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Westminster, California. Nhạc sĩ Trần Trịnh mà tên tuổi đã được gắn liền với bản nhạc "Lệ Đá" (lời 
Hà Huyền Chi), "Tiếng Hát Nửa Vời" và những bản nhạc dân tộc viết chung với Nhạc sĩ Nhật Ngân 
dưới bút hiệu "Trịnh Lâm Ngân" đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 5:25 ngày 10/10/2012 tại bệnh viện UCI, 
California, hưởng thọ 76 tuổi.  

  Từ ngày được định cư qua Mỹ vào năm 1995, phần lớn thời gian của NS Trần Trịnh được dành để 
viết nhạc và tham gia ban nhạc The StarBand, một ban nhạc chuyên phục vụ cho các sinh hoạt cộng 
đồng tại Nam California. Đến năm 2009 thì ông hoàn thành được một CD gồm 12 bản nhạc mới và 
phát hành tuyển tập "Những Tình Khúc Trần Trịnh" với hầu hết những bản nhạc mà ông còn nhớ lại 
được trong suốt cuộc đời của ông.  

  Nhạc sĩ Trần Trịnh đã có những dấu hiệu của bệnh tim từ vài năm nay và bạn hữu ai cũng khuyên 
nhủ và năn nỉ ông đi thông tim và mổ ngay đi nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông nói "từ ngày bà ấy mất 
đi đến nay, tôi không còn thiết gì trên cõi đời này nữa." Bà Trần Trịnh đã qua đời năm 2009 vì bệnh 
ung thư. Ngoài ra, người bạn thân nhất của ông là Nhạc sĩ Nhật Ngân cũng đã từ giã ông ra đi từ 
tháng Giêng năm 2012 rồi. Chính NS Nhật Ngân là người hằng ngày lái xe đón ông đi uống cà phê 
"Factory" từ ngày vợ ông qua đời.  

  Như con tằm đã nhả hết tơ, ông trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh bên cạnh những người 
thân và bạn hữu. Theo lời kể của vài người bạn vẫn thường xuyên gặp gỡ ông lúc còn sinh thời, mặc 
dù trong cơn hôn mê ông vẫn gật đầu với từng người khi họ nắm tay nói lời từ giã vĩnh biệt...  

 Đám tang nhạc sĩ Trần Trịnh đã được tổ chức hết sức trang trọng và cảm động tại nhà quàn 
Melrose Memorial Park số 2302 S.Manchester Ave Anaheim, CA 92802 ngày thứ bẩy 20/10/2012 từ 
9:30AM đến 2:00PM.  

 Ngoài gia đình và thân nhân, một số lớn các văn nghệ sĩ vùng Nam Cali đều có mặt để tiễn chân 
người nhạc sĩ tài hoa đi vào cõi vĩnh hằng. Đúng 2:00PM thì quan tài ông được hỏa táng trong sự 
xúc động của tất cả mọi người.  

  "Trần Trịnh Lệ Đá" đã vĩnh viễn ra đi và gia nhập vào danh sách những văn nghệ sĩ chân chính đã 
có công đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam .  

  Xin cầu nguyện cho hương hồn Nhạc sĩ Trần Trịnh sớm về nơi yên nghỉ cuối cùng...  

   

 

 

 

 

 



Một vài hình ảnh đám tang Nhạc Sĩ Trần Trịnh 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

   

 


