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Trầm Tử Thiêng, người chép sử lưu vong  

bằng âm nhạc. 
 

HUY PHƯƠNG 

 

Một người đã sống một cuộc đời khắc khổ, đạm bạc pha đôi chút cô đơn, lúc ra đi 

bình thản, lặng lẽ nhưng đã để lại cho đời một kho tàng âm nhạc vĩ đại, vĩ đại không 

ở chỗ nhiều người nghe, nhiều người thuộc như các tác giả thời danh khác, mà ở 

ông tấm lòng của một người lưu lạc, luôn luôn tin tưởng vào đất nước một ngày mai. 

Nơi ông, suốt đời và nhất là những năm cuối cùng, hai chữ Việt Nam luôn luôn như 

một lời réo gọi chứa chan thương yêu ngọt ngào và đầy hy vọng. 

 

Nguyễn Văn Lợi (tên thật của ông) ra đời tại quận Đại Lộc, Quảng Nam năm 1937, 

đã lớn lên và trải qua thời thơ ấu trong Liên Khu Năm Nam Ngãi, những năm tháng 

chiến tranh và ông đã hiểu thế nào là một đời sống trong chế độ Cộng Sản nhất là 

với tuổi ấu thơ. Khi mảnh đất này được tự do, ông vào Saigon theo học trường Sư 

Phạm Nam Việt và trở thành một thầy giáo, chăm sóc đám trẻ thơ của đất nước. 

Bản chất của ông cũng như nghề nghiệp đã đào tạo Trầm Tử Thiêng thành một 

người nhân hậu nhưng thẳng thắn, cương quyết đi đến tận cùng, nếu cần để tranh 

đấu cho lẽ phải. 

 

Những ca khúc đầu tay cũng như những sáng tác trong thời gian bị động viên: “Mưa 

Trên Poncho”.”Đêm Di Hành”, “Quân Trường Vang Tiếng Gọi” đã đưa ông từ quân 

trường về Phòng Văn nghệ, Cục Tâm Lý Chiến, nơi ông có thể đành tất cả thời gian 

cho việc sáng tác và sinh hoạt âm nhạc của ông. Tuy ở trong một môi trường mà 

những ca khúc của ông có thể phổ biến mạnh mẽ trên thị trường để đem lại no ấm 

cho ông như các nhạc sĩ thời thượng vào lúc bấy giờ, Trầm Tử Thiêng đã chọn con 

đường đi của mình. Đó là Trầm Tử Thiêng, nhạc sĩ của thời đại với những nỗi buồn 

vui chung, không phải của riêng ai. “Đưa Em Vào Hạ”, “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã 

Gãy”, “Hương Ca Vô Tận”, “Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim”... là những ca khúc 

của một thời chinh chiến mà những người như Trầm Tử Thiêng đã sống và cảm 

nhận, trang trải với những âm thanh làm xúc động lòng người. 

 

Nhạc của Trầm Tử Thiêng mang âm hưởng dân ca như những bài “Trộm Nhìn 

Nhau”, “Hương Ca Vô Tận”, “Đưa Em Vào Hạ”, “Cha Đàng Ngoài, Mẹ Đàng Trong”, 

và lời thì trau chuốt, ngọt ngào, trong nội dung, quê hương và tình yêu luôn luôn là 

những đề tài của nhạc ông. Vào thời bấy giờ, trong chiến tranh, nhạc ông đã có 

những ước mơ về hoà bình và những lời kêu gọi quên hận thù: “Ta gánh chung đau 

thương một trời, Nam Bắc ơi, yêu thương tình người”(Hoà Bình ơi! Việt Nam ơi!) 

hay:”Thù hằn anh em bỗng ngày mai, nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà” (Kinh Khổ). 
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Năm 1990, Trầm Tử Thiêng được biệt phái trở lại ngành giáo dục và làm việc tại 

Trung Tâm Học Liệu, tại đây ông đã có cơ hội làm việc với các nhạc sĩ đàn anh như 

Hùng Lân, Lê Thương...và cho ra đời tuyển tập nhạc dành cho thiếu nhi “Hãy hát 

Lên Tuổi Thơ”. 

 

Sau tháng 4 năm 1975, bản thân của Trầm Tử Thiêng hoà vào niềm đau chung của 

cả dân tộc, ông là một trong những người vượt biển, tù đày, bị lao động cưỡng bức 

trên nông trường. Đây là giai đoạn ông viết “ Tâm Ca Của Người Tù Vượt Biển”, 

“Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt”, “Du Ca Trên Thành Phố Đỏ”...Bối cảnh 

những cuộc vượt biển, chia ly, chết chóc thể hiện trong: “Gởi Em Hành Lý”, “Người 

Ở Lại Đưa Đò. “Mẹ Hậu Giang”, “Trại Tỵ Nạn Galang”. 

 

Mừơi năm sau biến cố điêu linh của đất nước, Trầm Tử Thiêng đến được bến bờ 

của Tự Do, “Mười Năm Yêu Em” mang ẩn dụ mười năm khao khát được thấy ánh 

sáng ý nghĩa của cuộc đời nhưng đồng thời cũng cùng với những đắng cay của nó. 

Trầm Tử Thiêng đã sống qua thời thơ ấu trong chiến tranh, lớn lên cùng chiến tranh 

và người nhạc sĩ này đã đi theo nhịp bước của những con người Việt Nam bình 

thường, khoác áo trận, ngã nghiêng vì vận nước, tù đày, xót xa cùng thân phận 

chung của những người vượt biển, bỏ nước ra đi. 

 

Được đến bến bờ tự do dù là muộn màng, Trầm Tử Thiêng, người nghệ sĩ chân 

chính, không lo chuyện cơm áo mà thấy mình có bổn phận của con người nhớ đến 

con người. Trầm Tử Thiêng còn biết nhìn lại những trại cấm, đêm ngày đang vẳng 

tiếng kêu siết của những người đói tự do, đuổi người trở lại biển khơi hay trói người 

trả lại nơi khổ nhục mà nơi đó họ đã ra đi, trong chiến địch “cưỡng bức hồi hương” 

để viết nên “Nói Với Hồng Kông”, hay “Thà Chết Nơi Này”. Người nhạc sĩ đã thoát ra 

từ nỗi khổ đau của riêng mình, để hoà nhập trải lòng ra với những nỗi khổ đau của 

con người, đó là lúc ông nghĩ đến những đồng bào đang “mắc cạn” trên những hòn 

đảo trong Thái Bình Dương, mà giấc mơ nhìn thấy ánh sáng tự do tàn phai cùng 

năm tháng. Tấm lòng của Trầm Tử Thiêng lại giạt dào : “Ta Hát Tình Thương Về 

Biển Đông”! 

 

Trong thời gian định cư tại quận Cam, Trần Tử Thiêng đã tham gia nhiều sinh hoạt 

cộng đồng như thành lập Thư Viện Việt Nam với du Miên, Trần Đức Lập..., làm cố 

vấn cho Tổng Hội Sinh Viên VN tại Nam Cali, cũng như góp một bàn tay vào phong 

trào vận động các gia đình Việt Nam khuyến khích con em học Việt Ngữ. “Vang 

Vang Tình Việt Nam” là một bài hát mà Trung Tâm Việt Ngữ nào ở Nam Cali cũng 

biết tới, với câu “tiếng quê người hoà chung tiếng mẹ ru.” 

 

Trầm Tử Thiêng đóng góp cho phong trào du ca không phải là ít, nhất là từ khi ra hải 

ngoại, tuy ông không muốn đứng trong phong trào du ca, nhưng ông vẫn sáng tác 

đều và tham gia hoạt động du ca nối dài là “hát cộng đồng”, rất được giới trẻ tham 

gia, phong trào rất được phổ biến vào cuối thập niên 90 tại Hoa kỳ, nhất là vùng 
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California, với những nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, Nhật Ngân, Nguyễn Đức Quang và 

Xuân Điềm về sau này. 

 

Cho tới khi Trầm Tử Thiêng gặp được Trúc Hồ, con người sinh ra sau ông gần một 

thế hệ mà gần gũi như một người bạn tri kỷ. Cả hai cùng nhìn về những người bất 

hạnh hơn họ, nhìn về những đứa trẻ thơ thiếu may mắn hơn tuổi thơ của họ, sinh ra 

và lớn lên trong vòng rào kẽm gai của những trại tỵ nạn, không hề có tương lai. Xúc 

cảm, Trúc Hồ đã viết nên những dòng nhạc chan chứa yêu thương, và Trầm tử 

Thiêng đã diễn dạt bằng lời hát ngọt ngào, kêu gọi “Bên Em Đang Có Ta”. Đây 

không là một bản tình ca của một người, mà là bản tình ca nhân ái dành cho đồng 

loại. Cũng với tấm lòng đó, trước khi qua đời, Trầm Tử Thiêng muốn thành lập một 

“foundation” mang tên ca khúc “Bên Em Đang Có Ta” dành cho những em bé tỵ nạn 

đang còn bơ vơ trong các trại cấm. Ngày nay không còn những trẻ em sau hàng rào 

kẽm gai trong trại cấm tại các hòn đảo trên Thái Bình Dương, nhưng tại quê nhà vẫn 

còn nhiều trẻ em nghèo đói, thất học, lam lũ giữ chợ đời, trên đường phố để kiếm 

miếng cơm, thì quỹ “Bên Em Đang Có Ta” vẫn còn nghĩa vụ hướng về các em bé 

bất hạnh tại Việt Nam. 

 

“Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” nói lên giai đoạn “cưỡng bách hồi hương” đã 

chấm dứt, khi đồng bào đã tìm được đất dung thân trên đất Phi, và đó cũng là lời 

tiên tri cho những năm tháng sau cùng, nhờ sự vận động của Luật sư Trịnh Hội và 

các tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại tiếp tay cứu vớt họ đến bến bờ tự do. 

 

Đánh dấu 20 năm bỏ nước ra đi của người Việt tỵ nạn, trung tâm Asia đã thực hiện 

chương trình “1975-1995” như một tác phẩm đánh dấu nỗi gian nguy, ghi nhớ 

những người đã khuất cũng như ngỏ lời cám ơn những bàn tay rộng lượng khắp 

năm châu đã dang tay đón nhận những người tỵ nạn. Đó là “Bước Chân Việt Nam”, 

do Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ viết chung, như một bản quốc ca cho những người 

Việt Nam thống khổ, lưu vong. Trong niềm tin tất yếu vào tương lai, người nghệ sĩ 

khẳng định về một ngày mai của đất nước, một ngày mai có tự do, dân chủ và nhân 

quyền, “Một Ngày Việt Nam” hợp soạn giữa hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ 

chính là nỗi mơ ước ấy. Chính chúng ta, những người Việt lưu vong sẽ bước trở về 

theo nhịp bước đồng hành reo vui của “Một Ngày Việt Nam”như nỗi ước mơ của 

bao người, thế hệ này không thành thì hy vọng đến đời sau. 

 

Về phương diện chính trị, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng có thái độ đứt khoát, như lời thổ 

lộ với bạn bè: “Sẽ về Việt Nam nhưng về với tư cách nào?”. Nhìn lại toàn bộ nhạc 

phẩm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, chúng ta thấy con người của ông hình như sinh 

ra để sống và viết cho người khác hơn là cho cõi riêng tư của ông, và nếu có thì cõi 

riêng tư đó cũng mang niềm vui hay đau xót chung của cả dân tộc. Từ một bài hát từ 

quân trường của ngày nhập ngũ đến ca khúc bát ngát tấm lòng nhân ái đối với con 

người và đất nước, Trầm Tử Thiêng đã đi hết con đường trong gai góc của chiến 

tranh, tù đày, vượt biển và lưu vong, cho nên có thể nói toàn bộ nhạc phẩm của 

người nhạc sĩ này phản ánh đời sống và tâm trạng của một con người Việt Nam lưu 



4 
 

vong. 

 

Trầm Tử Thiêng ra đi vào ngày 25 tháng 1 năm 2000 sau một thời gian chữa bệnh 

nan y theo cách riêng của ông và đã chết vì kiệt lực khi mỗi ngày chỉ nhấp vài giọt 

nước. Trước đó, năm 1972 Trầm Tử Thiêng đã viết bài “Tưởng Niệm” như một định 

mệnh. Ông viết bài “Hẹn Nhau Năm 2000”, nhưng đầu năm ấy, ông đã bỏ bạn bè ra 

đi quá sớm. 

 

Trầm Tử Thiêng chết không trẻ, giữa lúc ông đã đến tuổi 64, nhưng hình như nơi 

ông, chúng ta tìm thấy hình ảnh một ông thầy giáo khắc khổ, sống đạm bạc và cô 

đơn cho tới lúc cuối đời, hơn là một người nghệ sĩ nổi tiếng hiện diện giữa đám 

đông hay dưới ánh đèn sân khấu. Trầm Tử Thiêng ít bộc lộ cuộc đời riêng của ông, 

những mối tình ít người biết cũng như cả bệnh tật ông mang vào những ngày cận 

tử. Nhưng dưới mắt bạn bè, Trầm Tử Thiêng là một người đạo đức nhân hậu, rộng 

rãi và thẳng thắn, tuy đôi khi nóng nảy. Anh cũng được tiếng là người trọng nghĩa 

khinh tài. 

 

Trầm Tử Thiêng ra đi là một niềm mất mát lớn, trong phạm vi nhỏ là với những trung 

tâm băng nhạc ông đã cộng tác, mà nhất là Asia, nơi mà Trầm Tử Thiêng và Trúc 

Hồ đã chung sức và tâm huyết viết nên những ca khúc để đời. Nếu mai sau, dất 

nước không còn Cộng Sản, không còn thù hận, đố kỵ giữa con người chung một 

quê hương, thì những bản nhạc của riêng ông hay viết chung với Trúc Hồ là những 

bản nhạc mang tính chất lịch sử, phải được đời sau nhắc nhở. 

 

Có thể nói, Trầm Tử Thiêng chết đi cho đến giờ này, bảy tám năm sau, cho tới giờ 

này, hải ngoại vẫn chưa ai có thể thay thế ông. Bảy năm, người bạn vong niên của 

ông, Trúc Hồ như mất nguồn cảm hứng, nếu không nói như Bá Nha đập vỡ cây đàn 

khi Tử Kỳ không còn nữa, đó là điều mà người đời gọi là tri âm, tri kỷ. 

 

Ông không còn sống để chờ những “tin vui giữa giờ tuyệt vọng”, nhưng ông đã trao 

lại cho thế hệ trẻ tuổi niềm tin vào một buổi sáng bình minh của đất nước, để chúng 

ta có thể trở về như lời tiên tri của ông:“người về một giờ một đông hơn!”trong bài 

“Kinh Khổ”. 

Huy Phương 

Nguồn: http://phiendasau-vongngayxanh.blogspot.com.au/p/tram-tu-thieng-nguoi-

viet-kinh-kho.html 
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