
1 

 

 
TƯỞNG NHỚ 

NHẠC SĨ VĂN PHỤNG (1930-1999) 
 

       
 
 
 
 

  

“Tưởng Nhớ Nhạc sĩ VĂN PHỤNG”  
Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland) biên soạn 

Thực hiện: 2010 – Hiệu đính: 2022 
Xin vui lòng gửi thêm tài liệu và ý kiến xây dựng về:dathphan1@gmail.com 



2 

 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

   Gần đến Lễ Giáng Sinh 2009, tôi có dịp nói chuyện phiếm qua điện thoại với 
Nhà Văn Lê Văn Phúc, được anh cho biết Giỗ thứ 10 của Nhạc Sĩ Văn Phụng 
(NS VP) ngày 17 tháng 12. Hiền thê của anh là chị Thy Nga cũng vừa thực hiện 
một chương trình "Văn Phụng- Một Đời Cho Âm Nhạc" trên Đài RFA (Radio Free 
Asia- Á Châu Tự Do). Trong chương trình đặc biệt này có phỏng vấn Ca sĩ Châu 
Hà, hiền thê thứ hai của Nhạc sĩ Văn Phụng, hiện cư ngụ tại Fairfax, Virginia và 
trưởng nữ Phương Loan (Văn Phụng Loan) hiện ở Canada. 
 
   Sau khi nghe chương trình này, tôi có cảm hứng nên viết thư cho một số thân 
hữu để kêu gọi cùng nhau: 1/. làm một chương trình Tưởng Nhớ NS VP trên 
website Cỏ Thơm và 2/. nếu thuận tiện, làm một chương trình văn nghệ ở 
Virginia, với sự hiện diện của gia đình NS VP. 
 
   Ngược dòng thời gian, chúng tôi có cơ duyên gặp nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ 
Châu Hà khi 2 ông bà vừa đặt chân đến Hoa Kỳ - khoảng 1978 hay 1979 - và 
ghé thăm Richmond, Virginia. Hôm ấy, ở nhà anh chị Nghiêm Xuân Liễm/Thái 
Phượng, bà Châu Hà đã hát một số bài trong đó có bài nổi tiếng Suối Tóc và Ave 
Maria (nghe nói đó là bài NS VP sáng tác khi lênh đênh trên biển khi vượt biên 
tìm tự do). Tôi không ngờ giọng hát của bà còn quá tốt, trong, cao và vì ngồi gần 
nên nghe tiếng ngân thật điêu luyện. Sau này, 2 ông bà có ghé thăm chúng tôi 
khi cô con gái lớn ghé xem một trường Đại Học ở đây. NS VP rất giản dị, vui vẻ, 
cởi mở và chân tình.  
 
   Tuần trước, chị Thái Phượng đã chịu khó tìm lại cho tôi bản gốc bài Ave Maria, 
một số hình ảnh và những băng cassettes thật quý do chính NS VP tặng cho gia 
đình chị. Nói đến hình ảnh, tôi cũng không quên cái may mắn chụp lại một số 
hình ở nhà NS Nguyễn Túc vào khoảng tháng 5 năm 2009, trước khi Ông qua 
đời. Trong số hình đó có một tấm thật hiếm quý: Văn Phụng chụp chung với Nhạc 
Sĩ Nhật Bằng, Nhạc Sĩ Nguyễn Túc, Ca sĩ Anh Ngọc, Ca sĩ Quỳnh Giao, Ca Sĩ 
Minh Trang, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, nhà báo Bùi Bảo Trúc và một số 
bạn bè yêu âm nhạc vùng Hoa Thịnh Đốn: Hồng Thủy, phóng viên Bạch Mai... 
Nhạc sĩ Nguyễn Túc cũng tâm sự với tôi: “Văn Phụng là người nhạc sĩ có dòng 
nhạc và cách chơi nhạc "bay bướm", "nghệ sĩ nhất" trong số các nhạc sĩ cùng 
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thời.” Ông thích tiếng kèn clarinet của NS VP còn hơn tiếng đàn piano nữa 
và khen người bạn thân của mình luôn chịu khó học hỏi kỹ thuật mới cho dù khi 
qua Hoa Kỳ đã lớn tuổi. 
 
   Trong lúc biên soạn chương trình này, tôi có dịp thư từ qua lại với chị Phương 
Loan, trưởng nữ của NS VP ở Ottawa, Canada và bạn của chị là Thái Hiền 
(Montreal, Canada) - người cũng thích hát nhạc của NS VP. Chị đóng góp bài Ô 
Mê Ly - với phần hòa âm và hát bè của Nhạc sĩ Thế Phương. Chị Phương Loan 
cũng gởi bài Xuân Họp Mặt, do con trai thứ của NS VP là Văn Phụng Hoàng 
(Nguyễn Anh Hoàng) hoà tấu. Tuy chưa gặp mặt nhưng tôi có thể tưởng tượng 
tính tình của anh Hoàng qua tiếng đàn chen nhiều nhạc cụ vui tươi dí dỏm! Tôi 
đã nghe lại băng nhạc video Thúy Nga Paris số 27, dành riêng cho Nhạc Sĩ Văn 
Phụng. Đây là một video tôi ưng ý nhất về phương diện nhạc - có lẽ NS VP đã 
cố vấn chăng? Một số lai lịch bài hát đã được NS VP "tiết lộ" một cách duyên 
dáng trong phần phỏng vấn mở đầu các bài hát. 
 
   Tôi cũng khám phá ra nhiều điều thú vị khi làm chương trình này: 
1. Một số nhạc phẩm rất hay nhưng ít phổ biến của NS VP như: Xuân Thôn Dã, 
Lời Nhi Nữ, Đón Xuân Thanh Bình, Gió Chiều, Tạ Ơn Thượng Đế, Tiếng Vang 
Trên Đồi, Xuân Về Trên Non Sông Việt Nam, Thuyền Xưa Bến Cũ ... và lai lịch 
một số bài như Ô Mê Ly và Ghé Bến Đà Giang ... 
 
2. Lời nhạc đăng trên một số lớn websites không đúng như băng nhạc Tơ Vàng 
5 do chính Bà Châu Hà hát trước 1975 (tôi nghĩ nếu không có bản nhạc chính 
thì nên xem đó là chuẩn). 
 
3. Chán Nản (1972) không phải là nhạc phẩm "cuối cùng" của NS VP. Ông đã 
sáng tác Ave Maria năm 1976 và một số nữa khi ở trại tị nạn Mã Lai, như "Tạ Ơn 
Thượng Đế" - Khánh Ly hát trong phần "Nhạc Văn Phụng qua nhiều thế hệ" ở 
dưới - và những bản như Thương Về Quê Mẹ khi đến Hoa Kỳ (xin xem chữ viết 
của Ông ở bìa sau bản Ave Maria) 
 
4. Nét chữ của NS Văn Phụng đẹp và bay bướm (qua thủ bút bài Ave Maria). 
 
5. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn có lẽ là bản nhạc phổ thông nhất, được nhiều ca sĩ 
chọn hát và thính giả yêu mến qua nhiều thập niên. 
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6. Sau khi NS VP qua đời, ca sĩ Thùy Dương đã cho ra mắt một CD tên "Dòng 
Thời Gian - Văn Phụng" năm 2000. 
 
7. Thế hệ ca nhạc sĩ "trẻ" ở Việt Nam bây giờ cũng còn nhận thấy nét đẹp ở nhạc 
Văn Phụng và trên thị trường đã có một CD tên "Những Tình Khúc Văn Phụng - 
Trăng Sáng Vườn Chè ". 
 
   Chương trình này không thể thực hiện một cách tốt đẹp và đúng thời hạn nếu 
không được nhiều thân hữu bỏ thì giờ thu âm, hòa âm, viết bài (hay tìm bài viết 
cũ), cho phép đăng bài v v. Một số bạn chịu khó tìm và gởi: bản nhạc, tài liệu, 
hình ảnh, nhạc từ cassettes, CD, DVD...  
 
   Thành thật cảm ơn: NS Lê Văn Khoa, NS Thanh Trang, Ca sĩ Quỳnh Giao, 
NS Linh Phương, NS Nguyễn Ngọc Châu, NV Lê Văn Phúc, Phóng viên Thy 
Nga, NV Nguyễn Đức Nam, NS Phạm Anh Dũng, NS Trần Đại Phước, NS 
Nguyễn Tường Vân, NS Hoàng Cung Fa, NS Thế Phương, Thái Hiền, Văn Phụng 
Hoàng, Phương Loan, Minh Châu, Hoàng Dung, Sĩ Tuấn, Sĩ Tường, Thái 
Phượng, Hoàng Anh, Minh Trân, Hiếu Tâm, Hiếu Thuận, Hiếu Trang, Vũ An 
Thanh, Hoàng Tiếp, Thái Ninh và Tâm Hảo ... 
 
   Mong quý vị tìm lại được những cái hay, đẹp, tươi vui và độc đáo của "Nhạc 
Văn Phụng". Chúng ta cùng nhớ lại những kỷ niệm với Ông và thời kỳ vàng son 
của Tân Nhạc Việt Nam trước 1975.  
 
Mọi ý kiến xây dựng xin gởi về Phan Anh Dũng: dathphan1@gmail.com 
 
Phan Anh Dũng  
(thực hiện 5 tháng 2, 2010 ở Richmond, Virginia  
hiệu đính: 21 tháng 12, 2022 ở Rockville, Maryland USA) 
 

mailto:dathphan1@gmail.com
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Tiểu Sử 
 

 

Nhạc Sĩ Văn Phụng (1930-1999) 
 

(Nguồn: Nhạc Tuyển "Tình Yêu và Quê Hương" - 1996  
của Văn Phụng, Đan Thọ, Nhật Bằng & Nguyễn Túc) 

 
Mùa Xuân 1945, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, cậu bé Nguyễn Văn Phụng, 15 tuổi, được giải 
nhất piano solo với bản "La Prière d'une Vierge". Hai giáo sư piano là Bà Vượng và 
Perrier hãnh diện đã dậy cậu học trò ấy. 
 
Mùa Thu khói lửa 1946, cậu bé Phụng chạy loạn về nương náu tại nhà Thờ Tứ Trùng, 
Chợ Cồn, Nam Định và được Cha xứ Mai Xuân Đĩnh dạy về đạo lý và âm nhạc. Năm 
1948, cậu trở về Hà Nội, vì lệnh động viên nên gia nhập Ban Quân Nhạc Đệ Tam Tiểu 
Đoàn Danh Dự (Hà Nội), cùng thời với Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Nguyễn Cầu, Văn Khôi, 
Nguyễn Túc, Nhật Bằng ... Cậu thường đi trình diễn ở hậu cứ mặt trận cùng với các tổ 
chức ủy lạo chiến sĩ. 
 
Cùng năm 1948, bản nhạc Ô Mê Ly ra đời, tên Văn Phụng trở nên quen thuộc với 
giới yêu nhạc Việt Nam. Được quân nhạc trưởng Schmetzler chỉ dạy, Văn Phụng trở 
thành một nhạc sĩ soạn hòa âm xuất sắc đầu tiên làm hòa tấu những bản nhạc Việt 
Nam cho Ban Đại hoà tấu quân nhạc Việt Nam Cộng Hòa (100 nhạc viên) và cho các 
ban tân nhạc Đài Phát Thanh Quân Đội ba miền. 
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Trong các thập niên 50, 60, 70, nhạc của Văn Phụng vang lên đều đặn ở các Đài Phát 
Thanh, Vô Tuyến Truyền Hình Quốc Gia và Quân Đội, sân khấu ... như các bản Suối 
Tóc, Trăng Sáng Vườn Chè, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Bức Họa Đồng Quê, Tiếng Dương 
Cầm ... 
 
Văn Phụng đã cộng tác và điều khiển ban nhạc với các bạn ca nhạc sĩ cùng thời như: 
Anh Ngọc, Minh Trang, Ban Thăng Long, Trần Văn Trạch, Mộc Lan, Kim Tước, Châu 
Hà ... và cho các hãng sản xuất băng nhạc, điã nhựa như Asia, Continental ... 
 
Sang Mỹ tị nạn năm 1978, Văn Phụng đã viết hòa âm cho nhiều hãng làm băng nhạc 
Việt Nam tại California và trên thế giới. Gần đây, cuốn băng Thúy Nga Paris số 27 (thực 
hiện tại Paris & California) đặc biệt trình bày những nhạc phẩm hay nhất và cuộc đời 
yêu âm nhạc của Văn Phụng. Nữ ca sĩ Châu Hà là nguồn sáng tác và người bạn đường 
cộng tác trình diễn với Văn Phụng. 
 
Ghi chú: 
- Nhạc Sĩ Văn Phụng qua đời năm 1999 tại Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. 
- Ca sĩ Châu Hà qua đời năm 2021 tại Vienna, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Xem thêm 
chi tiết ở link dưới đây: 
 https://cothommagazine.com/wp/danh-ca-chau-ha-1935-2021/ 
 
 

 
Danh ca Châu Hà & Nhạc sĩ Văn Phụng 

 

https://cothommagazine.com/wp/danh-ca-chau-ha-1935-2021/
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Chúng tôi đã mất đi một người bạn  
và Việt Nam đã mất đi một thiên tài âm nhạc   

** Nguyễn Túc ** 
 
Từ thập niên 50, 60, từ Hà Nội đến Saigon, nhạc Văn Phụng đã mang đến một 
nét mới lạ trong vườn nhạc Việt Nam. Qua các làn sóng phát thanh, các đài 
truyền hình, băng nhạc, các buổi trình diễn, phòng trà, dạ vũ..., các bản 
nhạc như Ghé bến Sài Gòn, Suối tóc, Ô Mê ly, Trăng sáng vườn chè, Tôi đi giữa 
hoàng hôn, Yêu, Bức họa đồng quê… ai nghe cũng mê thích vì nét nhạc khi vui 
tươi, lúc êm đềm, vài bản với hòa âm kiểu Âu Mỹ, kể cả lời ca cũng khác lạ với 
những bản nhạc thường nghe. 
 
Từ năm 75 có cuộc di cư vĩ đại ra ngoại quốc, nhạc Văn Phụng lại càng được 
trọng dụng. Các ban nhạc có khi đổi lại nhịp điệu cho hợp thời trang: slow đổi 
thành pop, boston thành rumba v.v... , ai mà không thích Ái Vân ca nhạc dân tộc 
tính Trăng sáng vườn chè... 

 
Tôi là bạn thân của Văn Phụng hơn 50 năm nay, nên 
biết rõ nhau từ thuở mới bước chân vào nghề nhạc, 
chưa có danh vọng tiền bạc, cùng thời với Dương 
Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Phạm Duy, Phạm Nghệ, và 
vì thời cuộc cùng gia nhập ban Quân nhạc, ta gọi là 
"lính kèn", với Nguyễn Khắc Cung, Nhật Bằng, Ðan 
Thọ, Vũ Thành, Hoàng Trọng v.v... Chúng tôi cùng 
chia xẻ vui buồn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống về 
nhạc, tuy nhiên không bao giờ tâng bốc nhau trong 
vấn đề nghệ thuật. 
 

Hôm nay, Văn Phụng đã đi rồi, tôi viết ở đây vài giòng cảm nghĩ của tôi với người 
bạn vong niên mà tôi vẫn thần cảm phục, và tôi đã gán cho anh danh hiệu "thiên 
tài", không phải là không lý do, cũng như đối với vài nhạc sĩ Việt Nam khác. Hai 
chữ đó là chữ Hán nhưng chắc ai cũng hiểu là nói về những người đã được trời 
ban cho tài cán đặc biệt mà người khác không thể nào bằng trong một giới nào, 
nhất là về nghệ thuật. Tìm trong hàng triệu người mới thấy một Beethoven hay 
một Picasso. 



8 

 

 
Văn Phụng đã được trời ban cho tài, không những là một nhạc sĩ về sáng tác mà 
còn là một nhạc sĩ về hòa âm, trình tấu và kỹ thuật âm thanh. Quý vị nào đã chơi 
hay hiểu về nhạc thấy rằng chỉ giỏi trong một phương diện về nhạc không thôi 
cũng đã khó và phải có đủ điều kiện thiên phú, thời gian học hỏi, kinh nghiệm 
v.v... 
- Trước hết, về tài sáng tác, anh đã viết rất nhiều, bài nào thường cũng hay cả 
lời lẫn nhạc, nét nhạc và đầu đề thật là độc đáo nên ca sĩ nào cũng thích hát 
nhạc Văn Phụng. 
- Về tài trình tấu, Văn Phụng chơi nhạc trong ban Quân nhạc Ðệ tam Quân khu, 
đài phát thanh và Vô tuyến truyền hình Quốc gia và Quân đội, tại phòng trà và 
vũ trường nhiều năm ở Hà Nội, Saigon và Hoa Kỳ, sử dụng nhiều nhạc khí. 
Tôi thích nhất là tiếng kèn clarinet của anh lả lướt êm dịu như của những nhạc 
sĩ Âu Mỹ có tiếng về jazz và ngón chơi piano đặc biệt của anh, với những lèo láy 
bay bướm hay những hợp âm mới lạ, lồng theo tiếng ca, khi anh đệm nhạc cho 
một ca sĩ. 
- Sau hết, về tài kỹ thuật âm thanh, Văn Phụng rất thành thạo cả về máy móc 
thâu thanh và các nhạc khí điện tử. Tôi còn nhớ một lần, sau khi mua một đàn 
điện synthesizer, có hơn 100 tiếng đàn khác nhau, anh đã xóa hết những tiếng 
cũ và thay vào trong đàn những tiếng theo thứ tự anh lựa chọn, một điều không 
dễ mà chưa bao giờ một nhạc sĩ mua đàn, mà lại mất công tự làm lại theo ý thích 
của mình. Hơn nữa, anh lại lấy một số tiếng đàn tây phương thay đổi, chuyển 
thành tiếng đàn ta như sáo tre, đàn tranh, đàn bầu .. 
 
Vì thế, mỗi lần mua đàn điện mới, tôi cứ việc nhờ Văn Phụng đi mua cho tôi một 
chiếc đàn giống đàn của anh đã có và đã nghiên cứu rồi về chỉ lại cho tôi chơi 
ngay, nên tôi không phải mất công đọc sách chỉ dẫn. Tôi đã học hỏi nhiều ở anh 
những bước đầu về kỹ thuật và máy móc để thâu thanh. 
Anh đã may mắn có nhiều kinh nghiệm về dụng cụ và kỹ thuật âm thanh khi anh 
làm việc tại đài phát thanh và cơ quan UFO Hoa Kỳ ở Việt Nam cùng đài TV56 
PTA ở Virginia. 
 
Nhân tiện, tôi xin phép quý vị kể vài cá tính của anh mà tôi biết đã giúp anh thành 
công trong đời nhạc sĩ của anh. Nhiều người có thiên tài chưa chắc đã thành 
công, nếu không thêm vào đó những cá tính hay, đặc biệt của mình. 
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Thứ nhất là Văn Phụng thật sự có một tâm hồn nghệ sĩ, một điều không bao giờ 
anh tự nói ra. Anh thích cây cỏ, thiên nhiên... Vài năm sau khi định cư tại Mỹ, anh 
mua được một căn nhà nhỏ ở đường Backlick, Springfield, Virginia. Anh thích 
thú trồng nhiều cây khác nhau, như 150 cây hoa hồng đủ các loại và biến mảnh 
vườn nhỏ của anh thành một tiểu thiên đàng, để sáng dậy sớm ngắm trời xanh, 
nghe chim hót, ngồi uống trà... Chính anh tự sửa sang vườn lấy, chăm sóc từng 
cây, nghiên cứu từng loại và anh kể là có lúc anh làm vườn cả ngày trong thời 
kỳ không có việc. Anh cũng thường nói nếu sau này được sống trong một căn 
nhà biệt lập trên núi, hoặc ở bãi bể, gần rừng cây để làm nhạc thì thật tuyệt. Giấc 
mơ đó đã muộn mất rồi! 
 
Văn Phụng thường nói với nhiều người là ước gì Cộng đồng Việt Nam thành lập 
được một Club giống như Country Club của Mỹ, nghĩa là một câu lạc bộ mà ngày 
nghỉ, gia đình, con cái, bạn bè đến tập họp ăn uống, vui chơi đủ môn giải trí, thể 
thao. Hơn nữa, câu lạc bộ còn có một sân khấu lớn đầy đủ âm thanh, đèn màu 
để tổ chức thường xuyên nhạc hội ca vũ nhạc Việt Nam, các đoàn ở xa đến đã 
có sẵn nơi trình diễn. Về cưới hỏi, câu lạc bộ có thể đảm nhiệm để lấy tiền. Các 
hội viên là những quý vị yêu nghệ thuật, sẽ đóng góp vài trăm một tháng, nếu 
cần Văn Phụng sẽ tình nguyện làm manager trông nom. Mỗi lần thấy Văn Phụng 
nói chuyện đó, tôi và Nhật Bằng thường cười với nhau, vì ước vọng của anh quá 
lớn, khó có thể thực hiện được. 
 
Cá tính thứ hai của Văn Phụng là sự bền chí để đi đến tuyệt hảo. Anh tự thâu 
thanh lấy một nhạc phẩm của anh viết, soạn hòa âm và phối khí trên thị trường, 
có khi đến 5, 7 lần mà vẫn không nản, thú thật tôi thâu đến 2, 3 lần là phải nghỉ 
rồi. Anh chơi nhạc tại vũ trường từ xưa nên quen thức đêm, thường đến 1, 2 giờ 
sáng. Mỗi lần mua một đàn điện, anh thức đêm có khi mấy tháng để nghiên cứu 
cây đàn mới. 
 
Cá tính thứ ba của Văn Phụng là sự cẩn thận rất mực. Ở nhà anh, bất cứ chỗ 
nào, nơi làm việc, kể cả trong nhà tắm, nơi nào cũng đầy những mảnh giấy nhỏ 
ghi bằng mực đậm những điều phải làm, có khi những ý nghĩ riêng của anh nữa. 
Anh rất có trách nhiệm khi đi trình diễn, bao giờ cũng có mặt trước 2 tiếng đồng 
hồ. 
Một lần tôi đi chơi nhạc đám cưới với anh tại nhà hàng China Garden, bắt đầu 
lúc 7 giờ, thế mà Văn Phụng đã rủ tôi đi từ lúc 3 giờ chiều để sửa soạn đàn và 
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thử âm thanh. Anh nói sớm còn hơn muộn, ở nhà thêm ít phút có hơn gì đâu. 
Việc gì cũng có thể xảy ra được, lỡ đi đường gặp tai nạn thì làm sao kịp giờ. Anh 
không thích ai đến nói chuyện trong khi anh chơi nhạc hay để ly nước trên mặt 
đàn dương cầm của anh. Trong phòng nhạc, anh tự đóng lấy nhiều kệ bằng gỗ 
rất đẹp, chạy chung quanh tường, để xếp đàn, sách nhạc, dàn âm thanh v.v... 
Vài kỷ niệm và đức tính của Văn Phụng kể trên đây có thể là những điểm son 
của một người bạn tài hoa, vui tính, đáng mến mới vĩnh biệt chúng tôi và Việt 
Nam cũng mất đi một thiên tài âm nhạc. 
 

Nguyễn Túc (Arlington, đầu năm 2000) 

 
 

 
2 nhạc sĩ Văn Phụng & Nguyễn Túc  

dạo chơi ở Tidal Basin, Washington DC - xem và chụp hình hoa anh đào 
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Lễ Tang Cố Nhạc Sĩ Văn Phụng 
25/12/1999 

 
Springfield, VA (Lê Thùy Lan) - Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Tư 22 tháng 12 năm 1999, 
thân nhân và bạn hữu của cố nhạc sĩ Văn Phụng đã tề tựu tại nhà quàn Demaine 
Funeral Chapel trên đường Backlick, thành phố Springfield, tiểu bang Virginia để tiễn 
đưa linh cửu của nhạc sĩ Văn Phụng, vị nhạc sĩ đại tài của nền âm nhạc Việt Nam, về 
miền nước Chúa. Trong buổi sớm mai lạnh buốt, lòng người càng ảm đạm hơn trong 
buổi tiễn đưa người bạn tri kỷ đã đem tiếng nhạc cung đàn tô điểm cho cuộc sống tha 
hương của chúng ta. 
 
Nhạc sĩ Văn Phụng từ trần tại bệnh viện Fairfax vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 17 
tháng 12, 1999, hưởng thọ 70 tuổi. Ông đã để lại người bạn đời của 40 năm hạnh phúc 
và 6 người con đã công thành danh toại. Lễ an táng của cố nhạc sĩ Văn Phụng do hai 
vị Mục Sư Hội Thánh Tin Lành Baptist chủ lễ, Mục Sư Nguyễn văn Nghi và Mục Sư Lê 
Ngọc Cẩn qua sự hướng dẫn chương trình của Ông Lê Quang Trinh. Nghi thức an táng 
tại nghĩa trang Pleasant Valley do các Mục Sư Nguyễn Thanh Ngà, Lê Ngọc Cẩn, và 
Nguyễn Thiện Trung hành lễ. Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục Sư Cẩn, trưởng nam 
của cố nhạc sĩ Văn Phụng, anh Nguyễn Anh Trang, đã nhắc lại đôi dòng tiểu sử về thân 
phụ mình. 
 
Văn Phụng tên thật là Nguyễn văn Phụng, sinh năm 1930 tại Hà Nội, Việt Nam. Là một 
thiên tài, ông đã đoạt giải nhất Piano Solo với bản “La Prière d’une Vierge” tại nhà hát 
lớn Hà Nội năm 15 tuổi. Theo lệnh tổng động viên, ông gia nhập Ban Quân Nhạc Đệ 
Tam Tiểu Đoàn Danh Dự tại Hà Nội. Cùng thời với ông là các nhạc sĩ nổi tiếng như Đan 
Thọ, Nguyễn Hiền, Nhật Bằng, Nguyễn Túc, Nguyễn Cầu, Văn Khôi, Vũ Thành và 
Hoàng Trọng. Dưới sự hướng dẫn và đào luyện của quân nhạc trưởng Schmetzler, 
người Pháp gốc Đức, Văn Phụng đã trở thành nhạc sĩ chuyên soạn hòa âm và phối khí 
xuất sắc đầu tiên điều khiển hòa tấu cho những bản nhạc Việt Nam do ban quân nhạc 
gồm hơn 80 nhạc sĩ đại hòa tấu năm 1948. Văn Phụng di cư vào Nam năm 1954 và 
hợp tác với đài phát thanh Quân Đội cùng với Nhật Bằng, Nguyễn Túc, Đan Thọ, Canh 
Thân. Từ đó nhạc nghệ của ông vang lên đều đặn trên khắp 3 miền đất nước xuyên cả 
đại dương đến cộng đồng Việt Nam ở khắp năm châu qua rất nhiều tác phẩm tiền chiến 
trữ tình. Đặc biệt nhất là “Ô Mê Ly” và “Suối Tóc” đã khiến tên tuổi của ông trở thành 
bất hủ. Năm 1977, Văn Phụng vượt biển tìm tự do cùng với cố văn sĩ Mai Thảo và định 
cư cùng với Châu Hà tại quận Fairfax, tiểu bang Virginia cho đến ngày ông qua đời. 
Ông đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam những tác phẩm giá trị lồng trong khuôn 
khổ của một văn hóa nghệ thuật Việt Nam đầy phong phú. Lời ca nét nhạc của ông thể 
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hiện sức sống vui tươi, có âm hưởng Tây phương nhưng vẫn không mất đi những nét 
đẹp đặc thù của quê hương. 
 
Sau khi các vị Mục Sư lần lượt tuyên giảng lời thánh kinh và ban lời yên ủi đến tang 
quyến, thân hữu thay phiên nhau phát lời phân ưu với tang quyến và chia tay với cố 
nhạc sĩ. Cảm động nhất là những lời cảm tạ của ông Nguyễn văn Dũng, bào đệ của cố 
nhạc sĩ, bà Nguyễn thị Phương Loan, trưởng nữ của Văn Phụng, và lời vĩnh biệt chồng 
của bà Châu Hà “Cung đàn đã gẫy rồi...không bao giờ còn được nghe Văn Phụng đàn 
nữa chỉ còn lại tiếng hát cô đơn...” khiến mọi người ngậm ngùi phải vội vã tìm khăn 
chấm nước mắt. Thật vậy, từ đây trong những buổi hòa ca, chúng ta sẽ không còn thấy 
một đôi vợ chồng luôn luôn kề vai, nhún nhẩy những bước chân sáo vui vẻ, với nụ cười 
chân tình dâng bao truyền cảm, mến thương đến khán giả, chúng ta sẽ không còn thấy 
hình dáng vị nhạc sĩ hồn nhiên trong chiếc áo blazer màu xanh dương đậm, chiếc quần 
trắng thẳng nếp và đôi giầy ba ta trắng nhún nhẩy trên những nốt đạp trên đàn dương 
cầm. 
 
Văn Phụng đã ra đi nhưng không “Đi Giữa Hoàng Hôn” mà đi trong ấm cúng thương 
yêu của thân nhân và bạn hữu dấu ái và trong lòng những đồng bào đã có nhân duyên 
hấp thụ được những nốt nhạc mãi mãi tràn đầy sức sống của ông. Như ông Nguyễn 
văn Dũng đã nói, cuộc đời và sự nghiệp của Văn Phụng là “một bản hòa ca bất diệt, bởi 
vì không có giọng hát thanh cao của Châu Hà (nguồn gợi cảm sáng tác của Văn Phụng), 
không có nốt đô, si, la của Nhật Bằng, Nguyễn Túc, Đan Thọ, không có tấm lòng mến 
chuộng, giúp đỡ, ủng hộ của khán thính giả và bạn hữu, thì không có Văn Phụng”. Thế 
nên mỗi khi chúng ta nghe đến Bức Họa Đồng Quê, Các Anh Đi, Ghé Bến Sài Gòn, 
Nhớ Bến Đà Giang, v.v... thì Văn Phụng sẽ sống mãi mãi trong tâm trí của chúng ta. 
 

Buổi sáng hôm ấy, ngày Đông Chí với lớp tuyết mỏng phủ 
trùm mặt đất, ngày ngắn nhất trong năm, ngày ánh mặt 
trời/mặt trăng soi sáng nhất sau hơn 100 năm cũng là ngày 
chúng ta trao lời tiễn biệt với người nhạc sĩ tài hoa trong làng 
âm nhạc Việt Nam. Trong tâm hồn của những người đã từng 
thưởng thức những nốt nhạc vui tươi do Văn Phụng sáng tác, 
chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi nhắm nghiền 
mắt lại một phút để đưa linh cửu của người quá cố về nơi an 
nghỉ cuối cùng. Và xin cầu nguyện cho linh hồn nhạc sĩ Văn 
Phụng mãi mãi hạnh phúc bên Thiên Chúa. 
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Bi kịch tình yêu Văn Phụng / Châu Hà và, kết cuộc có hậu, 
DU TỬ LÊ  - 6 Tháng Bảy 2011 

 
Tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ, một trong những bí nhiệm đời sống một con người là tình 
yêu. Tình yêu có thể dẫn tới hôn nhân hay không, theo tôi, lại là một bí nhiệm khác 
của Thượng đế. Nó nằm ngoài ta, như những cõi giới mà chúng ta không hiểu được. 
 
Cuộc tình giữa Văn Phụng / Châu Hà, với tôi, là điển hình. Như một thí dụ cụ thể. 
 
Căn cứ theo bài viết của các tác giả như Lê Quốc Thanh, Lê Minh - Vũ Tuấn Bảo 
cùng một vài bài viết khác thì, trước năm 1954, ở Hà Nội, tình yêu đã sớm đến với họ, 
khi nhạc sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà còn rất trẻ. Những người biết chuyện cho 
rằng, đó kết hợp không thể đẹp hơn, của một đôi trai tài và gái sắc.  
 
Với Châu Hà, ngoài nhan sắc, còn là tiếng hát uy lực nhất để rao giảng những ca 
khúc viết về tuổi trẻ, tình yêu, quê hương và đất nước của một Văn Phụng, nhạc sĩ. 
 
Nhưng nếu lộ trình nhân gian bằng phẳng y cứ trên những thuận lý, có dễ chúng ta 
khó hy vọng có được những tác phẩm bất hủ như “Suối tóc, “Tôi đi giữa hoàng hôn,” 
“Yêu,” hay “Chán nản” hoặc “Em mới biết yêu đã biết sầu” vân vân…Quan niệm “xứng 
ca vô loài” của thân phụ nhạc sĩ Văn Phụng thời đó, đã như một nhát chém tàn khốc 
của định mệnh ố tài! Hiểu rõ, cuộc tình đầu đời mình, đã gặp phải bức tường thành 
kiến khắc nghiệt, Châu Hà lặng lẽ rời bỏ Hà Nội. Lập gia đình sau đấy. (Một hình thức 
nín lặng. Vùi chôn đời mình.)  
 
Ở lại Hà Nội, Văn Phụng báo hiếu cha mẹ bằng cách đáp ứng những trông đợi của 
song thân. Như theo học ngành y khoa (dù chỉ được một năm.) Người nhạc sĩ tài hoa 
của chúng ta, cũng thuận theo chọn lựa của gia đình, kết hôn với một thiếu nữ con 
nhà gia thế, nổi tiếng xinh đẹp, nết na… 
 
Trên mặt nổi đời thường, cuộc sống người nhạc sĩ trẻ thành danh sớm, êm ả trôi theo 
dòng chảy của thời thế. Một thời thế cuồng xiết, nhiều biến động. Hung hiểm: Hiệp 
định Geneva được ký kết giữa các phe phái ngày 20 tháng 7 năm 1954.  
 
Là một Ky Tô Hữu, gia đình của tác giả “Ô Mê Ly’ không thể không rời bỏ Hà Nội, di 
cư vào miền Nam. Nhưng, cũng nhờ biến cố đổi đời lớn lao này mà, Văn Phụng được 
giải thoát khỏi những giam cầm, trói buộc của quan niệm cổ hủ. Ở Saigon, vùng đất 
mới, ông được tự do chọn và, sống với âm nhạc, như một hơi thở khác, sau khi cuộc 
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tình đầu tiên với Châu Hà, bị bức tử. 
 
Trong giai đoạn mà tôi muốn gọi là giai đoạn “bản lề”. Trước khi Văn Phụng gặp lại 
mối tình đầu, Châu Hà của ông ở Saigon, tôi muốn gọi thời gian đó là giai đoạn “bản 
lề.” Những sáng tác lấp lánh ánh sáng, thơm ngát niềm vui; đồng thời nhập nhòa, 
nghẹn ngào bóng tối của nỗi buồn mang tên Văn Phụng, ra đời. Chúng hiện hữu như 
một mặt khác: Mặt thăng hoa của bi kịch tình yêu. Trong số này, có “Suối Tóc,” “Tôi đi 
giữa hoàng hôn,” “Tiếng dương cầm,” v.v…  
 
“Suối tóc” đến hôm nay vẫn còn (và sẽ mãi còn) là một dòng suối êm đềm trong liên 
tưởng từ mái tóc của Châu Hà, người yêu của tác giả, tới dòng chảy của tìm kiếm và, 
niềm tin sẽ gặp. (Như lời dạy của Chúa, trong Kinh Thánh “..hãy gõ, cửa sẽ mở.”)  
“Tìm cho thấy liễu xanh-xanh lả lơi / Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai / Ghi trong khóe 
mắt u hoài hình bóng ai / Tôi với em một đêm thu êm ái / Người em gái đứng im trong 
hồi lâu / Tôi ngập ngừng lòng muốn nói đôi câu / Xin cho suối nước non ngàn tìm đến 
nhau / Như chúng ta đôi đầu hàn gắn thương yêu…” (2) 
 
Ở phần điệp khúc, Văn Phụng cho thấy thoáng qua độ gập ghềnh hay tính đành hanh 
của định mệnh, khi ông nhấn mạnh: 
“Tôi muốn đưa em qua miền rừng núi xanh / Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm / 
Nhưng thiên nhiên không êm như tóc huyền / Nhưng thu qua không trong như đôi mắt 
em.”  
 
Tuy nhiên, không vì thế mà ông cho thấy dấu hiệu buông xuôi, đầu hàng số phận. 
Như diễn biến thông thường của một tình khúc, mà người ta thường thấy nơi nhiều ca 
khúc khác. Trước khi bước tới phần coda của ca khúc, tác giả vẫn tiếp tục cho dòng 
nhạc của mình chảy tới trong ngời ngợi tin tưởng, vàng mười lạc quan qua ca từ:  
“Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ / Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa / Xin em 
biết nhé cho tình hai chúng ta / Trong ý thơ cung đàn và suối tóc mơ.” (3) 
 
Tôi không biết có phải vì tính lạc quan hay ca khúc là một hợp lưu của ba dòng chảy: 
Suối tóc, âm nhạc và thi ca (hoặc cả hai,) đã làm nên gía trị đặc biệt của sáng tác? 
Trường hợp nào theo tôi, “Suối tóc” cũng đã vượt khỏi ngưỡng cửa lãng quên của 
thời gian, để trở thành bất tử.  
 
Cũng trở thành bất tử, một các khúc khác, được Văn Phụng viết trong giai đoạn “bản 
lề,” là ca khúc “Yêu.”  
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Ở ca khúc này, với những định nghĩa đi ra từ cuộc tình 
thương đau, kinh nghiệm bản thân, chứ không phải là 
những cảm xúc vay mượn hay tưởng tượng, hòa hợp với 
âm điệu như được chắt ra tâm cảnh riêng, như một nhật 
ký, ghi lại những xung động tình cảm: Từ bước khởi đầu 
rụt rè, tới khi tình yêu dâng cao hiểu theo nghĩa hồi 
chuông định mệnh đã gióng giả, cách của nó:  
“Yêu là lòng bâng khuâng / nhớ hay thương một chiều thu 
vương / gió êm đưa xào xạc tre thưa / lá rơi rơi, rơi tả tơi / 
Yêu là tình dâng cao / gió lao xao ngả hàng phi lau / phút 
ái ân đắm say tâm hồn / nhớ mãi đêm nào bên nhau…”  
 
Để rồi khi định mệnh hiện nguyên hình một cơn bão lốc, 
ông an ủi người yêu và mình rằng:  
“Thôi yêu dấu mà chi / ngày vui xế bóng đôi lòng chia xa / 
hồn tàn hơi buốt giá / khi mùa xuân qua úa phai ngàn hoa 
/ Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu / đã đi xa về 

miền hoang liêu / những trang thư là hành trang theo /cố nhân ơi giận hờn chi nhau…” 
Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi viết xuống dòng chữ “những trang thư là hành trang 
theo” cho ca từ của mình, theo tôi là một so sánh lãng mạn, rất mới mẻ. Chỉ có nơi 
những tài hoa ngoại khổ.  
 
Tương tự, ca khúc “Tôi đi giữa hoàng hôn” một ca khúc khác của Văn Phụng, cũng 
từng làm nên tên tuổi cho nhiều ca sĩ thuộc các thế hệ từ Việt Nam, tới hải ngoại.  
 
Với những người quan tâm hoặc, có đôi chút chú ý về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, 
sẽ nhận ra tính xác quyết của tác giả, khi ông lập lại ba chữ “Nhớ. Nhớ. Nhớ”…Điệp 
ngữ này cho người nghe ý niệm dồn dập, xô nhau, đẩy nỗi nhớ tới cực điểm của một 
trạng thái tình cảm trong phần điệp khúc: 
“Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo / Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù / 
Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai / Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến 
tìm sao / Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu / Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào / 
Như thầm hẹn nhau mùa sau…”  
 
Và, ở câu nhạc kế tiếp, tác giả cũng cho thấy nghệ thuật đảo chữ, một cách hoa mỹ, 
khi ông hoán đổi vị trí hai chữ “mơ ước / ước mơ” để nâng khao khát “dạt dào” của 
ông, lên một cấp độ cao hơn…  
(Tưởng cũng nên nói thêm rằng, trò chơi chữ nghĩa vừa kể, chỉ có thể làm được với 
loại ngôn ngữ đơn âm (monosyllable,) cộng thêm năm dấu đặc biệt của tiếng Việt.)  

https://www.dutule.com/images/file/8pAmES2e0wgBAIkW/vanphungchauha02-content.jpg
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Cũng trong giai đoạn “bản lề” của cuộc tình đứt đoạn, chưa tìm lại được nhau, di sản 
âm nhạc của Văn Phụng, còn để lại cho đời ca khúc “Tiếng dương cầm.” Một nhạc sĩ, 
bạn thân của tác giả, thời Saigon kể, người nghe đừng quên rằng, khi còn rất trẻ, Văn 
Phụng đã là một dương cầm thủ hữu hạng. Chính “tiếng dương cầm” là môi giới, 
trung gian hình thành cuộc tình Châu Hà / Văn Phụng. Chúng ta cũng có thể ví, “tiếng 
dương cầm” của Văn Phụng là chiếc nôi để Châu Hà gửi tiếng hát, tình yêu trăm năm 
của mình vào đấy. Vì thế, khi sáng tác “Tiếng dương cầm,” ở một mặt nào khác, với 
Văn Phụng còn là một sống lại. Cho cả hai: 
“Trầm trầm êm êm thánh thót /Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết / Nhạc lòng đưa câu 
luyến tiếc / Người ơi còn nhớ Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly / Cho đời 
say trong tiếng tơ / Cho tình dâng muôn ý thơ / Dù cõi lòng ai mong chờ /Tiếng dương 
cầm còn vang thiết tha / Riêng mình ta đây với ta / Chìm đắm trong một giấc mơ…” 
 
Tôi không biết câu hỏi “người ơi còn nhớ …” được ném vào không gian tâm tưởng và 
hồi ức của tài hoa âm nhạc Văn Phụng, bao lâu sau mới có hồi âm? Chỉ biết, theo hai 
tác giả Lê Quốc Thanh và Lê Minh thì, tại Saigon, khi cả Châu Hà và Văn Phụng có lại 
tự do, thì, cuộc trùng phùng, đã như một phép lạ. Họ đoàn tụ. Để tái sinh nhau! 
 
Từ đó, thêm nhiều, rất nhiều ca khúc rộn rã tiếng cười hạnh phúc, thánh thót tiếng 
chuông, khánh tin yêu, mang tên Văn Phụng, liên tiếp ra đời… 
 

Tới đây, tôi muốn kết thúc bài viết ngắn của mình, bằng 
một phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Túc ở Hoa Thịnh Đốn. 
Khi Nguyễn Túc khẳng định: Văn Phụng là một trong 
những thiên tài âm nhạc của Việt Nam.  
 
 Chúng ta biết ơn Văn Phụng. Đã đành. Nhưng, có lẽ, 
chúng ta cũng không nên quên ghi ơn nữ ca sĩ Châu Hà, 
nguồn cảm hứng lớn và, cũng là người bạn đời, cuối kiếp 
của tài hoa âm nhạc ngoại khổ này. 

 

Du Tử Lê (July 6-2011) 

---------------------- 
(2) Nhân xưng đại danh tự “Tôi” ngôi thứ nhất trong ca khúc này, có bản chép là 
“Anh.”  
 
(3) Đa số ca từ trích dẫn trong bài viết này, dựa vào những bản văn đã được phổ biến 
trên trang nhà dactrung.com. 
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Một Số Tác Phẩm 

 
• Ave Maria 
• Bên lưng đèo 
• Bóng người đi - lời: Hoài Linh 
• Bức họa đồng quê 
• Các anh đi - lời: thơ Hoàng Trung Thông  

• Chán nản 
• Chung thủy 

• Dịu dàng 
• Đêm buồn - lời: ca dao Việt Nam   
• Em mới biết yêu đã biết sầu 
• Ghé bến Sài Gòn - lời: Huyền Linh 
• Giã từ đêm mưa 
• Giấc mộng viễn du 
• Giang hồ 
• Hát lên nào 
• Hẹn nhau - lời: Chiêu Tranh 
• Hết đêm nay mai sẽ hay 
• Hình ảnh một đêm trăng 
• Hoài vọng 
• Hôn nhau lần cuối - lời: thơ Nguyễn Bính 
• Kinh thành bừng nắng 

• Lãng tử - lời: Mặc Thế Nhân 

• Lối cũ 
• Lời nhi nữ 
• Mộng hải hồ 
• Một Lần Cuối - lời: thơ Nguyễn Bính  

• Mưa - lời: Văn Khôi  

• Mưa rơi thánh thót 
• Mưa trên phím ngà - lời: Thanh Nam 

• Nắng đẹp đồng xanh 

• Nỗi lòng chinh phụ - viết với Nhật Bằng 

• Nhớ bến Đà Giang - lời: Chiêu Tranh 

 

 
 

 • Nỗi buồn 
• Ô! Mê ly - lời: Văn Khôi 

• Sóng vàng trên vịnh Nha Trang - lời: 

Văn Khôi 
• Suối tóc - lời: Thy Vân 
• Sương thu 
• Ta vui ca vang - lời: Chiêu Tranh 
• Tạ ơn Thượng Đế 
• Thu thanh bình 
• Thuyền xưa bến cũ 
• Tiếng dương cầm 
• Tiếng hát đường xa  
• Tiếng hát với cung đàn 
• Tiếng vang trên đồi 
• Tiếng vọng chiều vàng 
• Tình 
• Tôi đi giữa hoàng hôn 
• Trăng sáng vườn chè - lời: thơ Nguyễn Bính 
• Trăng sơn cước - lời: Văn Khôi 

 • Trở về Huế 
• Trong đêm vắng 
• Viết trên tà áo em 
• Vó câu muôn dặm - lời: Văn Khôi 
• Vui bên ánh lửa - lời: Chiêu Tranh 
• Vui đời nghệ sĩ 
• Xuân họp mặt 
• Xuân miền Nam - lời: Tuấn Nghĩa 
• Xuân thôn dã 
• Xuân về trên non sông Việt Nam 
• Xuân vui ca 
• Yêu 
• Yêu và Mơ 
 

              

 

Lời trong các bản nhạc của NS Văn Phụng 
https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/LoiNhacVanPhung.pdf 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/LoiNhacVanPhung.pdf


19 

 

 
  



20 

 

 
 

VUI ĐỜI NGHỆ SĨ 
Duy Quang hát: https://www.youtube.com/watch?v=eUbk1Faxfz4 

 
Don Hồ hát: https://www.youtube.com/watch?v=l3qsMIYwAlI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUbk1Faxfz4
https://www.youtube.com/watch?v=l3qsMIYwAlI
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MỘT SỐ BÌA NHẠC RỜI CỦA NS VĂN PHỤNG 
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Sáng tác đầu tay của NS Văn Phụng: Ô MÊ LY - lời: Văn Khôi 
 

   

      

 

Ô MÊ LY - Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày: 
       

 https://cothommagazine.com/nhac/LeVanKhoa/OMeLy-VP-NganKhoi.mp3 
                 

Hòa âm, phối khí: Lê Văn Khoa  
Dàn nhạc: Festival Symphony Orchestra 

 
**** 

 
Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn Văn Phụng về Ô Mê Ly: 

 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/PhongVanVanPhung-
OMeLy.mp3 

  

https://cothommagazine.com/nhac/LeVanKhoa/OMeLy-VP-NganKhoi.mp3
https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/PhongVanVanPhung-OMeLy.mp3
https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/PhongVanVanPhung-OMeLy.mp3
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Ban Hợp Ca Thăng Long hát Ô MÊ LY: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni9iKx3EnCM 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ni9iKx3EnCM
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3 BẢN NHẠC MÀ NHẠC SĨ VĂN PHỤNG TRÂN QUÝ:  
SUỐI TÓC, TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN & CHÁN NẢN 
(theo bài phỏng vấn NS Văn Phụng của Trường Kỳ) 
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Nhớ về Văn Phụng, hát khúc Ô! Mê Ly! 
** Quỳnh Giao (Nguồn: Người Việt, October 03, 2006) ** 

Văn Phụng viết Ô! Mê Ly! khi ông mới 18 tuổi. Ở tuổi 15, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, ông 
đã đoạt giải nhất về dương cầm với bài “Prière d’un Vierge”. Năm đó, chiến tranh sắp 
bùng nổ nên cậu bé tài hoa phải chạy loạn mà vẫn cố chạy theo nhạc. Năm 1946, Văn 
Phụng về nương náu tại nhà thờ Tứ Trùng ở Chợ Cồn của tỉnh Nam Ðịnh và được học 
về đạo lý và âm nhạc với Cha Xứ Mai Xuân Ðĩnh. Từ hậu phương trở về Hà Nội năm 
1948, Văn Phụng gia nhập ban quân nhạc Ðệ Tam Tiểu Ðoàn Danh Dự, cùng thời với 
những nhạc sĩ như Nguyễn Hiền, Ðan Thọ, Nhật Bằng, Nguyễn Cầu, Nguyễn Túc hay 
Văn Khôi. Trong ban quân nhạc, ông học thêm với Nhạc Trưởng Schmetzler và bắt đầu 
viết hòa âm cho dàn đại hòa tấu của quân đội, có tới cả trăm nhạc sĩ, và cho các ban 
tân nhạc của đài phát thanh. Ðây là thời kỳ ông tung ra Ô Mê Ly! tác phẩm khiến ông 
nổi danh như cồn. Lời ca của Văn Khôi là tiếng hát đồng quê: Ðứng giữa cánh đồng 
nhìn ánh nắng phớt hồng Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về Thoáng thấy tiếng nàng 
và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang… 

Nhưng nét nhạc của Văn Phụng là nhịp điệu Fox, giật và nhẹ và rất mới. Có nghe lại, 
chúng ta mới thấy sự nhuần nhuyễn bất ngờ giữa cảnh sắc đồng nội và giai điệu Tây 
phương của người nhạc sĩ. Năm đó, xin nhắc lại, Văn Phụng mới 18 tuổi mà đã tung 
tăng nhảy vào nhạc với tiết điệu mới lạ. Rồi từ đấy, trở thành một nhạc sĩ thuộc nhóm 
đa tài và đa diện nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Từ thời ấu thơ còn chạy loạn, Văn 
Phụng đã bắt được hồn thơ của thể loại dân ca. Ông cải biên và cho ta những ca khúc 
thuộc dòng “nhạc quê” ở nội dung, về ruộng đồng và quê hương đất nước. “Nhớ bến 
Ðà Giang”, “Trăng sáng vườn chè”, hay “Ðêm buồn”, “Các anh đi” – là những ca khúc 
lai láng âm hưởng dân ca nhưng với nhịp điệu mới lạ. Cũng từ Văn Phụng, vui tươi và 
trong sáng như Phạm Ðình Chương thời trẻ, chúng ta có “Vó câu muôn dặm”, “Ta vui 
ca vang”, hay “Bức họa đồng quê”, “Mộng hải hồ” – những sáng tác đã được “Ô! Mê 
ly!” báo hiệu từ lâu. Nhạc đồng quê và nhạc trẻ lại xuất hiện cùng những tác phẩm có 
kích thước bán cổ điển mới là điều lạ. 

Ấy là “Tiếng dương cầm” hay “Mưa trên phím ngà”. Văn Phụng là nhạc sĩ ít chịu ngồi 
yên, hoặc tự nhái lại mình trong những tác phẩm đã nổi tiếng. Ông luôn luôn tìm tòi và 
làm mới tân nhạc bằng những nhịp tiết mới mà vẫn giữa được ý thơ dân tộc trong lời 
ca. Khi Sài Gòn say mê nhịp điệu Slow Rock và các ca khúc của Paul Anka, chúng ta 
có Văn Phụng “Tôi đi giữa hoàng hôn”. Ca khúc này là danh mục không thể thiếu trong 
các chương trình nhạc có giá trị. Muốn tìm đến những chân trời xa lạ hơn và giai điệu 
huyền ảo hơn thì hãy đi theo “Giấc mộng viễn du” của Văn Phụng. Có ai biết chăng 
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truyện tình cờ. Ông viết nhạc theo giai điệu ngũ cung rất Ấn Ðộ khiến người nghe muốn 
uốn éo thân hình theo nàng vũ công! 

Bài “Tiếng vọng chiều vàng” của ông làm bừng sống khúc ca bi hùng của O’ Cangaceiro, 
một phim cao bồi nổi danh của Brazil! Khi thấm mệt và muốn dìu dặt trong nhịp luân vũ 
– rất chậm thì hãy nghe “Suối Tóc”, bài ca không thể thiếu trong các vũ trường thanh 
lịch và các buổi trình diễn nghệ thuật. Sinh thời, Văn Phụng là con người hồn nhiên, 
duyên dáng. Lời ca của ông phản ảnh tâm hồn đó. Nhưng ông cũng là người có kỷ luật 
và nghiêm túc khi sáng tác. 

Ông không có tham vọng gióng lên những thông điệp lớn về nhân thế hay xã hội, nghe 
thấy từ lời ca của Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn. Ông chỉ muốn chúng ta vui với nhạc 
và rất tận tụy trong việc mua vui cho thiên hạ. Ông còn yêu nhạc đến độ làm đẹp cho 
nhạc của người khác. Văn Phụng là một trong ba bốn nhạc sĩ có công lớn cho nền tân 
nhạc với nghệ thuật hòa âm công phu khiến các ca khúc có hẳn một chiều sâu bất ngờ. 
Những người kia là Vũ Thành, Hoàng Trọng, và Nghiêm Phú Phi. Nhờ tài hòa âm độc 
đáo và khả năng cảm nhận rất phóng khoáng, Văn Phụng đã viết cho hầu hết các ca 
khúc nghệ thuật của Việt Nam trong gần hai thập niên. Nếu có dịp nghe lại, chúng ta có 
thể thấy réo rắt cung bậc của Francis Lai hay Paul Mauriat. 

Nhiều nhà sáng tác nhạc và các nhạc công, nhạc sĩ hay ca sĩ vẫn còn nhớ tới tài hòa 
âm của Văn Phụng với lòng tri ân. Ông không chỉ hòa âm cho ban nhạc mà còn soạn 
bè cho các ca sĩ trong các bài song ca, tam ca, tứ ca hay các ban hợp xướng. Loại hòa 
âm công phu này, giờ đây chúng ta đang mất dần. 

Văn Phụng là người của vũ trường trong các ca khúc tân kỳ nhưng cũng là một nhạc 
trưởng có thế giá, người bạn nhạc của thế hệ Anh Ngọc, Mộc Lan, Kim Tước, Châu 
Hà, bạn thân của Hoài Bắc Phạm Ðình Chương hay Mai Thảo. Cùng với người bạn 
đường Châu Hà, ông đã chung chuyến vượt biên với Mai Thảo năm 1977, và dàn dựng 

chuyện vượt biên như một vở kịch vui. Những người còn ở lại kể 
rằng: hai ông bà cãi lẫy gì đó rất găng rồi một người vùng vằng 
bước ra khỏi nhà. Người kia lên cơn giận dữ đập phá tan tành, 
sau đó có vẻ hối lỗi nên bỏ đi tìm, để lại một căn nhà nát bét chẳng 
còn đồ đạc gì để “tiếp thu”! Tác phẩm nghệ thuật cuối của ông 
trên quê hương là màn kịch vui đó. Ðịnh cư tại Hoa Kỳ, Văn Phụng 
tiếp tục viết hòa âm và dạy nhạc tại miền Ðông, cho tới khi tạ thế. 

Quỳnh Giao  
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Tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Phụng (1930-1999) 
The JIMMY SHOW – 2019 

 
Jimmy phỏng vấn ca sĩ Châu Hà 

 

    
https://www.youtube.com/watch?v=ryhaU5reQ4k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ryhaU5reQ4k
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Thủ bút của Nhạc Sĩ Văn Phụng 
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Văn Phụng & Châu Hà & ái nữ thăm Richmond, Virginia USA – 1983 

 
 

Châu Hà hát live, không dùng micro, bài Ave Maria ở nhà  
ÔB Nghiêm Xuân Liễm/Thái Phượng, với tiếng piano của Văn Phụng: 

 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/AveMaria-VanPhung-ChauHa-

1983.mp3 

 

**** 
Châu Hà chia sẻ về bài Ave Maria - sáng tác của Văn Phụng - 

trong Jimmy Show 2018: 
 

https://youtu.be/LUtsUhkprh4?t=2041 

 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/AveMaria-VanPhung-ChauHa-1983.mp3
https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/AveMaria-VanPhung-ChauHa-1983.mp3
https://youtu.be/LUtsUhkprh4?t=2041
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Sau bìa bản nhạc AVE MARIA ấn hành tại Virginia 
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Kim Tước hát AVE MARIA (Văn Phụng) – guitar: Phương Thảo 
Tháng 12, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dP1cshjhKZY 
 

 

 
 

Đến bờ tự do tháng 12, 1977- trên đảo Pulau Besar, Mã Lai 
Hình kỷ niệm gia đình Văn Phụng & Châu Hà với Mai Thảo, Ngọc Phu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dP1cshjhKZY
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BĂNG NHẠC TƠ VÀNG 5 – “TIẾNG HÁT VỚI CUNG ĐÀN” 

với tiếng hát Châu Hà – trước 1975 

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

  
Văn Phụng & Châu Hà 

https://www.youtube.com/watch?v=TAmjOvHQtEs
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Thúy Nga Video 44 - Paris By Night 27 – Paris, France (1994) 
Văn Phụng: Tiếng Hát Với Cung Đàn  

(Bấm vào tên bản nhạc để nghe) 
 

01. Ghé Bến Sài Gòn - Mỹ Lan, Jenny Loan, Phương Loan, Chí Tài, Nhất Lý, Henry Chúc & 

Chí Thiện / 02. Bóng Nguời Đi - Ý Lan / 03. Các Anh Đi – Hương Lan / 04. Mưa Trên Phím 

Ngà - Duy Quang/ 05. Đêm Buồn - Ái Vân/ 06. Xuân Miền Nam - Quang Bình & Trang Thanh 

Lan / 07. Mưa - Phi Khanh / 08. Giã Từ Đêm Mưa - Anh Khoa, Chí Thiện & Chí Tài / 09. Nhớ 

Bến Đà Giang - Phương Hồng Quế / 10. Suối Tóc - Châu Hà / 11. Tình - Thanh Lan / 12. Bức 

Họa Đồng Quê - Mỹ Lan, Jenny Loan, Phương Loan, Ngọc Thuý & Bảo Hân / 13. Trở Về Huế 

- Nguyễn Hưng / 14. Hoài Vọng - Lưu Bích / 15. Bên Lưng Đèo - Elvis Phương (Phụ đệm: Chí 

Thiện, Chí Tài & Nhất Lý) / 16. Nỗi Buồn - Diễm Liên / 17. Hết Đêm Nay, Mai Sẽ Hay - Don Hồ 

/ 18. Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu – Dalena / 19. Tiếng Hát Với Cung Đàn - Ái Vân, Phi 

Khanh, Duy Quang & Elvis Phương / 20. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn - Khánh Hà /21. Vó Câu 

Muôn Dặm - Duy Quang, Elvis Phương, Chí Thiện, Ngọc Trọng, Chí Tài, Nhất Lý, Anh Khoa & 

Nguyễn Hưng 

https://www.youtube.com/watch?v=3T5BixIaS04
https://www.youtube.com/watch?v=2RbnvaHdZAY
https://www.youtube.com/watch?v=g74bdL7gj7g
https://www.youtube.com/watch?v=zRBQP3ElBZM
https://www.youtube.com/watch?v=zRBQP3ElBZM
https://www.youtube.com/watch?v=tDNfo_xosB4
https://www.youtube.com/watch?v=kTK-AnOXxyo
https://www.youtube.com/watch?v=OItfh6CD1Qw
https://www.youtube.com/watch?v=2xXgdjhKL0w
https://www.youtube.com/watch?v=2xXgdjhKL0w
https://www.youtube.com/watch?v=24Xbw-nj0KY
https://www.youtube.com/watch?v=XJ8PnRok9hY
https://www.youtube.com/watch?v=RQNM80PtxJY
https://www.youtube.com/watch?v=NMdtsTyGjEU
https://www.youtube.com/watch?v=z5rPXBdK2fk
https://www.youtube.com/watch?v=fkgEL2xZOiU
https://www.youtube.com/watch?v=lVhW5dLburc
https://www.youtube.com/watch?v=s9UBi_OPYTk
https://www.youtube.com/watch?v=BJIAs_5N8T4
https://www.youtube.com/watch?v=2Gi0WBZgxV0
https://www.youtube.com/watch?v=eKwFkXe7kns
https://www.youtube.com/watch?v=eKwFkXe7kns
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Thư pháp: Văn Tấn Phước (Paris)  
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https://www.youtube.com/watch?v=24Xbw-nj0KY 
 

(Sau khi Châu Hà hát Suối Tóc là cuộc phỏng vấn ngắn của  
MC Nguyễn Ngọc Ngạn với Châu Hà-Văn Phụng) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=24Xbw-nj0KY
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CHƯƠNG TRÌNH NHẠC VĂN PHỤNG 
Phan Anh Dũng thực hiện năm 2010 – hiệu đính 2022 

 
CHỌN NGHE NHẠC TRONG ALBUM SAU ĐÂY: 

https://cothommagazine.com/wp/tuong-nho-van-phungtieng-hat-than-huu/ 
 

1. Tiếng Hát Đường Xa - Ban hợp ca Vùng Hoa Thịnh Đốn 

2. Tình - Hiếu Thuận 

3. Tiếng Dương Cầm – Linh Phương - piano solo 

4. Chán Nản - Vũ An Thanh 

5. Xuân Họp Mặt - Văn Phụng Hoàng hòa tấu 

6. Ta Vui Ca Vang - Thái Phượng, Tâm Hảo, Hoàng Tiếp, Anh Dũng  

7. Hoài Vọng – Jazzy Dạ Lam 

8. Nỗi Buồn – Quỳnh Giao 

9. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn - Hoàng Tiếp 

10. Bức Họa Đồng Quê - Cung Fa, Hoàng Dung, Hoàng Anh, Sĩ Tuấn 

11. Bóng Người Đi - Tâm Hảo  

12. Trăng Sơn Cước - hòa tấu 

13. Tiếng Dương Cầm - Sĩ Tuấn 

14. Yêu - Diễm Huyền - piano solo 

15. Hình Ảnh Một Đêm Trăng - Hiếu Tâm, Hiếu Thuận, Hiếu Trang  

16. Ave Maria – Linh Chi, Mộng Trang, Jazzy Dạ Lam 

17. Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu- Thái Phượng 

18. Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn - Linh Phương - piano solo 

19. Tiếng Hát Với Cung Đàn - Anh Dũng &Tâm Hảo 

20. Hoài Vọng - Nguyễn Ngọc Châu hòa tấu 

21. Yêu - Minh Châu (California) 

22. Ghé Bến Sài Gòn - Nguyễn Ngọc Châu hòa tấu 

23. Yêu và Mơ - Minh Trân 

24. Ô Mê Ly - Thái Hiền 

25. Tình - Trần Vĩnh - saxo (hòa âm: Duy Cường) 

26. Vó Câu Muôn Dặm - Sĩ Tuấn, Sĩ Tường, Cung Fa 

27. Suối Tóc - Thái Ninh 

28. Xuân Miền Nam - Ban hợp ca Vùng Hoa Thịnh Đốn 

https://cothommagazine.com/wp/tuong-nho-van-phungtieng-hat-than-huu/
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/2.Tinh-HieuThuan.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/4.ChanNan-VuAnThanh.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/5.XuanHopMat-VanPhungHoanghoatau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/1.TaVuiCaVang-TPhuongTHaoHTiepADung.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/16a.HoaiVong-NguyenNgocChau-hoatau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/6.NoiBuon-BachCuc.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/7.ToiDiGiuaHoangHon-HoangTiep.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/8.BucHoaDongQue-HDungHAnhCFaSTuan.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/9.BongNguoiDi-TamHao.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/10.TrangSonCuoc-hoatau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/11.TiengDuongCam-SiTuan.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/12.Yeu-DiemHuyen-piano.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/13.HinhAnhMotDemTrang-HTamHThuanHTrang.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/14.EmMoiBietYeuDaBietSau-ThaiPhuong.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/15.ToiDiGiuaHoangHon-LinhPhuong-piano.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/16.TiengHatVoiCungDan-TamHaoAnhDung.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/16a.HoaiVong-NguyenNgocChau-hoatau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/16b.Yeu-VP-MinhChau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/17.GheBenSaiGon-NguyenNgocChau-hoatau.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/18.YeuVaMo-MinhTran.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/19.OMeLy-ThaiHien.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/20.Tinh-TranVinh-saxo.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/21.VoCauMuonDam-CungFaSiTuanSiTuong.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/22.SuoiToc-ThaiNinh.mp3
http://cothommagazine.com/nghe_nhac/TuongNhoVanPhung-TiengHatThanHuu/23.XuanMienNam-HopCaVungHTD.mp3
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Ô MÊ LY! - Trường Kỳ 

 

Trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp của mùa Giáng Sinh cuối cùng của thế kỷ 
20, nhạc sĩ Văn Phụng sau năm ngày hôn mê đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 17 
tháng Mười Hai, 1999, vào lúc 6 giờ chiều, đúng một tuần trước ngày kỷ niệm 
Chúa sinh ra đời. Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, từ Montreal và ngay từ 
thành phố nơi ông cư ngụ là Fairfax, Virginia, tôi đã được ông nhận lời dành cho 
một buổi nói chuyện tại căn nhà trong khu chung cư dành cho người lớn tuổi trên 
đường TySpring. Nhưng rất tiếc đúng ngày hẹn, vào buổi sáng 29 tháng Tám, 
1999, ông lại bị đưa khẩn cấp vào bệnh viện Fairfax, là nơi từ hơn một năm qua 
ông vẫn ra vào thường xuyên, có khi đến vài lần mỗi tuần. Lại một cái hẹn nữa 
được ấn định vào buổi trưa ngày 7 tháng Mười, 1999 dành cho một cuộc nói 
chuyện qua điện thoại. Với một giọng mỏi mệt vì ông đã phải thức trắng đêm lo 
lắng cho bệnh tình của vợ ông là nữ danh ca Châu Hà, vào bệnh viện đêm hôm 
trước vì bị tức ngực. Mặc dù trong sự mỏi mệt và bi quan về bệnh tật, đôi lúc bản 
tính “tếu” của ông vẫn lộ ra qua những câu nói khôi hài của một nghệ sĩ rất yêu 
đời, đầy lạc quan trước đó... 
 
‘Ô mê ly đời sống với cây đàn’ 
 
Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng, sinh tại Hà Nội năm 1930. Ngoài một 
người chị đã mất, ông còn hai người em trai, một người hiện ở tiểu bang Iowa 
và một người còn lại Việt Nam. Ông học bậc tiểu học ở trường Louis Pasteur, 
trung học ở trường Albert Sarrault. Là một học sinh rất xuất sắc, nên năm 16 tuổi 
ông đã đậu Tú Tài. Văn Phụng đam mê âm nhạc từ nhỏ và đã được hai giáo sư 
dương cầm là bà Perrier và bà Vượng chỉ dẫn về nhạc khí này. Nhờ có một năng 
khiếu đặc biệt, vào năm 15 tuổi ông đã đoạt giải nhất về dương cầm trong một 
cuộc tuyển lựa tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đến năm 1946, trong thời gian ở hậu 
phương ông đã được linh mục Mai Xuân Đĩnh chỉ dẫn thêm về nhạc, và sau đó 
tự học hỏi qua sách vở và “Cái gì không hiểu tôi cũng lò mò lấy tự vị, dictionnary 
ra học. Chỉ học lấy vì ông cụ đâu có cho học!” 
 
Vì quá mê nhạc nên ông đã không học thêm về ngành y khoa sau khi đã theo 
học một năm theo yêu cầu của thân phụ, rất thích ông trở thành một bác sĩ vì 
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“Ông cụ thời ấy khó lắm, chỉ có muốn tôi làm bác sĩ thôi, đâu có muốn tôi làm 
nhạc sĩ.” 
Trước quyết định của Văn Phụng “Ông cụ bực lắm. Nhưng mà nhân thể tôi viện 
cớ là phải vào lính. Một là mình đi lính chiến, hai là mình đi lính nhạc. Mà lính 
nhạc thì nghe có vẻ dễ chịu hơn... Cầm súng, cầm siếc chán lắm.” 
 
Đó là vào năm 1948, lệnh tổng động viên được ban hành, Văn Phụng gia nhập 
ban Đệ Tam Quân Nhạc, tiểu đoàn danh dự ở Hà Nội, cùng một thời kỳ với các 
nhạc sĩ Đan Thọ, Nhật Bằng, Nguyễn Túc, Nguyễn Hiền, Đan Phù, Vũ Thành, 
v.v. Ông được quân nhạc trưởng người Pháp gốc Đức là Schmetzer hướng dẫn 
và trở thành một trong những nhạc sĩ chuyên soạn hòa âm đầu tiên những nhạc 
phẩm Việt Nam dành cho dàn đại hòa tấu trên 80 người của ban Quân Nhạc. 
Cũng vào năm 1948, trong niềm vui sống trong âm nhạc là con đường ông đã 
quyết định chọn lựa, Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm đầu tiên “Ô Mê Ly, trở thành 
một nhạc phẩm rất quen thuộc cho đến nay. Ngoài việc sáng tác và hoạt động 
trong ngành quân nhạc, Văn Phụng còn trình diễn trong các vũ trường ở Hà Nội 
trong việc giải trí cho các quân nhân Pháp và “cũng kiếm thêm được tí tiền còm” 
như ông nói. 
 
‘Ô mê ly dạo phím rồi ca vang’ 
 
Khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của mình với “Ô Mê Ly” vào năm 1948 và kết 
thúc với “Chán Nản” vào năm 1972, Văn Phụng đã sáng tác hàng trăm nhạc 
phẩm, trong số đó có rất nhiều nhạc phẩm đặc sắc như “Các Anh Đi,” “Tình,” 
“Suối Tóc,” “Mưa,” “Tiếng Hát Với Cung Đàn,” là “Tiếng Dương Cầm,” “Trở Về 
Huế,” “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn,” v.v. Tuy ông nói cứ sáng tác “lai rai... chẳng có 
lúc nào mạnh, lúc nào yếu cả,” tuy nhiên trong thời gian từ 25 đến 45 tuổi được 
coi là thời kỳ sung mãn nhất, như ông nói: “Đời người ta từ khoảng 25 tuổi đến 
45 tuổi là thời gian mạnh giỏi nhất. Mười lăm tuổi thì coi như chưa biết gì, coi như 
còn non. Hai mươi lăm tuổi mới biết được, thế rồi 35 tuổi thì khá hơn nhưng hơi 
bừa bãi một chút. Rồi đến 45 tuổi thì chín chắn. Năm mươi lăm tuổi là bắt đầu 
già rồi.” 
 
Văn Phụng là một nhạc sĩ không chú trọng về việc phân loại những sáng tác của 
mình để “cứ làm đại thôi! Có hứng là làm, gặp cái gì làm cái đó,” đúng như lời nữ 
danh ca Châu Hà đã nói về người chồng nghệ sĩ của mình: “Ông ấy sáng tác lúc 
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nào cũng được, cứ có hứng là làm, ngay như ngồi chợ Cầu Ông Lãnh cũng làm 
nhạc được.” 
Nguồn cảm hứng đến với Văn Phụng bất chợt, như trong thời gian đầu quen biết 
với Châu Hà, ông đã sáng tác “Suối Tóc” để tặng người vợ tương lai của mình. 
Gặp trường hợp buồn của người bạn, ông đã viết “Em Mới Biết Yêu Đã Biết Sầu,” 
trong khi nhạc phẩm “Tình” được sáng tác chung cho mọi người, vì theo ông “của 
ai thì cũng bấy nhiêu chuyện. Mình đã già đời về tình ái rồi, đã biết được chữ 
Tình nó là cái gì.” 
Khi được hỏi những nhạc phẩm nào khiến ông hài lòng nhất, Văn Phụng cho 
biết: “Nói đúng thì đối với tôi, bài nào tôi cũng hài lòng. Không có bài gì đặc biệt 
lắm. Nhưng cũng có một vài bài hơn hơn một chút, thí dụ như bài ‘Suối Tóc’ 
chẳng hạn, tôi thích lắm. Hay như bài ‘Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn.’ Mọi người đều 
thích những bài đó. Gần đây nhất là bài “Chán Nản,” vào độ 72, 73 gì đó, thiên 
hạ thích lắm.” 
 
‘Tình duyên đôi ta sẽ hòa, sẽ hòa như muôn tiếng hát với cung đàn’ 
 
Tiếng hát Châu Hà và tiếng đàn Văn Phụng đã hòa cùng một nhịp điệu vào 
khoảng năm 56, 57, vài năm sau khi ông “Ghé bến Sài Gòn.” Lúc đó Văn Phụng 
là nhạc trưởng tại đài phát thanh Quân Đội, nơi ông cộng tác một thời gian dài, 
cùng một lúc còn phụ trách một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh Sài 
Gòn và đài Truyền Hình Việt Nam. Trong khi đó Châu Hà ở trong thời kỳ đầu tiên 
đi hát và hợp tác với một số chương trình ca nhạc trong đài phát thanh. Sau lần 
gặp gỡ Châu Hà, Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm “Suối Tóc,” cho đến nay chỉ 
có tiếng hát Châu Hà mới diễn tả trọn vẹn được nhạc phẩm này và phần lớn 
những nhạc phẩm khác của Văn Phụng, cùng với tiếng hát của Kim Tước và 
Mộc Lan là những tên tuổi lớn trong thập niên 60 tại Việt Nam. 
 
Đến năm 1963, Văn Phụng và Châu Hà thành hôn và đã có với nhau hai người 
con gái, đều cư ngụ tại Hoa Kỳ. 
 
Năm 1978, gia đình Văn Phụng vượt biển đến một đảo ở Mã Lai. Sau năm, sáu 
tháng ở đây, gia đình ông đến tiểu bang Virginia, cư ngụ tại Fairfax cho đến nay. 
Sở dĩ Văn Phụng chọn Virginia vì ở đây là nơi cư ngụ của thân mẫu Châu Hà, 
một người em trai của ông và một số người thân thích khác. Ông không muốn 
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sống ở California như đa số nghệ sĩ khác, hơn nữa “ở đây nó mọc rẽ ra rồi thành 
ra khó đi lắm.” 
 
‘Tình là một chuyện muôn màu, tình là mình hạnh phúc thật mau’ 
 
Tự ví cuộc đời mình như cuộc đời một con bướm, Văn Phụng đã trải qua nhiều 
mối tình trước khi lập gia đình với Châu Hà. Đời ông là cả một sự bay bướm với 
những cuộc tình “loạn lên,” như ông nói cũng như đã xác nhận mình có số “đào 
hoa.” Quan niệm của ông về tình yêu đã được ông phơi bầy trong nhạc phẩm 
“Tình” là một bài “vừa ca ngợi vừa chán nản tình yêu” vì theo ông “Người ta vui 
vì tình cũng nhiều, người ta buồn vì tình cũng nhiều, cho nên nghĩa cái chữ tình 
nó khó lắm. Thật ra thì thí dụ như tôi hay chú, hay ai đó vừa mới gặp một nàng 
nào vừa mắt một tí là thấy trong lòng đã yêu rồi, mê rồi! Mê rồi thì đến lúc muốn 
gặp, muốn ôm lấy, muốn hôn, muốn làm tình, muốn làm đủ các thứ. Nhưng mà 
làm tình xong rồi sẽ có một thời gian bị buồn về những chuyện khác. Thường 
thường là như vậy. Ít khi nào có một cuộc tình mà bền bỉ và êm đềm suốt một 
đời. Thế nào nó cũng có sóng gió.” 
Tuy “loạn lên” trong tình yêu, nhưng Văn Phụng chưa hề một lần đau khổ vì tình 
và “đặc biệt là không bao giờ bị thất tình gì hết cả. Không bị ai bỏ rơi hết cả. Chỉ 
có tôi bỏ rơi người ta thôi, chứ không có ai bỏ rơi tôi cả.” 
 
‘Nỗi buồn ai hay cùng tôi, nỗi buồn xé nát tim tôi’ 
 
Nhưng vào những ngày tháng cuối đời, Văn Phụng đã mang một nỗi buồn lớn 
do bệnh tật gây nên. Ông cho biết bệnh ông là “các thứ bệnh... bệnh tim, bệnh 
gan, bệnh thận, bệnh phổi, đủ hết các thứ,” đến từ sự tác hại của bệnh tiểu 
đường. Mặc dù vậy “mình cũng vẫn ăn uống, vẫn ăn phở, cà phê, cà pháo, cứ 
phây phây, cứ tưởng bở... ”. Khi nói câu này Văn Phụng đã liên tưởng đến những 
buổi tụ tập nơi nhà nhạc sĩ Nguyễn Túc vào mỗi ngày thứ Năm, nơi thường xuyên 
có mặt những nghệ sĩ cùng thời với ông khác cùng cư ngụ một vùng như Nhật 
Bằng, Anh Ngọc, v.v. Do thói quen đó, tại đây những nghệ sĩ tên tuổi này đã đặt 
tên cho nhóm của họ là “Club Jeudi” tức “Hội Quán Ngày Thứ Năm” để cùng 
nhau ôn lại những kỷ niệm xưa của một thời vàng son bên nồi phở bốc khói và 
ly cà phê đậm đà do nhạc sĩ Nguyễn Túc “sáng tác” và “hòa âm.” Một hội viên 
của “Club Jeudi” đã vĩnh viễn rời xa bạn bè trong sự luyến tiếc của các “hội viên” 
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còn lại với tất cả sự ngậm ngùi, nhớ về hình ảnh một người bạn yêu đời và vui 
nhộn ngày nào trong ban tam ca “Do Si La... ” 
 

 
 
Vào tháng Sáu năm 98, Văn Phụng được mời qua California tham dự một 
chương trình đặc biệt do ban hợp xướng Ngàn Khơi tổ chức để vinh danh ông. 
Lúc đó tình trạng sức khỏe của ông bắt đầu suy sụp để đến nỗi suýt bị té khi 
bước lên sân khấu mặc dù được nhiều người dìu đỡ, sau khi đã cẩn thận dặn 
dò một số bác sĩ thành viên của ban Ngàn Khơi phải đưa ông vào bệnh viện ngay 
trong trường hợp xẩy ra tình trạng nguy ngập. Ngay cả khi ngỏ lời trước khán 
giả, ông cũng bị lao đao, không vững. Và đó cũng là lần cuối cùng ông bước lên 
sân khấu trong cuộc đời nghệ sĩ của mình. “Đấy là bắt đầu từ tháng Sáu. Bắt đầu 
triệu chứng là nó như thế, nó lao đao, muốn té như là người say rượu ấy. Vừa 
mới tháng Sáu năm ngoái thôi, còn phây phây. Về đến nhà thì bắt đầu tháng 
Mười năm 98 bị một cái heart attack, xụm ngay lập tức. Lúc bấy giờ như là cái 
cây rau luộc, đang tươi tốt như thế này, đem bỏ vào nước sôi một cái là ‘đi đoong’ 
đến như thế. Chán đời lắm.” Ông nói thêm với một giọng chán nản “Cho nên 55 
đến 65 là bắt đầu ‘đi đoong.’ Như anh bây giờ 70, bắt đầu thành cái dẻ rách rồi,” 
và kết luận với một niềm bi quan cùng cực: “Mình ốm đau một năm nay, chán 
lắm chú ơi! Xin lỗi chú, chú chưa gặp cái cảnh ốm đau như tôi thế này. Như tôi 
một năm nay cứ đi ra vào nhà thương như là đi chợ ấy. Gặp hết bác sĩ lại y tá, 
toàn như thế không thôi. Nó chán và buồn ghê lắm. Đến nỗi bây giờ tôi đau cái 
tay không đàn được, khổ ghê lắm và buồn chán lắm.” Chán đến nỗi, ông không 
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còn hy vọng gì nơi những tiến bộ về y khoa vì “Khi nó đã ‘attack’ mình thì mình 
cũng như là cái miếng sắt đã rỉ rồi, không thể nào làm gì được khác cả. Chỉ có 
vứt đi thôi.” Ông còn ví von một cách khôi hài pha lẫn một sự buồn chán: “Trước 
đó không có triệu chứng gì cả! Cứ vẫn phây phây như thường, y như cái xe mà 
đang chạy, bị nổ lốp đến đùng một cái là nó xẹp ngay xuống. Nói cho chú nghe 
là trong đời người ta nó có cái trường hợp nó buồn đến như vậy.” Nỗi buồn thấm 
thía nhất đối với Văn Phụng có lẽ là khi “nghe những cái tapes ngày xưa mình 
làm, ngồi nghe mà buồn lắm. Bây giờ tay trái đâu có đánh đàn được nữa. Tay 
trái nó gần như là tê bại, paralyzed.” 
 
Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Túc, Văn Phụng trước khi hôn mê một ngày, còn 
có mặt trong một tiệc cưới một gia đình người bạn thân tại nhà hàng Fortune ở 
Virginia. Và đó là lần xuất hiện cuối cùng của ông – một người theo đạo Tin Lành 
– trước khi được Chúa cất đi vào ngày 17 tháng Mười Hai năm 1999. Lễ phát 
tang của ông đã được tổ chức vào ngày 19 tháng Mười Hai tại Domaine Funeral 
Chapel ở Springfield để sau đó thi hài người nhạc sĩ tài hoa này sẽ được vĩnh 
viễn chôn vùi dưới lòng đất ngày 22 tháng Mười Hai. 
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Nhạc sĩ Văn Phụng có máu khôi hài và vẽ hí họa dưới tên “Zăng Bụng” như ở trên. 
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Văn Phụng, một đời cho Âm Nhạc 

Thy Nga, phóng viên đài RFA / 2009-12-19 
 

 
 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VANCT1213.mp3 
 
“Tôi đi giữa hoàng hôn” qua giọng hát Elvis Phương ...  
 
Hoàng hôn về trên nghĩa trang nhỏ tại Quận Fairfax ở ngoại vi Hoa Thịnh Đốn. 
Vào cuối Thu, vài chiếc lá cuối cùng không chống đỡ nổi trước cơn gió lạnh, rơi 
rụng lác đác ...  
Một chiếc lá úa màu, đậu nhẹ xuống ngôi mộ nằm bên cạnh dưới tượng Thiên 
Chúa. Hàng chữ “Tiếng hát với cung đàn” khắc trên tấm bia, dường như lạc lõng 
nơi đây, nhưng với người Việt có thân nhân yên nghỉ tại nghĩa trang này, nhất là 
với giới yêu nhạc thì hàng chữ ấy nhắc nhở đến đôi nghệ sĩ Văn Phụng-Châu 
Hà. 
 
“Tiếng hát với cung đàn” - hợp ca ... 
 
“Cung đàn” là nhạc sĩ Văn Phụng đã ra đi vĩnh viễn ... Không có cung đàn thì 
“Tiếng hát” Châu Hà cũng không cất lên nữa. 
 
 

https://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VANCT1213.mp3
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Nhạc sĩ hòa âm phối khí số 1 
 
Nói đến Văn Phụng thì người Việt mình đều nghe tiếng, ông nổi danh là nhạc sĩ 
hòa âm phối khí số 1 của Việt Nam suốt thời gian từ 1945 đến biến cố tháng Tư 
1975. 
Tiểu sử của ông được đăng trên hầu hết các trang web về âm nhạc. Trong mục 
này, Thy Nga cũng đã từng viết về nhạc sĩ Văn Phụng. Thuở nhỏ, Văn Phụng là 
học sinh xuất sắc nhưng lại mê nhạc. Năm 15 tuổi, Văn Phụng đoạt giải nhất độc 
tấu dương cầm tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Năm 16 tuổi, được Linh mục Mai Xuân Đình chỉ dạy thêm về âm nhạc. Đến năm 
18 tuổi thì được nhạc trưởng Schmetzer người Pháp gốc Đức chỉ dẫn về hòa 
âm. Cùng trong năm 1948 đó, Văn Phụng sáng tác nhạc bản đầu tay, là bài “Ô 
mê ly”. Tiết tấu sôi động của bài này làm cho người nào nghe cũng thích nên 
được cả các ban nhạc nước ngoài đàn lên mà không biết tác giả là ai, như lời 
người vợ tâm đầu ý hợp của ông là Châu Hà từng thuật lại. 
 
“Ô mê ly” - hợp ca ... 
 
Suối tóc 
 
Trường hợp hai người gặp nhau như thế nào, Thy Nga hỏi chuyện Châu Hà và 
được chị kể lại: 
“Cô hỏi tôi cái chuyện này thì nó xa lắm rồi, nó đã đi vào dĩ vãng nhưng mà dầu 
sao thì nó cũng sống ở trong tim với lại tâm hồn tôi rất rõ ràng. 
Ngày xưa đó thì ở Hải Phòng, ba của anh Phụng mướn nhà của ba tôi. Một hôm, 
anh Phụng đến thăm ông cụ. Lúc đó, tôi ngồi ở trên lầu vừa hong tóc vừa dạo 
đàn. Anh ấy nghe thấy tiếng đàn Piano ở trên lầu, mới tò mò bước lên cầu thang, 
và đứng ở ngưỡng cửa. 
Tôi đang dạo đàn thì trông thấy bóng người đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay ra thì 
ra là một chàng trai, không quen biết. Anh ấy cúi đầu chào và tự giới thiệu “Tôi là 
Văn Phụng, tôi đến thăm thày tôi ở dưới nhà mà tôi nghe thấy tiếng đàn ở trên 
này, tôi đánh bạo lên đây để làm quen. Thì ra cô đang đánh đàn. 
Anh ấy nhìn tôi kỹ hơn, khi thấy tóc tôi dài chấm đất thì anh ấy buột miệng nói 
“suối tóc”! Rồi anh ấy quay lại hỏi tôi là cô đang dạo bài gì đó mà sao nghe hay 
thế. Tôi trả lời là của Eddy Duchin thì anh ấy mới bảo “Xin phép cô cho tôi dạo 
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thử một tí được không?” Tôi bảo “Vâng, mời anh ngồi”. Anh ấy đàn thì tôi mới biết 
rằng tôi vừa mới múa rìu qua mắt thợ. Anh ấy đàn hay quá. Mặc dù lần đầu chơi 
cái bản nhạc này mà anh ấy đàn như mưa như gió, rất là hay! Thành đó là một 
cái kỷ niệm rất đẹp trong đời chúng tôi. Năm đó là năm 1952.” 
 
“Tiếng dương cầm” do Thái Thanh trình bày ... 
 
Anh ấy nhìn tôi kỹ hơn, khi thấy tóc tôi dài chấm đất thì anh ấy buột miệng nói 
“suối tóc”! 
 
Ca sĩ Châu Hà 
 
Ngay từ phút đầu gặp gỡ, hai người đã bị tiếng sét ái tình, nhưng bố của Văn 
Phụng không chấp thuận, thành ra Châu Hà phẫn uất đi lấy chồng để vào Nam, 
xa hẳn kỷ niệm. 
Một thời gian sau, Văn Phụng cũng được bố mẹ cưới vợ. Rồi gia đình di cư vào 
Nam ... Trong không khí rộn ràng “Nắng đẹp miền Nam” Văn Phụng thành lập 
ban tam ca nam đầu tiên ở Việt Nam, và say sưa sáng tác tuy nhiên, trong lòng 
vẫn nhớ đến “Suối tóc”. 
 
Châu Hà: 
“Bẵng đi ... đến năm 54, một hôm ở đài phát thanh, anh ấy trông thấy tôi, anh ấy 
sững sờ. Anh ấy lại buột miệng, nói lần thứ hai “suối tóc”. Đó là cái sự tích của 
bài “Suối tóc” như vậy.” 
 
“Suối tóc” -  Văn Phụng đệm dương cầm cho Châu Hà hát sau này ... 
 
Trong Nam, Châu Hà trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng. Văn Phụng thì trở nên 
Nhạc trưởng của đài Phát Thanh Quân đội, và đảm trách chương trình ca nhạc 
trên đài Phát Thanh Saigon. Và một điều mà ít người biết là Văn Phụng cũng viết 
nhạc cho các đoạn phim thời sự Việt Nam chiếu trong rạp trước khi vào phim 
chính thời đó. 
Hai người vẫn yêu thương nhau nhưng làm sao đây? Còn gia đình ràng buộc, 
rồi những dị nghị xung quanh. Trong lúc tâm tư buồn bã nhất, Văn Phụng viết 
nhạc khúc “Tôi đi giữa hoàng hôn” (vào năm 1962). 
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Tưởng đâu mọi sự đã an bài nhưng rốt cuộc, họ tái hợp từ năm 63 để sống bên 
nhau cho tới khi chứng bệnh cướp đi đời sống của Văn Phụng. Ông mất vào 
ngày 17 tháng 12, 1999 tức là tuần này, gia đình sẽ làm giỗ thứ 10. 
 
Châu Hà: 
“Cảm tưởng sau 10 năm anh Văn Phụng mất, là tôi tiếc kinh khủng lắm. Tôi tiếc 
cái tài của anh ấy phải chôn vùi đi bởi cái bệnh và chết. Nhưng mà cái chết, không 
ai thoát được cả ... thì tôi cũng đành tiếc nuối anh ấy thôi.” 
 
Phương Loan, người con gái lớn nhất của Văn Phụng, nói là tuy bố có tình yêu 
mới nhưng ông vẫn chu toàn bổn phận với con cái nên các con vẫn luôn kính 
yêu bố. Loan thuật lại kỷ niệm nhớ nhất về Bố: 
“Cái kỷ niệm mà ngây thơ nhất, Loan còn nhớ mãi, muốn để viết vào trong truyện, 
là sự hãnh diện vì có người cha nổi tiếng như vậy. Có một hôm, Bố chở đi chơi, 
Bố vừa mới mua được cái xe hơi hiệu Versailles. Saigon đâu mấy ai có cái xe 
đẹp lộng lẫy như thế. Mình đi thì thấy ai cũng ngó. Mình còn nhỏ, không hiểu 
rằng đó là vì cái xe đẹp, mà mình lại nghĩ là “Ô! tại vì Bố mình đi đâu, người ta 
cũng biết là ông Văn Phụng.” Loan nhìn lên trên trời thì thấy ánh trăng đi theo. 
Mình lại nghĩ bụng “Bố mình nổi tiếng đến nỗi ông Trăng ở trên trời cũng biết đây 
là nhạc sĩ Văn Phụng và đi theo nữa”. Về sau, mình mới biết ra là mình quá ngây 
thơ như thế.” 
 
“Hình ảnh một đêm trăng” do con trai Văn Phụng Hoàng đàn background. 
 
Cảm nghĩ của Loan khi sắp đến giỗ Bố, đặc biệt năm thứ 10 là mốc thời gian 
đáng kể. 
 
Phương Loan: 
“Dạ thưa Cô thì cả tháng này là trong tâm hồn của Loan và mọi người trong gia 
đình đều chuẩn bị hết. Ý nguyện của Loan muốn làm trong dịp kỷ niệm năm thứ 
10 này là vợ chồng Loan sẽ về ăn Tết ở Việt Nam - lần đầu tiên sau năm 75 - để 
rồi đi thăm tất cả những nơi mà ngày xưa Bố đã đi chơi nhạc. Loan muốn đến để 
tìm lại xem: thứ nhất có còn những cái đó không? Nếu không còn thì bây giờ, nó 
là cái gì? Mình quay phim, chụp ảnh. Nói lên “Con về để ghi chép lại tất cả những 
công trình âm nhạc của Bố.” 
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Công trình âm nhạc 
 
Văn Phụng để lại cho đời khoảng sáu mươi nhạc bản, từ những bài “Ô mê ly”, 
“Tiếng vọng chiều vàng”, “Trăng sơn cước” với các tiết tấu lạ tai vào thời đó, 
những ca khúc sống động vui tươi, các bài hát Xuân, các tình ca; đến các nhạc 
khúc mang âm điệu cổ điển Tây phương như “Tiếng dương cầm”, “Mưa trên 
phím ngà”, ... tới các bài chứa chất tình cảm quê hương như “Nhớ bến Đà giang”, 
“Trở về Huế”, “Ghé bến Saigon”, “Bức họa đồng quê”; các bài đậm tình dân tộc 
như “Trăng sáng vườn chè” phổ ý thơ Nguyễn Bính; và trong bối cảnh chiến 
tranh, có những bài “Các anh đi”, “Bóng người đi”, “Lời nhi nữ”, “Chung thủy”, 
“Nhắn người lạc lối”, ... Khi cảm hứng đến, là ông sáng tác ngay. 
 

 Tới nay, những nhạc bản của Văn Phụng vẫn được nhiều 
người ưa chuộng. Các nét nhạc độc đáo và công trình của 
ông thật là quý báu cho kho âm nhạc nước nhà. 
 
Chương trình về cố nhạc sĩ Văn Phụng xin kết thúc nơi đây. 
Thy Nga chào tạm biệt quý thính giả. 
 

 
******* 

 

 
Phương Loan & chồng (Canada) tại mộ bố Văn Phụng (Virginia)  



69 

 

 

 

Nhạc Văn Phụng qua nhiều thế hệ 

 

1. Nhạc Văn Phụng -Tiếng hát Thái Thanh 
Giã Từ Đêm Mưa, Tiếng Dương Cầm, Bóng Người Đi, Các Anh Đi, Chung Thủy, Ca 
Khúc Mừng Xuân, Ô Mê Ly, Nhớ Bến Đà Giang, Thuyền Xưa Bến Cũ 
 

2. Nhạc Văn Phụng - Nhiều ca sĩ trình bày 
Tiếng hát: Khánh Ly (Đêm Buồn, Gió Chiều, Tạ Ơn Thượng Đế), Lệ Thu (Sương 
Thu, Mưa Trên Phím Ngà, Hôn Nhau Lần Cuói, Trở Về Huế), Mai Hân (Chung 
Thủy), Minh Trang (Hình Ảnh Một Đêm Trăng), Anh Ngọc (Tiếng Dương Cầm), Thái 
Thanh (Thuyền Xưa Bến Cũ), Phương Hồng Quế (Nhớ Bến Đà Giang), Đoàn 
Chính (Vó Câu Muôn Dặm), Mộc Lan (Bóng Người Đi), Mai Hương (Ta Vui Ca Vang, 
Suối Tóc, Mưa), Kim Tước (Lời Nhi Nữ, Dịu Dàng, Khúc Nhạc Tâm Tình), Quỳnh 
Giao (Mưa Trên Phím Ngà), Sĩ Phú (Giã Từ Đêm Mưa), Diễm Chi-Elvis Phương-
Thái Châu (Xuân Họp Mặt), Phi Khanh (Đón Xuân Thanh Bình, Tình), Ban Hợp Ca 
Thăng Long (Giã Từ Đêm Mưa), Lưu Bích (Hoài Vọng), Xuân Sơn (Trăng Sáng 
Vườn Chè), Thanh Lan (Tiếng Vang Trên Đồi, Trăng Sơn Cước), Diễm Chi (Xuân 
Miền Nam), Connie Kim (Vó Câu Muôn Dặm), Đức Minh (Xuân Về Trên Non Sông 
Việt Nam), Tuấn Ngọc (Yêu và Mơ), Trần Thái Hòa (Tôi Đi Giữa Hoàng 
Hôn), Hương Lan (Các Anh Đi), Ý Lan (Giấc Mộng Viễn Du), Khánh Hà (Chán Nản/ 

https://cothommagazine.com/wp/van-phungtieng-hat-thai-thanh/
https://cothommagazine.com/wp/tuong-nho-nhac-si-van-phung/
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Yêu), Don Hồ (Hết Đêm Nay Rồi Mai Sẽ Hay), Minh Xuân & Minh Phúc (Vui Đời 
Nghệ Sĩ) ... 
 

3. Nhạc Văn Phụng -Tiếng đàn tây ban cầm của Vô Thường 
Giã Từ Đêm Mưa, Suối Tóc, Trở Về Huế, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, Mưa 
 

4. "CD Dòng Thời Gian - Văn Phụng" - Tiếng hát Thùy Dương 
Tiếng Dương Cầm, Bóng Người Đi, Các Anh Đi, Ghé Bến Sài Gòn, Chán Nản, Yêu, 
Yêu và Mơ, Dịu Dàng, Nỗi Buồn, Trăng Sơn Cước 
 

5. Nhạc Văn Phụng -Tiếng hát Phi Khanh 
Ghé Bến Sài Gòn, Suối Tóc, Yêu, Ô Mê Ly, Nỗi Buồn, Tình, Xuân Miền Nam, Mưa, 
Đón Xuân Thanh Bình, Xuân Vui Ca 
 

6. "CD - Trăng Sáng Vườn Chè" - với một số ca sĩ trẻ ở Việt Nam 

Nhóm 5 Dòng Kẻ (Bức Họa Đồng Quê), Nhóm Belcalto (Giấc Mộng Viễn Du), Quỳnh 

Lan (Mưa /Yêu), AC &M (Ô Mê Ly), Quang Minh (Suối Tóc), Khắc Dũng & Mai Hậu 

(Trăng Sáng Vườn Chè), Bonnuer Trinh (Trăng Sơn Cước), Phi Thúy Hạnh (Xuân Họp 

Mặt) 

 

   

https://cothommagazine.com/wp/tuong-nho-van-phungvo-thuong-guitar/
https://cothommagazine.com/wp/van-phungdong-thoi-gian/
https://cothommagazine.com/wp/van-phungtieng-hat-phi-khanh/
https://cothommagazine.com/wp/van-phungtrang-sang-vuon-che/
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Những bài hát của Văn Phụng như tôi biết ... 
** Thanh Trang ** 

                                             
Bài hát đầu tiên của Văn Phụng mà tôi nghe trong đời là bài “Trăng sơn cước”, 

năm tôi mười hai tuổi. Thời ấy là gần giữa thập niên 50, và nghe trên “radio”, Đài 

Pháp Á. Ông hàng xóm cạnh nhà có cái “radio” hiệu “Zenith”, tôi chả còn nhớ là 

của Hòa Lan hay của Pháp. Máy ở nhà tôi là hiệu “Lemouzy” của Pháp, âm thanh 

nghe cũng rõ ràng, ngon lành; tất nhiên là so với máy móc của thời ấy ! Ít lâu sau 

thì một anh bạn gần nhà, cùng học ở “Chasseloup” nhưng trên tôi hai lớp và biết 

đánh “guitare”, một hôm đem bài hát “Lời nhi nữ” của Văn Phụng qua nhà và đàn 

cho tôi nghe. Đàn xong, anh ta nói :”Nghe Tây quá há ?” Hồi đó thì tôi mới chỉ 

biết nghe ca hát thôi, chứ cũng chưa rành về nhạc cho nên cũng chả phân biệt 

đuợc rõ ràng thế nào là âm hưởng  “Tây”,thế nào là âm hưởng “ta” ! Mãi về sau 

mới dần dần định ra đuợc sự khác biệt ấy, và thấy là nhận xét của anh bạn quả 

có phần chính xác. Để người đọc có một ý niệm rõ ràng và cụ thể về điều vừa 

rồi thì sau khi viết mấy dòng này tôi sẽ ngồi vào đàn và “hòa tấu” bài “Lời nhi nữ” 

để hầu quý vị !  

 

Vì là chuyện kỷ niệm cho nên tôi có quyền viết lan man và nhắc đến sự thể là 

anh bạn kia sở dĩ để ý đến khía cạnh đó một phần là vì anh ta học trường Tây 

thừ thuở bé, và ông Bố có lẽ không nghĩ xa cho lắm nên có người con trai đầu 

lòng thì đặt tên là Đông, rồi đến anh bạn của tôi thì đặt tên là Tây, theo cái nghĩa 

“có Đông thì phải có Tây” cho nó cân đối ! Tôi đoán vậy ! Ông ấy không nghĩ là 

đến ngày thực dân Pháp kéo nhau về “Tây” hết, với cao trào “dân tộc” đang bùng 

lên sau ngày Đệ Nhất Cộng Hòa đuợc thành lập thì ai gọi con mình là “Tây” thì 

nghe cũng hơi chướng, tạm suy ra như thế ! Quả nhiên, sau đấy ít lâu thì cũng 

chả hiểu do đâu mà ra, ở nhà anh bạn lại gọi anh ta theo cái tên là “Hương” ! 

 

Dạo đó tuy tôi còn thuộc hàng “nhãi con” nhưng đã biết nhận xét là ông Bố anh 

bạn kia kể cũng lạ : đi thay tên gọi của con ở nhà từ “Tây” thành “Hương”, là tên 

con gái, thì nghe ra lại càng thêm chướng ngược. ( Giờ này mà anh bạn 
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Tây/”Hương” ngày xưa của tôi ở đâu đấy trên đất Pháp hay tại quê nhà mà đọc 

đuợc mấy dòng này nơi trang “Cỏ Thơm” này, thì xin vui lòng liên lạc gấp để xác 

định dùm rằng tôi chỉ kể lại toàn những chuyện có thật; bởi tôi không có thói quen 

khi viết về những kỷ niệm trong đời mình thì cứ thế mà dựng chuyện lên, rồi thêm 

mắm thêm muối vào đấy, rất có hại cho những người tránh ăn mặn do cao áp 

huyết ! )  

 

Những tháng ngày lần lựa của tuổi “hoa niên” ấy thì tôi tuần tự có dịp nghe những 

bài hát khác của Văn Phụng mà tôi rất thích bởi bài nào cũng có giai điệu thật 

đẹp.  Lời của những bài hát thì, theo như tôi thấy, chỉ gọn gẫy, rõ ràng mạch lạc 

thôi, chứ còn giai điệu thì bao giờ cũng thật đẹp ! Mà hình như khi nói về khía 

cạnh “âm nhạc” nơi một bài hát thì đấy, vẫn theo tôi, mới là cái chính ! 

 

Thính giả khi xưa, và cả cho đến ngày nay, khi nhắc đến những bài hát của Văn 

Phụng thì người ta thường nhắc đến những bài nào ? Xin tạm liệt kê : 

Đối với quảng đại quần chúng thì hình như ấy là các bài : “Ghé bến Sài Gòn”, “Ô 

mê ly”, “Trở về Huế”, “Tôi đi giữa hòang hôn”, “Giã từ đêm mưa”, “Tiếng dương 

cầm”, “Bức họa đồng quê”, “Các anh đi”, “Trăng sáng vườn chè” ( phổ thơ 

Nguyễn Bính ), “Suối tóc”… 

Đối với một số hạn chế hơn thì ấy là các bài : “Nhớ bến Đà Giang”, “Mưa”, “Mưa 

trên phím ngà”, “Giác mộng viễn du”, “Hình ảnh một đêm trăng”, “Chán nản”, 

“Yêu” , “Hôn nhau lần cuối” ( phổ thơ Nguyễn Bính ), “Bóng người đi”, “Chung 

thủy”,  … 

 

Riêng tôi thì vẫn không quên những bài sau đây nữa mà tôi thích :”Xuân miền 

Nam”, “Xuân thôn dã”, “Mái tranh ven đồi”, “Tôi yêu những buổi chiều vàng”, “Dịu 

dàng”, “Lời nhi nữ” như đã viết ở trên …   

Vấn đề là như sau : Người nghe những bài hát thì chỉ có mỗi một cách duy nhất 

để biết đuợc những bài hát, và ấy là ca sĩ người ta hát những bài nào thì mình 

biết đuợc những bài ấy ! Mà ca sĩ, từ “có tiếng tăm” đến ca sĩ tài tử thì một là có 

những sở thích riêng khi chọn bài, hoặc chỉ muốn hát những bài mà “nhiều người 
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đã quen tai và biết đến”, bởi hát bài nào mà người nghe người ta cảm thấy “lạ 

tai” thì người hát ngại là không có “tác dụng” ! Ngày xưa tôi nghe chương trình 

ban “Phượng Hoàng” của Văn Phụng ở Đài phát thanh Sài Gòn thì hầu như bài 

nào của ông tôi cũng đuợc nghe qua; vì ông là tác giả cho nên biết đích xác 

những bài hát mình có trong tay, kể cả những nhạc sĩ trưởng bạn nhạc thời đó 

cùng có chương trình riêng của mình ở Đài phát thanh ! 

 

Vậy thì giải pháp duy nhất để giữ gìn những cái hay cái đẹp của một thời thì 

không riêng gì đối với những bài hát của Văn Phụng mà đối với bất cứ một tác 

giả nào khác có tên tuổi trong nền Tân Nhạc của ta, người hát nên chịu khó tìm 

tòi, lục lọi coi xem còn những bài hát đặc sắc nào khác của tác giả này hay tác 

giả kia. Bằng không thì người nghe của thế hệ đuơng đại hay thế  hệ trẻ của 

ngày hôm nay làm sao người ta biết ? Chẳng hạn như Tết con Cọp đang đến mà 

trên các mạng, trên thị trường DVD, băng nhạc, thấy người ta rao hàng hay giới 

thiệu, chuyển cho nhau nghe  những bài quen thuộc như “Ly rượu mừng”, “Xuân 

này con không về”, “Đồn vắng chiều xuân”  v.v.. của những tác giả khác, còn 

những bài thật đặc sắc về giai điệu như “Xuân miền Nam” của Văn Phụng nếu 

như đã hiếm thì bài “Xuân thôn dã” lại càng hiếm hơn, nếu không muốn nói là 

chả thấy đâu !  

Còn giai điệu đẹp đẽ nơi bài “Lời nhi nữ” tôi “hòa tấu” theo đây thì chẳng qua 

cũng là để “minh họa” điều mình vừa mới viết ở đoạn trên ! Nội dung lời lẽ nơi 

bài hát là một cô gái trẻ khuyên người yêu là lính trong quân đội Quốc Gia, trước 

ngày thành lập QLVNCH, nên tạm quên tình riêng để nghĩ đến nỗi đọa đày của 

người dân bên kia bờ Bắc sông Bến Hải. Câu cuối nơi bài hát :”Anh yêu em ơi, 

khi nao vang câu thanh bình ca .. Quê hương yên vui, em ra bến sông đón người 

em yêu !” 

 

Nghĩ đến đấy mà cứ thấy lòng ngậm ngùi ! 

 

Thanh Trang (Nam Cali, cuối Đông 2009-2010) 
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Xuân Thôn Dã 
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/XuanThonDa-VP-TTdan.mp3 

 
Quỳnh Dao hát: https://www.youtube.com/watch?v=9NjxzNJeS94 

 
Lời Nhi Nữ 

http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/LoiNhiNu-VP-ThanhTrangdan.mp3 
 

Kim Tước hát: https://www.youtube.com/watch?v=tDjuxcir1VQ 
 
 

XUÂN THÔN DÃ 
Hoa Xuân chưa tươi ngàn cây 
Còn tràn gió Đông buồn lây 
Xa xôi tiếng chim nào đâu 
Tre khô xác xơ nghiêng đầu 
Giòng sông hoang vắng 
Nhịp cầu thở than 
Đồng lúa nhớ tiếng thôn nữ 
Ca vang câu ca thương mến 
Bao anh nông dân tươi cười trong nắng 
Hàng cau thôi rơi hoa trắng 
Mênh mang mây trôi u ám 
Mưa đông như gieo oán cung đàn 
Nhưng đây Xuân về rắc mưa hồng 
cánh hoa 
Măng tre vươn tươi mình xanh tươi lá 
Chim say hơi Xuân bừng ca 
Nhịp cầu ngắm gương dòng sông 
Sông mơ sóng đưa bềnh bồng 
Đây thôn nữ đang nghiêng mình 
Chàng trai nghe khúc Thanh Bình vẳng 
đưa 
Mùa Xuân tới 
Đồng quê mới 
Hương hàng cau ngát cây rơm vàng 
Đôi bờ câu mớm duyên mơ màng 
Mùa Xuân tới 

Lòng phơi phới 
Xuân tươi rồi về quên hết đau thương 
Mùa Xuân tô thắm quê hương 
 
LỜI NHI NỮ 
Người yêu em hỡi, giờ đây em khuyên 
chàng. 
Vì dân anh hãy dâng mình hiến non 
nước. 
Anh hay chăng anh, nơi bên kia sông 
Bến Hải kia 
Quê hương thân yêu, dân gian điêu linh 
đang chờ tay anh. 
Có những lúc yếu đuối em mơ màng. 
Nhớ tới những phút đã vui bên chàng. 
Nhưng nơi xa đau thương đang vang 
rền. 
Tuy yêu anh, nhưng thôi em đành 
quên. 
Người yêu em hỡi giờ đây em cầu 
nguyện. 
Đọc tên anh khẽ, mong Thượng Đế 
thương thấu 
Anh yêu em ơi, khi nao vang câu Thanh 
bình ca 
Dân gian yên vui, em ra bên sông đón 
người em yêu!

http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/XuanThonDa-VP-TTdan.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=9NjxzNJeS94
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/LoiNhiNu-VP-ThanhTrangdan.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=tDjuxcir1VQ
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THANH LAN SHOW # 15 –  
NHẠC SĨ VĂN PHỤNG 

https://www.youtube.com/watch?v=esGNs7A_zGc 
 
Các bạn thân mến, Một tuần trôi qua thật nhanh. Hôm 
nay Thanh Lan xin được nhắc về một nhạc sĩ đã để lại 
cho đời nhiều bài hát sôi sục niềm yêu đời như: "Tôi đi 
giữa hoàng hôn", "Bức họa đồng quê", " Ô Mê ly", 

"Xuân miền Nam"..... Đó cũng là để trả lời một câu hỏi của khán giả. Và đó cũng là 
những giây phút vui vẻ cho chính mình khi được ngồi nói về một nhạc sĩ mà mình từng 
mến mộ.  Thanh Lan - tháng 7 năm 2021 

*** 

 
Thúy Nga Music Box # 36 – July 2021 

Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc 
 

TA VUI CA VANG (Nhạc: Văn Phụng - lời: Chiêu Tranh): 
https://youtu.be/YOV5CLkPc7Y?t=219 

 
GIÃ TỪ ĐÊM MƯA (Sáng tác: Văn Phụng): 

https://youtu.be/YOV5CLkPc7Y?t=5045 
 

*** 
Thúy Nga Music Box # 44 – October 2021 

 
Thanh Lan hát TIẾNG DƯƠNG CẦM (Sáng tác: Văn Phụng) 

https://youtu.be/digTTaMRrAM?t=2548 

https://www.youtube.com/watch?v=esGNs7A_zGc
https://youtu.be/YOV5CLkPc7Y?t=219
https://youtu.be/YOV5CLkPc7Y?t=5045
https://youtu.be/digTTaMRrAM?t=2548
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ASIA 48-  75 Năm Âm Nhạc Việt Nam - Houston, Texas USA (2005) 
Chia sẻ của danh ca Châu Hà về  

Nhạc sĩ Văn Phụng & Phạm Đình Chương:  
https://www.youtube.com/watch?v=O8i0LreZJF0 

 

 

ASIA 48 – toàn chương trình: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3-a29I66Nc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O8i0LreZJF0
https://www.youtube.com/watch?v=N3-a29I66Nc
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Để tưởng nhớ một nhạc sĩ tài hoa… 
VĂN PHỤNG: đã hơn 9 năm qua 

12 Tháng Tám, 2009 – TV TUẦN SAN – ÚC CHÂU 
 

Rất tiếc tôi đã không được gặp nhạc sĩ Văn Phụng vài tháng trước khi ông qua đời vào 
lúc 6 giờ chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ) tại Fairfax, Virginia ngày 17 tháng 12 năm 1999 
sau một cơn hôn mê kéo dài 5 ngày.  Trước đó, tôi đã được ông nhận lời tiếp tại căn 
appartment số 425 trên đường Typring ở Vienna vùng Fairfax là nơi ông và người bạn 
đời là nữ ca sĩ Châu Hà sống trong một khu nhà dành cho người lớn tuổi.  

 
Mặc dù đã được chị Châu Hà xác nhận cho lần đến thăm này, nhưng vào giờ chót nhạc 
sĩ Văn Phụng lại phải vào bệnh viện khẩn cấp do tác hại của bệnh tiểu đường đến nhiều 
bộ phận như thận, tim, gan, vv… bộc phát mạnh từ giữa năm 1998, khiến có lần ông bị 
“stroke”.  Để tưởng nhớ về Văn Phụng nhân dịp kỷ niệm năm thứ 9 ngày ông qua đời, 
xin gửi đến quí vị một bài viết đặc biệt về người nhạc sĩ bay bướm, đào hoa và cũng rất 
hào hoa này với tất cả lòng mến mộ dành cho ông… 
  
Nhưng hơn 2 tháng trước khi Văn Phụng ra đi, tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thọai 
với ông và được ông cho biết một số chi tiết liên quan đến cuộc đời hoạt động âm nhạc 
của mình một cách khá đầy đủ, mặc dù cuộc nói chuyện phải gián đọan dở dang do 
ông quá mệt  vì những cơn ho nên không đủ sức tiếp tục. 
  
Nhạc sĩ Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng. Ông sinh năm 1930 tại Hà Nội, cùng 
tuổi với một người bạn thân của ông là nhạc sĩ Nhật Bằng, cũng đã qua đời vào năm 
2004. Ông là anh trai cả trong gia đình, có hai người em và một bà chị.  Một người em 
ở tiểu bang Iowa, một người còn ở Việt Nam. Còn người chị của ông đã qua đời từ lâu.  
Hồi nhỏi ông theo học trường Louis Pasteur và lớn lên  theo học trường Albert Sarrault.  
Ông học rất giỏi, do đó đã đậu Tú Tài 2 Pháp từ khi mới 16 tuổi. 
  
Văn Phụng tỏ ra say mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và sau đó may mắn nhận được sự 
hướng dẫn của hai nữ giáo sư dương cầm nổi danh là bà Perrier và bà Vượng nên mới 
lên 15 tuổi, ông đã đọat giải nhất về piano với nhạc phẩm “La Prière d’Une Vierge” trong 
một cuộc thi dương cầm tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. 
  
Đến năm 1946, ông tản cư về vùng Chợ Cồn, Nam Định và ở trọ trong nhà thờ Tứ 
Trùng.  Tại đây ông được cha xứ Mai Xuân Đĩnh chỉ dẫn về giáo lý và nhạc lý.  Và ông 
đã theo đạo Công Giáo từ đó. Thân phụ Văn Phụng muốn ông theo học ngành y khoa.  
Ông chiều ý để theo học ngành này vào năm 18 tuổi, nhưng chỉ theo được đúng một 
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năm thì bỏ dở. Ông tâm sự vì niềm đam mê âm nhạc nơi ông đã lấn át tất cả để chỉ còn 
biết đến những “nốt” nhạc trên phím dương cầm bằng cách tự học lấy sau khi đã có 
được một số căn bản.   
  
Qua năm 1948, Văn Phụng về Hà Nội vào thời kỳ tổng động viên nên đã xin gia nhập 
Ban Quân Nhạc Đệ Tam Quân Khu, Hà Nội mà theo ông cũng là dịp để tránh việc gia 
đình bắt theo ngành Y. Trong thời kỳ ở ban quân nhạc từ đó đến năm 1957, Văn Phụng 
lại có may mắn được nhạc trưởng người Pháp gốc Đức là Schmetzer hướng dẫn cho 
về hòa âm nên đã trở thành nhạc sĩ hòa âm cho dàn nhạc đại hòa tấu đầu tiên của Việt 
Nam. 
   
Năm 1948 cũng là năm đánh dấu ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay của mình là “Ô Mê 
Ly”, do Văn Khôi viết lời.  Nhạc phẩm này trở thành rất nổi tiếng sau đó qua nghệ thuật 
hợp ca của ban Thăng Long.  Kể từ đó ngoài việc sáng tác nhạc, Văn Phụng còn có 
thời kỳ chơi nhạc cho một số vũ trường ở Hà Nội mà khách hàng hầu hết là những quân 
nhân người Pháp.   
  
Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Văn Phụng cho biết ông đã sáng tác hàng trăm bài, 
trong số có rất nhiều bài nổi tiếng. Phải kể đến là: “Các Anh Đi” viết năm 1952, “Trăng 
sáng vườn chè” viết năm 1952, “Tiếng hát với cung đàn”, sáng tác năm 1954. “Tiếng 
dương cầm” năm 1955, “Ta vui ca vang” năm 1957. “Vó câu muôn dặm” năm 1959. “Giã 
từ đêm mưa” và “Yêu Và Mơ” năm 1960, “Tôi đi giữa hoàng hôn” năm 63, “Yêu” năm 
65, vv… 
  
Ngoài ra còn phải kể đến “Ghé Bến Sài Gòn”, Bức Họa Đồng Quê”, “Nhớ Bến Đà Giang”, 
“Xuân Họp Mặt”, “Trăng Sơn Cước”, “Mưa”, vv… Và đặc biệt ông cho biết đã sáng tác 
nhạc phẩm “Suối Tóc” do Thy Vân viết lời để tặng riêng cho vợ ông là Châu Hà. 
  
Tiếng hát Châu Hà và tiếng đàn Văn Phụng đã hòa cùng một nhịp điệu vào khoảng năm 
56, 57, vài năm sau khi ông “ghé bến Sài Gòn”.  Lúc đó Văn Phụng là nhạc trưởng tại 
đài phát thanh Quân Đội, nơi ông cộng tác một thời gian dài, cùng một lúc còn phụ trách 
một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh Sài Gòn và đài Truyền Hình Việt Nam. 
Trong khi đó Châu Hà ở trong thời kỳ đầu tiên đi hát và hợp tác với một số chương trình 
ca nhạc trong đài phát thanh.  
  
Sau lần gặp gỡ Châu Hà, Văn Phụng sáng tác nhạc phẩm Suối Tóc, cho đến nay chỉ 
có tiếng hát Châu Hà mới diễn tả trọn vẹn được nhạc phẩm này. Đến năm 1963, ông 
thành hôn với Châu Hà, thời đó là một thiếu nữ có mái tóc dài thướt tha tuyệt đẹp. Và 
hai người đã có với nhau hai người con gái, đều cư ngụ tại Hoa Kỳ. 
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Tự ví cuộc đời mình như cuộc đời một con bướm, Văn Phụng đã trải qua nhiều mối tình 
trước khi lập gia đình với Châu Hà.  Đời ông là cả một sự bay bướm với những cuộc 
tình “loạn lên”, như ông nói cũng như đã xác nhận mình có số “đào hoa”.   
  
Quan niệm của ông về Tình Yêu đã được ông phơi bầy trong nhạc phẩm Tình là một 
bài “vừa ca ngợi vừa chán nản tình yêu”. Tuy “loạn lên” trong tình yêu, nhưng Văn Phụng 
chưa hề một lần đau khổ vì tình và “đặc biệt là không bao giờ bị thất tình gì hết cả.  
Không bị ai bỏ rơi hết cả.  Chỉ có tôi bỏ rơi người ta thôi, chứ không có ai bỏ rơi tôi cả”, 
như ông tâm sự với người thực hiện chương trình này. 
  
Qua lời kể của chị Châu Hà với nhà báo Lê Văn Phúc thì nhạc sĩ Văn Phụng, cao 1 
thước 65 và nặng 160 lbs, là một người suốt đời mơ mộng. Ông thích khiêu vũ, đùa vui 
nghịch ngợm và thích ăn ngon nhưng không thích làm bếp.  Ông thích ăn những món 
như đậu, phở và súp với thói quen luôn xịt thêm tương ớt và “Maggie”.  Và đặc biệt 
thích để vợ hớt tóc ở nhà mà không bao giờ hớt ở tiệm!  Đối với vợ con, ông luôn luôn 
chiều chuộng. Vợ con muốn gì ông cũng làm liền, một cách rất chu đáo. Hoặc trong nhà 
có gì cần sửa chữa, ông đều tự tay làm lấy. 
  
Xuyên qua nội dung những sáng tác của Văn Phụng, người ta có thể chia thành ba lọai 
như Quê Hương, Đời Sống và Tình Yêu.  Đặc biệt hầu như tất cả đều mang những sắc 
thái lạc quan và yêu đời. Tuy nhiên với chính ông, Văn Phụng không bao giờ phân loại 
những nhạc phẩm mình đã viết mà chỉ “có hứng là làm, gặp cái gì làm cái đó” như ông 
nói.  Ông đưa ra thí dụ như khi gặp chị Châu Hà thì ông viết bài “Suối Tóc”.  Hoặc khi 
gặp trường hợp buồn của một người bạn thì ông viết bài “Em Mới Biết Yêu Đã Biết 
Sầu”, hay ông sáng tác ca khúc “Tình” khi muốn gửi chung cho mọi người từng trải qua 
những thời kỳ yêu đương.  
  
Về những sáng tác của mình, Văn Phụng cho biết ông hài lòng với những ca khúc đã 
viết.  Nhưng ông thích nhất một số như: Tiếng Dương Cầm, Trở Về Huế, Tôi Đi Giữa 
Hoàng Hôn, Tiếng Hát Với Cung Đàn, vv… Nhưng đặc biệt hơn cả là “Suối Tóc” và 
“Chán Nản”.  Nhạc phẩm sau ông viết từ những năm 72, 73 khi lâm vào một tình trạng 
ông cho là rất chán nản đối với cuộc đời ông, nhưng hoàn toàn không phải do Tình Yêu 
mà do một nguyên nhân khác. 
  
Vào những năm cuối của cuộc đời nghệ sĩ, Văn Phụng đã sáng tác được thêm 3 nhạc 
phẩm khác chưa có lời.  Đó là “Vĩnh Biệt Châu Hà”, “Em ở Lại” và “Anh Đi”. 
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Tuy mệt, nhưng Văn Phụng vẫn thốt ra những tiếng cười rất phóng khoáng và cởi mở 
như bản tính luôn vui vẻ của ông trong lúc nói chuyện.  Nhưng khi đề cập về tình trạng 
bệnh họan của mình, ông đã đổi qua một giọng buồn bã, chán nản. Và có lẽ đây là thời 
gian ông tỏ ra bi quan nhất trong suốt cuộc đời của mình, một cuộc đời luôn sống trong 
sự lạc quan, với bản tính vui nhộn và một đầu óc hài hước phong phú.  
  
Từ trong vòng một năm, ông cảm thấy rất chán nản khi lâm vào cảnh ốm đau, ra vào 
nhà thương rất nhiều lần. Lúc đó tay ông rất đau nên không thể còn đàn được. Mất đi 
cái thú đó, ông cảm thấy rất đau khổ và chán chường cho bản thân mình.  Ông nhớ lại 
mới trước đó hơn một năm, vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1998, ông đã bước lên 
sân khấu lần cuối cùng khi xuất hiện trong một chương trình vinh danh ông tại nam 
California với ban hợp ca Ngàn Khơi và dàn nhạc hợp tấu dưới sự điều khiển của nhạc 
trưởng Lê Văn Khoa.  Khi đứng trên sân khấu, ông đã nhiều lần cảm thấy lảo đảo muốn 
ngã.  Đó chính là triệu chứng rõ rệt đầu tiên xẩy ra với ông.   
  
Đến tháng 10 cùng năm 1998, ông đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Và trừ đó trở đi, tình 
trạng càng ngày càng trở nên trầm trọng. Văn Phụng vẫn còn nói đùa là “trước đó không 
lâu tôi còn phây phây. Phây phây như là cây rau muống tươi. Đùng một cái ném vào 
nước sôi là nó trở thành rau luộc!” 
  
Ngay sau đó, Văn Phụng lại tỏ vẻ chán nản khi đề cập tới bệnh tiểu đường của mình 
để buông thành câu nói “Bây giờ nói về bệnh tật thì buồn lắm. Không có hy vọng gì cả. 
Khi nó đã attack mình thì mình cũng như là miếng sắt đã rỉ rồi, không thể làm gì được 
khác cả. Chỉ có vứt đi thôi”. 
  
Thời gian này, nguồn vui duy nhất của Văn Phụng là mở những băng nhạc cũ để nghe 
lại những sáng tác của mình, để nhớ về những ngày tháng rất đẹp của những ngày xa 
xưa trong khi tay trái ông gần như bị tê liệt, không còn có thể sử dụng được piano hoặc 
guitar.  Nhưng nguồn vui đó đã mang đến cho một người có tâm hồn nghệ sĩ như Văn 
Phụng một nỗi buồn sâu đậm khi sống lại những tháng ngày tuyệt với nhất của ông. 
  
Năm 1978, gia đình Văn Phụng vượt biển đến một đảo ở Mã Lai.  Sau 5, 6 tháng ở đây 
gia đình ông đến tiểu bang Virginia, cư ngụ tại Fairfax cho đến giây phút cuối đời.  Sở 
dĩ Văn Phụng chọn Virginia vì ở đây là nơi cư ngụ của thân mẫu Châu Hà, một người 
em trai của ông và một số người thân thích khác.  Ông không muốn sống ở California 
như đa số nghệ sĩ khác, hơn nữa “ở đây nó mọc rễ ra rồi thành ra khó đi lắm!” 
  
Nhạc sĩ Văn Phụng hẹn sẽ nói chuyện tiếp với tôi vào một dịp khác, nhưng dịp đó không 
bao giờ đến.   
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 Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Túc, một người bạn rất thân của Văn Phụng, trước khi 
hôn mê một ngày, nhạc sĩ Văn Phụng còn có mặt trong một tiệc cưới của một gia đình 
người bạn thân tại nhà hàng Fortune ở Virginia.  Và đó là lần xuất hiện cuối cùng của 
ông  trước khi được Chúa cất đi vào ngày 17 tháng 12 năm 1999.  Lễ phát tang của ông 
đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 tại Domaine Funeral Chapel ở Sprinfield để sau 
đó thi hài người nhạc sĩ tài hoa này sẽ được vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất ngày 22 
tháng 12 năm 99. 
  
Mừng cho Văn Phụng vì ông đã được Chúa cất đi để tránh được sự hành hạ đau đớn 
về thể xác do bệnh tật gây ra cho một người trước đó đầy những lạc quan, rất  ô mê ly, 
mê ly đời ta”  với những lời pha trò và những câu chuyện tếu… (Hình ảnh tài liệu: Nhạc 
sĩ NGUYỄN TÚC  Virginia) 
  

(TVTS – 11.88) 
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VĂN PHỤNG: NHỮNG CUNG ĐIỆU CÒN LẤP LÁNH TRÊN PHÍM TƠ 
** LINH PHƯƠNG ** 

Tôi muốn viết ra những hiểu biết về nhạc sĩ Văn Phụng, một nhạc sĩ mà tôi bái phục về 
tài năng, qua cuộc sống của một  nghệ sĩ  cũng như trong đời thường của ông đối  với 
mọi người chung quanh trong cộng đồng người Việt tha hương trên xứ người. Thật bản 
lãnh và tuyệt vời! 

Không dễ gì viết về một nhạc sĩ đại tài trong vài trang giấy này, nhưng với lòng ngưỡng 
mộ về ông, tôi không thể không viết đến ông. Nhạc sĩ Văn Phụng là cây cổ thụ của làng 
nhạc Việt Nam đã đem nhiều sinh khí sống động vui tươi, đằm thắm, tha thiết, nhân bản 
đến cho con người.  Những ai đã nghe những nhạc phẩm của ông đều cảm nhận 
rằng  trong nét nhạc lời ca của Văn Phụng, dường như ông đã đọc được tâm tư và 
thông hiểu nỗi đau của riêng mình… 

Tôi đã được gặp  Nhạc sĩ Văn Phụng rất  nhiều lần qua Nhạc sĩ Nguyễn Túc, một người 
bạn chí thiết của ông  suốt 50 năm tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại.  Tại vùng D.C., 
cứ đều đều mỗi ngày thứ Năm trong tuần, các ca nhạc sĩ đã tụ lại nhà “Bác Nguyễn 
Túc” để ca hát, họp hành, thu thanh và ăn phở free!  Nơi không gian nhỏ bé đó cũng là 
nơi gặp gỡ của các danh nhân tài tử, nhạc sĩ ở xa khắp nơi đều ghé đến thăm nhau 
như: Nhạc sĩ Lê Dinh, Anh Bằng, Hoàng Trọng, Trường Kỳ, Ca sĩ Mai Hương, Tuấn 
Ngọc v. v…   Những vị cư ngụ tại vùng D.C.  đều đều đến nơi này mỗi tuần thì có Nhạc 
sĩ Văn Phụng, Nhật Bằng, Nguyễn Tuấn, và còn có nhiều nhiều những nhân vật có tiếng 
trong vùng Virginia mà tôi không thể kể hết tên ra đây… Đều đều có những shows sinh 
hoạt nghệ thuật đặc biệt giá trị đã được tổ chức tại vùng Hoa Thịnh Đốn này. 

Tôi từ tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ  đến D.C. trong những  chuyến tham dự văn 
nghệ, trình diễn dương cầm tại Hoa Thịnh Đốn cũng được họp mặt với các vị này vào 
ngày thứ Năm, gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng trên sân khấu.  Cũng tại nơi đây, tôi đã 
gặp nhạc sĩ Văn Phụng. Khi tôi chào ông, ông khen tôi rằng tôi đã đi Intro. dạo phần 
nhạc mở đầu nhạc phẩm “Mưa” do ông sáng tác rất hay, và ông đã khuyến khích tôi 
hãy thực hiện nhiều CD nữa để lưu lại cho giòng nhạc Việt Nam không bị quên lãng, 
mai một. 

Ông nói tiế : “Tiếng đàn của Linh Phương có hồn, nhờ nghe CD của em tôi mới nhớ bài 
“Mưa” tôi viết rất lâu, nên khi nghe tôi cũng lẩm nhẩm hát theo.  Bài “Tôi Đi Giữa Hoàng 
Hôn,” và “Tiếng Dương Cầm” em đàn thật điêu luyện.  Đoạn dạo em sáng tạo một đoạn 
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nhạc cổ điển của Bach làm tôi bất ngờ thích thú!”  Lời Nhạc sĩ Văn Phụng  khen đã làm 
tôi cảm động, mang đến trong tôi niềm phấn khích tinh thần thêm lên! 

Ông rất vui vẻ dễ bắt chuyện từ đề tài từ thời sự đến âm nhạc… Ông kể những chuyện 
đời nghệ sĩ khi làm nhạc ở Đài phát thanh Sài Gòn, trong phòng trà, trên sân khấu, rồi 
bao sự khó khăn sau năm 1975 , đời sống âm nhạc như thế nào không được kể  là 
nhạc công “biên chế” mà chỉ là “nghiệp dư.  Ông cười và  nói: “Mình làm nhạc mấy chục 
năm mà họ chỉ cho điểm “nghiệp dư” có nghĩa là không chính thức, mỗi đêm chỉ có mấy 
xuất hát, cả tháng chỉ có mấy kí lô gạo trộn bo bo!” 

Khi ra hải ngoại,  ông làm văn nghệ phục vụ cộng đồng Việt Nam cũng như cộng đồng 
bạn.  Mỗi lần trình diễn, ông  đều hát nhạc ngoại quốc cùng cô Châu Hà  song ca những 
nhạc phẩm ngoại quốc được Văn Phụng viết lời Việt như “Show Hawaii”  đã được  khán 
giả hoan nghênh.  Ông vừa đàn accordeon và đệm nhiều nhạc cụ khác. Ca sĩ Châu Hà 
với trang phục người Ha-uy-di rực rỡ trong vũ điệu  với dòng nhạc êm vui tươi khiến 
thính phòng sôi động nhiệt liệt tán thưởng! 

Tôi còn nhớ lại rằng lúc tôi cộng tác trên Đài phát thanh Sài Gòn khoảng năm 
1967.  Đến  giờ nghỉ,  tôi được nghe và thấy ban nhạc người Phi Luật Tân trình diễn 
đặc biệt trong chương trình “Người Ngoại quốc Trình tấu Nhạc Việt.”   Ban nhạc này đã 
trình bày nhạc phẩm  “Ô Mê-Ly”  và “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn “ với lối hoà âm và thể 
điệu Jazz xuất sắc.  Họ nói rằng ban nhạc Phi mê hai bản nhạc này và cảm ơn Nhạc sĩ 
Văn Phụng đã cho ra đời hai nhạc phẩm tuyệt vời!  Lúc ấy, có  Văn Phụng trong đài và 
ông hoan nghênh sự trình diễn của họ.  Và sau này, khi tôi có  dịp sang Paris,  tôi đã  vào 
thư viện tìm tài liệu thì được biết nhạc phẩm “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” của Văn Phụng 
đã được xem như một tài liệu xử dụng cho dàn nhạc Symphonie,  đủ hiểu tác phẩm của 
ông tuyệt vời như thế nào!   Ông có tài sáng tác nhiều thể loại theo giai đoạn ông sống, 
đi, và cảm nhận. Những bản nhạc tiêu biểu tôi liệt kê sau đây : 

Nhạc có âm hưởng bán cổ điển: “Tiếng Dương Cầm” – “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” – 
“Mưa Trên Phím Ngà”. 
Bài ca về tôn giáo:  “Ave Maria” một sáng tác ca ngợi mẹ  Chúa Giê-xu. 
Về đất nước và  Tình người:  “Các Anh Đi” – “Bóng Người Đi” – “Trở Về Huế” – “Tiếng 
Vọng Chiều Vàng”  “Mưa”-  “Chán Nản.” 
Về tình yêu: “Đêm Ngắn Tình Dài” – “Khúc Nhạc Dưới Trăng” – “Tình”  – “Yêu”- “Suối 
Tóc”-  “Yêu và Mơ” – Một Lần Cuối” – “Dịu Dàng”-– “Sương Thu” v.v…Về hợp ca: “Vui 
Đời Nghệ Sĩ” – “Tiếng Hát Với Cung Đàn” – “Giấc Mộng Viễn Du” – “Bức Họa Đồng 
Quê” – “Tiếng Hát Đường Xa”  – “ Ô Mê Ly” –  “Ghé Bến Sài Gòn” – “Hết Đêm Nay 
Mai Sẽ Hay” v.v… 
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Âm hưởng cao nguyên: “Trăng Sơn Cước” 
Âm hưởng ngũ cung: “Trăng Sáng Vườn Chè,” – “Chân Quê.” 
Nhạc về Xuân: “Xuân Họp Mặt”  – “Xuân Miền Nam”   v.v… 

Ngoài ra ông cũng viết vài nhạc phẩm không lời tặng cho vợ yêu là ca sĩ Châu Hà ba 
bài : “Vĩnh Biệt Châu Hà” – “Em Ở Lại” – “Anh Đi,” và nhiều  bản nhạc không lời  (music 
without word) ông đã cảm hứng sáng tác khi ngồi bên phím đàn.  Không rõ những cuộn 
băng cassette nay có còn giữ lại được hay đã thất lạc? 

Nhạc sĩ Văn Phụng có tài năng xử dụng nhiều nhạc khí như : Saxo, Trumpet, Clarinet, 
Sáo , Arcordeon, Piano, Key board.  Ông đã  được hai bà  Perrier, bà Vượng dạy Piano 
năm ông lên 15 tuổi.  Ông đã đoạt được giải nhất dương cầm với bài “La prière d’un 
Vierge “ tại Nhà hát lớn Hà Nội.  Đến năm 1946, ông tản cư về Chợ Còn Nam Định, 
nương náu trong nhà thờ Tú Trùng, ông đã  được Linh mục  Mai Xuân Đĩnh dạy nhạc 
lý. Gia đình muốn ông theo ngành y khoa, nhưng ông không ưa thích, và ông đã  bước 
chân vào niềm đam mê lớn hơn. Đó là ngành nghệ thuật âm nhạc. 

Năm 1948, ông về Hà nội nhận được lệnh tổng động viên.  Ông đã  gia nhập vào Ban 
Quân nhạc Đệ Tam Quân Khu Hà Hội cho hợp lệ quân dịch và cũng đi đúng với sở 
thích của ông.  Ở ban quân nhạc, ông may mắn gặp được nhạc trưởng người Pháp gốc 
Đức là Schmetzer hướng dẫn cho hoà âm.  Do đó, ông trở thành nhạc sĩ hoà âm cho 
dàn nhạc đại hoà tấu đầu tiên của Việt Nam. 

Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Túc là bạn thâm niên của ông, và lời kể của Ca sĩ Châu 
Hà là hiền thê  của ông, hai vị này đã  cho biết về các sở thích của  Văn Phụng:  thích 
nghiên cứu về âm thanh. Khi đi ra ngoài trình diễn, ông đảm trách phần âm thanh.  Vì 
từ trước 1975, ông đã có cơ hội làm việc với đài phát thanh – đài truyền hình ở Việt 
Nam, và cơ quan USO của Mỹ , Đài TV 56.  Vì  thế,  ông hiểu biết về  kỹ  thuật âm 
thanh.  Và mỗi  khi có   show nhạc, ông luôn có tinh thần trách nhiệm,  ông đều đi sớm 
trước 2- 3 tiếng đồng hồ để đề phòng những  bất trắc có thể xảy ra! 

Ông có thêm một tài nữa là khi mua một cây đàn Keyboard điện mới, ông  mang về 
tháo ra, xóa hết tiếng đàn cũ, thay vào đó, ông thay thế những âm thanh do ông lựa 
chọn theo thứ tự, lấy một số âm thanh Tây phương chuyển thành tiếng đàn Việt Nam 
như đàn tranh, sáo tre, đàn thập lục… 

Ông là người bền chí đi đến tuyệt hảo khi thu thanh; ông thu thanh bản nhạc viết hoà 
âm, phối khí thâu nhạc năm bảy lần không nản, lại có khi thức nhiều đêm liên tục  để 
nghiên cứu về cây đàn mới. 
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Ông không thích ai đến nói chuyện trong khi ông đàn, hay để ly nước, ly rượu lên trên 
mặt đàn. 

Ông tự đóng kệ nhạc bằng gỗ chung quanh tường để xếp sách trông rất đẹp mắt. Và 
ông dán những mảnh giấy nhỏ, những suy tư hay viết vài chữ cho ý nhạc khắp nơi trong 
nhà. 

Ông còn cái thú vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, và yêu thiên nhiên.  Ông tự trồng 150 
gốc hồng đủ loại biến mảnh vườn nhỏ thành thiên đường hạ giới. 

Nhắc lại cái thú vẽ tranh của ông: tại nhà Nhạc sĩ Nguyễn Túc có bức tranh, ông đã vẽ 
Văn Phụng và Nguyễn Túc ngồi trên ghế mây giỡn với con chó của ông, trước mặt là 
núi Phú Sĩ của Nhật đang phun lửa.  Ngắm bức vẽ này tôi cứ cười cười mỗi lần ghé 
nhà bác Túc. 

Ông mơ ước có một ngôi nhà cộng đồng với đầy đủ âm thanh sân khấu trình diễn và 
các sinh hoạt cho cộng đồng. Ông cũng có nhiều cái thú như ngao du đó đây. Hồi trước 
lúc ông tậu được chiếc xe van, ông liền  lái xe một vòng nước Mỹ xuyên qua các tiểu 
bang để có ngẫu hứng sáng tác nhạc. 

Tôi rất tâm đắc nét nhạc sâu sắc của Văn Phụng, vì nhận thấy rằng ngoài cái hồn nghệ 
sĩ lãng mạn thơ mộng, ngoài tài năng vượt bực của ông, Nhạc sĩ  Văn Phụng còn 
xem  trọng tình người, rất nhân bản và giúp ích dấn thân cho cộng đồng trong các sinh 
hoạt cần ông.  Thế cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên,  khi Trung Tâm Thuý Nga làm một 
DVD về cuộc đời ông để vinh danh ông, và có năm nào đó ở Houston, người ta cũng 
đã mời Văn Phụng  đến tham dự trong chương trình Vinh Danh những người Nhạc sĩ 
có công với nền âm nhạc Việt không thể thiếu tên ông. 

 Riêng tôi, mỗi lần bên phím dương cầm, nhạc phẩm “Tiếng 
Dương Cầm” và hình ảnh một nhạc sĩ tài hoa, có đức hạnh, 
đa tài đa diện của Văn Phụng  long lanh trong những cung 
đàn bật lên âm thanh tuyệt vời! 

LINH PHƯƠNG 

(Trích trong buổi mạn đàm về Nhạc sĩ Văn Phụng tại Saigon 
Radio 900 AM tại Houston chiều ngày 19-7-2012) 
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Một số chương trình phát 
thanh về NS Văn Phụng 

 

1. "Nhạc Sĩ Văn Phụng" - Trường Kỳ - 

VOA (Voice of America - Đài Tiếng Nói Hoa 

Kỳ) 

2. "Văn Phụng - Một Đời Cho Âm Nhạc" - 

Thy Nga - RFA (Radio Free Asia - Đài Á 

Châu Tự Do) 

3. "Nhạc Sĩ Văn Phụng" - Hoài Nam - Đài 

SBS Úc Châu 

 

 
 

 

Một Số Bài Viết (pdf) về NS Văn Phụng 

1. "Bóng Thời Gian - Văn Phụng" - Lê Văn Phúc 

2. "Vài Kỷ Niệm Nhỏ với Nhạc Sĩ Văn Phụng" - Lê Văn Khoa 

3. "Châu Hà với Ave Maria" - Quỳnh Giao 

4. "Nhớ Văn Phụng" - Hoàng Thanh Tâm / TÌNH - Hoàng Thanh Tâm hát 

5. " Suối Tóc" - Nguyễn Đức Nam 

6.  "Những Bài Hát của Văn Phụng Như Tôi Biết" - Thanh Trang 

7. " Chúng Tôi Đã Mất Đi Một Người Bạn ..." - Nguyễn Túc 

8. "Văn Phụng - Một Đời Cho Âm Nhạc" - Thy Nga 

9. "Nhớ về Văn Phụng, hát khúc Ô! Mê Ly" - Quỳnh Giao 

10. " Ô! Mê Ly" - Trường Kỳ 

http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/NhacSiVanPhung-TruongKy-VOA.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/TuongNiemNSVanPhung-ThyNga-RFA.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VanPhung-HoaiNam-SBSUcChau.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/BongThoiGian-VanPhung-LeVanPhuc.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VaiKyNiemNhoVoiNSVanPhung-LeVanKhoa.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/ChauHaVoiAveMaria-QuynhGiao.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/NhoVanPhung-HoangThanhTam.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/Tinh-VP-HTT.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/SuoiToc-NguyenDucNam.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/NhungBaiHatCuaVanPhungNhuToiBiet-ThanhTrang.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/NhoVanPhung-NguyenTuc.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VanPhungMotDoiChoAmNhac-ThyNga.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/VanPhungVaOMeLy-QuynhGiao.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/VanPhung/OMeLy-TruongKy.pdf
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Bích Nga đàn piano tưởng nhớ bố Văn Phụng 

 
https://www.youtube.com/@DominoPianomusic 

 
Piano arrangement, recorded and performed by Domino (Bích Nga) VAN PHUNG (1930 - 1999 ) 

 
"IN LIFE I LOVED YOU DEARLY, IN DEATH I LOVE YOU STILL" He was gone but his masterpiece will never 
be forgotten! Maestro Van Phung was a Chief orchestra, TV entertainment show, composer and 
musician, known as one of the famous artists in Saigon (South Vietnam) before 1975. He wrote many 
beautiful love songs.  

==== 
 

TIẾNG DƯƠNG CẦM: 
https://www.youtube.com/watch?v=iCVamwk_1V0 

 
GIÃ TỪ ĐÊM MƯA: 

https://www.youtube.com/watch?v=_EhC9IV28a4 
 
 

 
SUỐI TÓC: https://www.youtube.com/watch?v=SXy3pkpTB4U 

 
YÊU VÀ MƠ: https://www.youtube.com/watch?v=f2FzJ_jEITU 

 
HÌNH ẢNH MỘT ĐÊM TRĂNG: https://www.youtube.com/watch?v=UO-c7Vvk2MA 

 

https://www.youtube.com/@DominoPianomusic
https://www.youtube.com/watch?v=iCVamwk_1V0
https://www.youtube.com/watch?v=_EhC9IV28a4
https://www.youtube.com/watch?v=SXy3pkpTB4U
https://www.youtube.com/watch?v=f2FzJ_jEITU
https://www.youtube.com/watch?v=UO-c7Vvk2MA
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CHIỀU NHẠC TƯỞNG NHỚ 3 NHẠC SĨ: 
VĂN PHỤNG, NHẬT BẰNG, NGUYỄN TÚC 

22 THÁNG 9, 2012 – VIRGINIA USA 
 

 
Từ trái: Annie Hoàng, Phạm Xuân Thái, ÔB Vũ văn Dzi, Phan Anh Dũng, Bà Châu Hà, Hồng Thủy,  

Bà quả phụ Nhật Bằng, Thái Phượng, Vũ An Thanh 
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Bà Châu Hà, Hồng Thủy, bà quả phụ Nhật Bằng 

 

     
Phạm Xuân Thái, Bà Châu Hà, Đèo Văn Sách-Kim Phụng 

 

 
Phan Anh Dũng, Bà Châu Hà, Tâm Hảo 
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Phóng viên Bạch Mai phỏng vấn Bà Châu Hà 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bz9uP80xuHY 

https://www.youtube.com/watch?v=bz9uP80xuHY
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3 bản nhạc để kỷ niệm những thân tình  
với nhạc sĩ Văn Phụng / danh ca Châu Hà… 

  

 
 

TIẾNG HÁT VỚI CUNG ĐÀN – Nhạc & lời: Văn Phụng 
Song ca: Tâm Hảo & Phan Anh Dũng 

https://www.youtube.com/watch?v=0Aw0160yD8E 
 

  
 

BÓNG NGƯỜI ĐI – Nhạc: Văn Phụng; lời: Hoài Linh - Tâm Hảo ca 
https://www.youtube.com/watch?v=m0TQnSU33rY 

 
TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN – Nhạc & lời: Văn Phụng - Tâm Hảo ca 

https://www.youtube.com/watch?v=spaVsXfF-QQ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0Aw0160yD8E
https://www.youtube.com/watch?v=m0TQnSU33rY
https://www.youtube.com/watch?v=spaVsXfF-QQ
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… Suối tóc thuở ban đầu 
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Ns Văn Phụng dự tiệc mừng NS Nguyễn Văn Đông lên chức Đại Tá VNCH  

 

 
Văn Phụng, Châu Hà, Hoài Trung, Thái Thanh, Hoài Bắc   
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Trại Tị Nạn Pulau Besar, Mã Lai – 12/1977 
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Ghi chú ở trên là chữ viết tay của nhạc sĩ Văn Phụng 

Trại Tị Nạn Pulau Besar, Mã Lai – 12/1977 
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Từ trái: NS Nguyễn Túc, NS Hoàng Trọng, NS Nhật Bằng, CS Trần Kính,  

Bà Nhật Bằng, CS Minh Trang, ÔB Thẩm Oánh, x, CS Châu Hà, NS Văn Phụng 
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GIẢI KIM KHÁNH ÂM NHẠC HẢI NGOẠI – Houston, Texas USA - 1997 
Từ trái: Kim Ái-Từ Công Phụng, Thanh Vân-Ngô Thụy Miên, Châu Hà,  

Nguyễn Túc, Hoàng Trọng 
 

 
Từ trái: Nam Lộc, Phạm Duy, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Song Ngọc,  

Ngô Thụy Miên, Nhật Bằng, Vũ Thành An 
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HÌNH KỶ NIỆM ĐẶC BIỆT - Chụp ở tiểu bang Virginia, USA 
 

Ngồi từ trái: Nhà báo Lê Thiệp, ca sĩ Anh Ngọc, danh ca Châu Hà, nhạc sĩ Văn Phụng,  
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, nhà văn Bùi Bảo Trúc. 

Đứng từ trái: Bà Lê Thiệp, x, x, ca sĩ Minh Trang, nhà văn Hồng Thủy, phóng viên Bạch Mai,  
ca sĩ Quỳnh Giao, bác sĩ Phó Bá Văn, bà Nguyễn Tường Nhung (bà Ngô Quang Trưởng),  

nhạc sĩ Nhật Bằng, Khưu Văn Phát, nhạc sĩ Nguyễn Túc. 
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Từ trái: nhạc sĩ Văn Phụng, ca sĩ Minh Trang, bác sĩ Phó Bá Văn,  

ca sĩ Châu Hà, nhạc sĩ Nhật Bằng, ca sĩ Quỳnh Giao, x 

 

 
Văn Phụng, Châu Hà, ÔB Nhật Bằng, Nhật Phượng …   
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NS Văn Phụng làm việc ở một đài truyền hình vùng bắc Virginia 
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Hoài Trung, Hoài Bắc, Mai Hương, Trần Văn Trạch 
 thu âm tại tư gia NS Văn Phụng ở Virginia 
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Văn Phụng, Anh Ngọc, Đan Thọ, Nhật Bằng, Kim Tước 
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Tiếng Dương Cầm – sáng tác: Văn Phụng 
 

Domino Bích Nga - piano solo: https://www.youtube.com/watch?v=iCVamwk_1V0 
 

Tiếng hát Anh Ngọc: https://www.youtube.com/watch?v=FmuhHe4byCE 
 
Tiếng hát Quỳnh Giao: https://www.youtube.com/watch?v=zi5tUSMbQLM 
 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iCVamwk_1V0
https://www.youtube.com/watch?v=FmuhHe4byCE
https://www.youtube.com/watch?v=zi5tUSMbQLM
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Tinh Hoa Miền Nam xuất bản đầu tiên 1959 
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TƯỞNG NHỚ 

NHẠC SĨ VĂN PHỤNG (1930-1999) 
      

 
 
 
 
 

 

“Tưởng Nhớ Nhạc sĩ VĂN PHỤNG”  
Phan Anh Dũng (Rockville, Maryland) biên soạn 

Thực hiện: 2010 – Hiệu đính: 2022 
Xin vui lòng gửi thêm tài liệu và ý kiến xây dựng về:dathphan1@gmail.com 


