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Rời hãng lúc 3 giờ 30 chiều, tôi đến viếng thăm buổi xem mặt người mất lần cuối cùng của anh 

Nhật Ngân vào chiều hôm qua, Thứ Sáu 27-Jan-2012 ở Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave. 

Hai tuần trước tôi đi đám tang của bố một người bạn, hôm nay là của anh Nhật Ngân.  Hai mươi, 

ba mươi năm trước mỗi lần tôi đi dự hội họp thì thường là đám cưới linh đình, bây giờ đến tuổi 

này, những lần đi họp mặt không phải là tiệc cưới mà là đám tang  đưa tiễn người đi lần cuối 

cùng vào một phương trời vô định.  Nhìn anh nằm bất động trong quan tài, cái ý nghĩ xNy ra 

trong  đầu tôi là cuộc đời là vô nghĩa. Cả đời sống chúng ta tiêu khiển thời gian và tâm lực để 

mong đạt đến sự hưởng thụ về vật chất cũng như tinh thần, thế mà khi đạt đến gần mục  tiêu đó, 

thời gian chúng ta được bình thản hưởng thụ bị rút đi quá ngắn. 

Thế nhưng khi nối đuôi trong hàng đi ra ngoài  sau khi xem mặt anh lần cuối,  tôi nghe hai người 

đi trước tôi nói chuyện với nhau về những bản nhạc nổi tiếng của anh. Nó làm tôi bừng tỉnh, 

nhận  thức cuộc đời không là vô nghĩa. Bố của anh bạn tôi đã huấn luyện và giáo dục cho con cái 

nên người, và đói cùng đói, no cùng no, chia vui sẻ buồn, lo lắng chu toàn cho vợ  mình trước 

khi mất.  Anh Nhật Ngân cũng thế, và hơn xa mọi người ở một điểm là anh đã có khả năng thiên 

phú để lại cho đời những tác phNm nhạc bất hủ.  

Giống như Mohandas Ghandi không cần dùng bạo lực mà thành công  giúp Ấn-Độ dành lại độc 

lập, nhạc phNm của anh Nhật Ngân đã ngấm ngầm yên lặng cho người đời thấy sự phải trái của 

đời sống, cho người ở hậu phương biết sự hy sinh của chiến sĩ nơi tiền tuyến, cho con cái nhớ  

công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, cho người tình nhung nhớ lẫn nhau, cho người  dân đừng quên 

gốc gác quê mình, cho mỗi người trong chúng ta nên đóng góp phần mình vào việc  vun trồng sự 

phát triển của quê hương xứ sở.   

Cuộc sống của anh Nhật Ngân -một người cha, một người chồng, một nhạc sĩ đại tài-, quả thật đã 

có quá nhiều ý nghĩa.  



 



    

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


