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Những tháng cuối năm học cấp II (lớp 9), chúng tôi, nhóm năm ñứa học sinh từ các trường 
khác nhau, sau khi ñã vượt qua các khoá dự thi học sinh giỏi Văn vòng loại, ñược về tham dự 
khoá huấn luyện ñặc biệt (còn gọi là lớp "bồi dưỡng Văn"), trước khi ñại diện tỉnh nhà ñi dự 
thi học sinh giỏi Văn cấp quốc gia.  ðã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in những 
buổi chiều sau giờ học thường ngày, chúng tôi cắm cúi ñạp xe ñến ngôi trường trong thị xã.  
Dưới cái nắng hè gay gắt bên ngoài khung cửa sổ lớp học, tôi và bốn người bạn mới quen 
ngồi say sưa nghe những câu bình luận của cô giáo về Truyện Kiều. ðâu ñó thỉnh thoảng chợt 
vang lên một tràng tiếng ve sầu ẩn trốn ñâu ñó trên những cành phượng vĩ ñang chuẩn bị khoe 
sắc thắm vào hè. ðây là lần ñầu tiên chúng tôi ñược học về truyện Kiều một cách cẩn thận 
như vậy vì Truyện Kiều lúc ñó chỉ ñược giảng dạy một cách chiếu lệ trong vài giờ học trong 
lớp.  Có lẽ chúng tôi say mê Truyện Kiều vì lần ñầu tiên chúng tôi như lạc vào một thế giới 
thi ca mới, khác với những câu thơ cứng ngắc, khô khan như hô khẩu hiệu của những nhà thơ 
viết theo xu hướng của thời ñại mà chúng tôi bị bắt buộc phải học lúc bấy giờ.  Tôi quên mất 
tên của cô giáo dạy lớp "bồi dưỡng Văn" ñó, vì ñây là lần ñầu tôi ñược học với cô.  Thật ra thì 
ñến hai lớp huấn luyện khác nhau, một lớp về văn thơ thời ñại và lớp kia chỉ chuyên về 
Truyện Kiều vì Sở Giáo Dục của tỉnh muốn chúng tôi có ñủ kiến thức cho cả hai bộ môn thơ 



ñể phòng hờ nếu ñề thi về bình luận Truyện Kiều, thì chúng tôi cũng có ñủ kiến thức mà ñạt 
kết quả cao ñể làm "nở mày nở mặt" tỉnh nhà. 
 
Không biết có phải vì cách giảng bài thu hút của cô giáo hay vì ñã chán ngấy với những dòng 
thơ của các nhà thơ "cán bộ văn hoá" thời ấy, mà tôi rất say mê và nóng lòng chờ ñợi ñến giờ 
học của cô.  Kiến thức về Truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du của cô thật là uyên bác.  Cô ñã 
làm cho chúng tôi như sống lại với từng nỗi thăng trầm của Thúy Kiều ñến ñộ cô bạn nữ trong 
lớp phải sụt sùi khóc những ñoạn cô giáo giảng về cảnh Thúy Kiều phải chịu cảnh vùi dập 
dưới tay Tú Bà và Mã Giám Sinh.  ðó là lần duy nhất trong ñời học sinh của tôi mà tôi có 
may mắn ñược hiểu rõ về thi phẩm này trong suốt hơn một tháng trời may mắn ñược dự lớp 
học này. 
 
Sau khi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam, và hơn 20 năm ñịnh cư trên quê hương mới, tôi 
không có nhiều dịp ñể nghe về Truyện Kiều, có chăng, chỉ thỉnh thoảng ñọc một trang báo 
hay một quyển sách nào ñó, có nhắc ñến thi phẩm này.  Sau khi Hội "Câu Lạc Bộ Tình Nghệ 
Sĩ" ñược hình thành vào cuối tháng 3 năm 2010 do sự sáng lập và dìu dắt của Nhạc sĩ Anh 
Bằng, chúng tôi có dịp làm quen với nhiều anh chị em nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới.  Vào 
những tháng cuối năm 2010, Truyện Kiều bỗng ñược nhắc ñến nhiều lần khi chúng tôi ñược 
nghe nhắc ñến một thiên trường ca phổ nhạc từ thi phẩm Kim Vân Kiều của một nhạc sĩ từ 
bên Pháp. Người ñó không có ai khác hơn chính là Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện.  ðọc những 
thông tin về công trình phổ nhạc ñồ sộ từ Kim Vân Kiều của anh, tôi càng thêm khâm phục 
người nhạc sĩ ñã bỏ công sức làm một công việc phi thường này suốt 5 năm dài.  Trong dịp 
cuối năm, nhân chuyến công du của anh ñến Hoa Kỳ ñể ra mắt 7 CD trong tập nhạc về Kim 
Vân Kiều, tôi ñược may mắn gặp anh cùng phu nhân, chị Thanh Vân, khi anh chị ñến miền 
Nam California. 
 
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán phở trong khu Phước Lộc Thọ mà giờ ñây dường như ñã trở 
thành một ñịa ñiểm các du khách ñến Little Saigon thường dừng chân.  Lần ñầu gặp anh chị, 
tôi không ngờ Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ở ngoài ñời còn rất trẻ so với tuổi ñời của anh.  Anh 
chị chào ñón chúng tôi với nụ cười hiền hoà và niềm nở. Bằng giọng miền Nam xen lẫn với 
accent của người ñã sống khá lâu, ñến hơn 50 năm, trên ñất Pháp, anh và chị trò chuyện với 
vợ chồng tôi một cách rất thân mật, như thể chúng tôi ñã quen biết nhau từ trước. Trước khi 
những tô phở ñược mang ra, tôi tranh thủ hỏi thăm Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện về cuộc sống 
cũng như quá trình phổ nhạc trong hơn 5 năm dài của anh.  Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện cho 
biết anh ñã trải qua nhiều giai ñoạn khó khăn vất vả trong thời gian thực hiện tác phẩm này. 
  
Vì là một kỹ sư, nên trong thời gian ñầu khi mới bắt tay vào phổ nhạc, anh có rất ít thời gian 
và chỉ có thể sáng tác vào ban ñêm sau giờ làm việc. Khi tôi hỏi anh nguyên do nào ñã khiến 
anh chọn Truyện Kiều ñể ñầu tư công sức vào thực hiện công trình ñồ sộ này, mà chắc chắn 
sẽ ñòi hỏi nhiều hy sinh về thời gian và công sức ñể thực hiện.  Anh kể rằng anh vô tình tìm 
thấy tập truyện Kim Vân Kiều trong lúc thu xếp những quyển sách cũ và trong lúc dán lại 
cuốn sách cũ ñã bắt ñầu bị bong gáy này, anh tình cờ ñọc ñược trang sách có câu: 
 

"Sống nhờ ñất khách thác chôn quê người" 
 
Anh ñã cảm thấy thật bùi ngùi và rơi lệ cho thân phận "ba chìm bảy nổi" của nàng Kiều sống 
nơi ñất lạ không khác vì hoàn cảnh sống tha hương của anh. Từ những ñồng cảm ban ñầu ñó 
ñã thôi thúc anh bắt tay vào nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, ñể anh có thể thấu hiểu những tinh túy 
ẩn chứa ñằng sau những câu thơ của thi sĩ Nguyễn Du, ñể có thể phổ nhạc sao cho dòng nhạc 
có thể chuyên chở và diễn tả trọn vẹn ý thơ. 



 
Tôi tò mò hỏi anh ñiều gì khó khăn nhất khi trong khi anh phổ nhạc.  Nhạc sĩ Quách Vĩnh 
Thiện cho biết, ñó là làm sao cho 3254 câu thơ lục bát từ thi phẩm này không bị trùng lặp về ý 
nhạc vì sẽ dễ mang lại sự nhàm chán cho người nghe.  Các nhạc sĩ ñã từng phổ thơ lục bát 
trước ñây chắc ñiều ñồng ý rằng vì luật bằng trắc theo khuôn khổ của thơ lục bát, nên loại thơ 
này rất khó phổ nhạc và nếu không khéo, sẽ dẫn ñến sự trùng lặp và ñơn ñiệu.  Vì Nhạc sĩ 
Quách Vĩnh Thiện có vốn kiến thức sâu rộng và khả năng thiên phú của anh về âm nhạc, nên 
anh ñã tìm tòi, ứng dụng  và uyển chuyển trong cách sử dụng các thể loại nhạc khác nhau, từ 
các thể ñiệu nhạc phổ thông mà người Vi ệt thường nghe trước ñây như Boléro, Rumba, Slow, 
Boston, Tango, pha lẫn những dòng nhạc tây phương, một chút cổ ñiển như  Blue Jazz, Bossa 
Nova, Valse Andantino, Rock lente, Valse Andantino, ñến những thể ñiệu nhạc vui, tân thời 
như Rock, Samba, Chachacha, Lambada,  Mambo…và tất nhiên không thiếu những tình tự 
quê hương thoáng ẩn trong các ñiệu nhạc quê hương xen lẫn ngũ cung. Có thể nói 7 ñĩa CD 
phổ nhạc từ Kim Vân Kiều là sự tổng hợp thật tuyệt vời các loại nhạc hiện hành trên thế giới 
hiện nay với sự diễn tả thật trọn vẹn của các ca sĩ ñược nhiều người biết ñến qua tài nghệ của 
họ như Quỳnh Lan, Hương Giang, Tố Hà, Mai Thảo, Mỹ Dung, Hải Phương, Ngọc Ánh, 
Xuân Phú, Thụy Long, v.v. qua 77 bài hát trong 7 ñĩa CD: Trăm Năm Trong Cõi Người Ta, 
Bên Tình Bên Hiếu, Quyến Gió Rủ Mây, Tài Tử Giai Nhân, Cá Chậu Chim Lồng, Hại Nhân 
Nhân Hại và Chữ Tài Chữ Mệnh. 
  
Trong lúc say sưa nghe anh nói về quãng thời gian dài anh bỏ ra ñể thực hiện tác phẩm trường 
ca này, tôi hình dung ra hình ảnh anh cặm cụi dưới bóng ñèn trong cái studio nhỏ ở ngoại ô 
Paris, mân mê trau chuốt từng nốt nhạc, như người thợ ñiêu khắc chăm chú khắc từng ñường 
nét cho tác phẩm của mình.  Bao mùa mưa nắng và gió tuyết của Paris ñã ñi qua căn studio 
nhỏ bé và ghé mắt qua khung cửa sổ với lòng cảm phục cho sự bền bỉ của người nhạc sĩ Việt 
này. Một ngày nào ñó, tôi nghĩ có lẽ cái studio này sẽ là một trong những nơi thăm viếng của 
những du khách khi có dịp ghé ñến thăm thành phố Paris tráng lệ ñể dành sự ngưỡng mộ ñến 
một người nhạc sĩ ñã dành một phần ñời mình cho một tác phẩm văn học lớn của dân tộc 
Việt, như những người du khách thường ñến thăm căn nhà nơi người họa sĩ tài danh Vincent 
van Gogh ñã vẽ nên những bức tranh nổi tiếng qua bao thế kỷ. 
  
Khi ñược hỏi ñiều gì làm cho anh cảm thấy tự hào và mãn nguyện khi hoàn thành xong tác 
phẩm trường ca này, Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện cho biết ñó chính là niềm tự hào khi anh cố 
gắng không ñi vào vết bánh xe của những nhạc sĩ ñi trước bằng cách giữ nguyên thuỷ không 
thay ñổi một chữ nào trong số 3254 câu thơ của Kim Vân Kiều.  Một số người chúng ta cũng 
ñã biết là trước ñây, Nhạc sĩ Phạm Duy cũng ñã từng phổ nhạc Truyện Kiều, tuy nhiên, ông 
chỉ dựa phần nhiều vào ý thơ của thi sĩ Nguyễn Du và cũng không hoàn thành hết tất cả thi 
phẩm này.   
  
Lẽ tất nhiên, như Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện cho biết, ông cũng không tránh khỏi những khó 
khăn trong thời gian thực hiện.  ðiều khó khăn ñầu tiên là những người cầm quyền trong nước 
không muốn thấy tác phẩm Kim Vân Kiều ñược một nhạc sĩ sống ở nước ngoài phổ nhạc 
trước bọn chúng.  Chúng ñã tìm mọi cách ñể ñánh phá và ngăn cản, thậm chí thuê cả một số 
nhạc sĩ trong nước bắt tay vào thực hiện ñể mong có thể tranh ñua thời gian với anh. Chúng 
còn cử người ñến dụ dỗ, mua chuộc Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện hợp tác với chúng.  Nhưng 
Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện trước sau vẫn ñứng vững và luôn nêu cao tinh thần bất khuất 
không khuất phục của người Nhạc Sĩ Quốc Gia chân chính.  Anh khước từ tất cả mọi sự hợp 
tác, mua chuộc, dụ dỗ của bọn chúng và âm thầm một thân một mình dùng tiền bạc và công 
sức của chính mình ñể thực hiện công trình phổ nhạc Kim Vân Kiều theo ñúng như dự ñịnh 
ban ñầu của anh. Tôi còn nhớ trong thời gian Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ñến công du trong 



chuyến ra mắt CD ở Hoa Kỳ, bọn chúng cũng vẫn cố gắng tung ra một chiến dịch "ñánh lận 
con ñen" bằng cách cố tình cho phổ biến nhạc phẩm Kim Vân Kiều ngay phía bên dưới bài 
phỏng vấn của anh trên các báo chí và diễn ñàn, mà nếu người ñọc tinh ý, sẽ nhận ra ngay 
những màn trình diễn này ñược dàn dựng từ các sân khấu ở trong nước, với sự ñạo diễn và 
dàn dựng một cách gượng ép với những câu thơ Kiều ñã ñược sửa  ñổi lại rất nhiều từ nguyên 
bản.  
Với trường ca "Kim Vân Kiều", Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện xứng ñáng là người chiến sĩ âm 
nhạc kiên cường với cây ñàn là vũ khí trong tay với chiến thắng là mang hồn nhạc làm sống 
lại Truyện Kiều với những nét nguyên thuỷ của thi phẩm này cho thế hệ ñời sau có thể tìm 
ñến Truyện Kiều qua âm nhạc mà không sợ bị mất ñi bản sắc văn hoá Việt. Ngày thứ bảy 
28/11/2009, tại Thư Viện Ba Lan ở bên cạnh Nhà Thờ ðức Bà (Notre Dame de Paris) và bên 
bờ sông Seine thơ mộng, Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện và Nhà văn Thanh Vân, người bạn ñời 
của anh, ñã trình diễn một tiết mục trong bản trường ca Kim Vân Kiều của anh trong buổi 
trình diễn Musique des Mots et des Couleurs do Hàn Lâm Viện Âu Châu về Khoa Học, Nghệ 
Thuật, Văn Chương tổ chức. Với công trình sáng tác rất có ý nghĩa này của Nhạc sĩ Quách 
Vĩnh Thiện, sau ñó, anh ñã vinh dự ñược mời làm thành viên của Hàn Lâm Viện Âu Châu 
này. Thật là một niềm vinh dự cho cá nhân anh nói riêng và cho cả cộng ñồng người Vi ệt hải 
ngoại nói riêng.  Ký giả Trọng Minh ñã chọn anh ñể vinh danh vào quyển sách "Vẻ Vang Dân 
Việt". Anh ñã làm rạng rỡ thêm danh tiếng của ngôi trường Pétrus Ký ngày nào, mà người 
Thầy ñã từng dạy anh môn Văn học ngày xưa với chính là Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm.   
 
Bao nhiêu năm xa xứ, với những hình ảnh kỷ niệm về quê hương ngày càng lu mờ trong tâm 
trí, nhưng khi nghe Kim Vân Kiều của anh, tất cả những ký ức ngày xưa chợt quay về.  Kỷ 
niệm về những buổi học Truyện Kiều năm nào dưới mái trường xưa trong những ngày học 
lớp bồi dưỡng Văn chợt hiện về.  Quê hương vẫn còn ñó, nhưng nền văn hoá của cha ông 
dường như ngày càng bị mai một, rẻ khinh bởi chính sách ngu dân và chạy theo chủ nghĩa 
cộng sản lỗi thời của bọn cầm quyền trên quê hương.  Thế hệ của tôi còn may mắn có ñược 
một chút kiến thức về những thi ca văn học xưa kia.  Thế hệ trẻ tiếp nối trên quê hương và ở 
hải ngoại, tương lai sẽ ñi về ñâu nếu không ñược ñọc những vần thơ tuyệt tác như Truyện 
Kiều?  May mắn thay, chúng ta ñã có cả một Truyện Kiều ñược chuyển tải thành một trường 
ca với những bài hát dễ thuộc và dễ phổ biến của Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện.  Cảm ơn anh, 
người Nhạc sĩ ñã tự nguyện làm "người  mang hồn nhạc vào Truyện Kiều" ñể lưu lại cho các 
thế hệ mai sau. 
 
Cao Minh Hưng 
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ-USA 


