết lên lá cây, để cho kiến đục, câu sau  
                             đây: “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trải vi thần”. Lá thả trôi trên sông mục đích  
                             kêu gọi sự đoàn kết của quân dân để đánh đuổi giặc Minh. Đó là loại Chiến  
                            Tranh Tâm Lý ngày xưa. 

 
19. Hai câu này trong bài “Bình Ngô Đại Cáo”của Nguyễn Trãi: 
 

                  “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, 
  khi khôi huyện quân không một lữ.” 

 
20. Trần Phú, sứ giả của triều đình nhà Nguyên đi sứ vào triều nhà Trần, khi  
trở về, nhớ lại các trận đánh của quân dân nhà Trần tiêu diệt quân Nguyên,  
đã làm bài thơ nói lên sự sợ hãi của hắn: 

 
” Kinh qua ảnh lý đan tâm khổ 

       Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh 
     Dĩ hạnh di lai thân kiến tại 
    Mộng hồn do giác chướng hồn kinh.” 
 
Hai câu thơ ở ghi chú này lấy ý trong bốn câu thơ trên đây để lập lại các 
trận đánh của nghĩa quân Lam Sơn tiêu diệt quân Minh mà nỗi kinh sợ của 
họ chẳng khác chi nỗi kinh sợ của tướng sĩ nhà Nguyên trước đó. 
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21. Rộ Mùa Rươi: Về mùa rươi, miền bắc Việt Nam có câu “tháng chín đôi  
mươi, tháng mười mồng năm”, nói rõ ngày tháng mùa rươi rộ (có nhiều).  
Ngày 20 tháng 9 và ngày mồng 5 tháng 10 âm lịch, là các ngày rươi rộ trong 
 năm. Hai ngày đó trời mưa, gọi là “mưa rươi”. Loài rươi là sinh vật thật  
nhỏ kết lại thành từng mảng lớn ở các ven sông gần cửa biển. Sau cơn mưa  
rươi, rươi sinh sôi nhiều vô kể. Vớt lên, đem làm mắm. Mắm rươi nấu với lá  
“gấc” là món ăn bình dân rất ngon. Dân miền Bắc rất thích. Miền Nam, it  
người ăn mắm rươi nên rất ít người biết loài sinh vật này. Rươi cũng có  
nhiều ở mũi Cà Mau và ven biển Rạch Giá. 
 

22. “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. 
 

23. Phỏng dịch hai câu: 
 

” Ngô đồng nhất diệp lạc 
     Thiên hạ cộng tri thu.” 
 
Đáng lẽ nên dịch “Cành ngô đồng vừa bay chiếc lá,” nhưng chữ “thay” dễ 
nghe hơn. 
 

24.  Ngục Lửa: Dịch chữ hỏa ngục. 
 

25. Hồng Hoa: Quả dưa đỏ(dưa hấu) 
 

26. Phỏng dịch hai câu thi giảng của Hải Lượng Đại Thiền Sư Ngô Thì  
Nhậm ghi trong “Đại chân Viên Giác Thanh” về cái “Thuận” và cái 

                            “Nghịch” của chữ “Lý” (lý thuận và lý nghịch). Hai câu đó như sau: 
   
      “Vạn thủy giai đông Nhược Thủy tây, 

     Cúc hoa bất dữ bách hoa tề.” 
 
Vạn con sông chảy về hướng đông, riêng sông Nhược Thủy chảy về 

                               hướng tây. Hoa cúc không cùng nở với trăm loài hoa khác. Ở đây 
                               mượn hai câu thơ này để nói lên tấm lòng kẻ sĩ không khác người,  
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     không phải là dòng Nhược Thủy chảy về hướng Tây, cũng không phải  
     là loài hoa Cúc không nở về mùa xuân như các loài hoa khác. Họ cũng  
     như mọi người, mong được hưởng thanh bình, yên vui. 
 

 27. Chẳng Thưa: Ở đây có nghĩa không thưa thớt, không hời hợt. 
 

28. Cây Mưa Rước Cá: Dân gian đồng quê miền Nam Việt Nam thường 
                                   gọi một trận mưa thật lớn trong một đêm cuối mùa mưa là cây “mưa 

rước cá”. Vào một đêm nào đó, có sấm chớp nhiều, mưa thật lớn, sáng  
ra loài cá trên sông đều bị tróc mấy hàng dãy trên đầu. Họ cho là các  
loài cá do bị sấ chớp đánh “bạc đầu” (Đừng nhầm với một loài cá sông  
có tên là “cá bạc đầu”). Vài ngày sau, trên các sông, rạch, gần như biến 
 tăm các loài cá trong thời gian ngắn. Không rõ tại sao. 

 
29.  Đền Hồng: Phủ Chúa Trịnh ở Thăng Long(Đàng Ngoài) gồm có: lầu  

     Ngũ Phụng, gác Tứ Các, điện Quyển Hồng. Đền Hồng là điện Quyển  
     Hồng. 
 

 
30. Đền Giáng: Phủ Chúa Nguyễn ở Phú Xuân (Đàng Trong) gồm có: 

điện Kim Hoa, gác Dao Trì và đền Giáng Hương. 
 
31. Đi Sai: Đi tù, lao động khỏ sai. 
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                                                        BẠT: 
 
Tập trường ca song thất lục bát này được hình thành qua 3 giai đoạn: 
 

 Tác giả có ý định sáng tác một khúc hát cho chinh nhân, nên đầu tiên tiêu đề 
là “Khúc Hát Hoàng hoa”. Từ năm 1981 đến đầu năm 1982, thời gian còn ở 
trại tập trung cải tạo Tân Lập (tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt) khúc hát được gần 300 
câu thì phải bỏ dở vì nhiều lần bị khám xét cá nhân và trong những lúc khám 
tâp thể mà trại cải tạo gọi là “điểm nghiệm”. Lúc đó không có giấy tập nên viết 
trên bao bì xi măng rọc ra, xếp thẳng đóng thành tập nhỏ. Phải nhớ thuộc lòng 
và đốt bỏ bản thảo thứ nhất này. 

 
 Năm 1984, tháng 4, chuyển về trại cải tạo Z30D/K2 (ở căn cứ Hàm Tân) có 

ý viết tiếp, nhưng vì bị nghi nghờ sáng tác một số bài thơ ngắn phổ nhạc –loại 
“nhạc đen” chống Cộng Sản– bị khám xét nhiều lần không viết tiếp được. Tuy 
vậy vẫn bị đưa vào đội kỹ luật là đội làm việc nặng, cấm thăm nuôi và bị cô lập 
với mọi người khác ngoại trừ người cùng đội, bị tịch thu tất cả giấy bút, lại càng 
không thể viết gì được. Mãi đến năm 1987 bị bệnh, được đưa vào đội làm mộc 
thủ công và đan lát; gặp anh Hoài Sơn Ưng Ngọc Nghĩa, nhà báo, nhà giáo 
trước năm 1975 và là Ủy viên Trung Ương Đảng Cấp Tiến của Nguyễn Văn 
Bông và Nguyễn Ngọc Huy. Anh Nghĩa sành thơ ca, thích văn học nghệ thuật, 
nhất là cổ thi, thuộc làu Chinh phụ, Cung Oán, Kiều và Tỳ Bà Hành. Nhân một 
buổi lao động ngoài trời, cùng nhổ đậu phọng chung một luống với Ung Ngọc 
Nghĩa, tác gỉa buột miệng đọc một vài đoạn trong Trường ca. Hoài Sơn lắng tai 
nghe, ngạc nhiên hỏi: “Đoạn song thất lục bát của anh vừa đọc nghe hay lắm, 
sao tôi không được biết?”. Tôi nói với anh rằng: “nếu nghe được, tôi đọc tiếp 
thêm mấy đoạn nữa rồi sẽ nói tên tác giả...” Vài ngày sau tôi thú thật với anh là 
tôi đang sáng một trường ca, nhưng chưa hoàn tất. Tôi cũng nói rằng trước đây, 
năm 1966, đã xuất bản tập thơ“Vùng Đêm Sương Mù”. Anh bảo rằng anh có 
đọc tập thơ nầy. Anh khuyến khích tôi nên viết tiếp Trường Ca. Trong vòng 4 
tháng, tôi sửa chữa lại phần 300 câu đầu “Khúc Hát Hoàng Hoa” và viết thêm 
được hơn bốn trăm câu nữa, chính xác được là 714 câu ghi chép trong 2 tập 
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giấy 100 trang. Sau đó hai tập nầy được trao cho người bạn là Nghiêm Phú 
Phát đem ra khỏi trại tù. Được biết hai tập bản thảo nầy cũng bị thất lạc. Như 
vậy tôi mất cả ba bản thảo, chỉ còn lại 714 câu thơ nhớ trong đầu… 

 
Tháng 5 năm 1987, anh Ung Ngọc Nghĩa được trả tự do, tôi thiếu người tri 

âm, hai tập thơ gởi  Nghiêm PhúPhát cũng không còn, tôi buồn không viết nữa. 
Tháng 6 năm đó, gặp lại anh Thảo Trường Trần Duy Hinh, nhà văn nhóm Sáng 
Tạo ở Sài Gòn trước năm 1975, biết tôi đang hoài thai một trường ca nên yêu 
cầu tôi đọc  một đoạn. Tôi nể lời, đọc một vài đoạn. Nghe xong, anh nói: “Anh  
chơi đồ cổ chưa đánh giá được, nhưng nghe hay, nên tiếp tục…” Tôi bảo rằng, 
sợ không viết nổi nữa vì hào quang của Chinh Phụ và Cung Oán rạng rỡ quá, 
“Trường Ca Trên Bãi Chiến” rồi sẽ chết thôi. Quả thực, trước tôi đã có nhiều 
người làm hoặc dịch cổ thi bằng thể thơ song thất lục bát, còn được bản 
dịch“Tỳ Bà Hành”. Kỳ dư, không còn ai nhớ các tác phẩm nào ở thể loại này. 
Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, mặc dù không thể theo kịp một phần tiếng thơ của 
tiền nhân, nhưng chẳng lẽ bỏ dở dang, bỏ qua tiếng lòng mình đang thổn thức 
với bao nhiêu cay đắng trong nhưng năm tháng dài đằng đẵng… Dứt khoát tiếp 
tục và chỉ trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1987, tôi hoàn tất bản thảo 
với 1240 câu song thất lục bát – Ngày 9 tháng 9 năm 1987 viết dòng thơ cuổi 
cùng.  

 
 Đó là ba giai đoạn hoài thai và sinh nở tác phẩm. 
 

               Sau đó, cũng mất gần 6 tháng mới sửa chữa tạm hết những lỗi lầm và cho  
          gãy gọn hơn. Như vậy,”Trường Ca Trên Bãi Chiến” hoàn toàn được thai 
          nghén và sinh nở trong thời gian tôi ở trong các trại tập trung cải tạo – thực  
          ra là những nhà tù từ miền Bắc về đến miền Nam Việt Nam, từ năm 1981 đến  
          cuối mùa Thu 1987.-Suốt thời gian hơn sáu năm đó, khi bỏ dở, khi tiếp tục viết. 
          Cái khó khăn vô cùng là vừa phải giữ bản thảo lén lút, vừa phải nhớ trong đầu.  
          Lúc viết lại càng khó khăn hơn, đôi khi viết năm bảy câu trên đất, trên cát ở giờ 
          giải lao giữa các  buổi lao động; bôi xóa, sửa chữa, ghi nhớ rồi, về chép lại vào  
          bản thảo ở giờ cơm, ở đêm tối, ở những lúc viết thơ về gia đình. Đôi khi, mà có  
          thể nói là rất nhiều khi, nửa khuya nằm chợ một vài ý hay, nghĩ được một số  
          câu thích ý, trở dậy lấy bút giấy (lúc nào cũng để trên đầu nằm) viết trong bóng  
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          tối, nhiều lúc dòng chữ này đè lên dòng chữ nọ, hoặc các dòng chữ nằm cách  
          xa nhau, xiên xẹo. Tuy nhiên, hôm sau vẫn đọc được, nhớ và chép lại. Và như  
          vậy mà tác giả viết và giữ bản thảo trong trí nhớ cho đến khi hoàn tất.  

 
Ngày 18.2.1988, được trả tự do, có một thời gian rỗi rãi, lại ngồi sửa chữa 

nữa, bản thảo còn lại 1144 câu. Bản thảo chép lại trong một quyển tập nhỏ, bìa 
cứng. Sau đó, năm 1990, gởi cho một kỹ sư Pháp tên Dumont --giám đốc của 
Hảng Xây dựng Fressynet của Pháp ở Việt Nam mà tác gỉa làm phó giám đốc 
hành chánh— mang về Pháp giữ giùm. Năm 1991, khi tác gỉả sang định cư ở 
Hoa Kỳ theo diện tị nạn nhân đạo, Kỹ sư Dumont gởi hoàn bản thảo đó cho tác 
gỉả. Hơn hai mươi năm sau. Lại sửa chữa lại, bớt thêm một số câu, cuối cùng 
còn lại 1050 câu. 
 

                         Tác giả là một quân nhân, đã từng theo chiến tranh, chấp nhận chiến tranh,  
           nhưng ghê tởm và chán ghét chiến tranh – mà mắt tác giả đã nhìn thấy mọi tàn 
                        phá và tang thương của chiến tranh từ năm 11 tuổi, diễn ra hằng ngày trên đất  
                        nước yêu thương của minh. Trong cuộc sống ở thời bạo loạn đó, tác giả không  
                        hề học đòi hay theo một thứ triết thuyết nào mà chỉ sống bằng tấm lòng của  
                        mình. “Nhân và Tình” là thứ triết thuyết lớn nhất trong cuộc sống, trong lối  
                        hành xử cũng như trong tư tưởng sáng tác của tác giả. “Trường Ca Trên Bãi  
                        Chiến” là tác phẩm thơ thứ hai sau tập thơ đầu tay “Vùng đêm Sương Mù”, in  
                        ở Sài Gòn năm 1966. Còn một số rất nhiều bài thơ ngắn vẫn còn nằm trong một 
                       bản thảo khác... 
                                                      
 
                                                                                                       Mùa Xuân năm 2012 
                                                                                                       VĂN NGUYÊN DƯỠNG 
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    PHẦN II  

      LẬT ĐẤT 
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