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Hành trình vào cõi thơ là làm một cuộc phiêu lưu vô tận.  
Thơ vốn sãn trong thiên nhiên, hàm chứa nhiều tính chất trong trời ñất. Ngôn ngữ của thơ ñôi 
khi ẩn trong văn, nhạc và hội họa bắt nguồn từ cảm xúc tâm hồn. Trong nền văn học Việt 
Nam thi phẩm Ðoạn Trường Tân Thanh của ñại thi hào Nguyễn Du không những là một tác 
phẩm trác tuyệt hàng ñầu của ñất nước mà còn là ñóa hoa muôn sắc trên thi ñàn quốc tế. Thi 
phẩm ñược dịch sang nhiều thứ tiếng ở những quốc gia có nền văn học cao như Pháp, Anh , 
ðức, Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Hoa, Nga, Tiệp, Hung, Ba Lan, v.v, và tác giả Nguyễn Du 
ñã ñược Cơ quan UNESCO liệt vào hàng danh nhân quốc tế... Rất nhiều, văn nhân, họa sĩ, trí 
thức, học giả, nhà phê bình... ñã viết, phân tích, diễn thuyết, minh họa, biên kịch, cải lương… 
về giá trị tác phẩm của thiên tài Nguyễn Du qua những nét ñẹp về phương diện văn chương, 
tư tưởng và hội họa… Những năm gần ñây truyện Kiều ñã ñược giới nhạc sĩ phổ thành nhạc.  
 
« Thơ và Nhạc là hai nghệ thuật riêng biệt nhưng rất khắn khít nhau làm say ñắm lòng 
người ».  
 
Thơ là nghệ thuật của « lờì », nhạc là nghệ thuật của « âm thanh ».  
 
« Thơ phổ nhạc là nghệ thuật ñem thêm âm hòa với âm thanh sãn có trong thơ, hoặc thay ñổi 
âm thanh của thơ chuyển thể thành những nốt nhạc ñể hát. ».  
 
Nhạc sĩ Phạm Duy là người tiên khởi ñem âm nhạc vào Kiều, ông lựa những ñoạn, câu thơ 
chứa nhiều tính nhạc trong Kiều phổ thành ca khúc mang âm hưởng ngũ cung; chứa nhiều 
chất dân ca Quan họ, ñể câu nhạc dễ luyến láy diễn tả ñược ý thơ.  
Trong 3254 câu thơ Kiều, những thanh bằng trắc tạo những nốt trầm bổng cao ñộ chỉ là 
“nhạc thơ” có sẵn chứa trong câu thơ.  
Trong khi “thơ trong nhạc” hay còn gọi là “tính nhạc” gồm những hình tượng, ngôn ngữ 
ñược ngắt nhịp theo tiết tấu riêng ñể diễn tả giai ñiệu toàn bài chuyên chở tứ thơ. Trong thi 
tập ðoạn Trường Tân Thanh gồm khá nhiều câu, chữ, chứa sẵn nhạc thơ tạo nên những tiết 
tấu, ngắt nhịp, xuống câu.  



Ví dụ :  
Nhịp 2 gồm 3 từ : « Mai cốt cách / tuyết tinh thần ».  

Nhịp 4 gồm 2 từ: « Mỗi người / một vẻ / mười phân / vẹn mười…. »  

Hoặc có thể phân làm 2 nhịp gồm 4 từ : 

« Hoa ghen thua thắm / liễu hờn kém xanh …» 

..vv… 

ðể ñọc, hay hát trọn vẹn toàn thi phẩm Kiều, người nghệ sĩ ñã sáng tạo ra cách ngâm lảy 
Kiều, sa mạc… giúp giới mộ ñiệu thưởng lãm những cái hay, nét ñẹp của lời thơ ý truyện 
bằng âm thanh.    

Mấy năm gần ñây dòng thơ phổ nhạc ở trong nước cũng như hải ngoại nở rộ, thơ nương  

nhạc chấp cánh, nhạc dựa thơ bay cao, cho dù muốn phổ ñược một bài thơ « ñạt » ñúng 
nghĩa là một nghệ thuật rất khó !  

Trong số những nhạc sĩ phổ thơ có Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện một người say mê âm nhạc 
ngay từ lúc còn thiếu thời. 

Anh ñã từng sáng tác những ca khúc tình ca, ñạo ca ở thập niên trước, nhưng mãi những năm 
gần ñây tình cờ Quách Vĩnh Thiện ñọc lại truyện Kiều và bùi ngùi thương cảm cho phận nàng 
Kiều bạc hạnh long ñong, rồi thương mình mang kiếp tha hương qua câu thơ :  

“ Sống nhờ ñất khách, thác chôn quê người.” 

Gần nửa thế kỷ sống nơi xứ người, nhìn lại tuổi ñời chồng chất, nhạc sĩ ñã cảm nhận ñươc 
nỗi cô ñơn và chợt phát hiện sự thâm thúy của hồn thơ ñượm triết lý nhân sinh, tư tưởng, lẽ 
ñạo. Từ ñó nhạc sĩ nghiền ngẫm tác phẩm rồi chợt hiểu : Tại sao Nguyễn Du lại ñặt tên cho 
tác phẩm là ðoạn Trường Tân Thanh. Khám phá ñược cái lẽ ñạo trong Kiều, nhạc sĩ ñã quyết 
bắt tay vào phổ nhạc thi phẩm. ðây là một việc làm rất khó, cái khó nhất là vì ñó là một tác 
phẩm lớn của dân tộc ñòi hỏi nhạc sĩ phải có thực tài, nắm bắt ñược cái tinh hoa của hồn thơ, 
tính nhạc toàn thi tập. Nhạc sĩ phải dàn trải giai ñiệu, nhịp ñiệu, sắp ñặt thể loại soạn thành 
những cấu trúc ñoạn nhạc khác nhau ; nhưng vẫn hài hòa, tạo ra từng phân ñoạn hợp với 
tình tiết câu thơ theo nhân vật trong truyện. Cái khó của thơ lục bát là nhịp mạnh thường rơi 
vào cuối câu vần bằng, do ñó nhạc sĩ phải khéo dùng những biến cung ñể dòng nhạc chuyển 
tiếp linh ñộng không nhàm chán, lê thê. Từ trước ñến nay những bài thơ lục bát của nhiều 
nhà thơ nếu ñược phổ thành nhạc, hầu hết những bài thơ ñó không dài quá 30 câu ñể nhạc sĩ 
dễ cảm nhận phổ thành ca khúc.  

ðể thực hiện bản trường ca, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ñã phải bỏ ra 6 tháng ñể phân tích 
dàn trải cấu trúc toàn thi tập, tạo những thể ñiệu khác nhau và hơn 4 năm từ ñầu năm 2005 
ñến ñầu 2009 mới hoàn tất xong trường ca. Gọi là trường ca vì những chuỗi hình nốt, giai 
ñiệu, tiếp nối nhau diễn tả dựa trên lời thơ không gián ñoạn ý mà soạn cấu trúc nhạc theo lối 
tây phương.  

ðiểm khó nhất ñối với một thi phẩm lớn là không ñược sửa lời thơ, hay ñổi thứ tự chữ ñể giai 
ñiệu, câu nhạc có kết hay…vv. Nhạc sĩ ñã dùng nhiều biến cung thăng, giảm ñể dòng nhạc ít 
quay về chủ âm (tonique), hoặc khéo léo dùng những thể ñiệu, tiết tấu, uyển chuyển  của dòng 
nhạc Balade pha lẫn Blue Jazz, Bossanova, Boléro, Valse  Andantino, Rock lente, Mambo…. 
tạo sự bìến ñổi cấu trúc giai ñiệu thành từng ñoạn khác nhau làm phong phú ý nhạc.  



Mời qúy bạn bước vào cõi nhạc của Quách Vĩnh Thiện trong Trường Ca ðoạn Trường Tân 
Thanh thưởng thức những giai ñiệu ñặc biệt của riêng Quách Vĩnh Thiện: Mở ñầu bằng cung 
Ré thứ, ñiệu Mambo chậm buồn diễn tả nỗi lòng của thi hào Nguyễn Du. 

Dòng nhạc chuyển sang Boléro tiết ñiệu mềm mại gần với dân ca, rất quen thuộc trong làng 
tân nhạc trước 75 ở miền nam, ñể diển tả lời thơ. 
  
Dòng nhạc biến cung sang  Mi thứ và chuyển ñiệu Bossa Nova, Tempo chậm nghe có chút gì 
xa vắng. 

Ở ñoạn thơ này  Quách Vĩnh Thiện ñã dùng cấu trúc làm ñiệu Lambada, lối nhạc rất hiếm 
trong làng nhạc Việt Nam ...Tuy nhiên Tempo hơi chậm, chắc ñể phát âm rõ ràng. 

Dòng nhạc biến cung, nhịp ñiệu tiết tấu thay ñổi, Balade lãng mạn trữ tình chuyển sang Rock 
Lente  linh ñộng, rộn ràng. 
  
Dòng nhạc thay ñổi nhịp ñiệu, tiết tấu. Giai ñiệu Slow nhẹ nhàng chuyển sang Blue Jazz một 
chất nhạc phát từ những nỗi buồn thân phận. Giai ñiệu buồn pha chút âm hưởng Á ñông.  

  
Giai ñiệu Mambo diễn tả vui buồn lẩn lộn, có chút bùi ngùi, thương tiếc.  
 
Dòng nhạc chuyển sang Libre có chút Rock, diển tả sự buồn bã, ñau khổ. 
  
Dòng nhạc chuyển sang Samba, thể ñiệu rất hiếm trong làng nhạc Việt Nam, tác giả cố ý 
dùngTempo chậm lại ñể phát âm rỏ ràng.  
Dòng nhạc  biến cung ñổi nhịp chuyển giai ñiệu sang Boston mềm mại và  Valse Andantino 
dìu dặt nhẹ nhàng.    
Từ cung Mi thứ giai ñiệu Valse Andantino khoan thai dịu dàng, dòng nhạc biến cung Si giáng 
thứ, giai ñiệu Pop Rock làm thay ñổi sắc thái dòng nhạc. 

Từ ñiệu Jazz nhẹ nhàng lướt qua Tango, ñây là cách soạn nhạc rất mới, và rất hiếm về thể 
nhạc nầy trong vòm trời âm nhạc ?  
Và tiếp theo là Jazz Valse. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ñã mang tiếng ñàn trải lên khuông nhạc 
nên ñã dùng ñiệu Valse hòa với nhạc Jazz. ðây cũng là một lối nhạc ñộc nhất, chưa có người 
nhạc sĩ sáng tác nào viết.  
Thực hiện bản trường ca ðoạn Trường Tân Thanh, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ñã gieo vào 
vườn hoa nghệ thuật một hạt mầm ñể ươm thêm sắc màu cho muôn hoa. Và trong cõi bất tận 
của âm thanh, có những dòng nhạc khai phá sáng tạo của riêng anh. ðây cũng là tấm lòng 
bày tỏ sự ca ngợi thi phẩm và cảm ơn tác giả thi hào Nguyễn Du ñã cho ñời một tác phẩm 
hay và cho nhạc sĩ một nguồn cảm hứng phổ nhạc.  
 

Vài nét về dòng nhạc Quách Vĩnh Thiện 
 
CD-KVK1-05  Gặp Gở Làm Chi ? – Mai Thảo 
 

- Boléro, nhịp nhàng, tiếng hát rõ ràng, diển tả theo vần thơ Nguyễn Du … 
 
May thay giải cấu tương phùng, 



Gặp tuần ñố lá thỏa long tìm hoa. 
 

 
 
CD-KVK2-02  Chung Tử Kỳ - Tố Hà 
 

- Bossa Nova, Tempo chậm lại ñể người nghe nghe rỏ tùng chữ của câu thơ. 
 

 
 
CD-KVK2-06   Ép Cung Cầm Nguyệt   
  

- Lambada, lối nhạc rất hiếm trong làng nhạc Việt Nam …  
- Tuy nhiên Tempo chậm lại ñể phát âm rỏ ràng … 



 
 
CD-KVK2-07  Tơ Duyên – Xuân Phú 
 

- Balade và Rock Lente, Balade ñể diển tả sự hết lời thơ kế tiếp Rock Lente 
ñể cho không khí linh ñộng với tiếng Guitare tân thời theo ñiệu Pop Rock 
… 

 

 
 
 
CD-KVK2-11  ðoạn Trường - Quỳnh Lan    
 

- Blue ñoạn trường … 
 



 
 
CD-KVK3-05  Buồn Trông  - Quỳnh Lan 
 

- Slow – Blue Jazz, Slow chậm ñể diển tả một nổi không tả và không co lối thoát. 
- Kế tiếp Jazz 90% Âu Châu và 10% Việt Nam … 

 

 
 
CD-KVK3-09  Tống Ngọc Tràng Khanh - Quỳnh Lan 
 

- Mambo, Mélodie vui buồn lẩn lộn, bùi ngùi, thương tiếc … 
 

 



 
 
CD-KVK3-10  Chương ðài  - Hương Giang 
 

- Libre / Rock, ñể diển tả sự buồn bả và kiệt huệ, ñau khổ … 
- Rock and Roll Années 60 thật ñúng vào thời ñậi Hippies … Jimmy Hendrix… 

 

 
 
 
CD-KVK4-04  Tài Tử Giai Nhân - Ngọc Ánh 
 

- Boléro-Flamenco, có một chút Flamenco của Tạy Ban Nha … 
 

 
 
CD-KVK4-07  Càng Mặn Càng Nồng - Mỹ Dung 
 

- Samba, lối ñiệu nhạc rất hiếm trong làng nhạc Việt Nam. 
- Tempo chậm lại ñể phát âm rỏ rang … 

 



 
 
CD-KVK4-10   Tam ðảo Cửu Tuyền – Hương Giang 
 

- Boston  – Valse Andantino, Từ Boston qua Valse ñể thay ñổi Mélodie them phần 
linh ñộng cho dòng nhạc … 

 

 
 

CD-KVK5-01   Tương Phùng – Xuân Phú 
 
- Classic – Pop Rock , Classic với tiếng trồng Âu Châu … 
- Pop Rock với lối nhạc Pop Rock hiện ñại … 

 

 
CD-KVK6-06   Thành Hạ Yêu Minh - Mỹ Dung 
 

- Jazz – Tango, Từ ñiệu Jazz nhẹ nhàng lướt qua Tango rất hiếm lối nhạc nầy … 
- ðây là một sang tác mới mẻ … 

 



 
 
CD-KVK6-07   Hương Lửa Ba Sinh - Quỳnh Lan 
 

- Jazz Valse, ñiệu Valse chơi theo lối nhạc Jazz ñây cũng là một lối nhạc không có trên thị 
trường … Lại thêm từ C Majeur qua C Mineur …  

 
 
CD-KVK6-11  Phù Tang - Tố Hà  
 

- Arpège - Charleston, Từ Arpège qua Charleston Tempo chậm lại ñể diển tả nhưng 
còn giữ lối ñiệu Charleston … 

 

 
 



CD-KVK7-07  Tái  Thế Tương Phùng - Quỳnh Lan 
 

- Swing, ñiệu nầy Cow Boy cũng ít khi nghe trong dòng nhạc Việt Nam … 
- Hard Rock ñiệu nhạc hiện ñại tân thời … 

 

 
 
CD-KVK7-11   Chữ Tài Chữ Mệnh - Quỳnh Lan 
 

- Slow, diển tả một ñau khổ tận cùng của Thúy Kiều 
- Mambo Lente dòng nhạc kết thúc một niềm cay dắng của cuộc ñời … 

 
 
 
ðỗ Bình 
Paris, le 16 mars 2009    


