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XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI – Nhạc & lời: Trường Sa 

Biên soạn: Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland USA) 

Thực hiện: 10 tháng 6, 2022 

**** 

Tôi vẫn thường liên lạc với nhạc sĩ Trường Sa ở Toronto, Canada vì yêu mến dòng 

nhạc trữ tình và tính tình hiền hòa của anh – nhất là từ khi biết anh là bạn thân của cố 

họa sĩ/nhạc sĩ Vũ Thái Hòa (Pháp), người đã hoạt động tích cực nhiều năm với Cỏ 

Thơm. 

Nhạc sĩ Trường Sa, một cựu sĩ quan Hải Quân của QLVNCH, đã nổi tiếng từ trước 

1975 với các ca khúc: Rồi Mai Tôi Đưa Em, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Một Mai Em Đi, 

Mùa Thu Trong Mưa … Ra hải ngoại ông vẫn tiếp tục sáng tác, trong số đó có: Những 

Mùa Thu Qua Trong Cuộc Tình Tôi, Ru Em Một Đời, Trong Giấc Mơ Em, Mùa Xuân Sao 

Chưa Về Hỡi Em, Trong Miệt Mài Em Quên, Yêu Em Giữa Trời Quên Lãng, Ngày Nào 

Tình Tôi, Ru Giấc Tàn Phai, Khúc Xa Người, Hạnh Phúc Hôm Nay… 

 
Vợ chồng Nhạc sĩ Trường Sa (Võ Thị Nguyệt & Nguyễn Thìn) 

https://arts-vuthaihoa.blogspot.com/
https://arts-vuthaihoa.blogspot.com/
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Tôi đã nhiều lần viết về nhạc sĩ Trường Sa ở website Cỏ Thơm cũng như giới thiệu một 
số ca khúc anh mới sáng tác  qua tiếng hát của Tâm Hảo, thí dụ như: Ru Giấc Tàn Phai 
(năm 2016) - một ca khúc được giới yêu âm nhạc đón nhận nồng nhiệt, Khúc Xa Người 
(năm 2018), Hạnh Phúc Hôm Nay (2019), Trong Giấc Mơ Em (2020)… 

Khi thực hiện các chương trình nhạc - với nhiều tác giả mới cũng như đã nổi tiếng ở 
website Cỏ Thơm - tôi cũng gửi cho anh nghe cho vui. Thỉnh thoảng chúng tôi email 
qua lại nếu thấy gì “hay hay” về nhạc của Trường Sa chẳng hạn như: 

Ngày Nào Tình Tôi (Trường Sa) – Lệ Thu ca 

Ru Giấc Tàn Phai (Trường Sa) – Tấn Đạo ca 

==== 

Truong Sa <truongsa2002ca@yahoo.ca>  
 

Oct 3, 2020, 9:08 PM 
 

Cảm ơn anh Phan anh Dũng đã chuyển tiếp cho tôi clip này (ca sĩ Thanh Hải hát 
Rồi Mai Tôi Đưa Em):  
https://www.youtube.com/watch?v=z5FfbFNOGd0&t=765s 
 
dễ thương quá. Ước gì sau đại dịch có điều kiện bay về VN một chuyến, la cà các 
tụ điểm âm nhạc gặp gỡ bạn bè xưa cũ nói đôi câu hàn huyên sau nhiều năm xa 
vắng. Thân mến chúc anh chị mạnh giỏi và bình an. Trường Sa 

 
==== 

Truong Sa <truongsa2002ca@yahoo.ca>  
 

Sun, Feb 17, 2019, 10:09 PM 

 
Cảm ơn anh Phan anh Dũng đã ghi nhận 2 bài hát trước 1975 của tôi Lệ Hồng 
(Thanh Thúy ca) và Còn Mãi Xa Người (Lệ Thu ca):  

https://www.youtube.com/watch?v=U2OoH5kWfBg 
https://www.youtube.com/watch?v=ARjexS_b5r0 

 
Cả hai bài này tôi cũng đã nghe và xem xét lại thời gian trước đây khi đã ở 
Canada.  Tôi cũng định sửa lại lời ca của hai bài. Đến một lúc nào đó khi có cảm 

hứng tôi sẽ làm lại version 2 không để chúng thất lạc bơ vơ như những đứa con rơi 
rớt lạc loài. 
Thân mến chào anh chị. Trường Sa 
==== 

https://www.youtube.com/watch?v=tx2elT17jcs
https://cothommagazine.com/wp/khuc-xa-nguoi-nhac-loi-truong-sa/
https://www.youtube.com/watch?v=6zs7tAjmBvg
https://www.youtube.com/watch?v=8b4hxRRKWgw
https://www.youtube.com/watch?v=yxtA4vHgaqc
https://www.youtube.com/watch?v=-_gfBK_kkZ0
https://www.youtube.com/watch?v=z5FfbFNOGd0&t=765s
https://www.youtube.com/watch?v=U2OoH5kWfBg
https://www.youtube.com/watch?v=ARjexS_b5r0
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Mặc dù ở Canada nhưng khi có dịp anh chị Trường Sa cũng chịu khó bay sang 
California như: 
- tháng 7 năm 2019 khi có Đại Hội Tình Biển do Hội Hải Quân VNCH tổ chức; 
- dù trong tình trạng đại dịch, cuối năm 2021 anh chị cũng sang Cali tham dự một 

show âm nhạc và có mặt trong buổi thu hình Music Box # 52 do Thúy Nga PBN thực 
hiện.  

Sau khi nghe Music Box # 52 trên youtube, chúng tôi gửi ngay email chúc mừng. Anh 
đã trò chuyện lưu loát, vui vẻ, chân tình với 3 ca sĩ Bằng Kiều, Lam Anh và Trần Thái 
Hòa về gốc gác các ca khúc và một chút về cuộc đời của tác giả. Music Box này cũng 
được nhiều người bạn yêu nhạc của tôi cho là xuất sắc. Mong rằng Thúy Nga PBN sẽ 
làm 1 show âm nhạc riêng cho Trường Sa để giới thiệu thêm các nhạc phẩm hay của 
anh nhưng ít phổ biến. 
 
Chúng tôi cũng chợt nhớ đến ca khúc “Xin Ơn Nhau Cuộc Đời” mà anh Trường Sa đã 
gửi bản nhạc và hòa âm từ lâu nhưng mãi đến tháng 6 năm 2022 Tâm Hảo mới thu âm 
xong và thực hiện youtube. Mời quý vị thưởng thức ca khúc thật tình cảm đó và xem 
thêm vài tin tức trong trang này:  
 
- Thúy Nga Music Box # 52 - Dòng nhạc Trường Sa với 3 ca sĩ Bằng Kiều, Lam Anh, 
Trần Thái Hòa – trang 7. 
- “Dòng Nhạc Trường Sa” do Jimmy Thái Nhựt thực hiện năm 2019 và 2022 – trang 8. 
Phỏng vấn năm 2022 có đề cập đến chuyện anh Trường Sa rời Việt Nam ngày 30 tháng 
4, 1975 nhưng không đem theo được gia đình. Khi anh quyết định trở về Việt Nam sau 
đó từ Guam trên con tàu Việt Nam Thương Tín và bị Cộng Sản bắt giam 9 năm … 

 
Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland USA –10 tháng 6, 2022)  

 

 
 
 
Website của nhạc sĩ Trường Sa: 
 https://ns-truongsa.blogspot.com/ 

 
 

   

https://ns-truongsa.blogspot.com/
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Tâm Hảo hát XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI:  Youtube 

Nhạc & lời: Trường Sa – 2006 
 

 

Mộng ước mãi chắp cánh bay  

Theo dòng đời từng lớp phôi pha  

Một thời vui qua  

từng cơn lốc buồn vào đời  

Người từ năm xưa về dừng gót ngà  

Vườn đời ươm hoa thơm hương suốt mùa  

Rồi một ngày tình lên ngôi, tình lên ngôi  

 

Người hỡi đến với ước mơ  

Nuôi một đời còm cõi xanh xao  

Một lần thương đau 

dài thêm những ngày bạc đầu  

Trời làm mưa ngâu hồn sầu thác đổ  

Chờ làn môi khô người về hững hờ  

Và ngày đó ta quên câu đợi chờ  

 

 

 

Một ngày tình vui, ôi dòng suối mát  

Êm đềm như nắng xuống đời  

Rồi ngày tình đi, thiên đường mất lối  

Âm thầm đi tới vực sầu  

Sầu úa trên dung nhan, 

 sầu lắng trong hồn đầy  

Nụ hồng nào thơm  

dịu ngọt làn môi xót xa người rồi  

 

Người hỡi khúc hát ái ân  

Xưa ngọt ngào từng chuỗi tơ êm  

Lửa nào trong tim  

giờ xin thắp lại tình người  

Còn đời cho nhau dìu cuộc sống này  

Còn tình cho nhau ngày hạnh phúc dài  

Cuộc đời đó ta ơn nhau tràn đầy 

https://www.youtube.com/watch?v=OTbZgOqRdAg
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 BẢN NHẠC (PDF) 

 

http://cothommagazine.com/nhac1/TruongSa/XinOnNhauCuocDoi1-TruongSa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7qz00k0IEhs
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Thúy Nga Music Box #52 | Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa –  

Tình Khúc Trường Sa 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY 

 
 

Music Box #52 | Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa - Tình Khúc Trường Sa  

1. Xin Còn Gọi Tên Nhau - Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa 2:18  

2. Trong Giấc Mơ Em - Bằng Kiều 12:32   

3. Một Mai Em Đi - Lam Anh 22:51  

4. Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi - Trần Thái Hòa 33:18  

5. Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng - Bằng Kiều 46:07  

6. Chuyện Người Đan Áo - Lam Anh 1:00:04  

7. Một Thoáng Mơ Phai - Trần Thái Hòa 1:15:14  

8. Rồi Mai Tôi Đưa Em - Lam Anh & Trần Thái Hòa 1:30:25  

9. Mùa Thu Trong Mưa - Bằng Kiều, Lam Anh, Trần Thái Hòa 1:39:20 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=752s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=1371s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=1998s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=2767s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=3604s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=4514s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=5425s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5vXj6yIiY&t=5960s
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THE JIMMY SHOW – TÂM TÌNH VỚI NS TRƯỜNG SA - 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=TBefhIStZGM 

 

 
 

**** 
 

JIMMY TV - JIMMY PHỎNG VẤN NS TRƯỜNG SA - 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=M9DpBDDeyRY 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TBefhIStZGM
https://www.youtube.com/watch?v=M9DpBDDeyRY
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Tiểu sử Nhạc sĩ TRƯỜNG SA 

(theo wikipedia) 

 

   

Ông tên thật là Nguyễn Thìn, sinh năm 1940 tại Ninh Bình. Năm 1954 gia đình ông di 

cư vào Nha Trang, rồi đến năm 1957 thì định cư tại Thủ Đức.  

Sau khi tốt nghiệp Sĩ quan khóa 12 Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông giữ chức Hạm 

Phó tàu tuần duyên Trường Sa, bút hiệu Trường Sa được ông chọn trong thời điểm 

này. Đơn vị phục vụ cuối cùng của ông là Giang đoàn 63 Tuần Thám.  

Trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến 1966, ông viết các ca khúc đại chúng: Mây 

trên đỉnh núi (sáng tác đầu tay), Hành trang giã từ, Chuyện người đan áo, Một lần xa 

bến, Trên đường về thăm em... Từ năm 1966, ông chuyển hướng sang viết những tình 

ca như: Xin còn gọi tên nhau, Rồi mai tôi đưa em, Mùa thu trong mưa, Một mai em đi...  

Trường Sa có một số bài viết về người lính biển như: Hành trang giã từ, Chờ em trên 

bến, Sầu biển… 

Khi biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra, ông theo một chiến hạm đến đảo Guam. Tại 

đây ông không tìm thấy gia đình nên xin Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn can 

thiệp cho ông trở về Việt Nam bằng tàu Việt Nam Thương Tín. Khi về tới quê nhà, ông 

bị chính quyền Cộng sản giam tại Phú Khánh và Nghệ Tĩnh trong 9 năm. Năm 1986, 

ông vượt biên và tiếp tục bị bắt giam 2 năm.  

Đến năm 1989, ông vượt biển lần thứ hai thành công, tị nạn tại trại Pulau Bidong, 

Malaysia rồi định cư tại Tillsonburg, Ontario, Canada kể từ năm 1991 đến nay.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RXGiMrO7hFk
https://www.youtube.com/watch?v=RXGiMrO7hFk
https://www.youtube.com/watch?v=zeIS-eWtwoU
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Năm 2003, trung tâm Thúy Nga vinh 

danh ông cùng với hai nhạc sĩ Lê Dinh 

và Phạm Mạnh Cương trong Paris By 

Night 70 - Thu Ca.  

https://www.youtube.com/watch?v=wjp

eusCFlXg 

TÁC PHẨM 

• 5 năm viễn xứ  

• Bài tình ca cho kỷ niệm  

• Chờ em trên bến 

• Chuyện người đan áo  

• Còn mãi xa người  

• Cơn nắng hạ  

• Đôi mắt em tôi  

• Hạnh phúc hôm nay 1 & 2  

• Hành trang giã từ  

• Khi chuyện tình đã cuối  

• Khúc xa người  

• Lệ hồng  

• Mây trên đỉnh núi  

• Một lần xa bến  

• Một mai em đi  

• Một thoáng mơ phai  

• Mùa thu trong mưa  

• Mùa xuân sao chưa về hỡi em  

• Mùa xuân và tình yêu  

• Ngày nào tình tôi  

• Nghìn khuya  

• Như hoa rồi tàn  

• Những mùa thu qua trên cuộc 
tình tôi  

• Nụ cười tím  

• Paris em về  

• Rồi mai tôi đưa em  

• Ru em một đời  

• Ru giấc tàn phai  

• Vùng tuổi mây trời  

• Sài Gòn ơi, tôi còn em đó  

• Sầu biển  

• Sầu muộn  

• Tàn tạ  

• Tâm sự người yêu lính thủy  

• Thu vẫn qua đây mình ta  

• Tình người Tôn Nữ  

• Trên đường về thăm em  

• Trong giấc mơ em  

• Từ một ước mơ  

• Xin còn gọi tên nhau  

• Xin ơn nhau cuộc đời  

• Xin yêu nhau dù mai nữa  

• Yêu em giữa đời quên lãng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjpeusCFlXg
https://www.youtube.com/watch?v=wjpeusCFlXg

