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Theo dòng lịch sử, tân nhạc Việt Nam có gần 100 năm trau dồi, sáng tạo và phát triển. 

Nhạc đạo (thánh ca trong nhà thờ) đã có mặt từ đầu thế kỷ XX tới nay, đem lại những thành 

quả rực rỡ, đó là rất đông đảo các nhạc sỹ sáng tác tính đến cả ngàn tác giả, còn tác phẩm 

thì chưa tổng kết được nhưng ước chừng hơn 50.000 bài thánh ca. Không biết có Giáo Hội 

Công Giáo nào trên thế giới vượt được Giáo Hội Việt Nam về số lượng bài thánh ca không? 

Về nhạc đời, kể từ thập niên 30 thế kỷ XX tới nay, chúng ta cũng có khá nhiều nhạc sỹ và 

nhạc phẩm nổi danh vượt thời gian và không gian. Tuy nhiên, có một thắc mắc là tại sao 

Việt Nam chưa có thiên tài âm nhạc nổi tiếng như những nhạc sỹ lừng danh thế giới? 

Chẳng hạn như: 

- Giovanni Pierluigi da Palestrina, nhạc sỹ sáng tác người Ý thời Phục hưng, với những 

bài thánh ca đa âm nổi tiếng. 

- Ludwig van Beethoven, người Đức. 

- Cha con Sebastien, Johanne Christian Bach người Đức. 

- Hector Berlioz, người Pháp. 

- Johanne Michael Haydn người Áo và Joseph Haydn, Franz Schubert người Áo. 

- Franz Liszt người Hungary. 

- Tchaikowsky, Stravinsky người Nga. 

- Wolgang Amadeus Mozart người Áo. 

- Chopin người Ba Lan. 

- Robert Schumann người Đức,.… 

Để trả lời thắc mắc trên, chúng ta có thể tổng hợp mấy nguyên nhân sau đây: 

1/ So sánh với các nền âm nhạc châu Âu, thì nền tân nhạc của chúng ta quá non trẻ, sinh 

sau đẻ muộn, trong khi Âu châu đã hình thành nền âm nhạc bác học cả lý thuyết lẫn thực 

hành (sáng tác, trình diễn) từ rất lâu rồi. Bằng chứng là năm 1636, linh mục Marin 

Mersenne đã xuất bản cuốn sách nhạc lý “Khái quát về hoà âm”. 



 

Cha Marin 

Với bề dày âm nhạc như thế, nghệ thuật âm nhạc đã được xã hội hoá, từ tấm bé, dân châu 

Âu đã được học nhạc và nghe nhạc. Âm nhạc trở thành món giải trí không thể thiếu trong 

đời sống hằng ngày. 

Linh mục Antôn Tiến Dũng kể: có lần ngài đi nghe nhạc với một gia đình người bạn Đức, 

đứa con 12 tuổi của gia đình đã chỉ rõ một đoạn nhạc đã đổi nhịp. 

Xã hội yêu âm nhạc thì các nhạc sỹ cũng được ưu ái. Họ có thể dễ dàng sống thoải mái nhờ 

hoạt động nghệ thuật. Đó cũng là liều thuốc kích thích thiên tài. 

Việt Nam gần đây mới thấy nổi lên một ít tên tuổi giàu có nhờ tổ chức biểu diễn âm nhạc: 

một số ca sỹ nổi tiếng; một số chương trình tổng hợp như Trung tâm Thuý Nga Paris By 

Night. 

2/ Về học thuật nói chung, tức là lý thuyết âm nhạc, các sách giáo khoa, nghiên cứu, các 

học viện âm nhạc, các nhà hát,… Việt Nam cũng có nhưng chỉ là bước đầu, không thể sánh 

được với Âu Mỹ, bằng chứng có anh Mỹ, anh Tây nào xin học nhạc ở các Nhạc viện Việt 

Nam, trừ vài trường hợp họ muốn trau dồi về âm nhạc và nhạc cụ dân tộc. 

Về nhạc cụ, cho tới nay chúng ta vẫn phải nhập từ Âu Mỹ, có ai chế được cây piano, violon 

bán trên thị trường thế giới không. 

Trước 1975, có nhà chế tạo Lê Minh Đường ở Thị Nghè đã lắp ráp chế ra đàn điện tử 

(organ) Lê Minh Đường. Một vài nơi dùng rồi cũng phải mua đàn ngoại dù các linh kiện 

điện tử đã nhập về, Lê Minh Đường chỉ lắp ráp, chế vỏ đàn. Trước Lê Minh Đường, ở 

đường Lý Thái Tổ, Quận 10, có nhà sửa đàn Harmonium Đức Tín, ông cũng nhập các lưỡi 

gà từ Pháp về chế tạo các bộ phận thùng hơi, vỏ đàn. Một thời gian sau, cũng không thấy 

nhà thờ nào dùng nữa. Tóm lại, Việt Nam chỉ chế tạo được một số nhạc cụ Tây phương 

đơn giản như đàn guitare, mandoline… nhưng chất lượng vẫn không thể bằng hoặc hơn 

được nhạc cụ Tây phương. 

3/ Truyền thống Khổng Mạnh 



Truyền thống Việt Nam chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Mạnh rất sâu đậm. Bậc thang 

giá trị của xã hội là sỹ, nông, công, thương. Ca nhạc chỉ dành cho những người cấp dưới, 

hát xẩm dành cho mấy người khiếm thị để xin ăn, hát ả đào dành cho mấy cô gái không 

“chính chuyên”. Nói chung, ai thích ca hát đều được xếp hạng “xướng ca vô loài”. Khó xin 

việc kiếm sống, khó cả lấy vợ lấy chồng, thi cử,…. Với số phận hẩm hiu như thế, không 

gia đình nào bỏ vốn đầu tư cho con cái học nhạc, học đàn để đi lang thang ca hát. 

Có hai câu chuyện liên quan tới nghề ca hát mà người viết được biết, dĩ nhiên còn rất nhiều 

câu nguyện khác “cười ra nước mắt” mà chúng ta chưa biết. 

Câu chuyện thứ nhất: Tâm sự của nhạc sỹ Châu Kỳ.  

 

Trong một buổi diễn của Paris By Night, nhằm tôn vinh nhạc sỹ Châu Kỳ với những bản 

tình ca của ông được thính giả ái mộ. 

Trong phần phỏng vấn Châu Kỳ đã cho biết ông sinh ra trong một gia đình rất nghèo vào 

ngày 5/11/1923 tại làng Dương Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Khi học tiểu học tại Lycée Khải Định, ông gặp một sư huynh (frère) Petrus Thiều, vốn là 

một nhạc sỹ, thấy ông thích ca hát, sư huynh đã dạy nhạc lý, dạy đàn mandoline, một số 

nhạc cụ Tây phương, dạy cả sáng tác. Khoảng 15 tuổi, thấy cô con gái cụ Thượng Thư ở 

gần nhà rất xinh đẹp, vào bậc “lá ngọc cành vàng”. Ông thầm ái mộ. Một hôm, thấy cô 

ngồi trên lầu, ông đem đàn mandoline ngồi gảy bên cạnh nhà, có ý cho cô nghe. Cô này 

đứng ngó xuống, nhổ bãi nước miếng ngay cạnh ông và nói “đồ xướng ca vô loài” rồi đi 

thẳng vào nhà. Ông buồn tủi cho số phận nghèo hèn của mình. Từ đó, không dám ngấp ngó 

cô Ánh con cụ Thượng Thư nữa. Nhưng quyết chí phát huy, vốn liếng âm nhạc mà thầy 

Thiều đã ưu ái truyền cho mình. 

Cũng từ cái nghèo và số phận hẩm hiu ấy, ông đã viết nên những ca khúc để đời: 

- Giọt lệ đài trang 

- Xin làm người cô đơn 



- Được tin em lấy chồng…. 

Khoảng năm 1960, ông vào Sài Gòn kiếm sống, những bản nhạc của ông ban đầu bị từ 

chối xuất bản, sau nhờ một số ca sỹ hát, bà con thấy hay, đài phát thanh phát, các đĩa than 

được thâu và ông có tiền tác quyền. Ban đầu còn “bèo”, sau đắt dần và tên Châu Kỳ được 

cả nước biết đến qua các sáng tác của ông. 

Sau 30-4-1975, tất cả người ngoại quốc đều bị trục xuất, chồng bà Ánh là người Pháp cũng 

phải ra đi. Bà Ánh vào Sài Gòn sống cảnh nghèo khổ. Một hôm, trên đường Hai Bà Trưng, 

gần nhà thờ Tân Định, trời xui đất khiến ông gặp lại bà Ánh áo quần công nhân đang đi bộ 

về hướng Gia Định. Ông dừng xe lại. Hai người nhận ra nhau, hỏi han trong nước mắt 

nghẹn ngào. 

- Hiện em ở đâu? 

- Em ở trọ bên Hàng Xanh. 

- Để anh đưa em về. 

Thế là bà bẽn lẽn ngồi lên yên sau chiếc Vespa cũ chạy về phía Hàng Xanh. Sau khi biết 

được hẻm trọ của bà, ông hứa sẽ trở lại thăm gia đình bà. 

- Thế em vô đây, tiền nong thế nào, anh hỏi thật. 

- Em chỉ còn 5 đồng trong túi (bà lau nước mắt). 

- Anh còn 500 đồng, em cầm đỡ đi. 

- Anh không giận em à? 

- Không em ơi, anh khổ nhiều rồi, giận chi cho thêm khổ. 

Châu Kỳ tỏ ra xúc động trước cảnh éo le này khi kể lại. 

Sau chuyến đi Mỹ, ông trở về Việt Nam và qua đời tại Sài Gòn ngày 11/1/2008 do tuổi già, 

sức yếu, hưởng thọ 85 tuổi. 

Ông đã ra đi nhưng những bài tình ca của ông vẫn còn lại và vẫn sống trong lòng dân tộc 

qua những tâm hồn nghệ sỹ ưa đàn ca, múa hát. 

Câu chuyện thứ hai liên quan tới một nhân vật nổi danh trong lịch sử Việt Nam: danh 

tướng, nhà quân sự, nhà văn hoá, nhà thơ, danh thần đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, đó là 

Đào Duy Từ. 

Ông sinh năm 1572, tại xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Cha 

là Đào Tá Hán, kép hát chuyên nghiệp. Mẹ là Vũ Kim Chi, một phụ nữ đảm đang. Đào 

Duy Từ mồ côi cha từ hồi 5 tuổi, mẹ cho con đi học, Đào Duy Từ rất thông minh, nghe học 

lóm mà thuộc lòng tất cả, hơn các học sinh chính quy. Năm 14 tuổi, mẹ xin cho vào học 

trường của Hương Cống Nguyễn Đức Khoa. Đào Duy Từ giỏi nhất lớp nhưng không được 

thi hương vì bố làm nghề xướng ca. Theo luật lệ và phong tục triều Lê, con cháu những 



hàng “xướng ca vô loài” không được đi thi, không bao giờ được thăng quan tiến chức. Bà 

mẹ ức quá, phải nhờ viên chức địa phương đổi họ Đào sang họ Vũ (họ mẹ). Viên quan 

chức địa phương thực hiện theo ý bà với điều kiện bà phải lấy ông ta. Bà hứa khi con thi 

đỗ sẽ cho cưới. Vũ Duy Từ được đi học chính quy và khoá thi hương năm Quý Tỵ (1593), 

ông thi đậu Á nguyên. 

Viên quan chức đòi cưới nhưng bà Vũ Thị Kim tìm cách thoái thác. Sự việc um xùm và vụ 

đổi họ bị phanh phui. Vũ Duy Từ bị tước bỏ danh hiệu Á nguyên, bị khinh miệt. Người mẹ 

không chịu được cảnh bất công này đã tự vẫn. Đào Duy Từ bỏ miền Bắc trốn vào Đàng 

Trong nơi chúa Nguyễn đang cai trị. 

Dịp may đến khi ông gặp được Trần Đức Hoà, Tổng trấn Bình Định. Trần Đức Hoà là vị 

quan tài ba, thanh liêm, có tầm nhìn xa trông rộng. Chính ông đã đón nhận các nhà truyền 

giáo phương Tây về Nước Mặn, tạo điều kiện thuận lợi đầu tiên cho các nhà truyền giáo, 

đồng thời ông cũng nhờ các nhà truyền giáo giúp ông giao dịch với các thương gia Tây 

phương làm cho việc buôn bán, giao dịch ở cảng Nước Mặn tấp nập đem lại sự thịnh vượng 

cho chúa Nguyễn ở cõi Nam. 

Trần Đức Hoà nhận thấy Đào Duy Từ là người tài có thể giúp chúa Nguyễn giữ vững bờ 

cõi. Ông không ngần ngại gả con gái cho dù biết cha của Từ làm nghề xướng ca, nhưng 

ông chỉ nhắm con người chứ không ngại dư luận. Trần Đức Hoà đáng phục ở điểm đó. Tiếp 

theo, Trần Đức Hoà giới thiệu Đào Duy Từ với Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên. Chúa 

Nguyễn chấp thuận ngay và phong tước Nha uý Nội tán, coi quân cơ, chiến sự. 

Phía Bắc, Trịnh Tráng có ý đồ thâu tóm miền Nam, nghe đồn về Đào Duy Từ thì xin vua 

Lê sai quan khâm sai Nguyễn Khắc Ninh vào Đàng Trong phong tước cho chúa Nguyễn, 

nhưng thực chất là thăm dò về Đào Duy Từ. 

Đào Duy Từ biết được ý đồ đen tối đó nên nhân cơ hội vua Lê đòi miền Nam phải có cống 

phẩm 30 thớt voi, vàng bạc, châu báu để cống Tàu. Đào Duy Từ đoán biết ý đồ Nam tiến 

của chúa Trịnh nên xin Sãi vương cắt đứt liên lạc và sẵn sàng chiến đấu với quân Trịnh. 

Ông cho đắp luỹ Trường Dục cũng gọi là Luỹ Thầy rất kiên cố, gia tăng quân số, huấn 

luyện kỹ năng chiến đấu trên bộ và trên sông, tích luỹ lương thực, quân nhu,…. 

Quả đúng như dự đoán, quân Trịnh kéo nhau vào Đàng Trong nhưng gặp những bất lợi 

lớn. Một là đi đường xa, người ngựa đều mỏi mệt, tinh thần chiến đấu chìm xuống, lương 

thực tải đi thì không đủ, bị bớt đầu này hụt đầu kia, dòng sông Gianh mênh mông, chảy 

xiết, thuyền bè thiếu, chở khẳm, chết chìm cũng nhiều. Quân phục kích Đào Duy Từ cung 

tên rất mạnh, người ngựa phía quân Trịnh thoát được sông Gianh lại gặp Luỹ Thầy chặn 

đường, lương thực hết, tướng Trịnh nhắm không tiến nổi vội cho lui quân. 

Chúa Nguyễn nhờ Đào Duy Từ mưu lược như Khổng Minh nên giữ vững được bờ cõi. 

Quân Trịnh không dám tiến đánh nữa, đành chấp nhận cai trị miền Bắc, còn miền Nam 

thuộc quyền chúa Nguyễn. 



Sau 8 năm phò chúa Nguyễn, giữ vững bờ cõi, Đào Duy Từ bị lâm trọng bệnh và mất năm 

1634 tại Phú Xuân, và được an táng tại quê vợ là Bình Định. 

Dân chúng yêu quý lập miếu thờ ông. Dù sau đó, chúa Nguyễn bị Tây Sơn khuất phục 

nhưng vua Quang Trung Nguyễn Huệ mất sớm, vua Quang Toản còn ít tuổi thiếu kinh 

nghiệm điều hành đất nước. Nguyễn Phúc Ánh đã tận dụng được kẽ hở nhà Tây Sơn chia 

rẽ đã chiến thắng Tây Sơn, lập lại cơ đồ nhà Nguyễn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. 

Vua Gia Long và các vua sau này nhớ ơn Đào Duy Từ, đã phong tước “khai quốc công 

thần” và đặc biệt rước linh vị về thờ tại Thái Miếu. 

Câu chuyện của vị khai quốc công thần Đào Duy Từ như một cuộc cách mạng về văn hoá, 

giải oan, rửa hận cho kiếp cầm ca “xướng ca vô loài” của chế độ phong kiến, mở đầu là 

Tổng trấn Trần Đức Hoà không ngại chuyện môn đăng hộ đối, không chấp nhất nguồn gốc 

xướng ca, đã mạnh dạn gả con gái cho Đào Duy Từ vì mến tài, trọng đức. 

Tiếp theo là chúa Sãi vương cũng vì trọng nhân tài, chẳng kể gốc xướng ca, sẵn sàng trọng 

dụng, phong tể tướng cho ông và cùng ông chống Trịnh, mở mang bờ cõi. 

Với quảng đại quần chúng thì ông luôn được kính trọng, mến yêu. Họ dùng ca dao đề cao con 

người và sự nghiệp của ông. Đồng thời, tỏ ý tiếc cho họ Trịnh đã lầm người khi vô tình đẩy 

Đào Duy Từ vào Đàng Trong cho chúa Nguyễn, lời ca như sau: 

Trèo lên cây bưởi hái hoa 

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, 

Em lấy chồng anh tiếc lắm thay. 

Ba đồng một mớ trầu cay, 

Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không. 

Bây giờ em đã có chồng, 

Như chim trong lồng như cá cắn câu. 

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ 

Chim trong lồng biết thuở nào ra. 



  
Thành ca dao là đi vào văn học bình dân, là tồn tại mãi trong văn học sử. 

Bia đá cũng mòn, cũng có khả năng mai một qua những biến động thiên nhiên và xã 

hội, nhưng bia văn học dân gian thì còn mãi mãi với đất nước, với dân tộc Việt Nam. 

Mong rằng xã hội Việt Nam ngày càng  

có nhiều người như Trần Đức Hoà,  

chúa Nguyễn Phúc Nguyên biết đánh giá con người theo tài đức của họ, chứ không đánh 

giá qua lăng kính méo mó nghề nghiệp. Nghề nào đem lại lợi ích tốt đẹp cho đời và cho 

người thì đều được quý trọng, phát huy, vun trồng, tránh kiểu chụp mũ bất công như những 

thói quen xấu thời phong kiến. 

Nghề sáng tác và biểu diễn âm nhạc mà được nâng đỡ, quý trọng, đầu tư thật sâu thật 

chuyên thì chẳng mấy chốc Việt Nam cũng có những nhạc sỹ lừng danh thế giới như 

Chopin, Bach, Beethoven, Mozart,… cùng với những tác phẩm tầm cỡ thế giới như Silent 

Night, Jingle Bell, Ave Maria, Le Beau Danuble Bleu,…. Mong thay. 

Tháng Hoa 2021 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết 

 


