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********************Trong chiŠu tâm tình và tÜªng nh§ CÓ Nhåc sï Lê Tr†ng NguyÍn v§i 
s¿ hiŒn diŒn cûa Bà Lê Tr†ng NguyÍn ThÎ Nga tØ Hoa Kÿ sang Paris 
(ngày chû nhÆt 23 th.10-2005), do Nhóm Væn NghŒ Sï Paris t° chÙc tåi 
Quán Hu‰ Impériale-Opéra ************************************************** ************************************************** ************************************************** **************************************************    
 
Nhåc sï Gs Hàn Lâm Ts Lê M¶ng NguyênLê M¶ng NguyênLê M¶ng NguyênLê M¶ng Nguyên trình bày : 
 

Nhåc sï Lê Tr†ng NguyÍnNhåc sï Lê Tr†ng NguyÍnNhåc sï Lê Tr†ng NguyÍnNhåc sï Lê Tr†ng NguyÍn    
Tác giä và tác phÄm 
    
Kính thÜa chÎ Lê Tr†ng NguyÍn ThÎ Nga, 
Kính thÜa quí thân h»u væn nghŒ sï Paris, 
 
Tôi ÇÜ®c bi‰t Nhåc sï Lê Tr†ng NguyÍn qua phim N¡ng ChiŠu (Evening Sunshine, 
Romance au Crépuscule) do anh Lê M¶ng Hoàng Çåo diÍn v§i truyŒn phim La Thoåi 
Tân và các diÍn viên chính : THANH NGA, Hùng CÜ©ng, PhÜÖng HÒng Ng†c, Tùng 
Lâm, Túy Hoa, Væn Giai, Ng†c Thu... Theo Nhà sän xuÃt Vidéo Thúy Nga : CuÓn 
phim ÇÜ®c th¿c hiŒn công phu nhÃt cûa hãng LIDO Film, v§i n» tài tº duyên dáng 
nhÃt VN, ÇÜ®c tÃt cä m†i gi§i yêu chu¶ng, n» tài tº THANH NGA. ‘’N¡ng ChiŠu’’ ghi 
låi nh»ng hình änh thÖ m¶ng nhÃt cûa CÓ ñô Hu‰ trÜ§c næm 1975 : C° Thành Quäng 
TrÎ - TrÜ©ng ñÒng Khánh - Chùa Thiên Mø... Tôi ÇÜ®c xem phim ‘’N¡ng ChiŠu’’ lÀn 
ÇÀu tiên ngày 18 th.04-1978 tåi Paris, Råp ORIENT CINÉ sÓ 78 ñÜ©ng Dunois, QuÆn 
13. Theo l©i quäng cáo, Çây là ‘’Råp hát ÇÀu tiên tåi Pháp chi‰u phim ViŒt Nam và 
Trung Hoa Tình cäm ‘’ChÜªng’’ QuyŠn CÜ§c n°i ti‰ng nhÃt ViÍn ñông (Nói ti‰ng 
Quan Thoåi - Phø ÇŠ ViŒt ng», Pháp ng»). Riêng cuÓn phim cûa Lê M¶ng Hoàng 
ÇÜ®c thâu th£ng ti‰ng ViŒt tåi VN, nhÜng phø ÇŠ ÇÓi thoåi b¢ng ti‰ng Pháp thì làm tåi 
Paris.  Phim ‘’N¡ng ChiŠu’’ cûa anh Hoàng so v§i nh»ng phim trÜ§c, là m¶t thành 
công, Çó là nh© ÇŠ t¿a lÃy tØ bän nhåc nay trª thành bÃt hû cûa Ns Lê Tr†ng 
NguyÍn. Nhåc phÄm N¡ng ChiŠu cÛng nhÜ Træng M© Bên SuÓi cûa Lê M¶ng Nguyên 
ÇŠu ÇÜ®c l¿a ch†n vào trong Tuy‹n TÆp 100 Ca Khúc TiŠn Chi‰n do Nhà XuÃt 
bän TRÞ Ãn hành lÀn thÙ nhÃt næm 2001 v§i L©i Gi§i ThiŒu cûa cÓ Gs Nhåc sï 
nguyÍn væn thÜÖng. ChÌ bài TMBS Çæng trong Tuy‹n TÆp 2001 này (trang 218-
219), lÃy tØ TMBS  bªi Tinh Hoa - Hu‰ xuÃt bän næm 1953 (ghi n¶p tåi SACEM) m§i 
ÇÜ®c tác giä Lê M¶ng Nguyên xác nhÆn là chân chính. Cä hai bài ÇŠu thu¶c vŠ nhåc 
tiŠn chi‰n bÃt hû, gia tài cûa MË ViŒt Nam. Lê Tr†ng NguyÍn và Lê M¶ng Nguyên (cä 
hai ngÜ©i là h¶i viên chính thÙc cûa SACEM) thÆt có nhiŠu duyên n® v§i nhau. 
     Trª låi ca khúc ‘’N¡ng ChiŠu’’ cûa Lê Tr†ng NguyÍn in næm 1953 (do ca sï Th‰ 
SÖn trìng bày trong CD LTN) ÇÜ®c làm n°i bÆt trong Phim qua ti‰ng hát rÃt tình tÙ 
cûa m¶t thanh niên  Quân L¿c VNCH trÜ§c khi ra chi‰n trÆn (Ai hay chia lìa, SÜÖng 
gió biên thùy-TMBS) : Tôi nghe Çi nghe låi nhiŠu lÀn sau này v§i nhiŠu cäm phøc ÇÓi 
v§i m¶t tác giä mà tôi chÜa bao gi© ÇÜ®c làm quen : 
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... Anh nh§ xót xa dÜ§i tre là ngà 
G®n buÒn nhìn anh, em nói : ‘’M‰n anh’’ 
Mây lÜ§t thÜ§t trôi khi n¡ng vÜÖng ÇÒi 
Nh§ em dÎu hiŠn n¡ng chiŠu ngØng trôi... (N¡ng ChiŠu, LTN) 
---------------------------------------------------- 
Mong manh tØng s®i n¡ng vàng 
Xuân vŠ bÕ ngÕ hå sang giao mùa 
VŠ Çâu áo løa ngày xÜa 
ChiŠu nay phÓ cÛ lÜa thÜa bóng ngÜ©i 
Bên ÇÜ©ng hoa tím tàn rÖi 
Em Çi bÕ låi mình tôi gi»a Ç©i...  (Giao Mùa, LMN) 
 
Bài ti‰p nÓi các bån vØa nghe là ‘’Giao Mùa’’ (ThÖ Phåm Ng†c, Nhåc Lê M¶ng 
Nguyên) : tôi sáng tác trong næm 2001, cÛng theo cung Sol majeur, mà cách Çây 
không lâu n» ca sï Thu Hà Çã trình bày nhiŠu lÀn trên ñài PT VNHN (Hoa Kÿ). ThÆt là 
ÇÒng tâm š h®p  v§i ‘’N¡ng ChiŠu’’,  hai nhåc sï Çã sáng tác v§i tâm hÒn và xúc cäm 
tÜÖng t¿, l©i nói nhË nhàng, âm ÇiŒu buÒn vui nhÜng tình thÜÖng man mác... CÛng vì 
th‰ mà nhiŠu ngÜ©i cÙ lÀm tôi là tác giä N¡ng ChiŠu, hÖn n»a Lê Tr†ng NguyÍn n‰u 
Ç†c mau thì cÛng giÓng nhÜ Lê M¶ng Nguyên. Tôi phäi nhiŠu lÀn Çính chính, nhÜng 
trong thâm tâm rÃt hãnh diŒn... Chúng tôi ÇŠu thu¶c vào loåi nhåc sï cûa ÇÃt nÜ§c, 
làng måc, thôn xóm, Çã gieo r¡c hånh phúc cho Ç©i và tình thÜÖng cho ngÜ©i (nhÜ Ns 
Lê Dinh thÜ©ng nói vŠ gi†ng hát cûa n» danh ca HuyŠn Châu-Montréal), tØ th‰ hŒ 
này qua th‰ hŒ khác, anh tuy ª bên kia th‰ gi§i nhÜng nhåc cûa anh sÓng mãi v§i 
nh»ng ngÜ©i còn ª låi, tØ th‰ k› này qua th‰ k› khác, vïnh viÍn, bÃt diŒt...    
     Tôi chÌ ti‰c m¶t ÇiŠu là tØ lúc anh qua ÇÎnh cÜ tåi Hoa Kÿ v§i chÎ và bÓn con næm 
1983, tôi không ki‰m cách tìm g¥p anh Ç‹ nói chuyŒn nhåc và nh»ng k› niŒm cûa 
anh v§i Çåo diÍn phim ‘’N¡ng ChiŠu’’... Huynh trÜªng Lê M¶ng Hoàng muÓn tôi làm 
nhåc chû ÇŠ cho nhiŠu phim cûa anh, nhÜng tôi chÌ nhÆn m¶t lÀn thôi và cho cuÓn 
phim ÇÀu tiên là Bøi ñ©i  v§i bài nhåc chính lÃy cùng tên và ÇÜ®c Kim TÜ§c hát trong 
phim. Kim TÜ§c có ti‰ng hát rÃt thanh tao, dÍ thÜÖng và rung cäm mà tôi vØa ÇÜ®c 
nghe låi qua nh»ng bài trong CD Lê Tr†ng NguyÍn (Th¿c hiŒn : NguyÍn ThÎ Nga-Lê 
Tr†ng Phúc, Trình bày : Sam Thái-TÜ©ng Vân, Hoàn tÃt : QuÓc Toän) Ç‹ cäm š cu¶c 
k› niŒm g¥p g« hôm nay v§i chÎ NguyÍn ThÎ Nga tÙc Bà Lê Tr†ng NguyÍn Çi tØ Hoa 
Kÿ sang Paris Ç¥ng cùng tÜªng nh§ hÜÖng hÒn phu quân quí m‰n v§i nhóm væn 
nghŒ sï tiêu bi‹u cûa Kinh Thành Ánh Sáng. Hai bài Kim TÜ§c hát trong CD : ChiŠu 
Bên Giáo ñÜ©ng (1962) và Lá RÖi Bên ThŠm (1966, L©i NguyÍn HiŠn)...cùng v§i Cát 
Bi‹n (1964, L©i Y Vân) do Quang TuÃn ca, theo chÎ Nga vi‰t lúc CD Lê Tr†ng 
NguyÍn ra m¡t : Çã cho chúng ta nh§ låi tình yêu ÇÀu Ç©i, nh»ng thao thÙc cûa tu°i 
trÈ, nh»ng Ü§c mÖ cûa tu°i lÙa Çôi, mà trong chúng ta, có th‹, m¶t lÀn Çã có. Và, n‰u 
Çã có, thì gÀn nhÜ là k› niŒm Çó Çã ª låi trong ta... 
TÖ ÇÒng vang ti‰ng thÜÖng yêu Çåo 
ChÓn thiŠn môn, tåc Bánh Luân HÒi   
Thoáng em quÿ låy dÜ§i Çài 
Giáo ñÜ©ng ChiŠu ñ‰n, Lá Vàng ThŠm RÖi (ThÖ NguyÍn ThÎ Nga) 
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Trong bài Då Khúc G†i Tên Em, ngÜ©i quä phø thi sï nh¡c nhª nh»ng giây phút hånh 
phúc Çã mÃt : 
ñêm xuÓng, anh vào, Çèn lên phÓ 
N¡m tay em xin ÇÜ®c cuÓi em yêu 
BÕ quê hÜÖng s¿ nghiŒp bån bè ? 
Anh mÌm cÜ©i, ta có chÌ là em...   (ThÖ NguyÍn ThÎ Nga) 
 
LÆp gia Çình næm 1970 v§i Bà NguyÍn ThÎ Nga, Lê Tr†ng NguyÍn Çã quy‰t ÇÎnh hy 
sinh tØ bÕ chÙc vø Giám ÇÓc m¶t công ty l§n (Sealand) Ç‹ vào Saigon sÓng v§i v® 
con trong cänh nghèo ... (theo Ti‹u sº Ns Lê Tr†ng NguyÍn bªi Minh ñÙc, Minh 
Ng†c, Minh ThÜ) : 
‘’ThÜÖng nhau dâu b‹ cu¶c Ç©i, Yêu vui gian kh°, chìm vào lãng quên’’ (ThÖ NTN). 
NhÜng cÛng vì  th‰ mà ngÜ©i nhåc sï tài hoa có dÎp Ç¥t nhåc và làm Giám ÇÓc cho 
phim ‘’ñÃt Kh°’’ næm 1971, rÒi qua næm 1972 là bÜ§c ÇÀu cûa m¶t cu¶c Ç©i nhåc sï  
lÅy lØng v§i ‘’N¡ng ChiŠu’’ (vi‰t næm 1953)  ÇÜ®c làm chû ÇŠ cho phim cûa Çåo diÍn 
Lê M¶ng Hoàng.    
     Anh Lê Tr†ng NguyÍn sáng tác næm 1959 bài B‰n Giang ñÀu tÙc N¡ng ChiŠu 2 
(1959), do ca sï TrÜ©ng VÛ trình bày trong CD, có bÓn câu cuÓi thÆt tuyŒt mÏ trong  
tình thÜÖng cûa m¶t th©i khói lºa : 
Có phäi vì anh bŠnh bÒng mãi trong gió sÜÖng 
Trong lúc Ç©i em dÜ§i hiên tranh khói låc hÜ§ng 
Rã r©i  ch© anh, tình rån nÙt, xuân nát nhÀu 
B‰n duyên giang ÇÀu mây che kín m¶t niŠm Çau 
. 
     Còn nói gì n»a Ç‰n ba bài Khi Bóng ñêm VŠ (1958), Chim ChiŠu Không T°  và 
Sóng NÜ§c ViÍn PhÜÖng (1980, L©i ThÄm Oánh) tÃt cä ÇŠu do n» ca sï Mai HÜÖng 
trình bày v§i gi†ng ca Mezzo soprano, nhiŠu lúc thi‹u não, nhiŠu lúc xót xa, nhiŠu lúc 
nghËn ngào nhÜ nh»ng bài thÖ cûa T‰ Hanh mà theo Hoài Thanh-Hoài Chân... Çã 
‘’ÇÜa ta vào m¶t th‰ gi§i rÃt gÀn gÛi thÜ©ng ta chÌ thÃy m¶t cách m© m©, cái th‰ gi§i 
nh»ng tình cäm ta Çã âm thÀm trao cho cänh vÆt : s¿ mÕi mŒt say sÜa cûa con 
thuyŠn lúc trª vŠ b‰n, n‡i kh° Çau chÃt chÙa trên toa tàu n¥ng trïu (Tôi thÃy tôi 
thÜÖng nh»ng chi‰c tàu, Ngàn Ç©i không Çû sÙc Çi mau... ), nh»ng vui buÒn sÀu tûi 
cûa m¶t con ÇÜ©ng... Trên nh»ng con ÇÜ©ng ngÜng låi bi‰t bao nhiêu bâng khuâng 
hÒi h¶p !... ‘’:  
... RÒi tôi có m¶t ngày nào / SÀu Ç†ng viÍn phÜÖng 
Tìm bóng cÓ hÜÖng mÎt mùng nhòa trong gió sÜÖng 
V†ng nh§ ngó dáng mây xa vÜÖng vÜÖng 
Ch®t thÃy mênh mông xót xa Çau thÜÖng 
Mà tình quê v¡ng và hÒn lai láng niŠm thÜÖng (Sóng NÜ§c ViÍn PhÜÖng) 
 
     Tôi cÛng không quên Sao ñêm  (1963) do n» ca sï Quÿnh Giao hát và Tìm NÖi 
Em (1969) do Anh Ng†c trình bày trong CD LTN v§i nh»ng gi†ng ca ÇÀy cäm xúc và 
tâm tình cûa tác giä nh© Çó Çã Çi th£ng t§i con tim cûa m†i ngÜ©i yêu nhåc và tài 
næng hi‰m có cûa thi nhåc sï Lê Tr†ng NguyÍn... ThÆt ra,  Ç©i anh (1926-2001) là m¶t 
cu¶c Ç©i vËn toàn cûa m¶t ngÜ©i quân tº theo l©i giäng dåy cûa Nho giáo : Trung 
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thành v§i chính nghïa, Hi‰u Ç‹ v§i cha mË và anh em, tình Nghïa v® chÒng son s¡t 
và con cái thành nhân,  h»u ái v§i bån bè, thân thu¶c... ñ©i anh là m¶t cu¶c Ç©i nhåc 
sï tài hoa, n°i ti‰ng quÓc n¶i,  häi ngoåi và  quÓc t‰... Anh vïnh viÍn ra Çi ngày 09 
tháng 01 næm 2004, cách Çây gÀn hai næm mà lòng thÜÖng ti‰c cûa chúng tôi vÅn 
không nguôi... ChÃm dÙt, tôi xin t¥ng hÜÖng hÒn Thi Nhåc sï Lê Tr†ng NguyÍn m¶t 
bài ThÖ Khóc NgÜ©i Nhåc Sï ThÜÖng Quí  v§i Çôi l©i tåm biŒt  anh : 
Anh nhÜ m¶t áng thiên thÀn 
Qua vÜ©n thÖ nhåc m¶t lÀn mà thôi   
 RÒi bay, bay mãi, bay hoài 
Cho gia Çình, bån muôn Ç©i ti‰c thÜÖng 
Anh Öi, sao s§m lên ÇÜ©ng 
Qua bên th‰ gi§i, l« làng trÀn ai 
Vi‰ng anh không ÇÜ®c thÖ dài 
Khóc anh chÌ có låc loài vài câu 
Bi‰t anh qua nhåc u  sÀu  
ThÜÖng anh m¶t thuª nhÜ hÀu thiên thu  (ThÖ Lê M¶ng Nguyên). 
    
                                                    Ns Lê M¶ng Nguyên                                                    Ns Lê M¶ng Nguyên                                                    Ns Lê M¶ng Nguyên                                                    Ns Lê M¶ng Nguyên  
PARIS, ngày 23 tháng 10-2005 (Quán Hu‰ Impériale - Opéra) 
 

 
 
                   Bà Kim Thành Xuân, Bà Lê Tr†ng NguyÍn, Thi sï NhÜ Ninh,  
                         TS Nhåc sï Lê M¶ng Nguyên, Thi sï ñ‡ Bình 


