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TƯỞNG NIỆM  
NHẠC SĨ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG  

(1932-2018) 
 

Biên soạn: Phan Anh Dũng 

 

 

 

 WESTMINSTER, California (NV) – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả tình 

khúc nổi tiếng “Chiều Mưa Biên Giới”, vừa qua đời lúc 4 giờ 30 sáng Thứ Hai, 

ngày 26 Tháng Hai (tức 7 giờ 30 tối 26 Tháng Hai theo giờ Việt Nam) tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, hưởng thọ 87 tuổi. 

 

Nhạc sĩ Trần Quốc Bảo, chủ nhiệm đặc san Thế Giới Nghệ Sĩ, xác nhận tin trên 

với phóng viên Người Việt. 

 

“Tôi nhận được tin do ca sĩ Giao Linh từ Sài Gòn gọi sang cho hay. Giao Linh 

là học trò rất thân với thầy Nguyễn Văn Đông. Chị Giao Linh vào bệnh viện 

thăm thầy buổi trưa, vừa về vài tiếng thì nghe người nhà của thầy gọi cho biết là 

thầy qua đời,” nhạc sĩ Trần Quốc Bảo cho biết. 

 

Cũng theo lời nhạc sĩ Trần Quốc Bảo, “Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được đưa 

vào bệnh viện một vài ngày trước do khó thở, và vì những bệnh già chứ không 

phải bệnh tật gì nặng hết. Thế nên việc ông ra đi đột ngột khiến ai cũng bàng 

hoàng. Bản thân tôi cũng cảm thấy buồn quá!”... 

 

(NGUỒN: Người Việt Online - PV Ngọc Lan) 
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                                 Ông bà Nguyễn Văn Đông & vợ chồng ca sĩ Giao Linh 

                              

Theo Quỳnh Nguyễn - báo Tuổi Trẻ  Online - ngày 27/2/2018: 

...Từ sau năm 1975 ông sống ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận 

Phú Nhuận (TP.HCM). 

 

Gần gũi nhất với gia đình nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông những ngày cuối cùng là vợ 

chồng ca sĩ Giao Linh. Vợ chồng ca sĩ Giao Linh là người phụ trách cáo phó, lo 

hậu sự cùng vợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. 

 

Vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng cho hay lâu nay nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có 

mắc nhiều bệnh như thoái hóa khớp, tiểu đường, đau dạ dày và huyết áp không ổn 

định. 

 

"Những bệnh đó tôi đều biết và gìn giữ được bởi tôi cũng vốn xuất phát trong 

ngành y, nhưng 12h trưa qua (26-2) thì ông phải nhập viện cấp cứu vì phù động 

mạnh chủ.  

Đến 19h30 hôm qua thì ông ra đi vì vỡ động mạch chủ. Trước khi mất năm mười 

phút, ông vẫn rất tỉnh táo trò chuyện với tôi nhẹ nhàng" - vợ nhạc sĩ Nguyễn Văn 

Đông kể. 

Linh cữu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông được quàn tại tư gia (271A Nguyễn Trọng 

Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Lễ động quan diễn ra vào 12h 
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ngày 2-3 (nhằm ngày 15 tháng giêng Mậu Tuất), sau đó nhạc sĩ được hỏa táng tại 

Bình Hưng Hòa. Gia đình thông báo xin miễn chấp điếu, hoa quả. 

                    

       Ông bà Nguyễn Văn Đông (hình tư liệu - NS Nguyễn Văn Đông gởi tặng Phan Anh Dũng & Tâm Hảo) 

--------------------------------------- 

 

                Tiễn đưa Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông  

Văn Nghệ Cuối Tuần (42) - SBS Việt ngữ - Mai Hoa, Tuấn Tôn - Friday, March 2, 

2018 

 
Cho đến khi ông mất, người hâm mộ mới giật mình hốt hoảng, những người của "muôn năm cũ" 
thời VNCH, những người từng làm nên thời vàng son cho Hòn Ngọc Viễn Đông để hôm nay người 
Việt tiếc nuối nghĩ về... từng người một đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... 
 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mất  tại Sài Gòn vào đêm 26/2, hưởng thọ 86 tuổi. 
 
Nhắc đến Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông người ta hay nhắc đến hai bài Chiều Mưa Biên Giới và Phiên 
Gác Đêm Xuân.  
 
Tuy nhiên ông còn rất nhiều bài hay mà mỗi ca khúc đều rất đẹp về phần nhạc lẫn phần lời.  
 
Các bài hát trong chương trình sẽ đưa quý vị quay về lại thời vàng son, tử tế của người Sài Gòn và 
dư vị của người Việt không Cộng sản tao nhã mà thế hệ ngày nay còn thấy được qua những thước 
phim ảnh xưa để lại. 
 
Sau 10 năm tù CS cho hàm Đại tá QĐ VNCH, ông chọn ở lại quê hương sống bên cạnh người dân 
Việt, cùng hứng chịu với dân tộc tất cả những trái đắng của đât nước trong chế độ Cộng Sản thay vi 
ra đi theo diện HO. 
 
Cho đến khi người nghe nhạc biết rằng ông vẫn ở bên cạnh họ bấy lâu này thì ông đã đi xa rồi. 
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Bàng bạc trong tất cả các lời bài hát của ông là tâm tình và và ý muốn của ông tất cả làm nên con 
người và nhân cách Đại tá Quân đội VNCH Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. 

  

                        Mời nghe:  Chương trình phát thanh của Đài SBS Úc Châu (MP3) 

  

  

                                                                PHÂN ƯU (PDF) 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TienDuaNhacSiNguyenVanDong-SBSUcChau-VNCT42.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/PhanUu-NhacSiNguyenVanDong-2018.pdf
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BẠN CVT Ở SÀI GÒN ĐẶT GIÙM VÒNG HOA VÀ ĐEM THƯ PHÂN ƯU ĐẾN CHIA BUỒN VỚI CHỊ THU (BÀ NGUYỄN 
VĂN ĐÔNG) 
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THƯ PHÂN ƯU 

26 THÁNG 2, 2018 
 

CHỊ THU THÂN QUÝ, 
 

ĐƯỢC BẠN BÈ THÔNG BÁO TIN ANH ĐÔNG ĐÃ QUA ĐỜI, VỢ CHỒNG PHAN ANH DŨNG & TÂM HẢO Ở HOA KỲ 
THẬT QUÁ BẤT NGỜ! 

 
2 TUẦN TRƯỚC VỪA ĐƯỢC ANH GỞI EMAIL CHÚC MỪNG TẾT MẬU TUẤT VÀ MẤY THÁNG TRƯỚC ANH CÒN 

GỞI TIỂU SỬ MỚI NHỨT (VÌ THÔNG TIN TRÊN MẠNG VÀ BÁO CHÍ KHÔNG CHÍNH XÁC!) 
 

TỤI NÀY LÚC NÀO CŨNG QUÝ MẾN ANH CHỊ VÀ MONG GẶP MẶT ANH CHỊ ĐỂ NÓI CHUYỆN, VẬY MÀ CHƯA GẶP 
THÌ … ANH ĐÔNG ĐÃ RA ĐI VĨNH VIỄN! 

 
KHÔNG BIẾT GÌ HƠN LÀ CHIA BUỒN VỚI CHỊ VÀ MONG CÁC HỌC TRÒ NHƯ GIAO LINH, THANH TUYỀN … 

VÀ  THÂN HỮU CỦA ANH CHỊ GIÚP TANG LỄ ĐƯỢC CHU TOÀN. 
 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ, A DI ĐÀ PHẬT …  
CẦU XIN HƯƠNG LINH CỦA ANH ĐÔNG SỚM VỀ ĐẤT PHẬT! 

 
PHAN ANH DŨNG & TÂM HẢO 
RICHMOND, VIRGINIA USA 
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    Email chúc Tết của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông gởi Phan Anh Dũng & Tâm Hảo ngày 15 tháng 2, 
2018 
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                                               TIỂU SỬ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG (PDF) 

                                 (Do chính tác giả biên soạn và gởi cho Cỏ Thơm tháng 11, 2017) 

  

  

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TieuSuNhacSiNguyenVanDong-Nov2017.pdf
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             TRÁI TIM VIỆT NAM - Sáng tác: Nguyễn văn Đông 

                                Tâm Hảo trình bày (youtube) 

1. Ngày vui cánh chim về tổ ấm, bay tìm hương lửa chiếc nôi xưa. 

Đường đi dù cách xa vạn lý, vì tình yêu hai tiếng Mẹ Việt Nam. 

Đường vui Bắc Nam chung một lối, sông Hồng, sông Cửu nối sông Hương. 

Tình thương như chắp thêm ngàn cánh, tung lướt về chốn quê hương thắm tình. 

Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước, 

Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn? 

Một niềm tin muôn đời không suy biến: 

“ĐẤT QUÊ NGƯỜI, TRÁI TIM VIỆT NAM”. 

Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi. 

Ngày vui hai tiếng trên hoàn vũ: “Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”. 

2. Ngày vui nước non tươi đẹp nắng, ta về chung tắm ánh sông trăng. 

Đường đi dù cách xa vạn lý vì hồn thiêng sông núi giục lòng ta. 

Ngày vui nước non tươi đẹp quá, con thuyền căng gió lướt phong ba. 

Tình thương như chắp thêm nghìn cánh, tung lướt về chốn quê hương thắm tình. 

Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước, 

Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn: 

“Một Việt Nam ngang tầm cao thế giới, để muôn đời ngẩng cao đầu đi”. 

Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi. 

Cầu xin hai tiếng trên hoàn vũ:” Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BIzQQMevjCg
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                                            PHÂN ƯU TỪ WEBSITE CỦA NHẠC SĨ LÊ DINH  

 

                                   

  

DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG TRANG Ở WEBSITE CỎ THƠM VỀ NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG DO PHAN ANH 
DŨNG BIÊN SOẠN TỪ 2010. 
  
NHIỀU CA KHÚC ĐƯỢC CHÍNH TÁC GIẢ ƯU ÁI GỞI TẶNG KÈM THEO HÒA ÂM VÀ HƯỚNG DẫN TÂM 
HẢO TRÌNH BÀY. 
  
ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ CA KHÚC "TÌNH CỐ HƯƠNG" ÔNG TẶNG RIÊNG CHO CỎ THƠM PHỔ BIẾN VÀO 
DỊP TẾT ẤT MÙI 2015. 
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CA KHÚC "TÌNH THU TRÊN SÔNG SEINE": ÔNG KÈM THÊM TƯ LIỆU RẤT HIẾM QUÝ - GÓI GHÉM TÂM 
SỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ CUỘC TÌNH DANG DỞ THỜI TRAI TRẺ LÃNG MẠN BÊN TRỜI PARIS... 
  
CẢM ƠN TRỜI PHẬT ĐÃ BAN CHO CHÚNG TÔI CÁI DUYÊN ĐẶC BIỆT HIẾM CÓ. TUY CHỈ LIÊN LẠC 
VỚI ÔNG QUA EMAIL TRONG 8 NĂM NGẮN NGỦI NHƯNG ĐÃ KẾT TÌNH THÂN ÁI NHƯ "ANH EM 
TRONG GIA ĐÌNH". QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ĐÃ TẠO NIỀM TIN TƯỞNG ĐỂ ÔNG CHIA SẺ NHIỀU 
ĐIỀU QUÝ BÁU, TRONG ĐÓ CÓ NHỮNG BẢN NHẠC HAY TÀI LIỆU ÍT ĐƯỢC PHỔ BIẾN. 
  

RẤT THƯƠNG TIẾC NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA CỦA TÂN NHẠC VIỆT, 

CÓ TÍNH TÌNH CHÁNH TRỰC, HÀO HÙNG CỦA MỘT VỊ CHỈ HUY ĐÁNG KÍNH TRỌNG CỦA QUÂN LỰC 

VIỆT NAM CỘNG HÒA  VÀ ... MỘT TẤM LÒNG THƯƠNG YÊU QUỐC GIA VIỆT 

NAM CHO ĐẾN PHÚT LÌA ĐỜI. 

  

                                            

                                            Phan Anh Dũng & Tâm Hảo 2018 
 
 
1/ SẮC HOA MÀU NHỚ VÀ DÒNG NHẠC NGUYỄN VĂN ĐÔNG: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=868&Itemid=1 

2/ MÙA XUÂN TRONG NHẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÔNG: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1016&Itemid=47 
 
3/ MÙA GIÁNG SINH TRONG TÂN & TÂN CỔ NHẠC của Nguyễn Văn Đông: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1008&Itemid=47 
  
4/ DÂN CA 3 MIỀN - Sưu tầm, Biên soạn: Y Vân - Thực hiện: Nguyễn Văn Đông 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=995&Itemid=1 
  
5/ HẢI NGOẠI THƯƠNG CA - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=47 
  
6/ NHỚ NGƯỜI VIỄN XỨ - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông & Lâm Tuyền: 
 http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=909&Itemid=47 
  
7/ MÂY CHIỀU - Nhạc & lời: Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông) & Mây Tần: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1145&Itemid=47 
  
8/ TÌNH CỐ HƯƠNG - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông: 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=47 
  
9/ TÌNH THU TRÊN SÔNG SEINE - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông  
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1289&Itemid=47 
   
10/ NÚI VÀ GIÓ - Sáng tác: Nguyễn Văn Đông 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=1 
  
11/ BÔNG HỒNG CÀI ÁO (TRẮNG) - Sáng tác: Nguyễn Văn Đông 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1045&Itemid=47 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=868&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1016&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1008&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=995&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=909&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1145&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1224&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1289&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1045&Itemid=47
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12/ VÔ THƯỜNG - Sáng tác: Nguyễn Văn Đông 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=47 
  
13/ THU HOÀI CẢM - Sáng tác: Nguyễn Văn Đông 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=47  
  
14/ CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông  
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1343&Itemid=47 
  
14B/ KHÚC TÌNH CA HÀNG HÀNG LỚP LỚP - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 
https://www.youtube.com/watch?v=LtDl2ivXLUM  
  
15/ ANH (NHỚ GÌ KHÔNG ANH) - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông  

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=47 

16/ TRƯỜNG SA, LƯƠNG TRI THẾ GIỚI - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=1 

17/ VIỄN XỨ CA - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=1 

18/ CHÀO ĐẤT NƯỚC TỰ DO VÀ HY VỌNG - Nhạc & lời: Anh Nguyễn (Nguyễn Văn Đông) 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=985&Itemid=47 

19/ SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI - Nhạc & lời: Anh Nguyễn (Nguyễn Văn Đông)  

 http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1 

20/ TRÁI TIM VIỆT NAM - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=47  

                                       

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1343&Itemid=47
https://www.youtube.com/watch?v=LtDl2ivXLUM
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=985&Itemid=47
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=47
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                                           Người lính VNCH Nguyễn Văn Đông thời trẻ   

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể lại:“Bản nhạc Chiều Mưa Biên Giới được viết vào 

năm 1956. Khi ấy tôi là trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng 

Tháp Mười là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến. Lần đó tôi 

dẫn đầu một nhóm biệt kích bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới 

Miên-Việt và Đồng Tháp Mười. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh 

trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt.  

Giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi, thoáng ẩn hiện 

những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời. Và từng chập gió buốt kéo về như 

muối xát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nẩy lên những 

cung bậc rung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên 

Giới anh đi về đâu…” 
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           Ca khúc Chiều Mưa Biên Giới với hòa âm và cách diễn đạt khác nhau của: 

                               Elvis Phương      Hà Thanh       Hùng Cường  

                                   Thanh Tuyền      Tuấn Vũ         Giao Linh 

  

 

 

 

  

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-ElvisPhuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-ElvisPhuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-HungCuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-HungCuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-ElvisPhuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-ElvisPhuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-TuanVu.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-TuanVu.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-HaThanh.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-HungCuong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-ThanhTuyen.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-GiaoLinh.mp3
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Giã Biệt tác giả Chiều Mưa Biên Giới Nguyễn Văn Đông 

                                                       

Trần Củng Sơn 

 
 

Được tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vừa qua đời tại Sài Gòn tối Thứ Hai 26/2/2018 hưởng thọ 87 
tuổi (theo cách tính của truyền thống Việt Nam- ông sinh ngày 15-3- 1932 tại Sài Gòn); lòng tôi bồi 

hồi nhớ tới người nhạc sĩ kính mến cùng những ký ức tuổi thơ của mình. 
 

Lúc khoảng 10 tuổi, ôm cây ghi ta mò mẫm từng phím thì Chiều Mưa Biên Giới là một trong những 

bản nhạc đầu đời tôi khảy đàn. Bài nhạc có 2 dấu thăng, tông Re Trưởng, vừa khảy vừa hát theo lời 
ca. Thời đó đầu thập niên 60, Chiều Mưa Biên Giới nổi tiếng, nghe qua đài phát thanh Sài Gòn tiếp 

vận làn sóng cả nước, nghe các anh chị hát ngêu ngao và cho đến hôm nay lời ca và âm điệu của bài 
hát vẫn còn quen thuộc với nhiều người. 

 
Xin ghi lại lời ca Chiều Mưa Biên Giới : 

 
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu 

Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt người về bơ vơ. 
Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang, trăng còn khuyết mấy hoa không tàn 

Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ, bầu trời xanh lơ. 
 

Điệp Khúc: Đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng xẻ đôi, vẫn in hình bóng một người. Xa xôi 
cánh chim tung trời, một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. 

Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây pha hồng 
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm. 
Người đi khu chiến thương người hậu phương. Thương màu áo gởi ra sa trường 
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. 
 
Xét về nét nhạc ( melody ) thì dễ nghe, có duyên, nhưng về lời ca thì thật là đặc biệt. Tả cảnh biên 
giới một chiều mưa nơi người lính chiến đang ở. Nỗi nhớ người yêu phương xa nhẹ nhàng với từ 
ngữ bay bỗng, lãng mạn pha chất kiêu hùng của người chiến sĩ nơi trận mạc. Còn thêm một chút 
triết lý “ lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn”. 
 
Trong khi nhạc ở miền Bắc thời đó dùng chữ “ Chiến khu” thì Nguyễn Văn Đông đưa chữ “ Khu 
chiến” vào bài hát; cũng là một nét độc đáo của Chiều Mưa Biên Giới. 

 
Mời nghe lại tiếng hát Trần Văn Trạch với Chiều Mưa Biên Giới để cảm nhận cái hay của bài nhạc: 
https://www.youtube.com/watch?v=WQGGGMEOcu8 
 
Nhà phê bình âm nhạc Phạm Văn Kỳ Thanh từng nói với tôi rằng các bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn 
Đông có tư tưởng lớn. 
 
Một bài khác là Hải Ngoại Thương Ca nét nhạc trong sáng và có những câu chan chứa nỗi ước mơ 
lớn mạnh của dân tộc Việt Nam :  
 
Một mùa thương kết muôn hoa lòng. Người về đây nối câu tâm đồng.  
Về cho thấy xuân hồng má em,  cho tình xưa thôi cách xa, về chung mái nhà lá.  
Người về đây giữa non sông này. Hội trùng dương hát câu sum vầy.  
Về cho thấy con thuyền nước Nam, đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy ly tan.  
 
Điệp khúc: 
Tôi đi giữa trời bồi hồi, cờ bay phất phới tôi quên chuyện ngày xưa.  
Mong sao nước Việt đời đời, anh dũng oai hùng chen chân thế giới. 

Mặc thời gian tóc pha đôi màu. Mặc đại dương sóng to mưa gào.  
Đàn chim bé trong làn chớp xanh, yêu trời tự do Á đông, thương về đồi núi xa xa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WQGGGMEOcu8
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Mời nghe Hải Ngoại Thương Ca với tiếng hát Hà Thanh: 
https://www.youtube.com/watch?v=iPzWnLme7N0 
 
Ngoài những bài tình ca chan chứa lý tưởng của một chàng trai theo nghiệp chiến binh như Sắc Hoa 
Màu Nhớ, Mấy Dặm Sơn Khê, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với bút hiệu Phượng Linh viết ca khúc Đoạn 
Tuyệt, dòng nhạc ngọt ngào và lời ca u buồn của một kẻ thất tình: 
 
Một mai em có đi lấy chồng. Vòng tay ân ái thay hình bóng.  
Xác pháo tươi hồng như trái tim, Êm ái trao lòng tôi vết thương. Em biết không em? 

Một mai đôi ngã xa cách rồi. Người say duyên mới quên thề ước. 

Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân, Đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ muôn đời.  
 
Nước non còn đó, Người sao chóng quên bao lời thề xưa ước hẹn nhau.  
Bốn phương trời mây còn đâu nửa ngày vui xưa hoà khúc ca sum vầy.  
 
Nào ai lấy thước đo tấc lòng. Tình như mây khói trên làn sóng.  
Anh sẽ đi tìm trong lãng quên, Nhưng cố quên lại càng nhớ thêm.  
Vì trót yêu rồi. 
 
Mời nghe bài Đoạn Tuyệt của Nguyễn Văn Đông với Thanh Tuyền: 
https://www.youtube.com/watch?v=p0_aZXQmZnM 
 
Mấy năm trước, nhạc sĩ Phan Anh Dũng, chủ trương Nguyệt San Cỏ Thơm trên Internet có đăng 
những bài viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và một số bài hát mới của ông về tình hình đất nước 
Việt Nam trong nguy cơ bị Tàu xâm chiếm Biển Đông. Điều này chứng tỏ dù tuổi đã cao, đã trải qua 
mười năm tù Cộng Sản sau năm 1975 vì là sĩ quan cấp tá của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng 
Đại Tá Nguyễn Văn Đông vẫn mãi mãi là người nhạc sĩ có tâm tình nồng nàn với dân tộc với đất 
nước. 
 
Mời nghe bài Trường Sa Lương Tri Thế Giới của Nguyễn Văn Đông: 
https://www.youtube.com/watch?v=KV36KKafRj0 
 
Mời xem tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rất đầy đủ do chính ông cung cấp cho đặc san Cỏ Thơm 
Magazine qua nhạc sĩ Phan Anh Dũng ở Virginia. 
 
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TieuSuNhacSiNguyenVanDong-Nov2017.pdf 
 
Gọi phôn cho MC Trần Quốc Bảo, người có nhiều lần gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông những năm 
sau này, thì anh nói rằng ngoài tài năng âm nhạc thì tác giả Chiều Mưa Biên Giới có một nhân cách 

đáng kính, nhất là trong thời gian 10 năm tù Cộng Sản 1975-1985. Khi ra tù về lại Sài Gòn thì nhạc 
sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn sống khép kín và sáng tác. Ông từ chối lời mời của các trung tâm băng 
nhạc hải ngoại và trong nước để xuất hiện trở lại trước công chúng. 
 
Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có một chỗ đứng rực rỡ trong vườn hoa âm văn 
nghệ của Việt Nam. Nét oai hùng của một vị đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bàng bạc trong 
nhiều tác phẩm ca nhạc lãng mạn của ông. Đó là nét đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà bài 
hát Chiều Mưa Biên Giới tiêu biểu. 
 
Một thời ở chung với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ở Canada, được nghe kể lại câu chuyện thi ca 
trong tù Cộng Sản có một anh làm thơ 4 câu như sau: 
 
Buồn quăng hòn đá xuống giòng sông. 
Nó vẽ to dần con số không. 
Như mảnh đời dần rồi tan biến. 
Chiều mưa biên giới Nguyễn Văn Đông. 
 
Câu cuối bài thơ vì bí vận cho nên anh chàng này dùng chữ như vậy, nói lên sự nổi tiếng của bài 
hát. Và cũng vì thế mà bài thơ trở thành giai thoại. 
 
Tôi vẫn định xin số phôn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để hỏi thăm và tìm hiểu về sự nghiệp sáng 
tác của ông; nhưng dần dà thời gian qua mau và ông đã từ giã nhân thế. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPzWnLme7N0
https://www.youtube.com/watch?v=p0_aZXQmZnM
https://www.youtube.com/watch?v=KV36KKafRj0
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TieuSuNhacSiNguyenVanDong-Nov2017.pdf
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Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ và thương tiếc về người nhạc sĩ tôi kính mến: Nguyễn Văn Đông- Chiều 
Mưa Biên Giới. 
 

 

TRẦN CỦNG SƠN - Nửa Khuya Ohio, mùa tuyết đổ 2018 

 

                                             HÌNH ẢNH TANG LỄ 
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                            Từ trái: ca sĩ Giao Linh, Bà Nguyễn Văn Đông, kịch sĩ Kim Cương ... 
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                                                    Ca sĩ Khánh Ly 

 Cho Một Người Vừa Nằm Xuống - Khánh Ly hát trong băng nhạc Sơn Ca 7 do Nguyễn Văn Đông thực 
hiện năm 1974 - "Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên ... Xin cho một người vừa nằm xuống 
thấy bóng thiên đàng cuối trời thênh thang" 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rKxeuydhruo
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                      Cựu Thiếu Sinh Quân và cựu quân nhân QLVNCH ở Sài Gòn đến dự tang lễ 

                                          MỘT CHÚT VIDEO (MP4) - 27/2/2018 

  

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/DamTangNguyenVanDong-Feb27-2018.mp4
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                             TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG MỘT LẦN CUỐI 
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                                  XIN VĨNH BIỆT NIÊN TRƯỞNG ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG ... 
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Hình ảnh, video tổng hợp từ các trang báo, blogs ...  Cỏ Thơm cũng chân thành 

cảm ơn những phóng viên tài tử và thân hữu. 

                           VIDEO 1       VIDEO 2       VIDEO 3        VIDEO 4  

  

      NGƯỜI SÀI GÒN NGHIÊNG MÌNH TIỄN ĐƯA NHẠC SĨ ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Người 
ViệtOnline 

                                              BÀI VIẾT (PDF)       VIDEO (YOUTUBE) 

                               

        Một thường dân đến chia buồn và xin phép thổi một bản kèn vĩnh biệt NS Nguyễn Văn Đông  

  

Vài lời về CTSQ Nguyễn Văn Đông với những kỷ 

niệm… 

https://www.youtube.com/watch?v=hOmAnZdwweU
https://www.youtube.com/watch?v=MV0v_-Q3dPU
https://www.youtube.com/watch?v=IqVMt46B3jI
https://www.youtube.com/watch?v=9CNqRgHmzOg
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TienDuaNSNguyenVanDong-NguoiViet-March2-2018.pdf
https://www.nguoi-viet.com/phong-su-viet-nam/nghieng-minh-tien-dua-nhac-si-nguyen-van-dong/
https://www.youtube.com/watch?v=ao9CC71Nims
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                Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu (trên)  & Phù hiệu trường và Cựu Thiếu Sinh Quân (dưới) 

                                     

CTSQ (Cựu Thiếu sinh quân) Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, thay Anh Cả Lê Văn Tỵ, là người về Chủ 
Tọa Lễ Khai Giảng niên khóa 1964-1965 tại Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu. Như có một cái hẹn 

với Anh Em Cựu Thiếu Sinh Quân cùng về rất đông, lúc đó anh Nguyễn Văn Đông mang cấp bậc Đại 
úy, dáng nhỏ con, cao, trông hiền hòa ít nói… Đó là lần đầu tiên tôi được biết anh và được nhắc đến 
bài hát CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI của anh. Trong khi đang làm lễ mãn khóa có 3 chiếc A-37, rồi tiếp 
theo là một số Trực Thăng do các đàn anh CTSQ Pilot lái bay qua sân Vận Động, làm buổi lễ thật 
trang trọng, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện… 
 
Với những thăng trầm chánh trị, anh Nguyễn Hữu Có bị thất sủng, các TSQ chúng tôi phải bỏ ngôi 
Trường thân yêu dọn qua Trường Truyền Tin ở gần Rạch Dừa. Sau này được nghe nói một nhóm 
quyền thế nào đó muốn biến ngôi Trường TSQ thành nơi nghỉ mát cho riêng họ… Gần một năm, 
CTSQ Trung Tường Nguyễn Văn Là vận động và thành công, ngôi Trường thân yêu được trả lại cho 
TSQ đã được tân trang trông đẹp mắt hơn… 
 
Gần giữa năm 1972, khi tôi thuyên chuyển về Y tế Hạm Hàn Giang HQ401, Bộ Tư Lệnh Hạm Đội tại 
Sài Gòn, được biết anh Nguyễn Văn Đông đã mang cấp bậc Đại Tá và làm việc tại Bộ Tổng Tham 
Mưu. 
 
Thấm thoát bao năm… 
 
Trong nhiệm kỳ Tổng Hội CTSQ/VNCH tại Hải Ngoại 2004-2006. Vào ngày 02 tháng 10 năm 2005, 
tôi nhận được email của anh Nguyễn Văn Đông gửi từ VN, cho hay sẽ có Ctsq D.C. ở Georgia sẽ trao 
cho tôi, TH14, một món quà gồm 6 CD và 50 bản nhạc nổi tiếng của anh, để tuỳ nghi. Nhận được, 
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tôi đã in ra hàng trăm cuốn nhạc và CD để phân phát cho các CTSQ theo ý anh. 

 

 

Anh cũng cho biết sẽ qua Mỹ do lời mời của Trung Tâm Thuý Nga… Rồi không hiểu vì một lý do gì đó 
anh đã từ chối. Anh có nói cho tôi biết sơ qua vì Cộng Sản VN giới hạn visa không đủ thời gian như 
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anh dự trù… Trong chương trình anh sẽ thăm TH14 và các Anh Em Texas đầu tiên … 
 
Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, tôi được mời tham dự Tiệc Xuân Mậu-Tuất 2018 của Hội Võ Bị 
tại DFW … Một ngẫu nhiên, chị Thu Nga 18-B, Xướng Ngôn Viên, đóng góp nhạc phẩm CHIỀU MƯA 
BIÊN GIỚI, tôi lên tặng một bông hồng tươi đỏ rực, thấy tay chị run quá chừng! Rồi đến anh Đinh 
Tiến Đạo k24 với nhạc phẩm NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN. Đi qua bàn anh chị CTSQ Nguyễn Quang Vinh 
(k14VB), nói tôi đóng góp hát cho vui,  tôi đến xin BTC cho tôi đóng góp bài SẮC HOA MÀU NHỚ 
cũng của anh Đông, mặc dù hát dở lại không thuộc bài phải cần giấy… Trước khi hát, tôi đã có 
những lời cám ơn quý Anh Chị trong Hội Võ Bị đã giúp Liên Hội, vài mẩu chuyện vui nói về các anh 
chị, và sau là anh Đông một CTSQ văn võ song toàn… Không nghĩ đó là những lời vĩnh biệt cuối 
cùng gần kề lúc anh ra đi! 
 
Kính chúc Hương Linh anh Nguyễn Văn Đông sớm về cõi Vĩnh Hằng. 
 
Đúng, anh Đông:  
 
“Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa hay gió cuốn… Còn nhiều anh ơi ! “. 
 
 “Vinh quang nước Việt đời đời.. Anh dũng oai hùng vang danh Thế Giới…”  
 
Đến khi nào anh Đông?!… 
 

Nguyễn Hữu Duyệt  
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  Ngọc Quỳnh diễn ngâm bài thơ "Tưởng Niệm Nhạc sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông" của GS Trần Huy 
Bích 

  

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NgamThoTuongNiemNSNguyenVanDong-thoTranHuyBich.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NgamThoTuongNiemNSNguyenVanDong-thoTranHuyBich.mp3
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             Bản nhạc ở trên với thủ bút đặc biệt đầy nghệ sĩ tính của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông  
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VIỆT NAM MUÔN THUỞ - Nguyễn Văn Đông 

(Soạn theo Dân nhạc, hơi Bình bán cải lương)                                         

1- Việt Nam muôn thuở. 

Từ bao trang sử, một bông hoa nở vườn xanh Đông Á. 

Từ trong đau khổ, trải bao nghiêng ngửa,  

tàn cơn binh lửa, một tia nắng qua. 

ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

2- Tình yêu muôn thuở. 

Mùa hoa soan trổ, lời ru nho nhỏ nhẹ vương trong gió. 

Miệng như hoa nở, chị ru em ngủ,  

bàn tay thon nhỏ, một cơn gió qua. 

ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

3- Tình yêu muôn thuở. 

Mẹ thương con khổ, ngàn năm nức nở, trải bao giông tố. 

Lệ rơi trang sử, người xa bốn bể,  

cùng chung đất mẹ, nhìn nhau xót xa. 

ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

4- Việt Nam muôn thuở. 

Còn như cây cỏ, bàn chân Giao Chỉ đạp trên nguy khó. 

Mẹ ru con nhỏ, gọi con mê ngủ,  

Việt Nam bất tử, mùa giông bão qua. 

ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm 

     Thanh Tuyền & Bùi Thiện song ca (trong băng nhạc Continental 6 - "DÂN CA 3 MIỀN", phát hành 
1974) 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/VietNamMuonThuo-NguyenVanDong-ThanhTuyen-BuiThien.mp3
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Hồng Vân (Tam Ca Đông Phương) và những ký ức đẹp 

về Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông 

                            
 
Với tôi, ông Nguyễn Văn Đông là một nhạc sĩ bậc thầy, có trí tuệ, tài năng và phong cách được hầu 
hết các nghệ sĩ vô cùng kính trọng và yêu mến. Ông nghiêm trang, ăn nói từ tốn, hòa nhã với mọi 
người. Lúc nào ông cũng nghiêm khắc với giờ giấc. Những ai cộng tác với ông, ông đều bắt phải tập 
dợt thật nhuần nhuyễn trước khi xuất hiện trước công chúng, cũng như thu thanh. Ông đã cống 
hiến cho nhạc Việt rất nhiều ca khúc bất tử, sống mãi trong lòng người yêu hâm mộ. 

Nhắc tới ông, trong chúng ta đều nhớ một Chiều Mưa Biên Giới với tiếng hát chị Hà Thanh, Sắc Hoa 
Màu Nhớ với tiếng hát Giao Linh, Mấy Dặm Sơn Khê với tiếng hát chị Thái Thanh, Nhớ Một Chiều 
Xuân với chị Lệ Thanh, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp với anh Hùng Cường, Phiên Gác Đêm Xuân 
với Thanh Tuyền… Tôi có diễm phúc được cộng tác với ông khi thu thanh những bài dân ca cùng với 
tam ca Đông Phương trong băng Continental trước 75. Sau này, có nhiều lần hát nhạc của ông và 
được ông khen hát rõ lời và có nhạc cảm. 

Sau khi đi học tập cải tạo về, sức khỏe ông yếu nên ít xuất hiện trước đám đông. Nếu ai có lòng đến 
thăm, ông rất vui mừng đón tiếp. Ông có người bạn đời rất tuyệt là bà Nguyệt Thu. Bà lúc nào cũng 
ở bên cạnh ông, lo lắng cho ông từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tuổi già, ông sống trong cái nôi của 
hạnh phúc. Hôm tôi bị cướp đánh trọng thương, ông ân cần thăm hỏi và bà Thu gửi quà biếu tôi, rất 
dễ thương. 

Tôi còn nhớ mãi, cách đây gần 20 năm trước, lúc tôi đang hát tại phòng trà Văn Nghệ của nhạc sĩ 
Nguyễn Ngọc Thạch ở Gia Định, chị Kim Cương đưa ông tới nghe nhạc mà không báo trước vì muốn 
dành sự ngạc nhiên cho chúng tôi. Lúc anh chị đến, tôi đang hát đến bài thứ hai. Dưới ánh đèn mờ 
mờ của phòng trà, tôi nhận ra kỳ nữ Kim Cương và người đàn ông dong dỏng thanh thanh bên cạnh 
là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Tôi ra hiệu cho ban nhạc kết thúc sớm ca khúc tôi đang hát và hát tiếp 
bài Nhớ Một Chiều Xuân. Đây là bài hát mà chị Kim Cương rất yêu thích. Tôi hát, ông nhắm mắt lắng 
nghe. Khi hát xong, tôi bước xuống sân khấu để chào ông thì bắt gặp trong ánh mắt ấy, có chút gì 
đó thoáng buồn và rưng rưng. Tính ông thầm lặng và sâu sắc lắm. 

Người nghệ sĩ tài năng và đức độ như ông đã gieo vào lòng người hâm mộ một niềm cảm mến và 
yêu thương. Cầu chúc cho ông sức khỏe để còn được vui với gia đình, với con cháu và bạn bè thân 
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thương. 

Hồng Vân (Tam Ca Đông Phương) 

 

  

 Chương trình "Anh Vẫn Sống Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông" 03/02/2018 - VNA-TV 

57.3 

       Nhạc sĩ Xuân Điềm (mandolin) và ca sĩ Tuấn Khải (guitar) trình bày:  MẤY DẶM SƠN KHÊ 

                                   

  

  

                     Tưởng nhớ Nguyễn Văn Đông – 

            Mưa vẫn bay giăng trên chiều quê hương 

                                    Phan Nhật Nam – 6 tháng 3, 2018 

 
 
" Dẫn Nhập: Ngày 26 tháng 2, 2018 Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời tại Sài Gòn, sáng thứ Sáu 2 
Tháng 3, đám tang được gia đình tổ chức đơn giản như đời sống cuối đời lặng lẽ của ông từ 30 
Tháng 4, 1975, sau khi đi tù về, 1985. Đám tang diễn ra với một hoạt cảnh cảm xúc.. Những Người 
Lính QLVNCH thành kính im lặng chào tay tiễn biệt người chỉ huy: Đại Tá Nguyễn Văn Đông- Danh 
tính Nghệ Sĩ Lớn của âm nhạc Miền Nam – Biểu tượng chung của Nghệ Thuật Dân Tộc đã bị giới 
cầm quyền cộng sản Hà Nội cố sức xóa bỏ từ ngày sụp vỡ VNCH, 1975 nhưng vô hiệu. Nếu không 
nói đã gây phản tác động mạnh mẽ, sâu rộng, cùng khắp.. Bởi Văn Hóa Nghệ Thuật phương Nam đã 
khiến kẻ xâm lược cộng sản hiện đủ bản chất vô tính, bất nhân, phi dân tộc của bản thân trước 
chứng nhận của Lịch Sử và Dân Tộc, cho dù đã đoạt thắng quân sự tại ngày 30 tháng 4, 1975. 
Thanh Âm/Tiếng Lời từ Nhạc Nguyễn Văn Đông vẫn mãi tồn tại thắm thiết như cảnh tượng cảm xúc 
màn mưa bay qua khu đồn vắng in hình Người Lính Cộng Hòa chắc tay súng giữ nước, an dân... 

 
Đất nước hầu như không hề dứt tiếng súng từ tuổi thiếu niên, ngày anh trở thành Người Lính.. Anh 
sống quen với gian khổ, làm bạn với hiểm nguy cho đến buổi tàn cuộc 30 tháng 4, 1975, chấp nhận 
phận Người Dân mất nước, Người Lính gãy súng không lời than van, oán trách, kêu gào đền đáp với 
lòng tự trọng của bậc trí nhân. Hôm nay, nhân ngày Người về cõi vĩnh hằng, thành phần người Việt 
tồn tại sau cuộc chiến, lớp người trẻ trưởng thành nơi hải ngoại dần nhận ra điều kiêu hãnh: Quân 
Lực VNCH gồm những chiến binh với sức chiến đấu kiên cường, những đơn vị không hề thua sút so 
với bất cứ quân đội nào trên thế giới. Và kỳ lạ thay, song song với cuộc chiến đấu âm thầm, bền bỉ 

https://youtu.be/-bIqCXhsNbY?t=7m31s
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và cao thượng dẫu bị xuyên tạc, mạ lỵ bởi một bộ máy tuyên truyền Đông-Tây từ bạn lẫn thù.. Cuộc 
chiến đã được một Giòng Nhạc Chiến Đấu xây dựng, khắc sâu Hình Tượng Anh Lính Cộng Hòa vào 
tâm thức Người Dân Miền Nam nước Việt. Dạng hình, tính danh Người Lính ấy đã luôn tồn tại dẫu 
quá 43 năm kể từ 30/4/75.. Hãnh diện biết bao nếu chúng ta thấy ra rằng Giòng Nhạc Chiến Đấu ấy 
đã khởi động rất sớm với Nguyễn Văn Đông từ thập niên 50, 60 qua lời tự thuật chân thành xúc 
động của viên Trung Úy vừa qua tuổi 20...  
 
Lịch sử Dân Tộc Việt hầu như rất hiếm có giai đoạn thanh bình lâu dài.. Bởi phải luôn trực diện 
đương cự kẻ thù phương Bắc, mở rộng bờ cõi phương Nam.. Qua đến thế kỷ 19, từ khi tiếng súng 
của tàu chiến Pháp khai hỏa ở cửa Đà Nẵng thì đất nước chìm dần vào cảnh can qua với những thế 
hệ người Việt quyết tử đánh ngoại xâm giành độc lập dân tộc. Máu xương người Việt tiếp tục tuôn 
tràn chất đống khi tổ chức, cộng sản thành hình từ 1930, và quyết giành độc quyền cai trị Dân Việt 
mặc cho đau thương vạn triêu Người Việt lót đường cho mưu định nhuộm đỏ toàn cầu.. Những thế 
hệ Người Việt Tự Do phải nhất tề siết chặt tay súng với ý niệm không hể nói nên lời: Tự Do hay 
Chết. Người Lính Việt Nam dần được hình thành với sứ nhiệm Bảo Quốc An Dân mà quả thật họ 
không hề nói lên thành chủ thuyết..Trong diễn trình sống/chiến đấu/vượt chết nầy những hình ảnh 
về người lính thoạt đầu do ước lệ, quy định sẵn dần nên thành hiện thực, sống động, cố kết.. Nầy 
đây, người trẻ hai mươi, vừa rời lớp học, bỏ bộ đồ dân sự để gánh trên vai ba-lô, cây súng, chiếc 
nón sắt.. Tất cả kết thành khối nặng tương đương với thân thể, bắt đầu dấn thân vào cuộc trường 
chinh không kết thúc với số lương lính ít ỏi, bổn phận nặng nề, cảnh chết thường xuyên đe dọa.. 
Người Lính Miền Nam dần kết cấu nên dạng hình thân yêu hy sinh, xã kỷ của đất nước Miền Nam. Vì 
đấy chính là người con thân yêu, đứa em máu thịt, người chồng, người cha cột trụ của gia đình, xã 
hội, đời sống của vạn, triệu người dân.. Nhạc Lính đã hình thành trong diễn tiến nhân bản, thiết tha 
nầy.. Nguyễn Văn Đông đi tiên phong từ thập niên 50, 60, ông tái hiện cảnh sắc của tiền đồn đầu 
xuân, đêm gác buổi giao thừa, cảm xúc của người xa xứ nhìn lại chốn quê hương đang trong vùng 
lửa đạn.. Tiếng lời, ngôn ngữ, cấu trúc Nhạc Nguyễn Văn Đông thanh thoát, đơn giản, trung hậu, 
chân thành để người ca sĩ diễn đạt như đã sống THẬT NHƯ THẾ.. Nhiều thế hệ người Nam qua âm 

sắc dựng nên bởi Nguyễn Văn Đông tưởng như đã từng một lần tận yêu thương, hằng sống mãi 
trong một chiều mưa nơi một miền biên giới mù sương... 
 
Kết Từ: Ông có một tính danh đơn giản – Nguyễn Văn Đông, khởi đầu cuộc sống với một tập thể 
thấm nhuần nguyên tắc và nặng tính kỷ luật, Trường Thiếu Sinh Quân. Và sau khi tốt nghiệp sĩ quan 
giữ nhiệm vụ một sĩ quan chỉ huy, tham mưu của đơn vị bộ binh tác chiến. Ông sáng tác ca khúc, 
soạn tuồng tích sân khấu cải lương, phối hợp tân-cổ nhạc.. Ông thành công trong nghiệp vụ sản 
xuất sản phẩm nghệ thuật sân khấu, cũng như quân vụ, hiện thực một đời sống đơn giản, bình an 
và sung mãn cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng không hẳn là vậy. 
Sau tháng 4/1975, ông phải chịu cảnh tù cải tạo trong 10 năm như thống nhục chung toàn miền 
Nam.. Nhưng không phải chỉ cảnh tù bình thường mà tình cảnh cùng khốn của người bị bại liệt nằm 
trên một tấm ván nhỏ, dùng tay di chuyển đẩy đi. 1985, ông ra khỏi nhà tù, trở trở về nhà, chịu 
nhiều di chứng trầm kha, tinh thần và thể xác bị suy sụp toàn diện. Nhưng từ trong cơ thể tan vỡ 
kia, từ chiếc đầu đã mất năng lực sáng tạo nghệ thuật, khi một giám đốc trung tâm băng nhạc hải 
ngoại về Saigon tiếp xúc với ông và chuẩn bị một chương trình Nhạc Nguyễn Văn Đông với các ca sĩ 
thành danh do anh đào tạo trước kia.. Tất cả dự tính ắt sẽ thực hiện chỉ đợi những thủ tục giấy tờ, 
bảo lãnh. Nhưng cuối cùng ông đã từ chối với lý do: Nếu chịu qua Mỹ, sau khi về lại Việt Nam thì thế 
nào cũng bị kiểm điểm bởi những tên cộng sản trẻ tuổi. Ông đã quá lớn tuổi, không thể để bị gọi lên 
đồn công an, để trả lời cuộc thẩm vấn bởi mấy tên con nít, không biết gì về âm nhạc.." Vâng, sau 
bao nhiêu khổ nạn, đọa đày ông giữ nguyên tư cách của một sĩ quan Cấp Đại Tá Quân Lực VNCH. 
Ông giữ đúng phẩm chất một bậc thầy tốt nghiệp Tiến Sĩ Học Viện Âm Nhạc Pháp. Nhưng cao hơn 
hết, ông vẫn là, luôn là Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông - Người đã tái hiện, làm sống mãi cảnh tượng kỳ 
ảo mưa bay qua khu đồn vắng nơi buổi Chiều Mưa Biên Giới trên Quê Hương yếu dấu Miền Nam. 
Hôm nay, vào những buổi chiều mưa trên quê hương, trong lòng người Miền Nam nhớ nước ở hải 
ngoại vẫn âm vọng tiếng mưa vô hồi tiễn Người đi về cõi vĩnh hằng – Chiến Sĩ-Nhạc Sĩ Nguyễn Văn 
Đông. 
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              Mời đọc:  Toàn bài viết của Nhà văn/nhà báo Phan Nhật Nam (PDF)  

 

 THƯ GỬI CHO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG: NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN 

ĐÔNG 

                                                            Chu Tất Tiến 

Thưa Anh, 
 
Nghe tin anh vừa mất, đột nhiên, em như người tụt rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, lao đao, hai tay quờ 
quạng như muốn níu kéo lấy một điểm tựa nào đó không có thật, và khi không nắm được chỗ nào 
cả thì hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Mắt em như mờ hẳn đi, không nhìn thấy gì dù màn ảnh của chiếc 
máy computer dựng ngay trước mặt. 
 
Có thật anh đã ra đi rồi không? Sao lại không gọi em một tiếng nào? Mấy năm nay, tuy em bị cắt 

liên lạc với anh, nhưng em vẫn theo dõi tin anh qua những người quen, và có một lần, đọc một bài 
báo của ai đó phỏng vấn anh, em rất mừng vì thấy anh vẫn khỏe. Tết vừa rồi, em lại liều gửi điện 
thư chúc Tết anh chị dù biết rằng có thể như những lần trước, thư của em lại lọt vào trong thùng 
rác, hoặc bị lấy mất bởi những chuyên viên rình rập trên mạng. Chuyện này chắc chắn xẩy ra, vì 
cách đây mấy năm, sau khi các thư em gửi cho anh đều bị trả lại, em liều gọi điện thoại đến anh, để 
thăm hỏi vài câu ngắn ngủi, thì cũng chỉ được nghe anh nói vắn tắt vài lời: “Anh xin lỗi em, từ nay 
không liên lạc được với em nữa. Anh bị công an đe dọa: cấm liên lạc với tên nhà văn phản động kia, 
kẻo sẽ bị cắt điện thoại. Em thông cảm cho anh nhé.” Rồi anh cúp máy! Thế thôi! Từ đó đến nay, em 
không còn nhận điện thư của anh nữa. Em buồn lắm! Không được chuyện trò với anh như trước, em 
cảm giác chơi vơi cùng tận, vì trong tâm hồn của em, vẫn tràn đầy nhiều kỷ niệm với anh, với người 
Thầy đáng kính. Em vẫn nhớ ngày em đi Mỹ theo diện H.O.1, anh lập cập chống gậy, nhờ người 
quen chở anh đi xe gắn máy, đến tận phi trường tiễn em. Khi em bước vào trong hàng rào ngăn 
cách, anh còn đứng đó và giơ bàn tay gầy ốm vẫy mãi cho đến khi em phải quay lưng đi vào phòng 
cách ly. Thế là lần cuối cùng gặp anh đấy. 
 
Anh kính mến, 
 
Ngày hôm nay, trong cơn gió lạnh của California, bao nhiêu kỷ niệm tràn về đầy ắp. Em nhớ lại thời 
gian khi còn trong tù, anh chỉ dẫn cho em từng nốt nhạc vọng cổ, và vì lúc đó anh bệnh nặng quá, 
nên sự cố gắng dậy bảo của anh làm anh ứa máu, em đã sợ hãi mà ngăn anh lại: “Thôi! Thôi! Anh 
nghỉ đi! Đừng nói nữa! Máu chẩy ra miệng anh kìa!” Anh lắc đầu, lấy vạt áo tay chùi máu miệng, và 
nói: “Không ngừng được! Anh phải dậy em bây giờ! Anh không biết lúc nào anh chết, nên phải 
truyền hết kinh nghiệm cho em, kẻo mai mốt anh chết, thì không có người tiếp tục!” Và cứ thế, bất 
chấp sức khỏe càng ngày càng sa sút, máu cứ chẩy ra ngoài miệng, anh đã dậy cho em từng câu 
nhạc Vọng cổ, từng cách viết kịch bản cho một vở tuồng cải lương, cổ nhạc. Vì các đốt ngón tay anh 
đã bị chất vôi phù lên, cứng ngắc, không sử dụng được, anh đã ngồi xổm trên chiếu, kẹp chiếc bút 
chì vào giữa ngón chân cái và ngón kế tiểp để vẽ lên các nốt nhạc to bằng quả trứng gà, cũng như 

các tiết tấu và kết cấu từng câu nhạc, thật công phu vô cùng. Em biết là viết như vậy, anh đau lắm 
và vất vả lắm, nhưng anh vẫn kiên trì truyền hết kinh nghiệm cho thằng em kém cỏi này và cũng vì 
biết nỗ lực của người Thầy như anh thật là hiếm có trên đời, nên em đã cố gắng làm vui lòng anh 
bằng cách sáng tác các bài ca Vọng cổ, cũng như các bài tân nhạc rồi hát cho anh nghe, để thấy anh 
mỉm cười, mãn nguyện là em mừng. Dĩ nhiên, khả năng của em không đủ để theo kịp sự dậy dỗ của 
anh, khiến có vài lần anh nhăn mặt, mắng: “Em cứ có cái tật phăng-tê-di! Không chịu theo khuôn 
phép gì cả! Hòa âm gì kỳ cục thế! Viết lại!” Để sau khi em sửa lại rồi, anh vẫn lắc đầu, thở dài: “Thôi! 
Cái tật ẩu không bỏ được!” rồi anh lại gật đầu, cười mỉm: “Thế mà lại hay! Mỗi người sáng tác đều 
có những cái riêng của mình, không ai giống ai.” 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/TuongNhoNguyenVanDong-PhanNhatNam.pdf
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Em vẫn nhớ, ngoài những lúc học sáng tác, hòa âm, anh kể cho em nghe những chuyện tình thời 
trai trẻ của anh, độc đáo và hấp dẫn vô cùng. Ngày anh còn ở trường Thiếu Sinh Quân, tự viết nhạc 
cho anh em hát, ngày anh đeo lon Trung Úy, rồi Đại Úy.. và những lần anh làm trưởng ban nhạc đi 
trình diễn bên Pháp… bao nhiêu cô theo, trong đó có một mối tình thật ác liệt của một cô ca sĩ, kịch 
sĩ nổi tiếng… Rồi đến ngày anh cưới vợ, cô kia đánh ghen ra sao…ảnh hưởng đến quân vụ của anh 
như thế nào.. Và để trả thù, cô kia đã thuê một nhà văn cũng rất nổi tiếng viết lại chuyện tình của 
anh đăng báo, hầu làm chậm bước thăng tiến trong đời binh nghiệp của anh.. và cách anh giải 
quyết mọi chuyện như một giấc mơ.. vừa sáng trí vừa lãng mạn. Em ngồi nghe anh kể chuyện mà 
mắt cứ mở to, ngưỡng mộ quá chừng. 
 
Rồi em được trả tự do trước anh. Vì không thể quên những tháng ngày được anh chỉ bảo, em vẫn đi 
thăm anh ở.. các bệnh viện! Bệnh anh càng ngày càng nặng, nên cai tù đành chấp nhận chuyển anh 
ra bệnh viện ngoài để chữa trị, nhưng họ đổi nơi chữa trị hoài vì ngại rằng nếu để lâu một chỗ, có 
thể có sơ hở và anh trốn được. Mãi đến năm 1985, anh mới được về nhà. Nhờ đó, mà anh có cơ hội 
tìm thầy, tìm thuốc để tự trị bệnh mình và đến khi em đi Mỹ vào năm 1990, thì anh đã có thể chống 
gậy đi lại được, không như ngày ở trong tù, anh chỉ có thể nằm trên một miếng ván nhỏ có gắn 
bánh xe do anh  em cùng tù làm cho anh, để anh lấy tay đẩy miếng ván trôi đi, y như một người bị 
què cụt sắp chết. Nhìn hình ảnh đó, anh em đều sa lệ. Còn đâu người hùng năm xưa? Còn đâu hình 
dáng người nhạc sĩ với cây đàn và những bản nhạc tuyệt vời, hát mãi không chán? 
 
Sau khi đến Mỹ một vài năm, thấy một Trung tâm băng nhạc hồi đó thỉnh thoảng làm các cuốn băng 
đặc biệt với từng tác giả, em đã liên lạc với trung tâm và gợi ý là nên làm một cuốn băng đặc biêt về 
anh. Người chủ trung tâm rất mừng vì ông cũng từng là người hâm mộ nhạc Nguyễn Văn Đông, nên 
ngay sau khi biết được địa chỉ của anh, ông ta đã về Saigon ngay, tiếp xúc với anh và chuẩn bị một 
chương trình Nhạc Nguyễn Văn Đông với các ca sĩ từng là học trò của anh. Thoạt đầu, anh cũng 
đồng ý đi Mỹ và anh đã gửi cho em nguyên một tập nhạc của anh sáng tác để tùy nghi trung tâm 

lựa chọn. Chương trình tiến triển tốt đẹp. Trung Tâm băng nhạc đã làm Visa cho anh sang Mỹ. 
Nhưng đột nhiên, anh gọi điện thoại cho em và nói rằng anh không đi nữa. Anh nói:  “Anh biết là 
sau khi về lại Việt Nam thì thế nào anh cũng bị kiểm điểm bởi những thằng nhóc con. Mà anh lớn 
tuổi rồi, anh không muốn bị gọi lên đồn công an, để trả lời cuộc thẩm vấn bởi mấy tên con nít, 
không biết gì về âm nhạc cả! Mấy ca sĩ cải lương, tân nhạc gì sang Mỹ về cũng phải gặp công an, 
“dạ, dạ thưa anh, thưa chị.” Anh không thể làm được chuyện đó, em thông cảm cho anh. Anh cám 
ơn em đã lo lắng chu tất cho anh, nhưng anh không thể, em ạ!” Vì anh là người có Tư Cách và Nhân 
Cách lớn, không giống như nhiều người khác nên anh nhất định hy sinh một cơ hội rạng danh mình 
cũng như tạo được một kỷ niệm lớn, để lại cho hậu thế những thông tin về một người nhạc sĩ lớn, 
một trong những Bậc Thầy về Âm Nhạc của Việt Nam. 
 
Với những kỷ niệm như thế, làm sao mà em không khóc được khi nghe tin anh mất? Viết đến anh 
những giòng chữ này mà mắt em nhòa đi… Nhớ anh, nhớ người Thầy vĩ đại quá chừng.. mà không 
thể diễn tả hết những tình cảm em dành cho anh, nên càng viết càng luộm thuộm. Vậy, thôi, em xin 
gửi đến anh lời cầu nguyện cho hương hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc, nơi không còn bệnh tật, 
không lo âu, không tù đầy, đau khổ, chỉ có hạnh phúc miên viễn. Còn lại chúng em, “lòng trần còn 
tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều”… mênh mang. 
 

 

Chu Tất Tiến, 26 tháng 2 năm 2018.  
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     Trích từ bài viết "Người Lính Trong Nhạc Nguyễn Văn Đông" của Lê Hữu 

Hình tượng người lính chiến, khắc họa qua dòng nhạc Nguyễn Văn Ðông, như được “nâng” lên ở tầm mức 
cao hơn và đẹp hơn. Lý tưởng của những người trai anh dũng hiến thân vì tổ quốc như được tô đậm hơn, chính 
nghĩa của cuộc chiến đấu gian khổ của quân dân miền Nam như được soi sáng hơn. Người đời, qua đó, thấy yêu 
mến và gần gũi hơn những người lính, thấy cảm kích và ngưỡng phục những hy sinh cao cả và thầm lặng của 
người chiến binh vì nước quên mình. Không thể nào không cám ơn ông, cám ơn người nhạc sĩ đã gieo vào lòng 
người những mối cảm xúc sâu đậm, những ấn tượng đẹp và sắc nét về người lính và đời lính. 

Chiến tranh đã đi qua, những bài nhạc lính như thế ngày nay ít còn được nghe hát, thế nhưng dư âm lời ca 
tiếng nhạc của một mùa chinh chiến ấy và hình tượng hào hùng của người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng 

Hòa vẫn còn đọng lại mãi trong tâm tưởng biết bao người, như câu nói bất hủ của một danh tướng Hoa Kỳ, 
“Những người lính già không bao giờ chết; họ chỉ nhạt mờ đi thôi.” (“Old soldiers never die; they just fade 
away.” — Douglas MacArthur). 

Sau bao mùa tang thương dâu bể, sau bao nhiêu giông tố dập vùi, “người lính già” Nguyễn Văn Ðông, ở độ 
tuổi gần 80, vẫn một niềm tin sắt son vào hồn thiêng sông núi, vẫn chưa mất niềm tin vào vận mệnh đất nước, 
vẫn còn nguyên vẹn trái tim chàng lính trẻ Nguyễn Văn Ðông–nặng trĩu tình quê, tình nước–của những ngày đầu 
bước chân vào đời quân ngũ. 

Non nước ơi! 
Hồn thiêng của núi sông / kết trong lòng thế hệ 
nghìn sau nối nghìn xưa… 
(“Mấy dặm sơn khê”) 

“Nghìn sau nối nghìn xưa”, những thế hệ tiếp nối những thế hệ, những bàn chân tiếp nối những bàn chân, 
rộn ràng theo nhau lên đường đi xây lại những ước mơ chưa thành tựu của những người đã nằm xuống cho một 
vận hội mới về trên quê hương. 

“Mai sau dù có bao giờ”, (5) nghe lại những khúc hát về người lính và đời lính, những khúc hát của một mùa 
nào ly loạn, hẳn người đời vẫn còn nhớ tới những người hùng tên tuổi hay những chiến sĩ vô danh, những người 
con yêu của tổ quốc, những người “nhẹ xem tính mệnh như mầu cỏ cây”, (2) những người đã hy sinh cả máu 
xương, đã hiến dâng cả tuổi trẻ, cả những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người cho tình yêu đất nước. 

“Chinh chiến đã qua một thì”, (6) thế nhưng những bài hát về người lính anh dũng cầm súng chiến đấu để 
bảo vệ từng tấc đất quê hương, như những bài Nhạc lính Nguyễn Văn Ðông, mỗi lần nghe lại là mỗi lần nghe 
dậy lên một niềm kiêu hãnh, một nỗi tự hào về một thiên anh hùng ca của dân tộc. 

Cám ơn anh, người lính già, người nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông. 

  

Lê Hữu 
(Trong sách “Âm Nhạc của Một Thời”) 

 

(2) Chinh phụ ngâm khúc, Ðặng Trần Côn/Ðoàn Thị Ðiểm 

(5) Kiều, thơ Nguyễn Du 

     (6) Người về, nhạc Phạm Duy 
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                                         Chinh chiến một thời trong  

           những tình khúc của Nguyễn Văn Đông –  

Bích Huyền 

                                          
 
"Thời gian là tất cả hương và phấn 
Xóa nhòa đi bao ký ức xa xăm" 
 
Tôi không nhớ hai câu thơ đó của ai - một người bạn đã chép vào trong tập lưu bút của tôi thời đi 
học. Thời gian sẽ qua đi, nhưng có thật thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả hay không? Có thể xóa mờ 
lắm, nhưng tất cả thì không thể đâu. Trong vòm trời kỷ niệm, có những hình ảnh nhòa nhạt, mờ mờ, 
ảo ảo, thấp thoáng ẩn hiện như trong một giấc mơ, nhưng cũng có những hình ảnh rõ rệt đến 
không ngờ. Một lúc nào đó hiện ra bất chợt, chẳng hạn như được đọc một bài thơ, được nghe một 
bản nhạc quen thuộc xa xưa. 
 
"Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng. 
Ngoài mưa khuya lê thê qua ngàn chốn sơn khê, 
Non nước ơi! hồn thiêng của núi sông tiếp trong lòng thế hệ, 
Nghìn sau nối nghìn xưa ... 
 
Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng. 
Chờ mùa xuân tươi sang, nhưng mùa thắm chưa sang. 
Anh đến đây rồi anh như áng mây, chút phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà tranh. 
 
Anh như ngàn gió ham ngược xuôi theo đường mây, tóc tơi bời lộng gió bốn phương. 
Nước non còn đó, một tấc lòng không mờ xóa cùng năm tháng ... 

Mấy ai ra đi hẹn về dệt nối mối tơ duyên? 
Khoác lên vòng hoa trắng, cầm tay nhau đi em, tơ trời quá mong manh ... 
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh. 
Giữa khung trời gió lộng, nghìn sau tiếp nghìn xưa ... 
 
Bài hát đẹp như lời thơ ấy gợi lên những hình ảnh chia ly một thời không khí chiến tranh tràn ngập 
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trên đất nước Việt Nam ... Bài hát mô tả một đêm mưa. Mưa như chưa bao giờ mưa nhiều thế, mưa 
như ... ngàn chốn sơn khê ..., người lính từ mặt trận trở về thăm người yêu nhỏ bé. Áo quần nhà 
binh còn đượm mùi thuốc súng. Người thanh niên ấy, nối tiếp truyền thống nghìn xưa, lên đường 
giữ nước, để cho những ước mơ cất cánh tung bay giữa khung trời gió lộng. Người thiếu nữ ở lại 
nhà, âm thầm lặng lẽ, chung thủy đợi mong để người ra đi yên tâm ngoài trận tuyến. 
 
Hạnh phúc của họ là giây phút gặp nhau để chỉ kịp choàng vòng hoa chiến thắng, chỉ kịp cầm tay 
nhau ánh mắt yêu thương. Hạnh phúc ấy mong manh quá, như những sợi tơ trời, mong manh 
nhưng rất đẹp, và Nguyễn Văn Đông, người chiến sĩ, người nhạc sĩ đã ghi lại trong bài hát "Mấy 
Dặm Sơn Khê". 
 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một sĩ quan cao cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc 
Đại Tá. Mặc dù ông là con trai duy nhất trong một gia đình danh giá ở Tây Ninh, nhưng theo tiếng 
gọi của quê hương đất nước, người thanh niên mang tên Nguyễn Văn Đông ấy đã lên đường nhập 
ngũ. Suốt một đời phục vụ cho lý tưởng quốc gia, ông rất yêu đời lính chiến và thể hiện tình yêu ấy 
trong những sáng tác được rất nhiều người yêu mến: "Mấy Dặm Sơn Khê", Hải Ngoại Thương Ca, 
Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Đêm Xuân, Sắc Hoa Màu Nhớ, Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp, 
v.v...". 
 
Rồi sau ngày 30-4-1975, cũng như bao nhiêu sĩ quan và viên chức chính quyền cũ, Đại tá Nguyễn 
Văn Đông phải vào tù. Suốt mười năm tù đày là ngần ấy thời gian sức khỏa của ông vô cùng sa sút, 
ra vào bệnh xá nhiều lần, thập tử nhất sinh, cho nên tin tức loan ra cho hay ông đã từ trần. 
 
Tôi nhớ có một ngày, cách đây khoảng năm năm, cùng bạn hữu thực hiện chương trình nhạc yêu 
cầu trong đó có bài hát "Nhớ Một Chiều Xuân" của Nguyễn Văn Đông. Thính giả gọi vào yêu cầu rất 
nhiều đến nỗi không thể đọc hết tên cùng lời nhắn gửi người thân qua bài hát ấy cùng với nét nhạc 
mênh mông réo rắt: 

 
"Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người. 
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. 
Người nơi xa xăm phương trời ấy. 
Người còn buồn còn thương còn nhớ. 
Nắng phai rồi, em ơi! 
 
Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm. 
Một tình thương nơi phương trời cũ. 
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá. 
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá. 
Tìm đâu bóng hình ai?" 
 
Bài hát vang lên giữa trời xa lạ xứ người. Mùa xuân nơi đây, hoa xuân phơi phới khoe sắc trên 
những con đường thành phố, hoa dọc theo xa lộ, hoa thấp thoáng trong mỗi khu vườn nhà ai đó ... 
Nắng chiều làm nhạt dần sắc màu rực rỡ nhưng làm tăng thêm nỗi nhớ. Những cánh hoa trở nên 
mong manh, lòng người xa xứ bay bổng theo nét nhạc của Nguyễn Văn Đông, rồi chùng xuống 
trong niềm nhung nhớ khôn cùng: 
 
"Một thoáng hương xưa chợt trở về. 
Như khói hoàng hôn cay trên mắt. 
Cố nhân xa ... xa tít ngàn khơi." 
 
Người xưa quê cũ xa cách muôn trùng. Biết có bao giờ trở lại, gặp lại? Và rồi trong giây phút thả 
hồn theo tiếng hát Hà Thanh, tôi chợt nhớ đến tác giả Nguyễn Văn Đông, người đã nằm xuống trong 
trại tù Cộng Sản. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nói trong nỗi xúc động vô cùng, bằng tấm lòng 
thương tiếc chân thành: "Trong một buổi chiều cuối năm, bài hát Nhớ Một Chiều Xuân vang lên như 
một làn khói hương tưởng niệm người nhạc sĩ tài ba của nền âm nhạc Việt Nam". 

 
Liền sau đó, biết bao nhiêu tiếng điện thoại reo, chia sẻ nỗi buồn cũng có, phản đối tôi loan tin ... 
thất thiệt cũng có (trong đó có điện thoại của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc sĩ Xuân Điềm ..., những 
người bạn chí thân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, họ vẫn thường liên lạc với nhau). 
 
Thế là tôi được biết tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vẫn còn sống qua nhạc sĩ Xuân Điềm. Sau mười 
năm tù đày, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trở về với một hình hài mang nhiều thương tật. Thế nhưng 
tinh thần vẫn sáng suốt và chờ đợi ngày ra đi. Kể từ đó, mỗi khi tôi thực hiện chương trình trên làn 
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sóng của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mỗi lần phát nhạc của Nguyễn Văn Đông, bao giờ tôi cũng gửi một 
lời thăm hỏi, rằng những người ở nơi xa vẫn ái mộ những ca khúc thời chiến của Nguyễn Văn Đông, 
vẫn hát nhạc Nguyễn Văn Đông, vẫn nhớ người làm ra những tình khúc thời chinh chiến, nhưng lại 
rất êm đềm, đầy chất thơ lãng mạn ... 
 
"Mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên. 
Khoác lên vòng hoa trắng, cầm tay nhau đi anh, tơ trời quá mong manh. 
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh, giữa khung trời gió lộng, nghìn sau nối nghìn xưa ..." 
 
Còn hình ảnh nào xót xa hơn, ngậm ngùi hơn? Nhưng cũng thơ hơn, lãng mạn hơn hình ảnh những 
cuộc chia tay nhau trong đó bối cảnh đất nước chiến tranh ngày ấy - trong nhạc Nguyễn Văn Đông? 
 
Tôi yêu nhạc Nguyễn Văn Đông như yêu thơ Quang Dũng. Với hai người chiến sĩ nghệ sĩ này, những 
tình cảm về quê hương, về đồng bào, về đồng đội, về gia đình, về người yêu ... như được thăng hoa, 
trở nên lóng lánh vô ngần. 
 
Với Quang Dũng thì: 
 
"Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa. 
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ. 
Thoáng hiện em về trong đáy cốc. 
Nói cười như chuyện một đêm mơ." 
 
hay là: 
 
"Xa quá rồi em người mỗi ngã. 
Bên này đất nước nhớ thương nhau. 
Em đi áo mỏng buông hờn tủi. 
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào." 
 
Với Nguyễn Văn Đông, trong bài hát "Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp" cũng có những tình cảm 
vấn vương như thế: 
 
"Ngày mai xa cách nhau. 
Một người gối chiếc cô phòng, một người gác núi ven rừng, chân mây đầu gió ... 
Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha, 
ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em ..." 
 
Tất cả những hình ảnh trên, những tình cảm trên của Quang Dũng cũng như của Nguyễn Văn Đông 
nói lên dùm tâm trạng của những người trai lên đường làm lịch sử. Thơ nhạc là khúc hát quân hành 
nhưng cũng là những giọt lệ từ ly ... bi hùng và lãng mạn. Buồn nhưng đẹp lắm: 
 
"Phương trời anh đi, xa xôi vạn lý. 
Đêm nằm gối súng chung ánh trăng nhưng đôi đường ly cách trong tình thương ..." 
 
Những bài hát thời chinh chiến của Nguyễn Văn Đông, vượt qua thời gian, vượt qua biên giới, ở lại 
mãi mãi trong lòng người yêu thơ, yêu nhạc. Tôi nhớ thập niên 1960, ca sĩ Hùng Cường, nữ ca sĩ Hà 
Thanh hát rất hay bài "Mấy Dặm Sơn Khê". Tiếng hát của Hùng Cường không phải tiếng hát mà tôi 
hằng yêu mến, nhưng nếu nói đến những nhạc phẩm "Ông Lái Đò" và "Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp 
Lớp" thì phải nhắc đến Hùng Cường. Và trên 40 năm sau, ngày nay có một ca sĩ trẻ tuổi hát nhạc 
phẩm "Mấy Dặm Sơn Khê" thật truyền cảm tuyệt vời, đó là ca sĩ Anh Dũng, trong một CD của trung 
tâm Diễm Xưa. "Nghìn sau nối nghìn xưa ...", có phải chăng là thế? 
 
Thi ca và lịch sử, cùng đời sống đã quyện lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh khói sương huyền ảo. 
Ở đó chất chứa biết bao nhiêu điều đáng nhớ, đáng ghi. Tôi nhớ những ngày tháng đầu của 1975, 

khi những hình bóng ngu ngơ khờ khạo của các "chú bộ đội giải phóng" trẻ măng xuất hiện ở thành 
phố Sài Gòn, ai cũng cười, cũng ghét. Nhưng trong lòng tôi thầm tội nghiệp cho lớp người trẻ tuổi 
đó. Sinh ra và lớn lên ở một xã hội bưng bít, họ có biết gì đâu! 
 
Càng thương hơn khi có người hát "Chiều Mưa Biên Giới" của Nguyễn Văn Đông và nói rằng bài hát 
đó của ... "ta". Nếu họ biết rằng bài hát đó của ... "địch", của một vị Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa thì sao nhỉ? Với tôi, chỉ biết rằng nhạc Nguyễn Văn Đông không biên giới, vượt cả không gian 
lẫn thời gian vĩnh cửu. 
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"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. 
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu. 
Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt. 
Người về ... bơ vơ" 
 
Đó là hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nơi giới tuyến. Họ trưởng thành trong bóng dáng 
quê hương đậm màu khói súng. Người lính với chiếc nón sắt che đầu ... 
 
"Đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng xẻ đôi, vẫn in hình bóng một người ..." 
 
Đất nước Việt Nam thân yêu, với "hai mươi năm chiến tranh, hai mươi năm dài, người lính hầu như 
không ngủ. Hai mươi năm có mấy ngàn ngày để anh ra đi từ sáng tinh mơ, chân dẫm ướt ngọn 
sương mai trên cỏ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn đêm, bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. 
Hai mươi năm, anh nghe tiếng đại bác nổ vang trời không nghỉ. 
 
Tiếng mưa bom, đạn réo bên mình. Tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. Hai mươi năm, anh 
đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn. Đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng 
thân quen ... hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc? (Nguyễn Thị Thảo An) 
 
"Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng. 
Người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm. 
Người đi khu chiến thương người hậu phương. 
Thương màu áo gửi ra sa trường. 
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều em ơi! ..." 
 
Với những tình khúc Nguyễn Văn Đông, hình ảnh và tâm tư người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa rất là 

rõ nét, mặc dù ông không mô tả rõ ràng. Chất thơ trong lời, trong nhạc của Nguyễn Văn Đông bàng 
bạc,phảng phất rất thơ mộng nhưng lại là một cái gì rất thưc. Nhạc Nguyễn Văn Đông bay bổng nhẹ 
nhàng nhưng sâu lắng. Lời hát diễm lệ bay bướm nhưng không cao xa. Những nỗi niềm thương 
nhớ, những gặp gỡ ly tan, những hy vọng đợi chờ, những đớn đau hạnh phúc ... trong nhạc Nguyễn 
Văn Đông rất gần gũi với cuộc sống và tâm hồn của nhiều người, mọi tầng lớp trong xã hội. Người 
ta nghe nhạc Nguyễn Văn Đông bằng trái tim và bằng cả tâm hồn ... 
 
Cho dù là ngày nay, chinh chiến đã xa rồi, nhưng người ta vẫn nghe nhạc Nguyễn Văn Đông, quí 
mến và trân trọng. Giới trẻ vẫn thích nhạc Nguyễn Văn Đông, mà mỗi bản nhạc là một bức tranh bi 
hùng và diễm lệ của một thời lịch sử đã qua, theo năm tháng bức tranh ấy tuy có phôi pha màu 
sắc,thế nhưng vẻ lóng lánh trong lời thơ, nét nhạc thì vẫn quí giá như những viên ngọc tâm hồn. 
Trong cái nền của bức tranh quê hương ấy nổi bật lên hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa 
oai hùng mà lãng mạn. 
 
"Anh như ngàn gió ham ngược xuôi theo đường mây. 
Tóc tơi bời lộng gió bốn phương. 
Nước non còn đó, một tấc lòng không mờ xóa cùng năm tháng ..." 
 
Một buổi chiều, trong phòng thu âm cùng Minh Phượng, Uyển Diễm và Mai Phương thực hiện 
chương trình Thơ Nhạc, chúng tôi không khỏi xúc động bồi hồi khi tiếng hát Anh Dũng vang lên tha 
thiết êm đềm trong "Mấy Dặm Sơn Khê" của Nguyễn Văn Đông ... chan chứa tình quê hương đất 
nước: 
 
"Non nước ơi! hồn thiêng của núi sông. 
Tiếp trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa ..." 
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Bích Huyền (Tháng 6, 2000) 

 

  

                                  

                                Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông & Ca sĩ Thanh Tuyền (sau 1975) 

   Livestream: Nữ danh ca Thanh Tuyền tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông  (Trung tâm Thúy 
Nga) 

Hôm 27/2, ca sĩ Thanh Tuyền, người gắn bó với dòng nhạc của Nguyễn Văn Đông từ lúc bà bắt đầu 
đi hát trước năm 1975, nói trong chương trình Livestream của Trung tâm Thúy Nga: "Nếu không có 
chú Nguyễn Văn Đông thì sẽ không có ai biết đến Thanh Tuyền." 

"Một lần chú nói với tôi rằng muốn tôi thấy hát Chiều Mưa Biên Giới ngay tại Việt Nam. Và tôi đã 
làm được điều này tại Hà Nội (Nov 2, 2017) mấy tháng trước khi chú mất." 

"Trước Tết Mậu Tuất, tôi có về Sài Gòn thăm chú Đông. Chú nói sau lần này không biết có gặp lại 
không." 

"Chú nói với tôi rằng cuộc đời chú không muốn bon chen, chỉ muốn sống tại quê nhà. Lẽ ra chú đã 

có thể đi Mỹ theo diện H.O nhưng chú đã chọn chết trên quê hương." 

https://www.youtube.com/watch?v=qjFyECjNU68
https://www.youtube.com/watch?v=RZQllrqr44Y
https://www.youtube.com/watch?v=RZQllrqr44Y
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                              Thanh Tuyền ca:  Chiều Mưa Biên Giới (youtube - Asia) 

     Thanh Tuyền ca "Sắc Hoa Màu Nhớ" & Ngọc Huyền ca "Chiều Mưa Biên Giới" (youtube - Asia)  

                           Chuyện ít biết về danh ca Thanh Tuyền - Bảo Châu (PDF) 

 

                  

                                              Từ trái: Giao Linh, Phương Dung  

                                                     Youtube   

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mất vào 19 giờ 30 phút ngày 26-2-2018 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 
Ca sĩ Phương Dung và Giao Linh đã có những chia sẻ về nhạc sĩ Chiều mưa biên giới vào ngày 27-2-
2018 

Với ca sĩ Phương Dung, sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là một sự mất mát cho nhạc Việt. Ca 
sĩ Phương Dung là người có duyên kết hợp trong âm nhạc cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông từ những 

https://www.youtube.com/watch?v=jyHcHfmwUFs
https://www.youtube.com/watch?v=ZiO-9oXrqMs
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChuyenItBietVeDanhCaThanhTuyen-BaoChau.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CCU01gDtW-o
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năm 1962-1963 trước khi ca sĩ Giao Linh bước vào nghề hát và trở thành học trò của nhạc sĩ này. 

Còn ca sĩ Giao Linh chia sẻ: “Có được tên Giao Linh ngày hôm nay là một tay của nhạc sĩ Nguyễn 
Văn Đông. Thầy là người thầy nâng đỡ trong sự nghiệp, thầy như là người cha thứ hai”. Ca sĩ Giao 
Linh cũng chia sẻ ly nước mía là món ngon mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thưởng thức trong những 
khoảnh khắc cuối đời. 

           Phương Dung hát: "Thương Về Mùa Đông Biên Giới" - Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông) 

                       CÂU CHUYỆN VỀ CA SĨ GIAO LINH VÀ THẦY NGUYỄN VĂN ĐÔNG (PDF)  

 

    Nguyễn Văn Đông viết về kỷ niệm với Giao Linh, Thanh Tuyền và Hà 

Thanh 
 

– Với Giao Linh có nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi nhớ lại, vào một sáng Chúa Nhựt năm 1965, 

nhạc sĩ Thu Hồ đưa đến nhà tôi một cô bé gầy gò ốm yếu. Cô đến bằng chiếc xe máy mini Velo 
Solex, nhưng không đủ sức đẩy xe qua thềm nhà tôi, phải nhờ nhạc sĩ Thu Hồ giúp đỡ. 
 
Cô bé ngồi im lặng như đóng băng không nói năng chi, trong khi nhạc sĩ Thu Hồ thao thao bất tuyệt 
về khả năng âm nhạc tiềm ẩn trong người cô. Tôi nhìn cô bé 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, không 
phát triển như những cô gái cùng trang lứa, nghĩ thầm làm sao cô bé này có đủ hơi sức để hát hò! 

 
Tôi gợi chuyện vui để cho cô bắt chuyện, qua đó khám phá cái duyên ngầm sân khấu mà trong nghề 
nghiệp gọi là tổ đãi cho người nghệ sĩ. Nhưng cô bé vẫn không cười không nói, nên buổi gặp gỡ đầu 
tiên đó, tôi không dự cảm được gì về cô. Tuy nhiên, để không phụ lòng nhạc sĩ Thu Hồ, tôi cho một 
cái hẹn thử giọng cô bé Đỗ Thị Sinh tại phòng thu âm của hãng dĩa Continental. 
 
Thật bất ngờ, Giao Linh, cái tên nghệ nhân sau này của cô bé Đỗ Thị Sinh, đã gây sửng sốt bằng 
chất giọng khỏe khoắn. Cô hát vượt qua tầm cữ quãng tám một cách dễ dàng với làn hơi ngân nga 
dịu dàng truyền cảm. Hãng dĩa Continental chấp nhận, tôi lên chương trình đào tạo, và chỉ sau một 
thời gian ngắn, tên tuổi ca sĩ Giao Linh bừng sáng trên vòm trời nghệ thuật, sánh vai cùng đàn anh 
đàn chị đi trước. 
 
Khi ấy Giao Linh vừa tròn 17 tuổi. Riêng cái tên mỹ miều “Nữ Hoàng Sầu Muộn” mà người đời ban 
tặng cho Giao Linh, chỉ vì cô không mỉm môi cười thì Giao Linh mãi mãi mang theo, dù từ lâu rồi cô 
đã có một gia đình rất hạnh phúc. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=PbbU7p88GjY
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/CauChuyenVeCaSiGiaoLinhVaNhacSiNguyenVanDong.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dYUJ2hUmYgo
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                         Giao Linh hát "Thầm Kín" - Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông) 

                   Thanh Tuyền hát "Thương Muộn" - Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông) 
 

– Truờng hợp Thanh Tuyền cũng có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Đó là vào năm 1964, tôi đi nghỉ 

dưỡng sức ở Đàlạt. Bạn bè thân hữu ở Đài Phát Thanh đến thăm hỏi, có giới thiệu giọng hát cô bé 
Như Mai nhiều triển vọng. 
 
Cô là nữ sinh Trường Bùi Thị Xuân, hàng tuần có tham gia hát ở Đài Phát Thanh Đàlạt. Rồi nhân dịp 
nghỉ hè, Trường Bùi Thị Xuân tổ chức phát thưởng bế giảng năm học, mời tôi đến dự lễ. Đến phần 
văn nghệ, người dẫn chương trình giới thiệu “nữ sinh Như Mai hát tặng cho khách quý đến từ 
Saigòn”. Giọng cô nữ sinh Bùi Thị Xuân lảnh lót cất lên, khỏe khoắn đầy nội lực thanh xuân, âm 
vang làm rộn rã cả sân trường. 
 
Tôi nghe cháy bỏng một ước mơ, một hy vọng mà cô bé như muốn ngỏ cùng ai. Khi chấm dứt bài 
hát, Như Mai ngước nhìn tôi. Tôi hiểu ý nên mời cô bé lên gặp tôi trên khán đài và hỏi: “Cháu có 
muốn trở thành ca sĩ không ?”. Như Mai xúc động gật đầu. Sau đó tôi gặp thân sinh của Như Mai và 
bàn chuyện đưa cô bé về Saigòn để đào tạo thành ca sĩ. Khi ấy, tôi còn độc thân, ngày ngày ăn cơm 
chợ, tối tối ngủ ở đơn vị, thật không tiện chút nào để đỡ đần một cô gái trẻ xa nhà như vậy. 
 
Thế nên, sau khi bàn bạc với Ban Giám Đốc Hãng Dĩa Continental, tôi nhờ nhạc sĩ Mạnh Phát lên Đà 
Lạt rước Như Mai về Saigòn, tá túc trong gia đình của ông, cũng là gia đình của đôi nghệ sĩ tài danh 
Minh Diệu-Mạnh Phát thời bấy giờ. Mọi phí tổn ăn ở do Hãng Dĩa Continental đài thọ. Tôi lên 
chương trình đào tạo và đặt tên mới cho Như Mai là Thanh Tuyền, ý muốn nói là giòng suối xanh 
của Cao nguyên Đàlạt. 

 
Chỉ trong vòng 8 tháng có mặt ở Thủ đô Saigòn, Thanh Tuyền đã có dĩa và băng nhạc giới thiệu với 
người yêu nhạc. Như con chim lạ từ xứ sương mù, một bông hoa rừng còn đẫm ướt hơi sương, 
Thanh Tuyền nhanh chóng chiếm được sự mến mộ của người yêu nhạc Thủ đô, sánh vai cùng đàn 
anh đàn chị trên Đài Phát Thanh, trên sân khấu Đại Nhạc Hội, phòng trà ca nhạc, được báo giới 
Sàigòn không tiếc lời ca ngợi. Năm ấy, Thanh Tuyền vừa đúng 17 tuổi. 
 
Riêng đối với tôi vẫn còn xanh mãi một kỷ niệm về ngày khởi đầu đi hát của Thanh Tuyền tại Sài 
Gòn. Theo chương trình, Thanh Tuyền hát ra mắt lần đầu tiên ở phòng trà Bồng Lai và Vũ trường 
Quốc Tế đường Lê Lợi Saigon. Tôi đích thân đi mua son phấn để cho Thanh Tuyền trang điểm khi đi 
hát. 
 
Tôi thật bất ngờ khi biết Thanh Tuyền chưa từng sử dụng hộp phấn, cây son trước đó. Khi đến giờ 
trình diễn, tôi đưa Thanh Tuyền đến Viện Thẩm Mỹ, Salon Make Up, nhưng các cửa tiệm đều đóng 
cửa vì trời đã khuya. Quá lo lắng, tôi kéo Thanh Tuyền chạy men theo đường Lê Lợi mong tìm người 
quen giúp đỡ. Nhưng không gập được ai mà thời gian lại gấp rút nên thầy và trò đành ngồi bệt ngay 
trên vỉa hè Lê Lợi. Nhờ ánh sáng đèn đường, tôi đánh phấn tô son cho Thanh Tuyền mà trước đó, tôi 
cũng chưa từng biết gì về cây son hộp phấn Chanel. Rồi Thanh Tuyền chạy bay lên lầu phòng trà 
Bồng Lai để kịp giờ trình diễn, còn tôi nện gót trên lề đường Lê Lợi, lòng ngập tràn cảm xúc khi 
tiếng hát Thanh Tuyền cất lên, đánh dấu ngày khởi nghiệp của ca sĩ Thanh Tuyền giữa Thủ đô 
Sàigòn hoa lệ. Đến bây giờ, sau 40 năm ngồi nhớ lại, tôi dám đoan chắc rằng, đây là người thiếu nữ 
duy nhứt trong đời mà tôi đã kẻ lông mày, “tô son trét phấn” rồi tung con chim Sơn Ca vào bầu trời 
bao la, bởi vì cô là… của muôn người. 
 

– Về Hà Thanh, con chim hoạ mi đất thần kinh, người được xem như gắn liền với một 

số nhạc phẩm của Nguyễn Văn Đông 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYUJ2hUmYgo
https://www.youtube.com/watch?v=lMKxstbIjOE
https://www.youtube.com/watch?v=dYUJ2hUmYgo
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                         Hà Thanh hát "Nhớ Một Chiều Xuân" - Nguyễn Văn Đông                           

Lần đầu tiên, tôi được gập cô Hà Thanh là vào năm 1963 tại Đài Phát Thanh Sàigòn ở số 3 đường 
Phan Đình Phùng ngày xưa, bây giờ là đường Nguyễn Đình Chiểu. Khi ấy, tôi là Trưởng Ban Tiếng 

Thời Gian của Đài Sàigòn với các ca sĩ như Lệ Thanh, Khánh Ngọc, Trần văn Trạch, Minh Diệu, Mạnh 
Phát, Thu Hồ, Anh Ngọc v.v. 
 
Ngày đó cô Hà Thanh từ Huế vào Sàigòn thăm người chị gái lập gia đình với một vị Đại tá đang làm 
việc ở Sàigòn. Chính nhạc sĩ Mạnh Phát cho tôi biết về cô Hà Thanh nên tôi nhờ Mạnh Phát liên lạc 
mời cô Hà Thanh đến hát với Ban Tiếng Thời Gian. Đây là lần đầu tiên tôi được tận tai nghe tiếng 
hát Hà Thanh, hát nhạc sống và hát thật ngoài đời với ban nhạc của tôi, không nghe qua làn sóng 
phát thanh hay qua băng đĩa nhạc. 
 
Điều này giúp cho tôi có cơ sở nhận định chính xác về giọng hát Hà Thanh. Tôi hiểu ngay đây là 
giọng ca thiên phú, kỹ thuật tốt, làn hơi diễm cảm tuyệt đẹp, là một vì sao trong những vì sao hiếm 
hoi ở đỉnh cao nghệ thuật nhưng chưa có cơ hội phát tiết hết hào quang của mình. Ngay sau đó, tôi 
có mời Hà Thanh thâu thanh cho Hãng đĩa Continental. 
 

Nếu tôi nhớ không lầm thì bản nhạc đầu tiên tôi trao cho Hà Thanh là bài Về Mái Nhà Xưa do tôi 
sáng tác. Lần đó, cô Hà Thanh hát thật tốt, toàn ban nhạc và Ban Giám Đốc Hãng Continental rất 
hài lòng, khen ngợi. Sau ngày đó, cô Hà Thanh từ giã trở về lại Huế, trở về lại với Cố đô trầm mặc, 
tĩnh lặng, không sôi nổi như Thủ Đô Saigòn, là cái nôi của âm nhạc thời bấy giờ. 
 
Sau khi Hà Thanh trở về Huế, tôi có nhiều suy tư về giọng hát đặc biệt này. Tôi ví von, cho đây là vì 
sao còn bị che khuất, chưa toả hết ánh hào quang, vì chưa có hoàn cảnh thuận lợi để đăng quang, 
nếu phó mặc cho thời gian, cho định mệnh, có thể một ngày kia sẽ hối tiếc. Vì vậy tôi đem việc này 
ra bàn với Ban Giám Đốc Hãng đĩa Continental để mời cô Hà Thanh vào Sàigòn cộng tác. 
 
Chính tôi viết thư mời cô Hà Thanh vào Sàigòn với những lý lẽ rất thuyết phục, rất văn nghệ, rất 
chân tình. Và cô Hà Thanh đã vào Sàigòn sau khi đã tranh đấu gay go với gia đình bố mẹ, vốn giữ nề 
nếp cổ xưa của con người xứ Huế. Ngày đó Hà Thanh vào Sàigòn, hoà nhập vào đời sống người 
Sàigòn, vào nhịp đập âm nhạc Sàigòn, vốn đứng đầu văn nghệ cả nước. 
 
Hà Thanh đi thâu thanh cho Đài Sàigòn, Đài Quân Đội và nhận được lời mời tới tấp của các Hãng đĩa 
băng nhạc như Sóng nhạc, Việt Nam, Tân Thanh, Tứ Hải và hầu hết các Trung Tâm ở Thủ Đô Sàigòn, 
chứ không phải chỉ riêng cho Hãng dĩa Continental và Sơn Ca của tôi. Ngày đó, tiếng hót của con 
chim Sơn Ca đất Thần Kinh đã được vang thật xa, đi vào trái tim của hàng triệu người yêu mến 
tiếng hát Hà Thanh. 
 
Cô Hà Thanh hát hầu hết các tác phẩm của tôi. Bài nào tôi cũng thích, cũng vừa ý, có lẽ vì vậy mà 

https://www.youtube.com/watch?v=4hWH9APKR_U
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tôi không nghĩ đến chuyện viết bài đặc biệt cho riêng cô. Tôi nhớ lại một chuỗi những sáng tác 
trong thời binh lửa chiến tranh như Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ, Khúc Tình Ca Hàng 
Hàng Lớp Lớp, Mấy Dặm Sơn Khê, Lá Thư Người Lính Chiến, Phiên Gác Đêm Xuân, Anh Trước Tôi 
Sau, Lời Giã Biệt v v, đều rất hợp với tiếng hát Hà Thanh và cô hát rất thành công. 
 
Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo thêm những 
nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong giai điệu 
cũng như trong lời ca. Tôi cho rằng khi hát cô Hà Thanh đã sống và cùng đồng điệu sẻ chia với tác 
gỉa khi trình bày một bản nhạc có tầm vóc nghệ thuật. 
 
Tôi cho rằng Hà Thanh có giọng hát thiên phú, cô hát rất thoải mái dễ dàng, không cầu kỳ, không 
cường điệu, không gò bó nhưng nó cuốn hút ta đi trong cái bềnh bồng không gò ép đó. Tôi cám ơn 
tiếng hát của Hà Thanh đã mang lại cho các bài hát của tôi thêm màu sắc, thêm thi vị, bay bổng. 
Trước khi đến với Hà Thanh, tôi cũng rất ngưỡng mộ tiếng hát của cô Thái Thanh, Lệ Thanh, Khánh 
Ngọc và nhiều người khác đã gieo khắp phương trời tiếng lòng của tôi, cũng như về sau này có 
thêm các cô học trò như Thanh Tuyền, Giao Linh đã giúp cho ông Thầy truyền tải đến trái tim người 
yêu nhạc. 
 
Nhưng đặc biệt, tiếng hát Hà Thanh đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm tốt đẹp, bền bỉ tuy thời gian 
ngắn ngủi kể từ khi cô bỏ đi lấy chồng để tôi độc hành trên đường nghệ thuật. Sau biến cố 1975, tôi 
không còn dịp hợp tác với cô Hà Thanh như trước đây. Nhưng thỉnh thoảng tôi được nghe cô hát 
một sáng tác mới của tôi ở hải ngoại, tôi vẫn cảm thấy tiếng hát của cô vẫn đậm đà phong cách 
ngày xưa, vẫn một Hà Thanh diễn cảm, sang trọng, sáng tạo trong khi hát, mặc dù thời gian chia 
cách đã 40 năm qua. 

 

Nguyễn Văn Đông 
10.17.2016 

 

 

     Viết về người anh khả kính: NGUYỄN VĂN ĐÔNG 

                          Thúy Vy Trần Kiêm (em ruột của ca sĩ Hà Thanh) 

Boston March 4, 2018 

Cám ơn anh Dũng đã đề nghị Vy viết một vài giòng kỷ niệm về anh Nguyễn Văn Đông. 

 
Vy không phải là văn sĩ nên cái chữ vài “vài giòng” của anh đã làm Vy khựng lại ngay lúc bắt đầu 
viết. Khi Vy cố gắng mô tả những cá tính đặc biệt của người anh mà Vy vô cùng kính trọng thì 
không phải là vài chữ mà cần một paragraph. 
 
Đây là paragraph đầu: Anh Đông ít nói, khi nói thì nhỏ nhẹ hiền lành, cẩn thận. Sự nghiêm trang 
của anh làm người nghe phải chăm chú. 
 
Anh Đông không hề làm bề ngoài, khi lo cho ai thì lo tròn, vô cùng chu đáo và hết lòng làm cho 
người nhận yên tâm nghe lời vì biết anh đã chọn cái tốt đẹp nhất cho họ. 
 
Anh rất rộng rãi và cũng rất là đàn anh … chưa hề thấy anh đùa bao giờ! 
 
Và còn nhiều đức tính tốt khác nữa mà Vy chưa nhớ ra. 
 
Năm anh Đông được cho ra khỏi tù để về nhà chờ chết vì đã quá yếu, anh kể là khi anh thất thểu đi 
ngang các quầy hàng trên đường để về nhà, những người bán hàng đã xua tay đuổi anh đi nhanh ra 
khỏi địa phận buôn bán của họ. Vy nói với anh là họ đâu biết anh là Ông Nguyễn Văn Đông! 
 
Có lần anh lại hỏi Vy là người ta có còn nhớ đến anh không. Trời đất ơi, thiên hạ làm sao mà quên 
được một vị nhạc sĩ vĩ đại và tài hoa, nhất là của riêng Miền Nam. Vì cái vĩ đại riêng tư này mà anh 
bị đì cho tới chết! Thiên hạ không những tỏ lòng khâm phục cái tài hoa và tư cách của anh mà còn 
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biết ơn nữa. 
 
Ước chi anh linh thiêng để nhìn thấy hằng ngàn người (hay triệu, nếu họ có cơ hội dự kiến) tự động 
đưa tay lên trán chào kiểu lính để từ giã anh trên đường phố khi linh cữu của anh đi ngang. Khi 
không một quy luật nào bắt buộc hay chỉ vẽ mà họ đã tự động đồng loạt làm giống nhau, đã bày tỏ 
được sự cung kính chân thành và tuyệt đối hướng về anh. Hành động này xưa nay chưa hề xảy ra 
cho một danh nhân hay một người quyền uy nào. Còn gì quý và chân thật hơn thế nữa. 
 
Chuyện Mậu Thân: Năm 1968, chị Liên Như dẫn chồng mới cưới là anh Tạ Văn Tài về Huế ăn Tết để 
thăm gia đình vợ, Vy cũng có về theo. Tối Giao Thừa nói chuyện đến khuya nên 2 người làm biếng 
trở lại ngủ ở Cư Xá Giáo Sư Đại Học gần đó mà ở lại nhà vợ (sau đó mới biết các giáo sư Đại Học ở 
đó bị dẫn đi và đã bị giết sạch, bài viết  Nhớ Về Tất Niên Y Khoa Huế Tết Mậu Thân của Vĩnh 
Chánh có nhắc đến chuyện đó.) 
 
Cỡ gần 1 giờ khuya mồng một Tết,  tiếng súng bắt đầu nổ lớn. Thiên hạ chạy lung tung. Có một 
nhóm người ở ga lớn bung hàng rào chạy qua nhà Vy để ra đường lớn nhưng tiếng súng quá mạnh 
nên họ không thể chạy tiếp mà phải tạm ẩn ở nhà Vy. Ba mẹ chia cho họ một gầm giường để tạm 
trú. Gia đình và bà con của họ có cỡ 10 người, gia đình Vy cũng vậy nên tổng cộng cỡ 20 người. Vì 
nhà ở cạnh đồn lính khá lớn nên tuy nhà có bị bắn nát vài chỗ nhưng tạm yên, không phải tản cư. Ở 
cùng nhau như thế đúng 1 tháng mà mọi người vẫn được ăn no đủ và ngon nhờ 2 thùng giấy lớn 
toàn đồ ăn khô như vịt khô, nai khô, lạp xưởng…. của anh Đông gửi từ Sài Gòn ra Huế mừng Tết. 
Sau khi ngừng bắn, Vĩnh Chánh (tác giả bài nói trên) có lên nhà xem tụi Vy chết chưa thì đồ ăn vẫn 
chưa hết, vẫn có đùi vịt được nướng lên cho Chánh ăn. Đói lâu ngày, Chánh ăn ngon lành! 
 
Năm 2000 tụi Vy về Việt Nam để làm lễ cúng năm đầu tiên của mẹ. Anh Đông đã dẫn tụi Vy, một 
đoàn 8 người đi thăm miền Nam, đi hầu hết các nơi cần xem và anh giải thích cặn kẽ lịch sử của 
từng nơi, to và nhỏ, nên Vy biết thêm được khá nhiều. Trước đó, Vy không hề biết nước mình có cái 

hang Thạch Sanh (ảnh đính kèm) mà chỉ có đọc câu chuyện "Thạch Sanh Và Lý Thông" mà tưởng đó 
là tiểu thuyết và cũng không hề biết ở ngoài khơi Hà Tiên có cái hang, nơi mà vua Gia Long ẩn trốn 
ngày xưa. 
 
Năm 2015, anh đau nặng lắm rồi, Vy về Việt Nam một mình nên đến ở căn phòng mà anh nhắc nhở 
nhiều lần là anh đã cho sửa sang lại từ hơn 10 năm trước cho các em có chỗ ở khi về thăm Việt 
Nam. Lần đó, anh không đủ khoẻ để ra nói chuyện và chị Thu quá bận với cửa hàng, thế nhưng anh 
chị chu đáo đến độ buổi sáng mở mắt ra là mọi sự mình cần đã có sẵn. Chị tử tế, giỏi và tốt lắm nên 
Vy rất yên tâm về đời sống còn lại của anh. 
 
Sở dĩ Vy kể những chuyện nho nhỏ này ra là để cho anh hiểu những chữ Vy mô tả về anh Đông nói 
trên không phải là bênh vực hay tưởng tượng. Đó là con người thực của anh ấy. 

 

Thúy Vy Trần Kiêm (em ruột của ca sĩ Hà Thanh) 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NhoVeTatNienYKhoaHue-MauThan1968-VinhChanh.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NhoVeTatNienYKhoaHue-MauThan1968-VinhChanh.pdf
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 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (bìa bên phải) với một số thành viên gia đình Trần Kiêm. Ca sĩ Hà Thanh ở giữa cầm 
nón lá; bên trái là Liên Như (đeo máy quay phim); Thúy Vy áo vàng dựa vào cây đứng phía sau. 

   Phiên Gác Đêm Xuân - Hà Thanh hát, Liên Như thực hiện youtube có viết về Tết Mậu Thân ở Huế năm 

1968  

 

                          Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa 

Ngày dài như một cơn mê 
Sớm trưa khuya tối đời hiu hẳt buồn 
Người đi cỏ lá ngậm ngùi 
Vườn xưa khép lại, hững hờ song thưa 
 
Cuối tháng hai, mùa đông đến thật muộn. Không khí giá buốt từ lãnh thổ nước Nga tràn xuống Âu 
Châu, nhưng cũng không tê lạnh bằng một tin buồn được gửi ra từ trong nước : nhạc sĩ Nguyễn Văn 
Đông qua đời ! 
Tin này được lan truyền thật nhanh qua hệ thống Internet, đài truyền hình, truyền thanh tại hải 
ngoại cũng như trên các trang mạng xã hội. 
 
Chú đến với quân đội từ rất sớm, từ những ngày đầu cuộc chiến. Với một tâm hồn lãng mạn của một 
người nghệ sĩ, chú đã viết lên những cung bậc du dương từ những nơi tuyến đầu khói lửa : 
 

"Đón giao thừa một phiên gác đêm  
Chào xuân đến súng xa vang rền  
Xác hoa tàn rơi trên báng súng  
Ngỡ rằng pháo tung bay 
Ngờ đâu hoa lá rơi" 
 
Chú đã đi suốt chiều dài cuộc chiến và ở lại cho đến ngày đất nước tang thương, rơi vào tay giặc. 
Cái tháng tư nghiệt ngả làm đổi thay tất cả .. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8HDz34ifyg
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"Bao ước mơ giữa khung trời phiêu lãng,  
Chờ mùa xuân tươi sáng, nhưng mùa thắm chưa sang" 
 
Mùa xuân nghịch gió năm 1975 làm cho mấy chục triệu người dân miền Nam ngơ ngác, bàng 
hoàng. Sĩ quan, binh lính của chế độ trước bị bắt đi đày ở những nơi rừng thiêng nước độc, sơn lam 
chướng khí. Chú là một sĩ quan cao cấp, mang cấp bậc đại tá, và cũng nằm trong cái mẫu số chung 
bất hạnh đó. Mười năm đăng đẳng trong lao tù cộng sản, đến khi sức khỏe kiệt quệ chú mới được 
trả về để gia đình .. lo hậu sự ! Mười năm nuôi chồng trong trại "cải tạo", mười năm mòn mỏi đợi 
chờ ngày phu thê sum họp, lại thêm mười năm chăm sóc chồng trong hoàn cảnh thập tử nhứt sanh. 
Cô Nguyệt Thu đã chung thủy và bền bỉ dìu chú trở lại con "đường trần mưa bay gió cuốn". Giống 
như một phép lạ, chú đã "sống" lại và tập đi những bước chân đầu đời. 
 
"Về đây ngơ ngác chim bay tìm đàn 
Về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn" 
 
Với một xác thân tàn tạ và một tâm hồn mang đầy thương tích, chú đã buông xuôi tất cả trong suốt 
30 năm dài. Còn nổi buồn nào hơn khi đôi bàn tay người nhạc sĩ không thể nào cầm nổi cây đàn để 
so dây nắn phím như những ngày xưa. Tinh thần chú suy sụp đến tột cùng. Chú sống khép kín, lặng 
lẽ và "rất lê lết" (chữ của chú) cùng với người vợ tấm mẳn trong ngôi nhà cũ tại Phú-Nhuận, Sài-
Gòn. Nhờ sự tảo tần và vén khéo của cô, cuộc sống gia đình chú cũng tạm đủ đầy. 
 
Các anh chị ca sĩ cùng thời với chú thường nhắc nhở chú với lòng yêu thương, kính mến :  
- Anh Đông có học thức, có tài, tánh tình lại hiền lành, khiêm tốn.  
Mỗi khi có dịp về Sài-Gòn, các anh chị đều ghé thăm cô chú tại căn nhà cũ, ghé thăm "người anh, 
người bạn vong niên" ngày xưa. Các anh chị hỏi : 
- Sao anh không sơn phết lại ngôi nhà cho đẹp một chút ? 

Chú nhìn vào khoảng không gian xa vắng và buồn bã trả lời : 
- Sơn phết để làm gì ! 
 
Chú Đông ơi, chú đã hiến dâng trọn đời mình cho quê hương, đất nước. Chú là người chiến binh 
gương mẫu. Chú đã có một cuộc đời đáng sống và đáng hãnh diện. Trong ngày tiễn đưa chú, rất 
nhiều sĩ quan, binh lính Việt-Nam Cộng Hòa đã đến tận nơi để giơ tay chào tiễn biệt vị đại tá đáng 
kính Nguyễn Văn Đông. Vĩnh biệt chú, người lính nghệ sĩ tay súng tay đàn. Chú ra đi thanh thản 
nghen chú. Chú không còn bơ vơ, cô độc trong khung trời âm nhạc nữa đâu, vì nơi chú đến chỉ có 
tình thương và những khúc hát ngọt ngào, nhân hậu. Mùa xuân lại về nhưng sẽ không bao giờ còn 
nữa những tiếng "súng xa vang rền" giữa đêm trừ tịch. 

 

Vưu Văn Tâm (Germany - 02.03.2018) 
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  Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những điều chưa nói hết 

                           Trịnh Thanh Thủy thực hiện - Nguồn: Vietbao online 

                                

                                 Trịnh Thanh Thủy thăm Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông năm 2011  
  

Phần 2: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nói về nhạc của mình 
 
Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nằm xuống, trên mạng mọi người bắt đầu truyền nhau nghe nhạc 
ông sáng tác. Càng nghe lại càng yêu mến ông hơn vì tôi và biết bao nhiêu người Việt ở miền Nam 
trước 75 đã sống và chia sẻ cùng ông những tư duy, tâm sự, hay cảnh ngộ ngang trái của con người 
trong một đất nước có chiến tranh trên cả hai miền Nam và Bắc. Nhất là trong cái cảnh mưa phùn, 
gió rít của một mùa xuân Cali 2018, xứ người, trời gây gây lạnh, cái buồn nhè nhẹ bỗng lãng đãng 
trong tôi.  Giọng ca mê hoặc lòng người của Hà Thanh mà người ta gọi là sang cả, quấn quít, ám 
ảnh óc tôi khôn nguôi. Hình như nỗi thương, niềm nhớ một mùa xuân nó bàng bạc trong nhạc của 
Nguyễn Văn Đông và vận vào ông đến nỗi ông đã ra đi vào một ngày xuân và đã không bao giờ trở 
lại. 

Trong buổi gặp gỡ tháng 12 năm 2011, tôi có nói chuyện với ông về các tác phẩm đã làm sáng danh 
ông vào thập niên 60 như "Chiều mưa biên giới, Mấy dặm sơn khê, và Về mái nhà xưa.v..v..". Ông 
đem ra một cái máy hát cầm tay cũ, một tập nhạc và một chồng CD trong đó có những đĩa nhạc của 
ông. Ông bảo "Đây là những CD có nhạc của chú do các ca sĩ hát nhạc chú, tặng chú. Chú cho cháu 
thâu lại hay lấy bất cứ bản copy nhạc nào của chú nhưng không được bán hay làm thương mại". Tôi 
chọn ra những bài hát tôi ưa thích và ông đã ký đề tặng tôi. 
Nhìn những dòng chữ như rồng bay phượng múa “Quý mến tặng cháu Trịnh Thanh Thủy”, tôi giật 
mình tự hỏi khi nào chữ viết tay đẹp như vậy tuyệt chủng, bởi lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy 
những dòng chữ viết tay đẹp như vậy, vì thời đại này, tôi và nhiều người quen nhìn những dòng chữ 
đánh máy của máy tính, của Iphone hằng ngày. 
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                                       Nhạc phẩm Mấy dặm sơn khê với lời tác giả đề tặng 
   
 
Tôi thấy trong các CD nhạc có rất nhiều bài do Hà Thanh hát, nhân đấy tôi hỏi "Cháu có biết và hay 
nói chuyện với cô Hà Thanh, cô Hà Thanh hát nhạc chú rất hay". Nghe tôi nói vậy, mắt ông bỗng xa 
xăm. Ông cầm cuốn CD của Hà Thanh lên một cách trân quí, "Hà Thanh hát nhạc của chú đạt nhất". 
Rồi ông mở cái máy hát cũ, giọng trong và cao của con hoạ mi xứ Huế vút lên, người nhạc sĩ chìm 
vào dĩ vãng và thế giới của riêng mình. 
Tôi bắt đầu bàn luận với ông về âm vực của Hà Thanh, tôi thích cái lối cô luyến láy. Ông bảo Hà 
Thanh hát dễ dàng những bài có âm vực rộng của ông viết. Từ ngày cô qua Mỹ, ông không còn gặp 
cô nhưng ông vẫn theo dõi theo tiếng hát của cô đều đặn. Tôi bảo tôi thích nhất là bài "Mấy dặm 

sơn khê" của ông nó vừa buồn vừa lãng mạn nhất là do Thái Thanh hát. Ông đồng ý nói, Thái Thanh 
có âm vực rất tốt, hát được những bài có nốt cao như “Mấy dặm sơn khê” của ông thật tuyệt vời. 
Tôi hỏi thêm, hình như những bản nhạc của chú đều viết cho những người có âm vực rộng. Ông 
cười nói, do đó có những bản chú phải viết lại cho các ca sĩ khác dễ hát hơn. Tôi tò mò “Trong quá 
trình sáng tác, chú có viết nhạc cho riêng một ca sĩ nào, hình bóng nào rõ rệt không?”. Ông bảo 
“Khi có, khi không, tùy lúc và tùy hứng, cháu ơi”. 
Tôi bắt đầu nhắc đến thời vàng son của ông với những bản nhạc nổi tiếng như “Chiều mưa biên giới, 
Hải ngoại thương ca, Tình khúc hàng hàng lớp lớp ..v..v…” Tôi bảo chú là người đầu tiên trong âm 



- 71 - 
 

nhạc trước 1975, dùng chữ “Hải ngoại” đó. Tôi tiếp tục nhận xét “Cháu yêu thích những câu kết 
trong nhạc của chú, câu nào cũng mang ấn tượng sâu đậm cho nguời hát và người nghe khiến họ 
nhớ mãi. Như câu “Em ái yêu trong chiều đông gió, mang áo xanh theo chồng sang sông, quên mái 
tranh quên, con đò xưa”. Tôi cười cười, dí dỏm hỏi, “vừa âu yếm, vừa nao lòng, có phải bài này chú 
viết cho người yêu đầu đời không?”. Chú cũng cười bảo tôi, muốn hiểu sao cũng được, nhưng bài 
này có hình ảnh quê cũ là Tây Ninh, ngày chú trở lại, nên trong đầu bài nhạc có ghi “Dâng mảnh đất 
quê nghèo -Tây Ninh-. Về sau 10 năm xa cách, ngày về vẫn với tâm hồn bơ vơ, cô độc, và tấm lòng 
dễ tin, dễ yêu như ở buổi ra đi. N.V. Đ. 1964.” 
 
Ông nói thêm rằng, sau này ông nghe có những ca sĩ hát bài này, lời bị sai mà họ cứ hát khiến ý 
nghĩa lời hát bị méo mó. Đó là câu “Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế, qua đáy tim chưa đục sông 
Mê…”. Họ hát thành “qua đáy tim chưa đục “song mê” hay “song khuya”. Ông bảo trong bản nhạc 
phát hành hồi đó ông đã cẩn thận ghi chú “Sông Mê, nghĩa bóng, tức lòng không bợn nhơ”. Rồi ông 
ngồi tỉ mỉ giải thích cho tôi nghe nghĩa của Sông Mê. Khi người ta chết phải đi qua cầu Nại Hà, dưới 
đó là Sông Mê, rồi uống chén cháo lú để quên kiếp trước, không còn thương tiếc nuối về cảnh cũ mà 
lộn kiếp trở lại. Nghe ông giải thích tôi mới vỡ lẽ ra ý nghĩa sâu sắc của câu “Tôi lắng nghe tâm tình 
nhân thế qua đáy tim chưa đục sông Mê”, có nghĩa lòng người trở về còn y như lúc đi, yêu mảnh đất 
quê, yêu mái tranh và chưa quên hình bóng người xưa. Nhất là còn yêu lắm lắm, thế mà nhân tình 
thế thái đổi thay “và em ái yêu đã mang áo xanh theo chồng sang sông mất rồi”. 

Về Mái Nhà Xưa - Hà Thanh 
 https://www.youtube.com/watch?v=cf8mEFViKkU 
  
Tôi tấn công thêm “Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn 
nhiều anh ơi”, theo cháu, câu cuối lại là câu sâu sắc nhất trong bài nhạc “Chiều mưa Biên giới” chú 
ơi”. Mặt ông bỗng sa sầm, giọng đầy cảm xúc “Chính câu này đã là câu hát gây rắc rối cho đời chú.”. 
Ông hồi tưởng lại những giây phút gặp khó khăn phải đương đầu với chính quyền VNCH. Những câu 
hát trong bài “Chiều mưa biên giới” đã làm ông khó xử. Ông tiếp "Những gì chú viết đều là cảm xúc 
thật, những câu hát trong bài "Chiều mưa biên giới" là những câu hát nói lên nỗi lòng thương nhớ 
của người đi chiến đấu, dành lại non sông, mà chính chúng lại khiến chú khó xử với chính quyền 
đương thời ngày đó". 
Ông không kể tôi nghe chi tiết, nhưng sau này tôi đọc các bài viết thì biết ông bị phạt trọng cấm 15 
ngày và tác phẩm này cùng “Mấy dặm sơn khê” bị cấm lưu hành một thời gian với lý do nội dung 
làm suy yếu tinh thần binh sĩ. Bản nhạc có lời đề tặng rất cảm động “Kính tặng các chiến sĩ một 
nắng hai sương, lao mình nơi tiền tuyến. Kỷ niệm Đồng Tháp Mười (biên giới Việt-Cambod-1956)”. 

Chiều Mưa Biên Giới - Trần Văn Trạch- Shot Gun11 trước 75 
https://www.youtube.com/watch?v=WQGGGMEOcu8 

Thái Thanh - Mấy Dặm Sơn Khê - Thu Âm Trước 1975 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8nSILSUMk&t=15s 
  
Thấy ông buồn tôi lãng sang chuyện khác, bảo “Nói đến nhạc lính, theo nhận xét riêng của cháu, 
nhạc chú có những giai điệu rất quý phái, mà vẫn gần gũi, đi thẳng vào lòng người, điều mà có nhạc 
sĩ được học hành chỉnh chu cũng không làm nổi, những tình khúc viết cho người lính của chú không 
giống với các nhạc sĩ khác như Trần Thiện Thanh, Trịnh Lâm Ngân, Lam Phương chẳng hạn.". Ông 
nhấn mạnh rằng, ông sáng tác những bài hát về người lính khác với những nguời khác, tại ông sống 
thực. Ông là một sĩ quan tác chiến cùng các quân nhân xông pha trong lửa đạn nên những gì ông 
viết là cảm xúc thực của người lính đã ôm súng ngoài chiến trường. Còn những nhạc sĩ khác viết 
nhạc lính vì nhu cầu, lý do thương mại, chính trị hay bởi đơn đặt hàng, có khi cảm xúc vì cái chết, sự 
hy sinh của những người lính trận mà viết, nên nghe ra khác với nhạc lính của ông. Ngoài ra không 
có sự chi phối nào giữa một người quân nhân và một người lãnh đạo trong khi sáng tác, dù ông làm 
tới Đại Tá trong Quân lực VNCH. 

Ông kể thêm ngày xưa ông đã từng làm Trưởng Đoàn văn nghệ Vì Dân, Trưởng ban Ca nhạc Tiếng 
thời gian của Đài Phát thanh Sài Gòn, gồm có những ca nhạc sĩ tên tuổi như Thu Hồ, Mạnh Phát, 
Thái Thanh, Anh Ngọc và từng nhận giải Âm nhạc Quốc gia. Tuy nhiên ông hiểu trong cương vị một 
người lãnh đạo trong quân đội lại sáng tác hay sinh hoạt tích cực trong âm nhạc thì không thể tiến 
xa trong quân đội. Do đó hoạt động âm nhạc chỉ là dòng phụ chứ không phải là dòng chính trong 
sinh hoạt của ông. Sau này ông được vinh thăng Đại Tá. Tôi thêm "Tuy nhiên những hoạt động phụ 
này đã làm nên tên tuổi của chú". 

https://www.youtube.com/watch?v=cf8mEFViKkU
https://www.youtube.com/watch?v=WQGGGMEOcu8
https://www.youtube.com/watch?v=qm8nSILSUMk&t=15s
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Khi ông kể chuyện "Sông Mê", tôi biết ông am tường triết lý nhà Phật và ông thường đi chùa, tôi 
nêu thắc mắc tại sao ông lại viết rất nhiều những ca khúc Thiên Chúa Giáo, cũng như chuyển ngữ 
lời ngoại quốc sang lời Việt. Đó là những "Đêm Thánh vô cùng, Ave Maria, Màu xanh Noel, Bóng nhỏ 
giáo đường, Mùa sao sáng, Giáo đường chiều chủ nhật...v..v..." Ông trả lời rằng, trong quá khứ sinh 
hoạt và giao tiếp với các vị cố đạo và linh mục Thiên Chúa Giáo, ông có học hỏi nghiên cứu thêm về 
đạo này và rất mến họ. Chính vì vậy, lòng ông rung động và cảm xúc với thánh ca và ông thường 
viết nhạc đạo Thiên Chúa dù ông theo đạo Phật. 

Lúc tôi giở tập nhạc lấy bản sao, những tác phẩm ông đề tặng, ông vui miệng kể thêm, trong đó có 
mười mấy gần 20 bài được nhà nước cho phép phát hành hay lưu hành trong nước. Tuy nhiên, ông 
không cảm thấy đó là điều may mắn hay hài lòng vì những tác phẩm được lưu hành không phải là 
những tác phẩm ông ưa thích. Những bài hát như "Trái tim Việt Nam" không phải là những bài xuất 
sắc làm sáng chói tên tuổi ông như "Chiều mưa biên giới hay Mấy dặm sơn khê". Thật ra, họ cũng 

rất dè dặt trong việc cho lưu hành các tác phẩm của ông. Tôi hỏi liền, "Bây giờ họ cho lưu hành một 
số nhạc của chú, vậy chú có phát hành hay tổ chức các buổi show nhạc như Phạm Duy đã từng làm 
không?". Ông lắc đầu ngay "Nếu phát hành những bài hát không hay lắm hoặc không ai biết đến, 
thì phát hành làm gì, thôi khỏi làm". Ông kể thêm, có lần nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ khi còn sống trở về 
nước gặp ông và nói HTThơ biết một nhân vật rất quan trọng trong chính quyền có thể giúp ông can 
thiệp và nhờ người đó cho lưu hành nhạc của ông. Ông nói với HTThơ rằng, đâu có dễ dàng như vậy 
và người đó làm sao có quyền hạn như vậy được, chỉ có ban Tuyên Huấn Trung Ương mới có thể cho 
phép lưu hành nhạc, nên cho dù có nhân vật nổi tiếng nào đó chăng nữa, cũng không thể cho phép 
lưu hành nhạc. Làm gì có chuyện ảo tưởng như vậy. 

Tuy gặp ông có một lần trong đời, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn được cơ duyên tiếp xúc 
với một người nhạc sĩ tài hoa. Hơn thế nữa, là một vị sĩ quan VNCH tuy thất thế nhưng vẫn khiêm 
cung, có khí phách và rất tư cách. Ông còn là một người nghệ sĩ đầy sáng tạo khi đi tiên phong 
trong lãnh vực khai sinh ra “Tân cổ giao duyên” là một hình thái nghệ thật kết hợp giữa âm nhạc 

phương Đông và phương Tây, giữa tân nhạc và vọng cổ miền Nam. Xin thắp nén hương lòng 

đầy quý mến của tôi gởi về NS Nguyễn Văn Đông nơi cõi tịnh. 

 

Trịnh Thanh Thủy thực hiện  

 
                                                       Mời xem: toàn bài viết (PDF) 

 

                       

 Chương trình Tiếng hát Hậu Phương kỳ 193, 28 tháng 2, 2018 - Trang Thanh Lan 

& Phương Hồng Quế thực hiện tưởng niệm Nhạc sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NhacSiNguyenVanDong-NhungDieuChuaNoiHet-TrinhThanhThuy.pdf
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Thanh Lan hát HẢI NGOẠI THƯƠNG CA 

 Trang Thanh Lan hát PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN  

 Phương Hồng Quế hát SẮC HOA MÀU NHỚ 

 Trang Thanh Lan & Phương Hồng Quế hát CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI  

                                

 

NHỮNG GÌ CÒN LẠI 

NS Tuấn Khanh (1968) 

 
Trong đám tang của Chris Kyle, tay bắn tỉa lừng danh nhất nước Mỹ, qua đời năm 2015 ở Texas, 

người ta nhìn thấy chiếc xe tang đi qua một đoạn đường dài hơn 300 cây số mà suốt hai bên đường, 
luôn có người dân đứng vẫy cờ hoặc nghiêm chào tiễn biệt. 
 
Đó là một hình ảnh xúc động hiếm có về cái chết của một con người. Chris Kyle làngười lính SEAL 
được ca ngợi như một thiên thần hộ mạng vì đã cứu cả trăm đồng đội của mình trên chiến trường 
Trung Đông nhờ tài bắn tỉa. Anh giải ngũ, trở về nhà và sau đó chết như một người lính. 
 
Rằm tháng Giêng Mậu Tuất, tức ngày 2/3/2018 tại Sài Gòn, đám tang của nhạc sĩ, đại tá Nguyễn 
Văn Đông cũng xuất hiện một cảnh tượng xúc động tương tự. Khi lễ di quan diễn ra, nhiều người 
đàn ông mặc thường phục, không ai bảo ai, đã bất ngờ đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh. Thấp 
thoáng trong những hàng khác, cũng có những cá nhân im lặng đưa tay chào, không cần hiệu lệnh. 
Hầu hết đó là những cựu thiếu sinh quân VNCH cùng trường với ông, và những người khác là cựu 
quân nhân đã chào tiễn biệt ngài đại tá Chánh Văn phòng của Tổng Tham mưu Phó quân lực Việt 
Nam Cộng Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. 

https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=9m20s
https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=21m15s
https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=35m5s
https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=1h18m31s
https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=1h18m31s
https://www.youtube.com/watch?v=e1MI_wtB8T4
https://youtu.be/b2WYJljDeq8?t=9m20s
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Hàng người đứng chào theo kiểu nhà binh trước đám tang của nhạc sĩ-Đại tá Nguyễn Văn Đông, 
đem lại niềm xúc động lạ thường, tương tự như hình ảnh tiễn xe tang của Chris Kyle. Nhưng có lẽ 
còn đặc biệt hơn với câu chuyện Việt Nam, khi mọi thứ về con người và hệ thống của chính quyền 
miền Nam bị săn lùng, giam giữ và hủy diệt nhiều năm, nhưng vẫn ẩn khuất đâu đó, rồi bất ngờ 
hiển lộ. 
 
Nhưng ngoài âm nhạc, vẫn còn đôi chuyện về đại tá Nguyễn Văn Đông chưa được nói hết. Bài viết 
này là những gì còn lại, chưa kể, sau cuộc tiễn đưa đó. 
 
Đọc tiểu sử cá nhân sau năm 1975, người ta chỉ biết ngắn gọn rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đi trại 
tù của Nhà nước Bắc Việt trong 10 năm, và sau đó không đi Mỹ theo diện H.O (Humanitarian 
Operation). Đó là một chiến dịch nhân đạo do tổng thống Mỹ Ronald Reagan bật đèn xanh nhằm 
giải thoát hàng trăm ngàn quân nhân cựu quân nhân VNCH bị đưa đi tù, dưới danh nghĩa cải tạo 
(Special Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program). Mọi thứ về đời của nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Đông, lâu nay vẫn được mô tả thoáng qua, y như cách mà báo chí Nhà nước đưa tin 
ông mất. Ấy vậy mà vài ngày sau đám tang, nhiều tờ báo vẫn còn bị khiển trách vì đã có thái độ trân 
trọng thái quá với một “sĩ quan ngụy”. 
 
Năm 1975, ngay sau khi Đại tá Nguyễn Văn Đông ra trình diện, dù được chính quyền quân quản 

tuyên bố là chỉ đi “học tập tư tưởng mới” trong vài tháng. Thế nhưng, sự thật sau đó là 10 năm dài 
tù đày ở trại Suối Máu, Biên Hòa. Cho đến sau năm 1980 thì đưa về Chí Hòa. Đại tá Nguyễn Văn 
Đông được trả về nhà vào năm 1985 để được chết ở nhà, theo chính sách "khoan hồng" của cách 
mạng. Bà Nguyệt Thu, vợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông kể rằng khi chia tay ông 10 năm trước, bà 
vẫn còn nhớ hình dáng một người đàn ông gầy nhưng khỏe mạnh, để rồi khi nhận lại ông, thì lúc đó 
gần như chỉ là một cái xác còn thoi thóp; gia đình lúc đó chỉ còn đợi ngày để chôn ông, vì do ông 
mang quá nhiều căn bệnh cũng như thuốc men lại quá đắt đỏ và khan hiếm vào thời đó. 
 
Rồi nhiều năm sau, ông sống lại như một kỳ tích, khỏe mạnh. Hai người im lặng sống trong căn nhà 
nhỏ chỉ có đôi vợ chồng già, không con cái, không nhiều sinh hoạt với xã hội, chọn sống cùng nhau 
đến ngày chung cuộc. 
 
Lời của bà kể như tiếng chuông chùa xa xăm về một nỗi đau không lời. Về với ông được 2 năm, thì 
bà bị chia cắt với Đại tá bởi 10 năm tù không hề tòa án, cũng như không hề có lời giải thích. Khi 
được trả về nhà, thì ông đã như một phế nhân. 
 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bị đưa đến trại Suối Máu ngay sau khi trình diện. Thực tế là trại này tên 
là trại Tân Hiệp, Biên Hòa, từng là nơi giam giữ các binh sĩ Bắc Việt chờ trao trả theo các thỏa ước. 
Tên Suối Máu là do các tù nhân sau năm 1975 gọi thành quen mặc dù bị quản giáo cấm. Bởi năm 
1968, cuộc đột kích thất bại ở cứ điểm này, mà dân trong vùng mô tả máu dân thường và của hai 
bên Nam Bắc chảy như suối, từ đó mà thành tên. 
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Trại Suối Máu giam giữ khoảng 5000 người, chia làm năm trại theo ký hiệu K. Nhạc sĩ Nguyễn Văn 
Đông ở K5. 
 
Chỉ một năm ở trại này, do điều kiện giam giữ và ăn uống khắc nghiệt, không chỉ Đại tá Nguyễn Văn 
Đông mang bệnh, mà rất nhiều người cũng đổ ra đủ thứ bệnh từ nội khoa đến ngoại khoa. Mà thuốc 
thì chủ yếu là một loại dược phẩm dân tộc được bào chế ở miền bắc có tên là Xuyên Tâm Liên. Bệnh 
gì cũng uống một loại ấy. 
 
Nhà văn Hà Thúc Sinh, tác giả của tác phẩm Đại Học Máu, đã kể rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vì 
bị mang bệnh ghẻ nhầy nhụa kỳ lạ, khiến cả mảng lưng của ông lở loét. Đã vậy nhiều chứng bệnh 
khác như đau bao tử, thấp khớp, huyết áp… ập tới hành hạ ông liên tục nhiều năm. Vào lúc thập tử 
nhất sinh, anh em khiêng lên trạm xá được ít bữa thì y tá ở đó đuổi về. Lý do là ở bệnh xá không có 
thuốc điều trị, cũng như cho về thì khỏi mang trách nhiệm. 
 
Nhà văn Hà Thúc Sinh viết rằng mấy người bạn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông khiêng ông ra hố 
nước để tắm lại sau nhiều ngày nằm liệt, như một cách giúp duy nhất có thể. Nhưng do phải đi lao 
động nên mọi người chỉ kịp nhìn thấy ông Nguyễn Văn Đông nằm sấp trên mặt đất, chứ không còn 
đứng nổi, cố múc nước rồi nằm quơ quào cố tắm rửa một mình như vậy. 
 
Nói về sáng tác trong giai đoạn đó, Đại tá Nguyễn Văn Đông đã cố giữ lại cảm hứng của mình trong 
những năm đầu bị tù, vì nghĩ rằng cùng lắm 2-3 năm gì đó sẽ ra. Nhưng rồi dần dần mọi thứ thui 
chột theo sức khỏe và niềm hy vọng. Ngay lúc bệnh đã nặng, nhưng phát hiện tù nhân Đỗ Văn Phúc 
là em họ của ca sĩ Duy Khánh cũng bị tù chung trại, ông đã vui đến mức sáng tác lại. Cảm mến 
giọng hát của người này mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông viết riêng một bài hát để tặng, có tựa đề 
là “Sài Gòn trong trái tim tôi”. Tác phẩm này, giờ chắc đã tuyệt bút, chỉ còn được nhắc lại với đôi 
ba câu với những ai từng nghe qua như “Sài Gòn tiếc nuối không thôi, Hà Nội héo hắt răng môi, cho 
nhớ thương vời vợi. Ôi, Sài gòn trong trái tim tôi…” 

 
Năm 1985, khi khiêng ông về nhà, bà Nguyệt Thu nói rằng không nghĩ ông sống qua được năm đó. 
Sự tuyệt vọng tràn ngập đến mức khi nhận được hồ sơ ghi danh đi chương trình H.O ngay trong 
nhóm đầu, ông đã từ chối vì muốn được chết trên quê hương mình. Bà cũng thuận theo ý ông. Ấy 
vậy mà với sự chăm sóc nhẫn nại và yêu thương của người vợ hiền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã 
chậm chạp sống lại một lần nữa, cho đến ngày buộc phải chia tay trần thế. 

 
 
Khác với cuộc đưa tiễn người lính Chris Kyle, buổi chia tay nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không có 
nhiều người khóc. Chỉ có những cánh tay đưa lên, im lặng chào đưa tiễn ông. Động tác rất quen 
thuộc khiến những người xa lạ nhau như gần lại. Có điều gì đó dâng lên trong suy nghĩ, đầy xúc 
động. Quả là có những triều đại nguy nga lộng lẫy, nhưng mọi thứ đã không còn. Nhưng cũng có 

http://www.vietmessenger.com/books/?title=ddaihocmau
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1232&Itemid=1
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những chế độ đã mất nhưng con người và tinh thần quốc gia thì còn sống mãi. 

 

NS Tuấn Khanh (1968) 

 

                             

                          Cố ca sĩ Quỳnh Giao bàn về ca khúc "Mấy Dặm Sơn Khê" - 9/2013 

 Chương trình "Câu Chuyện Văn Nghệ Với Quỳnh Giao" do Nam Phương phỏng vấn, phát hình trên Người-Việt TV 

Quỳnh Giao:" Bài Mấy Dặm Sơn Khê tôi thích cả nhạc lẫn lời ... Nét nhạc của Nguyễn Văn Đông mềm 
mại, bình dị, dễ hát nhưng mà vẫn hay, vẫn quý phái, sâu sắc ở lời ca... " 

                                Tiếng hát:      Hùng Cường     Thái Thanh       Hà Thanh 

                                                            

 Lai Lịch "Mấy Dặm Sơn Khê" - Nguyễn Văn Đông viết cho Phạm Kim, Chủ Nhiệm Người Việt Tây Bắc - 
1/2014 

 Bản nhạc "Mấy Dặm Sơn Khê", bản kiểm duyệt 26 tháng 8 năm 1963; Diên Hồng ấn hành (PDF)  
 

                                

Mấy Dặm Sơn Khê - Nguyễn Văn Đông 

 

 Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng 

Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê 

Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông 

Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa 

https://www.youtube.com/watch?v=89UAe_TSlNU
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0qqb6TXgA
https://www.youtube.com/watch?v=qm8nSILSUMk
https://www.youtube.com/watch?v=Tj87HbBPXiY
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/LaiLichMayDamSonKhe-NguyenVanDong.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NguyenVanDong-musicsheet.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NguyenVanDong-musicsheet.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NguyenVanDong-musicsheet.pdf
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NguyenVanDong-musicsheet.pdf
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Như giấc mơ giữa khung trời phiêu lãng, 

Chờ mùa Xuân tươi sang, nhưng mùa thắm chưa sang 

Anh đến đây, rồi anh như bóng mây, 

Chốn phương trời ấm lạnh hòa chung mái nhà tranh 

 

Anh như ngàn gió, ham ngược xuôi, theo đường mây, 

Tóc tơi bời lộng gió bốn phương, 

Nước non còn đó một tấc lòng, 

không mờ xóa cùng năm tháng, 

Nhớ ai ra đi hẹn về... dệt nốt tơ duyên, 

 

Khoác lên vòng hoa trắng, cầm tay nhau đi anh 

Tơ trời quá mong manh 

Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh, 

giữa khung trời gió lộng, nghìn sau tiếc nghìn xưa. 
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CHIA BUỒN TỪ KHẮP NƠI 
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Chào anh Phan Anh Dũng, 
Kèm theo đây bản thư họa cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, như một nén hương dành cho tác giả của 
nhiều  bài nhạc  khó quên về đời lính chiến dưới thời VNCH. 
Thương tiếc! 
Chúc anh Dũng và gia đình luôn an lành hạnh phúc. 
Thân, 

Văn Tấn Phước /France  
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CẢM ƠN ANH DŨNG GỬI TIN BUỒN ! NGHỆ SĨ TÀi DANH VẮNG DẦN ! 
 
NGUYỆN CẦU NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG SiÊU THĂNG LẠC QUỐC. 
 
THÀNH KÍNH, 

TUỆ NGA (Thi sĩ, OREGON- USA) 

  

  
  

Cám ơn Dũng thông báo. Buồn quá ! Còn ai vẫn ở lại với chúng ta? Chắc đếm được trên đầu ngón 
tay. 

Lần lượt kéo nhau đi hết rồi !!! 
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Dzương Ngọc Hoán (Virginia - cựu nhân viên Đài Phát Thanh Quân Đội VNCH) 

 

Xin góp một chương trình Thơ Nhạc của Bích Huyền về Nhạc Nguyễn Văn Đông: 
 

 http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/BH-10-24-08-NguoiLinhTrongNhacVaTho.mp3 

Bích Huyền (California, USA - phu nhân cố Trung Tá Nguyễn Quang Hưng, Tham Mưu Trưởng Trường 

Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt)  

 

Cám ơn PAD 

Cỏ Thơm kỳ này nói về Nhạc sĩ Nguyễn V Đông rất đầy đủ với những bài vở 
và hình ảnh về nhạc sĩ quá nổi tiếng này. 
Bây giờ, nghe lại những bài nhạc của NVĐ là tràn đầy những kỷ niệm một thời trở về, 
nhất là khoảng thời gian thập niên 60, những bài hát của NVĐ đã ảnh hưởng rất nhiều 
đến đời sống của người lính thời bấy giờ, trong đó có người lính VAT. 
  
Buồn và tiếc một ngôi sao sáng trong nền âm nhạc VN vừa ra đi. 
Cầu chúc hương hồn ông sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn. 

Vũ Anh Thanh (Virginia - cựu sĩ quan Cục Quân Cụ QLVNCH) 

  

Thương Tiếc và Kính Trọng Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông: 
Một Chiến Sĩ - Nghệ Sĩ Với Tầm Vóc Lớn - Công Lao Phục Vụ Đất Nước và Chiến Sĩ Việt Nam Cộng 
Hoà. 

Nhạc Của Ông Vững Chắc, Sang Cả - Có Chiều Sâu. 

Những Sáng Tác của Ông sẽ Bất Tử Và Bất Hủ, Khó Quên Trong Tâm Khảm Người Việt Từ Nửa Thế 
Kỷ 20 Trước Và Sau Này Khi Hát hay Nghe Các Tuyệt Phẩm của Ông. 
 
THÀNH KÍNH TRI ÂN VÀ PHÂN ƯU CÙNG GIA QUYẾN NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG. 

 

 

 

 

 

 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/BH-10-24-08-NguoiLinhTrongNhacVaTho.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/BH-10-24-08-NguoiLinhTrongNhacVaTho.mp3
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Hân hạnh được góp tiếng đàn qua những bản nhạc tuyệt vời của Ông: 

 SẮC HOA MÀU NHỚ  CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI   NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN   MẤY DẶM SƠN 
KHÊ  

 

Linh Phuơng (Nhạc sĩ dương cầm, Houston -Texas) 

 

 

 

 

http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/SacHoaMauNho-NVD-LinhPhuong-pianosolo.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/ChieuMuaBienGioi-NVD-LinhPhuong-pianosolo.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NhoMotChieuXuan-NVD-LinhPhuong-pianosolo.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NVD-LinhPhuong-pianosolo.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/MayDamSonKhe-NVD-LinhPhuong-pianosolo.mp3
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Kính thắp nén nhang lòng tiễn đưa Người Quá Cố. 

Nguyện cầu Hương Linh Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông được an hưởng thảnh thơi nơi Miền Tiên Cảnh. 

Lê Thị Kim Oanh - Úc Châu 
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'Nhóm thân hữu Diễn Đàn Thơ Văn'...Thành Kính Phân Ưu cùng Bà quả phụ 

Nguyễn Văn Đông và tang quyến. Xin hiệp lời cầu nguyện cho hương linh người 

quá cố sớm về cõi Niết Bàn muôn đời an lạc. 
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                          (Từ website trường Tống Phước Hiệp - Vĩnh Long)  

 
  

                        
  
              ÔNG BÀ NGUYỄN VĂN ĐÔNG ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ - TRUNG TÂM BẾN SẮN BÌNH DƯƠNG 
2009 
  

https://www.youtube.com/watch?v=78B-Oc_0dMg
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                               VÔ THƯỜNG - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 

                                                     Tâm Hảo trình bày (youtube) 

Đêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt 

Từng sợi rơi rơi như trả cho đời. 

Từng hạt sương sa trên lá trên hoa 

Tan giữa mênh mông vào cõi hư không. 

Đêm đêm nghe tiếng thời gian suy biến 

Từng chồi măng non thay kiếp tre già 

Từng lời yêu thương như khói như sương 

Tan giữa hư không vào cõi vô cùng. 

Rồi một ngày nao ta có mất nhau 

Giọt lệ nào cho ta giữ mãi nhau? 

Sao ta không nói vạn lần yêu thương 

Bằng lửa trong tim bùng cháy đôi môi 

(Như) ngày mới yêu nhau. 

Em đâu có biết lòng anh tha thiết 

https://www.youtube.com/watch?v=yhvEOitBmts
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Một vòng tay êm mắt ướt môi mềm 

Thật nhiều nghe em, chớ tiếc cho nhau 

Năm tháng qua mau đời vốn vô thường. 
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          VUI LÒNG GỞI Ý KIẾN XÂY DỰNG VÀ TÀI LIỆU VỀ PHAN ANH DŨNG:  dathphan1@gmail.com 

 

Nguồn:http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1357&Itemid=47 

 

www.vietnamvanhien.org/net/info/com 

mailto:dathphan1@gmail.com
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1357&Itemid=47
http://www.vietnamvanhien.org/net/info/com

